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АНОТАЦІЯ 

 

Арістархова М. С. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки. – Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2021. 

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному розв’язанню 

наукового завдання щодо розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів. 

Входження України в Європейський простір вищої освіти, поглиблення 

співпраці з НАТО, розвиток міжнародних зв’язків у сфері військової освіти, 

активна участь Збройних Сил України в міжнародних освітніх та наукових 

заходах передбачає впровадження в освітній процес вищого військового 

навчального закладу сучасних технологій розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів як рушійної 

сили реформування військової освіти, впровадження інновацій та передового 

досвіду збройних сил країнчленів НАТО у підготовку військових фахівців. 

У дисертації здійснено аналіз педагогічної теорії та військово-

педагогічної практики щодо розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, що дав 

змогу встановити, що перехід на компетентнісну освітню парадигму, 

насамперед, потребує переорієнтації освітнього процесу із традиційної 

знаннєцентричної на результативну. Визначено зміст поняття «іншомовна 

комунікативна компетентність викладачів вищих військових навчальних 

закладів» як здатність до іншомовного професійного спілкування, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії на основі динамічної комбінації лексичних, фонетичних, 

граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння стратегіями і 

тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного спілкування 
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відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в середовищах 

безпосередньої та он-лайн взаємодії. 

Обґрунтовано компоненти іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів (когнітивний, 

комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, креативний), для 

діагностування яких розроблено відповідні критерії (когнітивний, 

комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, креативний) і 

визначено чотири рівні її розвиненості (високий, достатній, середній, низький). 

Порівняльний аналіз результатів констатувального етапу педагогічного 

експерименту засвідчив недостатній рівень розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів в умовах традиційного підвищення кваліфікації, що й зумовило 

необхідність проєктування та обґрунтування андрагогічної моделі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності та експериментальної перевірки її 

результативності. 

Результатом педагогічного моделювання розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів є андрагогічна модель, що відображає найсуттєвіші характеристики, 

зв’язки і складається з чотирьох блоків: методологічного (провідні ідеї, 

принципи, підходи); змістового (спецкурс «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів» та тренінг 

«Стажування у штаб-квартирі НАТО»); технологічного (методика розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів; діагностично-результативного (критерії діагностування 

розвиненості іншомовної компетентності та їх рівні розвиненості). Основна 

ідея реалізованої андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів полягає у 

доцільному поєднанні очного та дистанційного навчання, що утворює цілісну 

систему й забезпечує функціональне поєднання всіх її окремих компонентів. 
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За результатами педагогічного експерименту виявлено суттєві 

розбіжності у розвитку іншомовної комунікативної компетентності у 

викладачів вищих військових навчальних закладів, які здійснювали самостійну 

роботу й підвищували кваліфікацію за традиційною методикою (КГ) і рівнем 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності у викладачів, які 

пройшли підготовку за розробленою автором андрагогічною моделлю (ЕГ). 

Результати розрахунку статистичної достовірності експериментальних 

даних за допомогою критерію φ* – кутового перетворення Фішера засвідчили, 

що впровадження обґрунтованої андрагогічної моделі забезпечило значне 

зростання розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів. Проведене експериментальне 

дослідження засвідчило достовірність висунутої гіпотези щодо підвищення 

результативності розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів шляхом упровадження у 

процес підвищення кваліфікації обґрунтованої автором андрагогічної моделі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: обґрунтовано та експериментально підтверджено 

результативність андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, яка є 

сукупністю провідних ідей, принципів, підходів, змісту, авторської методики, 

критеріїв діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів і рівнів її 

розвиненості, структурованих у методологічному, змістовому, технологічному 

та діагностично-результативному блоках; 

рoзрoбленo й апрoбoванo авторську методику розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів, яка є поєднанням принципів, підходів, організаційних форм та змісту 

(спецкурс, дистанційний курс та тренінг);  

удосконалено: поняття «іншомовна комунікативна компетентність 

викладачів вищих військових навчальних закладів», що трактується як 
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здатність до іншомовного професійного спілкування, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з комунікантами на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння 

стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії; 

дістало подальшого розвитку: структура іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, 

креативний); 

критерії діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, рефлексивний, діяльнісний, емоційний та 

креативний) шляхом уточнення їхніх показників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вдосконалено зміст освітньо-професійної програми підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, 

зокрема дидактичного та методичного компонентів з урахуванням 

особливостей підвищення кваліфікації викладачів вищих військових 

навчальних закладів; удосконалено форми навчання шляхом упровадження 

технологій дистанційного навчання у процес підвищення кваліфікації 

викладачів вищих військових навчальних закладів.  

Рoзрoбленo,  теоретично обґрунтовано й впроваджено автoрську 

метoдику рoзвитку іншомовної кoмунікативнoї компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів, що поєднує спецкурс, дистанційний 

курс та тренінг. 

Авторський спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

забезпечує підготовку викладачів ВВНЗ до комунікації іноземною мовою та 

вдосконалення їх комунікативних навичок за допомогою інтерактивних 

технологій навчання. 
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Розроблений та впроваджений в освітній процес дистанційний курс 

«Розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів», дає змогу забезпечити неперервність 

удосконалення іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів, підвищити результативність самонавчання, 

поглибити іншомовні знання та вміння.  

Розроблений та апробований педагогічний тренінг «Стажування у 

штабквартирі НАТО» сприяє збагаченню професійно орієнтованого 

лексичного запасу, поглибленню країнознавчих знань, набуттю досвіду 

активної мовленнєвої практики, відпрацюванню комунікативних навичок в 

інтерактивному іншомовному середовищі.  

Отримані результати дослідження можуть бути використаними під час 

підвищення кваліфікації викладачів, підготовки ад’юнктів та докторантів у 

вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України.   

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, викладач, 

вищий військовий навчальний заклад, компетентнісний підхід, андрагогічна 

модель, методика, підвищення кваліфікації, інтерактивні технології навчання, 

цифрові інтерактивні технології навчання, дистанційний курс. 
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ABSTRACT 

 

Aristarkhova M. S. Development of Foreign Language Communicative 

Competence of Lecturers of Higher Military Educational Institutions. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the Doctor of Philosophy Degree in Specialty 011 

Educational, Pedagogical Sciences. – National Defense University of Ukraine named 

after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv, 2021. 

The thesis is devoted to theoretical and experimental solution of scientific task 

for development foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions. 

Ukraine's entry into the European Higher Education Area, deepening 

cooperation with NATO, development of international relations in the field of 

military education, active participation of the Armed Forces of Ukraine in 

international educational and scientific activities involve the introduction of modern 

technologies for the formation and development of foreign language competencies of 

teachers of higher military educational institutions as a driving force for reforming 

military education, introduction of innovations and best practices of the armed forces 

of NATO member countries in the training of military specialists. 

In the thesis we conducted the analysis of pedagogical theory and military-

pedagogical practice concerning development of foreign language communicative 

competence of lecturers of higher military educational institutions which enabled us 

to define that transition to competence-based educational paradigm first of all needs 

reorientation of educational process from traditional knowledge-centred to result-

oriented one. We have specified and complemented the content of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher education military institutions as an 

ability for foreign language professional communication, subject-subject interaction 

on the basis of dynamic combination of lexical, phonetic, grammatical, stylistic and 

linguoculturological knowledge, possession of communication strategies and tactics 

and available experience of foreign language communication according to ethical 
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rules of inter-cultural communication in the environments of direct and on-line 

interaction. 

We have substantiated the main components of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions 

(cognitive, communicative, activity, emotional, reflexive, creative ones), and for the 

diagnosing of the development of the above-mentioned the correspondent criteria 

were elaborated (cognitive, communicative, activity, emotional, reflexive, creative 

ones) and defined four levels of its developedness (high, sufficient, average, low). 

Comparative analysis of the ascertaining phase of the study results indicated 

the insufficient level of the development of foreign language communicative 

competence of lecturers of higher military educational institutions in the context of 

traditional qualification improvement. This conditioned the need for substantiating 

the andragogical model of foreign language communicative competence development 

and its efficiency experimental verification. 

The designed andragogical model of development foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions 

reflects the most essential characteristics, connections and includes the following 

blocks: methodological (aim, leading ideas, principles, approaches); contextual (the 

special course «Foreign Language for Professional Purposes», the distance course 

«Development of Foreign Language Communicative Competence of Lecturers of 

Higher Military Educational Institutions», the training «My Internship in NATO 

Headquarters»); technological (methodology for development of foreign language 

communicative competence of lecturers of higher military educational institutions); 

diagnostic-and-result (criteria of diagnostics of foreign language competence 

development and their levels). 

According to the results of the pedagogical study, significant differences were 

revealed in the development of foreign language communicative competence of 

lecturers of higher military educational institutions, who carried out self-educational 

training, qualification improvement using traditional methodology (CG) and level of 
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developedness of foreign language communicative competence of lecturers, who 

carried out in accordance with author’s designed andragogical model (EG). 

The results of calculating the statistical reliability of experimental data using 

the criterion φ * - Fisher's angular transformation showed  us that the introduction of 

the andragogical model has provided a significant increase in the development of 

foreign language communicative competence of lecturers of higher military 

educational institutions. The conducted experimental research proved the validity of 

the hypothesis, which stated that in order to increase the effectiveness of the 

development of foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions we should introduce the androgical model 

substantiated by the author into the process of professional improvement. 

The scientific novelty of the received results lies in the following: 

there was first time: substantiated and experimentally verified andragogic 

model of development of foreign language communicative competence of lecturers of 

higher military education institutions, that is a complex of leading ideas, principles, 

approaches, content, author’s methodology, criteria of diagnostics of development of 

foreign language communicative competence of lecturers of higher military 

educational institutions and their level, which are structured in methodological, 

contextual, technological and diagnostic-and-result components;  

developed and piloted author's methodology for development of foreign 

language communicative competence of lecturers of higher military education 

institutions, which is a combination of author's special course, distance course and 

training;  

there were improved: concept «foreign language competence of lecturers of 

higher education military institutions» considered as an ability for foreign language 

professional communication, subject-subject interaction with communicants on the 

basis of dynamic combination of lexical, phonetic, grammatical, stylistic and country-

studying knowledge, possession of communication strategies and tactics and 

available experience of foreign language communication according to ethical rules of 

inter-cultural communication in direct and on-line interaction environments; 
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further development was given to: definition of structure of foreign language 

communicative competence of higher military educational institutions lecturers 

(cognitive, communicative, reflexive, activity, emotional, and creative); 

criteria for diagnosing the development of foreign language communicative 

competence of higher military educational institutions lecturers (cognitive, 

communicative, reflexive, activity, emotional, and creative) via specifying their 

exponents of development foreign language communicative competence of lecturers 

of higher military educational institutions. 

Practical meaning of the received results lies in the fact that there was 

improved the content of educational professional program for improvement of 

qualification of scientific-and-educational employees of higher military educational 

institutions, namely didactic and methodological components considering individual 

features of lecturers of higher military educational institutions; education forms were 

improved by implementation of remote learning technologies in the process of 

improvement of qualification of lecturers of higher military educational institutions.  

We have developed and implemented the author's course «Foreign Language 

for Professional Purposes» at courses for improvement of qualification of higher 

military educational institutions lecturers, which provides higher military educational 

institutions lecturer's training for communication in foreign language and 

improvement of their communicative skills with the help of interactive learning 

technologies. 

We have developed and implemented into educational process the distance 

course «Development of Foreign Language Communicative Competence of Lecturers 

of Higher Military Educational Institutions», that enables to provide continuity of 

development of foreign language communicative competence of lecturers of higher 

military educational institutions, to increase the efficiency of self-education, improve 

lecturers' foreign language knowledge and skills.  

We have developed and conducted the pedagogical training «My Internship in 

NATO Headquarter», that enables to enlarge professionaly oriented vocabulary, and 
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culturological knowledge, acquire experience of speaking practice, train 

communicative skills in the interactive foreign language environment. 

The results of the research can be used in qualification improvement of 

lecturers, training of postgraduate students and doctoral students of higher military 

educational institutions of the Ministry of Defence of Ukraine. 

Key words: foreign language communicative competence, competence 

approach, lecturer of higher military educational institution, andragogic model, 

author’s methodology, qualification improvement, interactive technologies of 

learning, digital interactive, technologies of learning, distance learning course, higher 

military educational institution. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах прискорених 

інтеграційних процесів, що уможливлюють Україні інтегруватися в 

Європейський простір вищої освіти, реформування Збройних Сил України 

задля досягнення оперативної і технічної сумісності з країнами Організації 

Північноатлантичного договору (НАТО), впровадження передових технологій з 

вироблення сучасних видів озброєння, військової техніки, інформаційного і 

матеріально-технічного забезпечення воєнних операцій, налагодження 

стратегічної комунікації в оборонній сфері, створення ефективної системи 

підготовки військових фахівців за сучасними стандартами пріоритетного 

значення набуває питання розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів (далі  ВВНЗ), що 

забезпечить впровадження передового досвіду країн-членів НАТО в освітній 

процес, їх академічну мобільність, постійне підвищення професійної 

компетентності, готовність успішно вирішувати освітньо-професійні завдання 

під час інтерактивної комунікації в умовах іншомовного комунікативного 

середовища.  

Розвиток іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ обумовлений 

цілеспрямованою державною політикою України щодо європейської інтеграції, 

реформуванням Збройних Сил України та національною системою вищої 

освіти, зокрема Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (2014), Указ 

Президента України  «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» (2015), 

Наказ Міністерства оборони України «Основні засади мовної підготовки 

особового складу у системі Міністерства оборони України» (2019), Концепція 

дистанційного навчання у Збройних Силах України (2015 р.) та отримання 

статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (2020 р.), у яких 

акцентується увага на необхідності модернізації вищої військової освіти, 

зокрема через упровадження в освітній процес передового досвіду країн НАТО, 

інноваційних технологій навчання. 
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Проблемами модернізації вищої освіти займалися А. Алексюк [3], 

А. Вітченко [41], І. Зайченко [70], І. Зязюн [81] та ін. Теоретико-

методологічним засадам компетентнісного підходу присвячені дослідження 

І. Драча [65], І. Зимньої [77], Н. Кузьміної [109], Дж. Равена [163] та ін. 

Теоретичні і практичні проблеми розвитку професійної компетентності 

викладачів ВВНЗ розкрито у працях Н. Замотаєвої [71], О. Рибчука [170], 

В. Свистун [177], В. Ягупова [215] та ін. Актуальні проблеми навчання 

дорослих є предметом дослідження О. Аніщенко [5], С. Змеєва [80], 

С. Калашніковой [84], Л. Лук’янової [122], Н. Ничкало [138], О. Хвисюк [203], 

Н. Якси [216], M. Knowles [241] та ін. 

Важливими для нашої роботи є положення про формування та розвиток 

комунікативної компетентності та іншомовної компетентності фахівців, що 

висвітлені у працях Л. Вікторової [36], С. Галецького [48], О. Застело [73], 

Н. Кондратенко [92], Н. Костенко [99], З. Корнєвої [95], 

О. Лагодинського [111], А. Москаленко [134], Л. Нагорнюка [136], 

С. Ніколаєвої [139], О. Нітенко [141], О. Тарнопольського [193], S. Savignon 

[247] та ін. Концептуальні підходи до розвитку іншомовної компетентності 

обґрунтовано у психологічних теоріях В. Артемова [16], Б. Беляєва [22], 

Л. Виготського [46], І. Зимньої [78], Н. Кузьміної [109], О. Леонтьєва [119], 

А. Маркової [125], І. Румянцевої [175] та ін.; у лінгвістичних теоріях 

Ф. Бацевича [21], Г. Китайгородської [87], D. Hymes [236] та ін. 

Проблемі іншомовної підготовки фахівців сфери національної безпеки та 

оборони присвячено наукові розробки І. Блощинського [29], Т. Ваколюк [31], 

О. Волобуєвої [45], О. Єфімової [67], С. Козак [89], В. Крикун [108], 

О. Лагодинського [111], С. Лазаренко [116], Н. Шалигіної [205], 

Л. Якубовської [217] та ін.  

Водночас проблема розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ не була предметом окремого педагогічного дослідження. 

Аналіз наукових праць та педагогічної практики дали змогу виявити в цій 

проблемі суперечності між: 
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потребою розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ і не достатньою кількістю наукових розробок щодо її 

обґрунтування, теоретичних та практичних аспектів її розвитку; 

потребою ЗС України у військових викладачах із високим рівнем 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності і нерозробленістю 

андрагогічної моделі її розвитку; 

необхідністю діагностувати розвиненість іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів та 

відсутністю науково обґрунтованих критеріїв і показників її діагностики. 

Актуальність теми, недостатність теоретичної та практичної 

розробленості наукової проблеми розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ, а також виявлені суперечності зумовили 

вибір теми дисертаційної роботи  «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів». 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану наукової і науково-технічної 

діяльності Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського у межах науково-дослідних робіт: 

«Удосконалення національної системи військової освіти відповідно до 

стандартів підготовки фахівців у навчальних закладах країн-членів НАТО» 

(державний реєстраційний номер 0117U002726). Роль дисертантки у виконанні 

цієї роботи полягає у дослідженні та узагальненні основних принципів 

проєктування і розроблення інноваційних педагогічних технологій та методик, 

що використовуються в освітньому процесі вищих військових навчальних 

закладів країн-членів НАТО; 

«Обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення системи мовної 

підготовки та мовного тестування особового складу Збройних Сил України» 

(державний реєстраційний номер 0117U001794). Роль дисертантки у виконанні 

цієї роботи полягає у обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій 

щодо удосконалення мовної підготовки та мовного тестування особового 
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складу ЗС України відповідно до стандарту НАТО СТАНАГ 6001; 

«Теоретико-методологічні засади гарантування якості вищої військової 

освіти: вітчизняний та євроатлантичний вимір» (державний реєстраційний 

номер 0119U001417). Роль здобувача у виконанні цієї роботи полягає у 

дослідженні та узагальненні досвіду держав-членів НАТО щодо гарантування 

вищої військової освіти; 

«Розробка електронного підручника для системи дистанційного вивчення 

іноземних мов» (державний реєстраційний номер 0117U006653). Роль 

дисертантки у виконанні цієї роботи полягає у розробці граматичного блоку 

електронного підручника з вивчення англійської мови як елементу системи 

дистанційного вивчення іноземних мов. 

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 14 від 30.10.2017 р.) 

та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології (протокол № 1 від 30.01.2018 р.). 

Мета дослідження  спроєктувати, обґрунтувати та експериментально 

перевірити результативність андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: 

1. На основі аналізу та узагальнення психолого-педагогічної теорії і 

практики виявити стан розробленості проблеми, уточнити суть, визначити зміст 

і структуру іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів. 

2. Обґрунтувати й спроєктувати андрагогічну модель розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів. 

3. Удосконалити критерії, показники та рівні діагностування розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів. 
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4. Розробити авторську методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів. 

5. Експериментально перевірити результативність андрагогічної моделі 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів, підготувати методичні рекомендації щодо її 

розвитку.  

Об’єкт – неперервна професійна освіта викладачів вищих військових 

навчальних закладів.  

Предмет – іншомовна комунікативна компетентність викладачів вищих 

військових навчальних закладів. 

Гіпотеза дослідження. Спроєктована андрагогічна модель розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів, реалізована у підвищенні їхньої кваліфікації, сприятиме 

вдосконаленню їх іншомовної комунікативної компетентності. 

Для досягнення визначеної мети й вирішення поставлених завдань 

використано комплекс методів дослідження:  

теоретичних: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація 

нормативних документів щодо мовної підготовки у вищій військовій школі, 

наукових джерел – для визначення теоретичних, методичних і прикладних 

аспектів дисертаційної роботи; порівняння, систематизація, системно-

структурний і системно-функціональний аналіз  для обґрунтування змісту і 

структури іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів; метод прогнозування та теоретичного 

моделювання – для обґрунтування андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів; 

емпіричних: методи спостереження, анкетування, бесіди  для з’ясування 

сучасного стану розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів; тестування та анкетування  

для з’ясування рівнів розвиненості їхньої іншомовної комунікативної 
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компетентності; педагогічний експеримент  для перевірки результативності 

андрагогічної моделі (констатувальний етап – для визначення стану 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності, формувальний етап – 

для експериментальної перевірки результативності впровадженої андрагогічної 

моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих 

військових навчальних закладів та методики її розвитку; підсумковий етап  –  

для вивчення динаміки змін рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ); 

статистичних: методи аналізу отриманих емпіричних та 

експериментальних даних (критерій кутового перетворення Фішера)  для 

теоретичного обґрунтування й презентації достовірності результатів 

дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

вперше: обґрунтовано та експериментально підтверджено 

результативність андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, яка є 

сукупністю провідних ідей, принципів, підходів, змісту, авторської методики, 

критеріїв діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів і рівнів її 

розвиненості, структурованих у методологічному, змістовому, технологічному 

та діагностично-результативному блоках; 

рoзрoбленo й апрoбoванo авторську методику розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів, яка є поєднанням принципів, підходів, організаційних форм та змісту 

(спецкурс, дистанційний курс та тренінг);  

удосконалено: поняття «іншомовна комунікативна компетентність 

викладачів вищих військових навчальних закладів», що трактується як 

здатність до іншомовного професійного спілкування, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії з комунікантами на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння 
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стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії; 

дістало подальшого розвитку: структура іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, 

креативний). 

критерії діагностування розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

(когнітивний, комунікаційний, рефлексивний, діяльнісний, емоційний та 

креативний) шляхом уточнення їхніх показників. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

вдосконалено зміст програми підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ, 

зокрема дидактичного та методичного компонентів з урахуванням 

особливостей військової спеціальності викладачів вищих військових 

навчальних закладів; удосконалено форми навчання шляхом упровадження 

технологій дистанційного навчання у процес підвищення кваліфікації 

викладачів вищих військових навчальних закладів.  

Розроблено авторський спецкурс «Англійська мова за професійним 

спрямуванням», який було впроваджено в процес індивідуальної підготовки 

викладачів вищих військових навчальних закладів з метою підвищення рівня їх 

комунікації іноземною мовою, вдосконалення комунікативних навичок за 

допомогою інтерактивних технологій навчання. 

Розроблено дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів», що дає 

змогу забезпечити неперервність розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів, сприяє 

поглибленню іншомовних знань та вмінь.  

Розроблено тренінг «Стажування у штабквартирі НАТО», що сприяє 

збагаченню професійно орієнтованого лексичного запасу, поглибленню 
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країнознавчих знань, набуттю досвіду активної мовленнєвої практики, 

налагодженню міжособистісних комунікативних зв’язків, фахової комунікації . 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (акт 

№ 2459 від 26.06.2020 р.), Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (акт № 5/134/119/576 від 18.06.2020 р.), 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

(акт № 10744 від 22.09.2020 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

результати дослідження доповідались та обговорювались на науково-

практичних і науково-технічних конференціях: міжнародних – «Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 2018); всеукраїнських – 

«Національна безпека України: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення» 

(Одеса, 2017); міжвідомчих – «Філософсько-соціологічні та психолого-

педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань в 

особливих умовах» (Київ, 2018), «Сучасна освіта: методологія, теорія, 

практика» (Дніпро, 2019), «Проблеми реформування педагогічної науки та 

освіти» (Ужгород, 2020), також на науково-практичному семінарі – 

«Викладання іноземних мов для працівників правоохоронних органів та 

сектору безпеки» (Київ, 2017). 

Публікації. Основні результати дослідження за темою дисертації 

опубліковано в 12 наукових працях, із них 3 наукові статті у фахових виданнях 

України в галузі педагогіки та 3 статті – у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз даних, у тому числі 2 статті – у періодичних 

виданнях іноземних держав, 6 публікацій – у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, який налічує 250 

найменування, та 13 додатків на 87 сторінках. Повний обсяг дисертації 

становить 286 сторінок. Обсяг основного тексту складає 154 сторінок і містить 

12 рисунків на 12 сторінках та 27 таблиць на 27 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

 

 

У розділі досліджено проблему іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ 

у науковій літературі. Особливу увагу звернено на результати дисертаційних 

досліджень, досвід іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ. Визначено 

дефініцію поняття «іншомовна комунікативна компетентність викладачів 

ВВНЗ», уточнено її зміст та структуру.  

 

 

1.1. Проблема розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

фахівців у науковій літературі 

 

Входження України в Європейський простір вищої освіти, розвиток 

міжнародних зв’язків у військовій сфері, підвищення оперативної сумісності 

Збройних Сил України з країнамичленами НАТО визначає володіння 

іноземною мовою одним із пріоритетних напрямів розвитку військової системи 

освіти в державі. В умовах модернізації військової системи освіти проблема 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності науково-педагогічних 

працівників, розроблення й уточнення її змісту є вкрай важливою. Це 

зумовлено потребою комунікації викладачами ВВНЗ іноземною мовою з метою 

впровадження передового досвіду в освітній процес. 

Систему підходів щодо іншомовної підготовки особового складу 

ЗС України, основні принципи, стандарти, які визначають стратегію дій для 

оволодіння іншомовною компетентністю на високому рівні, сформульовано в 

Концепції мовної підготовки особового складу Збройних Сил. Під іншомовною 
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підготовкою розуміється складова частина загальної системи підготовки 

військовослужбовців та працівників ЗС України як комплекс узгоджених між 

собою, планомірних і послідовних заходів навчального та тренувального 

характеру, спрямованих на формування здатності й готовності особового 

складу здійснювати комунікацію, що передбачає використання іноземних мов у 

професійній діяльності [93, с. 4]. Зокрема, у документі витлумачено поняття 

спеціальної мовної підготовки як вивчення особовим складом іноземної мови, 

спрямоване на оволодіння необхідним обсягом спеціалізованого мовного 

матеріалу за професійним спрямуванням.  

В Основних засадах мовної підготовки особового складу у системі 

Міністерства оборони України визначається сучасна система підходів щодо 

підвищення ефективності вивчення іноземних мов особовим складом та 

представлена стратегія дій для досягнення поставлених цілей іншомовної 

підготовки: забезпечення виконання особовим складом посадових обов’язків, 

що передбачають володіння іноземною мовою, підготовку кандидатів до 

навчання за кордоном у рамках міжнародного співробітництва ЗС України у 

сфері військової освіти, до участі у міжнародних військових навчаннях, 

операціях з підтримання миру та безпеки та ін. [158].  

На сучасному етапі розвитку професійної педагогіки значну увагу 

приділено розкриттю сутності компетентнісного підходу у підготовці фахівців 

різних галузей. Впровадження у вищій військовій школі компетентнісного 

підходу потребує осучаснення освітнього процесу, перевага в якому надається 

практичному оволодінню професійними навичками, формуванню та розвитку 

особистісних якостей, необхідних для професійної діяльності. 

Важливим для нашого дослідження є з’ясування сутності понять 

«компетентнісний підхід» та «компетентність». Поняття «компетентнісний 

підхід» широко застосовують у наукових дослідженнях, оскільки сучасна 

система освіти спрямована на здатність фахівця діяти в різних ситуаціях, 

самостійно вирішувати професійні завдання, використовуючи здобуті знання, 

сформовані вміння та навички, набутий особистий і професійний досвід.  
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Проблему вивчення та впровадження компетентнісного підходу у вищій 

школі висвітлено у працях Н. Бібік [28], А. Вітченка [39], В. Галкіної [52], 

О. Діденка [63], І. Драча [65], О. Овчарук [91], В. Свистун [179], 

Ю. Татура [194], В. Ягупова [215] та інших, які вважають, що компетентнісний 

підхід передбачає спрямованість на досягнення особистісно і суспільно вагомих 

результатів навчання, набуття позитивного досвіду на засадах партнерства, 

взаємодопомоги, співпраці. Таким чином, компетентнісний підхід 

зорієнтований на формування та розвиток здатності та готовності 

використовувати у військово-професійній діяльності набуті знання, вміння, 

навички, цінності та досвід. Компетентнісний підхід передбачає, що 

результатом освітньої діяльності є набуття певних компетентностей, якими має 

володіти фахівець аби успішно провадити професійну діяльність в умовах 

динамічних змін. 

Впровадження компетентнісного підходу в освіту потребує розуміння 

його ключового поняття «компетентність». Так, зокрема за визначенням 

Європейського центру розвитку професійної освіти і навчання (European Centre 

for the Development of Vocational Training (Cedefop), що займається проблемами 

у галузі професійної освіти, компетентність  це комбінація знань, навичок та 

ставлень, що відповідають контексту, здатність адекватно застосовувати 

результати навчання у визначеному контексті (освіта, робота, особистий чи 

професійний розвиток). Поняття компетентність не обмежується лише 

когнітивними елементами (включаючи використання теорії, концепцій або 

знань), а також охоплює функціональні аспекти (технічні навички), 

міжособистісні (наприклад, соціальні чи організаційні навички) та етичні 

цінності [232]. У 2015 році міжнародна організація ЮНЕСКО активізувала 

глобальну зацікавленість наукового товариства щодо питань освіти, навчання 

та компетентностей і визначила основні компетентності необхідні фахівцям у 

ХХІ столітті: критичне мислення (Critical Thinking), комунікація 

(Communication), колаборація (Collaboration) і творчість (Creativeness) [248]. 

Європейський парламент та Рада Європейського союзу у 2018 році схвалили 
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Рамкову програму оновлених компетентностей для навчання протягом життя, 

серед яких, одне з визначальних місць займає багатомовна компетентність 

(полілінгвальна компетентність) (multilingual competence) [239]. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» компетентність 

визначено як здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити 

професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей [155].  

Цікавими, на нашу думку, в аспекті досліджуваної проблеми є міркування  

українського вченого В. Ягупова, який розглядає компетентність як 

підготовленість (теоретичну та практичну), здатність (інтелектуальну, 

діяльнісну та суб’єктну) і готовність (професійну, особистісну, психологічну 

тощо) особи як суб’єкта діяльності до певного виду діяльності [215, с. 4]. 

Українська дослідниця І. Бец трактує категорію компетентність як інтегральну 

характеристику особистості, її властивість, що характеризує прагнення та 

здатність (готовність) особистості реалізувати свої знання, вміння, досвід, 

особисті якості для успішної діяльності у певній галузі [26]. 

Заслуговує на увагу тлумачення поняття В. Осьодло, який зауважує, що 

компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, 

способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою 

вирішення життєво важливих проблем. Компетентність науковець розглядає як 

особистісне утворення, що виявляється у процесі активних самостійних дій 

людини [145]. Цю думку підтримує В. Свистун й визначає компетентність 

фахівця як новоутворення, що, формуючись і розвиваючись, набуває 

внутрішньої визначеності й стає якістю особистості, яка, оволодіваючи 

професійною діяльністю стає суб’єктом цієї діяльності й в процесі підготовки 

до виконання професійних завдань, набуває здатності ефективно виконувати 

професійні функції [178]. 

У науково-освітньому просторі існує велика кількість трактувань поняття 

«компетентність» та підходів до її класифікацій. Зокрема, А. Маркова 
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виокремлює спеціальну, соціальну, особистісну та індивідуальні 

компетентності [125, с. 34]. У підручнику «Педагогіка вищої військової школи» 

знаходимо класифікацію А. Вітченка та В. Осьодло, які виокремлюють загальні 

та професійні компетентності, які, у свою чергу, поділяються на такі: 

особистісні  світоглядна, морально-ціннісна, функціонально-поведінкова, 

культуротворча; соціальні  громадянська, лідерська; інструментальні  

комунікативна, пізнавальна, дослідницька [41, с. 207]. 

Аналіз підходів вчених до трактування дефініції, дає змогу зробити 

висновок про те, що компетентність це не тільки певні знання, вміння та 

навички, способи мислення, цінності та досвід, а здатність особистості 

ефективно їх використовувати для успішної професійної та особистісної 

діяльності. 

Важливими для нашого дослідження є поняття «професійна 

компетентність» викладача ВВНЗ. Так, В. Свистун витлумачує «професійну 

компетентність» як теоретичну, практичну та психологічну підготовленість 

особистості, що виявляється в її готовності та здатності до провадження 

конкретного виду професійної діяльності [177, с. 186]. 

На думку В. Ягупова, під «професійною компетентністю» слід розуміти 

«системне інтегральне явище щодо суб’єкта професійної діяльності, що 

включає не лише його професійні і фахові знання, навички, уміння, професійно 

важливі якості, професійний та фаховий досвід, які забезпечують успішну 

реалізацію посадових компетенцій, але й мотиваційну готовність і позитивне 

ставлення до цілей, завдань, змісту, методик, технологій, засобів та результатів 

своєї професійної діяльності» [215, с. 4]. 

Зокрема С. Іванова визначає професійну компетентність викладача як 

здатність фахівця від моменту початку своєї професійної діяльності на рівні 

визначеного державою стандарту відповідати суспільним вимогам професії 

шляхом ефективної професійної діяльності та демонструвати належні особисті 

якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, вміння, навички, емоції, 

ґрунтуючись на власній внутрішній мотивації, ставленнях, моральних і етичних 
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цінностях та досвіді, усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях і вміннях та 

акумулюючи інші ресурси для їх компенсації [66, с. 110]. 

Науковець А. Вітченко витлумачує професійну компетентність викладача 

ВВНЗ як інтегральний показник готовності та здатності до вирішення освітньо-

виховних завдань на основі здобутих під час навчання знань, умінь, навичок, 

сформованої культури педагогічного спілкування, етики й естетики 

педагогічної діяльності [41, с. 187]. 

На думку О. Рибчука, професійна компетентність викладача полягає у 

його здатності та готовності здійснювати педагогічну діяльність, 

організовувати успішну педагогічну взаємодію, досягаючи позитивних 

результатів у навчанні та вихованні тих кого вчать. Науковець наголошує, що 

професійна компетентність викладача звернена, з одного боку, до дисциплін, 

які він викладає, а з іншого – до курсантів (слухачів), здібності, інтереси, 

психічні якості яких має знати. Погоджуємося із думкою вченого, що важливою 

особливістю професійної компетентності викладача є її комплексність, що 

вимагає від викладача здатності на основі наукових знань та професійного 

досвіду синтезувати рішення для успішного розв’язання педагогічних задач, 

аналізувати педагогічні ситуації, що зумовлює необхідність осмислення 

педагогічних закономірностей та психологічної сутності явища, вибору засобів 

взаємодії [170, c. 47].  

Аналіз наукових розвідок засвідчив, що професійна компетентність 

викладача ВВНЗ полягає у його готовності та здатності здійснювати 

педагогічну діяльність, організовувати успішну педагогічну взаємодію, 

налагоджувати професійну та педагогічну комунікацію. 

Важливою якістю компетентного викладача є комунікативність, тобто 

здатність організовувати інформаційний процес, беручи до уваги 

міжособистісні стосунки між учасниками, та досягати поставлених 

комунікативних цілей. Саме тому в аспекті нашого дослідження вважаємо за 

необхідне звернути увагу на категорії комунікативної та іншомовної 

компетентності викладача. Вперше в науковий обіг поняття «лінгвістична 
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компетентність» ввів професор мовознавства Масачусетського технологічного 

інституту Н. Хомський, який витлумачив лінгвістичну компетентність як 

внутрішнє знання ситуаційної доречності мови, здатність, що представлена у 

вигляді особливих ментальних моделей, яка відображає знання мови та дає 

змогу бути учасником мовленнєвої діяльності [204, с. 9-10].   

Слід зазначити, що з появою поняття «лінгвістична компетентність» 

Н. Хомського, у дослідженнях американського вченого-етнолінгвіста 

Д. Хаймса, виникає поняття «комунікативна компетентність». Праці Д. Хаймса 

стали концептуальною основою компетентнісного підходу до вивчення 

іноземної мови. Вчений зазначав, що комунікативна компетентність  це не 

володіння лексикою та граматикою, але знання умов, ситуацій, в яких 

відбувається мовленнєвий акт, тобто це не вроджені здібності, а здатність, 

сформована у процесі взаємодії індивіда із соціальним середовищем. Учений 

наголошував, що формування мовної компетентності можливе в однорідному 

мовному середовищі, серед тих, хто знає мову на найвищому рівні і на кого не 

впливають психологічні чинники [236]. 

Український науковець Ф. Бацевич розглядає комунікативну 

компетентність як інтеграцію знань про взаємодію в різних умовах та з різними 

комунікантами, а також знань вербальних і невербальних засад інтеракції, 

умінь їх ефективно застосовувати у конкретному спілкуванні в ролі адресанта і 

адресата [21, c. 139].  

Дослідниця Н. Шалигіна зауважує, що кoмунікативну кoмпетентність 

можна розглядати як ступінь вoлoдіння oсoбистістю певними нoрмами 

спілкування і пoведінки, як результат навчання і засвoєння сoціальнo-

психoлoгічних еталoнів, стандартів та стереoтипів пoведінки, а такoж 

oвoлoдіння технікoю спілкування. Учена вважає, що кoмунікативна 

кoмпетентність ґрунтується на ширoкій гамі загальнoлюдських ціннoстей і 

містить oсoбистісні, пізнавальні, емoційні та пoведінкoві характеристики, щo 

свідчить прo її кoмплексність [208].  
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Досліджуючи формування комунікативної компетентності, дослідник 

Н. Кондратенко визначає її як вироблену й розвинену здатність особистості до 

налагодження й підтримання необхідних контактів в спілкуванні; сукупність 

знань, умінь і навичок із використання вербальних і невербальних засобів для 

адекватного сприймання й відображення дійсності в різноманітних 

комунікативних ситуаціях; систему набутого комунікативного 

досвіду [92, c. 18]. 

На думку С. Ніколаєвої, комунікативну компетентність доречно 

трактувати як володіння комунікативними стратегіями і механізмами, 

необхідними для забезпечення ефективної взаємодії, що передбачає володіння 

знаннями того, як користуватися мовою у процесі спілкування, адекватними 

соціальними і культурними знаннями, навичками та вміннями для 

міжособистісної взаємодії, а також здатність індивіда адаптувати свою 

комунікативну поведінку до конкретних постійно змінюваних умов [128, c. 25]. 

Під «комунікативною компетентністю викладача ВВНЗ» вважає 

А. Вітченко, слід розуміти динамічну комбінацію знань основних прийомів і 

засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичного досвіду 

комунікації різними мовами; вмінь постійно збагачувати власне мовлення, 

налагоджувати професійну і педагогічну комунікацію, досягати при цьому 

поставлених цілей; здатності виробляти власний педагогічний стиль 

спілкування на діалогічній основі, керуючись при цьому нормами сучасної 

літературної мови, правилами педагогічної етики, естетики словесної і 

вербальної дії, демонструвати культуру професійного і педагогічного 

спілкування, володіти інтерактивними комунікативними 

технологіями [41, с. 52]. 

У С. Галецького поняття «комунікативна компетентність» витлумачено 

як складне динамічне особистісне новоутворення, що поєднує належний рівень 

сформованості знань про зміст, специфіку та особливості професійної та 

особистої комунікації, сукупність комунікативних умінь та навичок, 

відповідних особистісних якостей [48, c. 67]. 
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Аналіз науково-педагогічної літератури продемонстрував, що 

комунікативна компетентність визначається науковцями як сукупність знань, 

вмінь та навичок, цінностей та досвіду, а також готовність та здатність їх 

застосовувати під час комунікативної діяльності з метою вирішення 

професійних завдань. Відтак комунікативна компетентність викладачів ВВНЗ 

безпосередньо стосується їхньої педагогічної діяльності, тому ми розглядаємо її 

як складник професійної компетентності. 

В аспекті нашого дослідження важлим є аналіз підходів вчених щодо 

іншомовної компетентності, зокрема наукові праці, присвячені формуванню та 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності фахівців різних галузей, 

зокрема О. Вишневського [34], Н. Гальскової [53], Н. Гез [53], 

Г. Китайгородської [87], Н. Мороз [133], О. Нітенко [141], Е. Пассова [148], 

Н. Скіба [187], Н. Сорокіної [188], О. Тарнопольського [193] та інших.  

Сучасні методисти (С. Ніколаєва та ін.) розглядають іншомовну 

комунікативну компетентність як здатність успішно вирішувати завдання 

взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яку вивчають, відповідно до норм і 

культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого 

контактів» [128, c. 30]. Іншомовну комунікативну компетентність учені 

витлумачують як інтегральне поняття, яке включає не лише здатності, а й 

знання, вміння, навички, способи мислення, якості і цінності. 

Вчений О. Тарнопольський у праці «Методика навчання іншомовної 

мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти» зазначає, що 

іншомовна комунікативна компетентність у говорінні  це система навичок та 

вмінь, які необхідні для усного спілкування, тобто потрібні для створення 

усних мовленнєвих висловлювань, адекватних з точки зору мовних, 

мовленнєвих, соціокультурних норм, вимог комунікативної ситуації, власних 

намірів, взаємин співрозмовників тощо [193, с. 5]. 

Лінгводидакти Н. Гальскова та Н. Гез у праці «Теорія навчання іноземних 

мов. Лінгводидактика і методика» витлумачують іншомовну комунікативну 

компетентність як здатність людини розуміти і породжувати іншомовні 
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висловлювання в різноманітних соціально детермінованих ситуаціях, беручи до 

уваги лінгвістичні і соціальні правила, яких дотримуються носії мови. Науковці 

визначають такі компоненти іншомовної комунікативної компетентності: 

1) знання про систему мови, яку вивчають і сформовані на їх основі 

навички оперування мовними (лексико-граматичними та фонетичними) 

засобами комунікації – лінгвістичний компонент; 

2) знання, вміння, навички, які дають змогу розуміти і породжувати 

іншомовні висловлювання відповідно до конкретної ситуації спілкування, 

мовленнєвого завдання і комунікативних намірів – прагматичний компонент; 

3) знання, вміння, навички, які дають змогу вести мовленнєве і 

немовленнєве спілкування з носіями мови, яку вивчають відповідно до 

національно-культурних особливостей чужого лінгвосоціуму [53, c. 19]. 

Таким чином, іншомовна комунікативна компетентність у науковому 

доробку Н. Гальскової та Н. Гез ґрунтується на думках про формування 

особистості, яка здатна і бажає брати участь у комунікації на міжкультурному 

рівні, та становлення якостей вторинної мовної особистості у того, хто 

навчається [53, c. 97]. 

Вчена О. Нітенко витлумачує іншомовну компетентність як динамічну 

комбінацію знань, вмінь і практичних навичок з іноземної мови (мов), способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну й подальшу навчальну діяльність та забезпечує їй ефективне 

спілкування з іншомовними партнерами [141, c. 286]. 

Зокрема Н. Мороз наголошує, що недостатньо мати системні мовні 

знання та вміти говорити іноземною мовою, треба знати і розуміти специфіку 

країни носіїв мови, їхню культуру, історію, традиції, менталітет. Вчена 

наголошує, що потрібно мати навички мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

в різних професійних і життєвих ситуаціях. Дослідниця зазначає, що 

необізнаність у культурних реаліях, нормах соціальної поведінки може 

призвести до певного нерозуміння тексту за умови знання окремих слів, до 



35 

 

порушення контакту між тими, хто спілкується [133, с. 5].  

Вчена Н. Скіба розглядає іншомовну комунікативну компетентність 

майбутніх викладачів як інтегративну особистісно-професійну якість таких 

фахівців, що базується на їх здатності та готовності до комунікації іноземною 

мовою в усній та письмовій формах на різноманітну загальну і професійну 

тематику. Дослідниця зазначає, що структура іншомовної комунікативної 

компетентності включає знання, навички, уміння й усвідомленість, що є 

компонентами: мовної (фонетичної, лексичної, граматичної), мовленнєвої (в 

аудіюванні, говорінні, читанні, письмі), лінгвосоціокультурної та навчально-

стратегічної компетентностей [187, с. 49 ]. 

Навчання викладачів ВВНЗ має здійснюватися з урахуванням їх віку, 

освітніх та професійних потреб, життєвого та професійного досвіду. 

Успішність андрагогічного процесу залежить від урахування тих кількісних та 

якісних змін, які відбуваються на певному етапі особистісного розвитку тих, 

хто навчається, визначають їх вікові особливості [42, с. 107]. У зв’язку з цим, 

окремої уваги потребують розвідки, присвячені принципам підготовки 

дорослих у вищій школі. 

Оскільки ми досліджуємо проблему розвитку викладачів ВВНЗ, вважаємо 

за доцільне представити обґрунтовані вченими принципи, за якими 

здійснюється іншомовна підготовка фахівців у вищій школі. 

Так, зокрема дослідник С. Змєєв сформулював такі основні андрагогічні 

принципи іншомовної підготовки: 

1) пріоритет самостійного навчання. Основним видом навчальної 

діяльності дорослих є самостійна робота (самостійна реалізація іншомовної 

підготовки  від планування до самоконтролю за отриманими результатами;  

2) принцип спільної діяльності передбачає спільну діяльність тих, хто 

навчається, з тими, хто навчає, щодо планування, реалізації, оцінювання і 

корекції процесу іншомовної підготовки. Педагог у цій ситуації є радше 

помічником та консультантом, який відповідає на запит дорослого, що 

навчається;  
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3) принцип опори на досвід того, хто навчається. Доросла людина має 

певний життєвий досвід (професійний, соціальний, побутовий тощо), 

урахування якого може полегшити і пришвидшити процес навчання, у т. ч. 

іноземних мов;  

4) індивідуалізація навчання. Доросла людина – це особа, яка досягла 

певного рівня розвитку психічних процесів, оволоділа певним соціальним 

досвідом, має певні знання з різних сфер науки й техніки. Саме тому 

надзвичайно важливо у процесі навчання, у т.ч. іноземних мов, спиратися на 

здобутий досвід, досягнутий рівень підготовки, психофізіологічні та 

пізнавальні особливості особи, що навчається, зокрема шляхом створення 

індивідуальних програм навчання;  

5) системність навчання передбачає відповідність змісту, форм, методів, 

засобів навчання, у т.ч. іноземних мов, й оцінювання його результатів меті та 

завданням навчального процесу;  

6) контекстність навчання. Навчання дорослих, як правило, спрямоване 

на певні життєво важливі для них цілі, пов’язані з виконанням соціальних чи 

професійних ролей. Саме тому процес навчання дорослих має враховувати їх 

потреби й запити, відбуватися з урахуванням специфіки професійної, 

соціальної чи побутової діяльності, яку вони виконують;  

7) принцип актуалізації результатів навчання передбачає застосування на 

практиці набутих дорослим компетентностей. Більше того, ефективне навчання 

іноземних мов неможливе без інтенсивного занурення у мовні й мовленнєві 

ситуації, постійного повторення вже засвоєного матеріалу;  

8) принцип елективності навчання передбачає надання дорослим, що 

навчаються, певної свободи у виборі цілей, змісту, форм, методів, засобів, 

тривалості, місця учіння, оцінювання результатів власної самоосвітньої 

підготовки;  

9) принцип розвитку освітніх потреб вказує на необхідність оцінювання 

результатів навчання дорослих, з одного боку, через виявлення реального 

ступеня засвоєння навчального матеріалу і визначення матеріалу, без засвоєння 
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якого неможливе досягнення поставленої освітньої мети навчання, а з іншого  

процес навчання спрямований на формування у тих, хто навчається, нових 

освітніх потреб;  

10) принцип усвідомленості навчання передбачає усвідомлення дорослим, 

що навчається, і педагогами специфіки процесу навчання, у т.ч. іноземних мов, 

і своїх дій для його організації [80, c. 2728]. 

Таким чином, у працях видатного андрагога набула цілісного 

обґрунтування проблема навчання дорослих у системі професійної підготовки, 

адже неперервна освіта має низку особливостей, пов’язаних із професійним та 

життєвим досвідом дорослої людини, мотивацією навчально-пізнавальної 

діяльності, системою цінностей викладача ВВНЗ. 

Цікавими в аспекті дослідження проблеми розвитку іншомовної 

компетентності вважаємо психологічні теорії розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності, що висвітлені у працях В. Артемова [16], 

Б. Беляєва [22], Л. Виготського [46], І. Зимньої [78], Н. Кузьміної [109], 

О. Леонтьєва [117], А. Маркової [125], І. Румянцевої [175] та інших. 

Засадничими для нашого дослідження є праці Л. Виготського, зокрема 

«Мова та мислення», в якій видатний психолог розглядає вивчення іноземної 

мови як прямо протилежний процес тому, за яким відбувається засвоєння рідної 

мови. За Л. Виготським, рідна мова засвоюється несвідомо і нецілеспрямовано, 

а іноземна мова навпаки. Іншомовна підготовка передбачає, що людина вже 

володіє мовним і мовленнєвим досвідом рідної мови, вміє здійснювати основні 

мисленнєві операції, володіє стратегіями і тактиками комунікативної поведінки. 

Отже, учений наголошував на різноспрямованості вивчення мов: для рідної  

«знизу вгору», а для іноземної мови «зверху вниз». Свою позицію 

Л. Виготський обґрунтовував тим, що, вивчаючи іноземну мову, особистість 

вже має уявлення про навколишній світ і цей процес буде ефективним у разі 

встановлення тісних зв’язків між словом та його іншомовним еквівалентом. У 

творчому доробку видатного ученого мислення і спілкування нерозривно 

пов’язані між собою [46, с. 265].  
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Психолог І. Зимня, що займалася проблемами навчання іноземним мовам 

та ефективністю іншомовної підготовки, вважає, що співставлення лексики 

рідної та іноземної мов  спричиняє проблеми для запам’ятовування та 

актуалізації словникового запасу [78, с. 29]. Разом з тим, вчена наголошує на 

важливості занурення в іншомовне середовище та застосуванні досвіду 

комунікації рідною мовою, що є важливим для викладачів ВВНЗ. Поділяємо 

погляди вченою стосовно того, що в процесі підготовки викладачів ВВНЗ 

необхідно звертати увагу на: 

– комунікативності навчання (при підготовці фахівців ВВНЗ необхідно 

звернути увагу на комунікативність), тобто включення в систему підготовки 

комунікації як форми взаємодії; 

– в процесі підготовки викладачів особистого значення набуває 

професійна комунікація, тобто урахування інтересів та запитів того, хто 

навчається; 

– задоволення викладачів ситуацією спілкування (включаючи партнера, 

предмет спілкування, процес та результат); 

– рефлексивності викладачів, яка дає змогу їм довільно керувати цим 

процесом, оцінюючи засоби і способи формування і формулювання думок 

іноземною мовою; 

– позитивного переживання викладачами успіху комунікації як фактора 

посилення досягнутого; 

– відсутності у викладачів соціальних бар’єрів (ролі, статусу, рівня 

компетентності, підготовленості та ін.), які стримують їх вільну іншомовну 

комунікацію [79, c. 22]. Таким чином, дослідниця розглядала психологічні 

аспекти формування та розвитку іншомовної компетентності та наголошувала, 

що результативність іншомовної підготовки залежить, перш за все, від 

мотивації особистості. 

Вчений В. Артемов стверджував, що для розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності свідоме запам’ятовування значно 

продуктивніше за несвідоме, адже визначальну роль в актуалізації і відтворенні 
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відіграють розуміння, а також мета й особливості матеріалу [16, с. 140]. 

Водночас учений-психолог стверджував, що під час занурення в іншомовне 

середовище, особистісної взаємодії та активної професійної діяльності з 

використанням іноземної мови поступово послаблюватиметься природна 

установка порівнювати іншомовну лексику з рідною.  

Переважна більшість психологів, що досліджують проблему вивчення 

іноземних мов розглядають іншомовну підготовку як складний 

багатоаспектний процес. Так, зокрема, Б. Беляєв у праці «Нариси з психології 

навчання іноземним мовам» наголошує, що результат свідомого вивчення мови 

людина набуває відповідних теоретичних знань, а завдяки практичному 

використанню мови в мовленні у людини виробляються відповідні мовленнєві 

навички та вміння [22, c. 27]. Учений вважає, що першочерговим завданням 

іншомовної підготовки викладача є вміння мислити мовою, яку вивчають. 

Важливим при цьому є відсутність перекладу під час комунікативної взаємодії 

та продуктивне спілкування. Це дає змогу вдосконалити процес вивчення 

іноземної мови, покращити комунікативні вміння та навички викладача.  

Так, Б. Беляєв значну увагу приділяє проблемі іншомовно-мовленнєвих 

здібностей та зазначає, що вони не вроджені, не є особливим даром, а 

формуються й розвиваються у процесі практичної діяльності та педагогічного 

впливу. На їх розвиток впливають анатомічно-фізіологічні особливості, тобто 

задатки особистості, що не є основними і визначальними [22, c. 189]. 

В аспекті досліджуваної проблеми розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладача ВВНЗ важливими є дослідження американського 

вченого-андрагога М. Ноулза, який виокремлює чотири основні ознаки 

сприятливого навчального середовища: повагу до особистості, участь в 

ухваленні рішень, свободу у висловленні поглядів та доступі до інформації, 

спільна відповідальність за визначення мети, планування, провадження й 

оцінювання навчальної діяльності [241, c. 4647]. Цікавим, на нашу думку, є 

підхід вченого до створення сприятливого навчального середовища, в якому 

відбувається навчання іноземним мовам. Так зокрема, забезпечення 
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сприятливого клімату, дотримання «демократичної філософії», демонстрування 

змін та зростання. Науковець М. Ноулз виокремлює два типи клімату: фізичний 

і психологічний. Сприятливий фізичний клімат, на думку видатного 

американського андрагога, створюють ергономічні умови, навчальні аудиторії, 

оформлені в неофіційному стилі, акустика й освітлення, які мають слугувати 

кращому сприйняттю інформації [241, c. 4647].  

Складовими психологічного клімату, за М. Ноулзом, є довіра, взаємна 

повага, підтримка, співпраця, відкритість і природність, задоволення, 

людяність [241, c. 15]. На нашу думку, ці елементи мають ключове значення 

для організації іншомовної підготовки в цілому, і викладачів ВВНЗ зокрема.  

Проведений теоретичний аналіз сучасних досліджень з досліджуваної 

проблеми показав наявність численних визначень ключових понять та різних 

підходів до класифікації компетентностей. Вважаємо доцільним, незважаючи 

на багатоаспектний науковий доробок, присвячений проблемі іншомовної 

комунікативної компетентності, розглянути проблему визначення змісту і 

структури поняття «іншомовна комунікативна компетентність» у світлі 

сучасних наукових розвідок, розуміння важливості її для розвитку іншомовної 

компетентності викладачів ВВНЗ.  

 

 

1.2. Іншомовна комунікативна компетентність викладачів вищих 

військових навчальних закладів: поняття, зміст, структура 

 

Сучасна система військової освіти покликана забезпечувати навчання та 

виховання курсантів (слухачів) відповідно до потреб ЗС України. Для цього 

необхідно реалізувати освітній процес з урахуванням сучасних методологічних 

підходів, вдосконалювати зміст, організаційні форми, впроваджувати 

інноваційні технології, методи навчання та передовий досвід підготовки 

військовослужбовців збройних сил державчленів НАТО. Саме викладачі 

ВВНЗ покликані стати рушійною силою реформування військової освіти, 
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впровадження інновацій та передового досвіду у підготовку військових 

фахівців. 

У контексті нашого дослідження важливим є поняття «викладач» – 

фахівець у галузі освіти, представник педагогічного персоналу, який 

професійно здійснює викладання переважно у вищих і професійних навчальних 

закладах; фахівець у галузі освіти, який викладає дисципліни [123, с. 14]. 

Основний зміст діяльності викладача ВВНЗ зводиться до виконання ним таких 

функцій: 

– педагога  викладач передає знання, управляє процесом пізнання, 

сприяє формуванню вмінь, навичок, розвиткові особистості, спонукає курсантів 

(слухачів) до самостійного оволодіння навчальним матеріалом; 

– вихователя  викладач має сприяти формуванню в курсантів 

(слухачів) військово-патріотичних, морально-бойових, психолого-педагогічних 

якостей, всебічно розвивати їхню особистість; 

– ученого в галузі дисципліни, що викладається  викладач не тільки 

є знавцем свого предмета, він здійснює наукові дослідження, які збагачують 

навчальний матеріал; 

– організатора занять та самостійної роботи курсантів (слухачів)  

викладач підтримує порядок та дисципліну на заняттях, стимулює, контролює 

та оцінює їхню діяльність [137, с. 477]. 

Таким чином, сучасні викладачі ВВНЗ відповідальні за підтримання 

власного освітнього рівня, поглиблення, розширення та оновлення знань, вмінь 

і навичок на основі попередньо здобутої освіти та професійного досвіду з 

метою ефективного їх провадження в педагогічну діяльність викладачів ВВНЗ. 

Так, В. Ягупов до основних видів педагогічної діяльності відносить:  

– діагностичну діяльність, пов’язану з вивченням індивідуально-

психічних особливостей і вихованості учнів, виявленням і визначенням рівня 

їхньої загальної освіти й духовності, навичок і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної та повсякденної діяльності; 
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– орієнтовно-прогностичну – полягає в умінні педагога визначати 

конкретні цілі, зміст, методику виховної діяльності, передбачити її результати 

на основі знання рівня індивідуальної підготовленості окремих вихованців, 

злагодженості та згуртованості колективу; 

– конструктивно-проєктувальну – передбачає постійне вдосконалення 

педагогом методики проведення різних навчально-виховних заходів; 

– організаційну діяльність; 

– практичне здійснення конкретних педагогічних заходів – передбачає 

наявність у вихователя навичок і вмінь їх проведення, ефективних педагогічних 

методик; 

– аналітично-оцінкову – полягає в аналізі як власних дій, так і дій 

вихованців, виявленні їхніх позитивних сторін і недоліків, порівнянні 

отриманих результатів із запланованими тощо; 

дослідницько-творчу – має пронизувати всі попередні види діяльності та 

своєчасно наповнювати їх новим змістом [214]. 

Отже, педагогічна діяльність викладача ВВНЗ характеризується 

підпорядкуванням загальнодидактичним принципам і закономірностям та 

виходить із цілей та характеру освітнього процесу, професійної підготовки і 

особистісного розвитку курсанта (слухача). Саме тому викладачу ВВНЗ 

необхідно постійно підтримувати та підвищувати освітній рівень та 

професійно-кваліфікаційні якості в системі післядипломної освіти та шляхом 

самостійної роботи. Відповідно до статті 60 Закону України «Про вищу освіту», 

післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної 

підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, 

умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або 

професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду. Післядипломна 

освіта складається з: 

– спеціалізації – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття 

особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; 
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– перепідготовки – професійне навчання, спрямоване на оволодіння 

іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку; 

– підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до 

виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 

вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; 

– стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та 

обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань [155]. 

Таким чином, викладачі ВВНЗ мають постійно працювати над оновленням 

власних знань, вдосконаленням вмінь та навичок, упроваджувати передовий 

досвід підготовки військовослужбовців у системі військової освіти, тобто 

підвищувати кваліфікацію. Як зазначає В. Свистун, викладачами ЗВО 

традиційно стають його ж випускники, як правило, після захисту кандидатської 

дисертації з галузі науки, яка є провідною для отриманого у ЗВО фаху. Відтак 

переважна більшість науково-педагогічних працівників є лише науковими 

працівниками, а не педагогічними, що призводить до протиріч в їхній 

педагогічній діяльності: бо для «науковця» на першому місці є здобуття нового 

фахового знання, розумова праця в бібліотеці, експерименти в лабораторії, а 

для «педагога» – генерування, систематизація й аналіз наукової та навчальної 

інформації, цілеспрямована організація процесу її системного засвоєння 

студентами, тобто чітко прослідковується різні цілі та неідентичність 

професійної діяльності «науковця» і «педагога». У результаті низький рівень 

психолого-педагогічної підготовленості «науковця» призводить до суттєвих 

упущень у професійній підготовці майбутніх фахівців [180]. 

Вчені зазначають, що підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є 

складовою загальної системи безперервної освіти особистості. Це приведення у 

відповідність фахової та посадово-функціональної компетентності працівників 

освіти з потребами та вимогами суспільства на конкретно-історичному етапі 

соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних 

процесів у всесвітньому освітянському просторі [66, с. 675]. 
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Зокрема Л. Ващенко розглядає підвищення кваліфікації фахівців як 

«форму навчання у післядипломний період на базі вищої освіти, що дає змогу 

розширити, поглибити й оновити знання, вміння і навички, 

сформувати/розвинути ціннісні настанови для успішного виконання посадово-

функціональних обов’язків» [32, с. 103].  

Так, О. Рибчук зазначає, що підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ 

здійснюється під час проведення ними всіх видів навчальних занять, 

методичної та наукової роботи, під час занять з індивідуальної підготовки, а 

також у процесі самостійної роботи з удосконалення військових і спеціальних 

знань, а також підвищення кваліфікації здійснюється на курсах підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників ВВНЗ та військових навчальних 

підрозділів ЗВО [169]. 

Таким чином, потреби сучасності та військово-політичний контекст 

сьогодення зумовлюють необхідність оволодіння іноземними мовами 

викладачами ВВНЗ під час підвищення їх класифікації, що дасть їм можливість 

реалізувати себе в умовах багатонаціонального освітнього простору, 

забезпечити формування нового покоління викладачів ВВНЗ, здатних і готових 

провадити освітню діяльність іноземною мовою, забезпечити впровадження 

передового досвіду для досягнення сумісності з системою вищої військової 

освіти країнучасниць НАТО. 

Проблему іншомовної підготовки фахівців сфери національної безпеки та 

оборони розглянуто у працях Т. Ваколюк [31], Л. Вікторової [36], 

О. Волобуєвої [45], Л. Гребенюк [57], О. Єфімової [67], О. Застело [73], 

С. Козак [89], В. Крикун [108], О. Лагодинського [111, 113], С. Лазаренко [116], 

Н. Шалигіної [208], Л. Якубовської [217] та ін. 

Проблему розвитку іншомовної компетентності фахівців сфери 

національної безпеки та оборони за різними аспектами досліджували: 

О. Бернацька  моделювання професійних ситуацій під час освітнього процесу 

з метою розвитку іншомовної компетентності курсантів ВВНЗ [23]; І. Бец  

формування іншомовної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників 
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шляхом збагачення змісту навчального матеріалу творчими завданнями [26]; 

І. Блощинський  інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній 

підготовці фахівців з охорони кордону та використання спеціалізованих 

програмних додатків під час самостійної професійної іншомовної підготовки 

майбутніх офіцерів-прикордонників [30]; Т. Ваколюк  впровадження 

білінгвального навчання як ефективного методу розвитку іншомовної 

компетентності у ВВНЗ [31]; О. Волобуєва  психологічні засади розвитку 

іншомовних здібностей майбутнього військового професіонала та особливості 

професійного іншомовного спілкування офіцерів-прикордонників [45]; 

C. Лазаренко  самостійне оволодіння англомовною лексико-граматичною 

компетентністю та навчальними стратегіями у читанні майбутніми військовими 

фахівцями з інформаційно-телекомунікаційних технологій з використанням 

мобільних додатків [115, 116]; І. Секрет  іншомовну комунікативну 

компетентність як структурний елемент професійної компетентності 

майбутнього фахівця [181]; Л. Якубовська  використання рольових ігор 

професійної спрямованості у процесі навчання іноземної мови майбутніх 

офіцерів-прикордонників [217]. 

Низку наукових праць присвячено питанню формування іншомовної 

компетентності курсантів та майбутніх магістрів військового управління. Вчена 

О. Єфімова дослідила проблему формування іншомовної комунікативної 

компетентності курсантів під час фахової підготовки у ВВНЗ і визначила 

іншомовну комунікативну компетентність у вузькому значенні як знання мови, 

високий рівень практичного володіння вербальними та невербальними 

засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні 

залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [67, с. 97].  

Дослідниця С. Козак витлумачує іншомовну комунікативну 

компетентність майбутніх спеціалістів морського флоту як професійно важливу 

рису особистості фахівця і виокремлює чотири головні компоненти: 

лінгвістичний, соціокультурний, стратегічний, професійний [89, c. 9]. 
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В. Крикун пропонує формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх магістрів військового управління за допомогою технології змішаного 

навчання. Дослідниця визначає іншомовну професійну компетентність офіцера-

магістра як інтегративне професійне утворення, яке є сукупністю мовних знань, 

іншомовних мовленнєвих вмінь і навичок, досвіду їх застосування в 

іншомовному середовищі й містить професійно важливі якості офіцера, що 

відображають здатність функціонувати в іншомовному середовищі, готовність 

до виконання завдань під час проведення спільних бойових дій (операцій) з 

підрозділами НАТО [108, с. 45]. Вчена розробила методику формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового 

управління у системі післядипломної освіти, в якій поєднано очний та 

дистанційний компоненти [108, с. 3‒4]. 

На думку Л. Вікторової, особливістю професійної іншомовної підготовки 

сучасних фахівців, професійна діяльність яких пов’язана з безпекою, є її 

спрямованість не лише на засвоєння лінгвістичних та соціокультурологічних 

знань, а й на вдосконалення інтелектуальних, розумових здібностей, що 

забезпечують ефективне вирішення професійних і комунікативних завдань 

іноземною мовою. Дослідниця наголошує, що наразі реформування спеціальної 

освіти спрямоване на забезпечення готовності офіцерського корпусу до 

інноваційної діяльності, при цьому зростає необхідність застосування іноземної 

мови як засобу формування професійної спрямованості навчання і прагнення 

отримувати професійні знання з якомога більшої кількості комунікативних 

каналів [36, c. 2324]. 

О. Застело дослідила процес педагогічного діагностування іншомовної 

комунікативної компетентності військовослужбовців з використанням як 

традиційних методів, так і засобів педагогічної діагностики. Вчена визначала 

іншомовну комунікативну компетентність військовослужбовців як важливий 

компонент їхньої професійної компетентності, оскільки від її сформованості та 

розвиненості залежить якість вирішення військовослужбовцями професійних 

завдань, зокрема у міжнародних миротворчих операціях і під час проведення 
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заходів спільно з військовослужбовцями країн НАТО [73, с. 27]. 

Дослідниця Н. Шалигіна інтерпретує іншомовну комунікативну 

компетентність військового фахівця як складне інтегративне прoфесійнo 

важливе утвoрення, яке прoявляється у йoгo підгoтoвленoсті, здатнoсті та 

гoтoвнoсті налагoджувати, встанoвлювати, підтримувати та рoзвивати 

ефективну міжoсoбистісну взаємoдію з метoю викoнання прoфесійних 

завдань [208, c. 44]. Вчена розробила авторську методику та навчально-

методичний комплекс розвитку комунікативної компетентності офіцерів 

багатонаціональних штабів у процесі підготовки до участі в миротворчих 

операціях з підтримання миру та безпеки, яка сприяє систематизації й 

поглибленню теоретичних знань з основ службово-ділового спілкування та 

професійної взаємодії в іншомовному середовищі й наданню їм військово-

професійного й фахового спрямування, розвитку загальних та специфічних 

комунікативних здатностей [208, c. 31]. 

У працях О. Лагодинського зосереджено увагу на розвитку англомовної 

компетентності у продуктивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх 

фахівців воєнно-дипломатичної служби, розглянуто стратегії викладання 

англійської мови майбутнім магістрам військового управління в міжнародних 

відносинах на основі урахування в навчально-виховному процесі їх 

індивідуально-психологічних особливостей та витлумачено англомовну 

комунікативну компетентність як інтегральне, інтелектуальне, фахове та 

особистісне утворення, що зумовлює здатність і готовність особистості усно та 

письмово спілкуватися в усіх видах мовленнєвої діяльності [110, с. 303].   

На основі аналізу наукових розвідок можемо зробити висновок, що 

іншомовна комунікативна компетентність викладача – це результат іншомовної 

підготовки викладача, опанування ним лексичних, граматичних, фонетичних, 

стилістичних і пунктуаційних знань та навичок, сукупність його професійно 

важливих якостей та іншомовного комунікативного досвіду, способів 

діяльності, що забезпечують його здатність і готовність до виконання 

професійних завдань за допомогою іноземної мови. 
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На підставі вищевикладеного ми дійшли висновку, що іншомовна 

комунікативна компетентність тісно пов’язана зі професійною діяльністю 

викладача ВВНЗ, знаннями, вміннями, навичками, а також якостями, 

необхідними для її провадження.  

Опрацювання наукових джерел уможливило формулювання авторського 

визначення іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Іншомовна комунікативна компетентність викладачів вищих військових 

навчальних закладів  це здатність до іншомовного професійного спілкування, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння  

стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії. 

Розвинена іншомовна комунікативна компетентність викладачів ВВНЗ 

уможливлює неперервне підвищення рівня володіння іноземною мовою, 

поглиблює власну професійну та фахову компетентність, стимулює опанування 

передового досвіду підготовки військових фахівців за стандартами НАТО, 

впровадження їх в освітньо-професійну підготовку слухачів (курсантів).  

Результати аналізу педагогічної практики щодо розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ засвідчили наявність як 

позитивних аспектів, так і певних упущень. Позитивним є те, що типовий зміст 

підвищення кваліфікації щодо розвитку їхньої іншомовної комунікативної 

компетентності передбачає оволодіння знаннями на військові, історичні, 

культурологічні, побутові теми. Аналіз навчально-тематичного плану і 

навчальних програм засвідчив фрагментарність змісту, обмежене використання 

інтерактивних та цифрових технологій навчання. Це підтвердили й результати 

емпіричного дослідження стану її розвиненості на констатувальному етапі 

дослідження. Викладачі ВВНЗ теоретично і практично недостатньо 

підготовлені до провадження педагогічної та наукової діяльності іноземною 

мовою. Так, лише 7 % опитаних оцінили рівень своєї підготовленості до нього 
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як достатній; 28 % – задовільний, 34 % – низький, 31 % – дуже низький. Такий 

стан зумовлений тим, що розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ не здійснюється цілеспрямовано й системно. Подолання цих 

недоліків потребує розроблення андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ та методики розвитку, що 

передбачають запровадження інтерактивних та цифрових інтерактивних 

технологій навчання у процесі підвищення їхньої кваліфікації. 

Дослідження іншомовної компетентності вказує на те, що для її 

цілеспрямованого розвитку освітніми засобами необхідно визначити її загальну 

структуру. Дослідники виокремлюють різні компоненти (табл. 1.1), однак 

аналіз їх думок дає змогу визначити структурні компоненти комунікативної 

компетентності. 

 

Таблиця 1.1.  Підходи науковців до структури комунікативної 

компетентності фахівців 

Дослідники Структурні компоненти комунікативної компетентності 

Ф. Бацевич 

Мовний, дискурсивний, соціолінгвістичний, 

іллокутивний, стратегічний, соціокультурний [21, 

c. 140141]; 

С. Галецький 

Цілемотиваційний, когнітивно-лінгвістичний, 

процесуально-технологічний, рефлексивно-оцінний 

[48, с. 91]; 

Л. Гребенюк 
Особистісно-мотиваційний, когнітивно-понятійний, 

операційно-результативний [57, с. 5259]; 

Н. Звєрєва 
Когнітивний, мотиваційний, мовний, сенситивний, 

стратегічний, соціокультурний [75, с. 17]; 

Н. Шалигіна 

Ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, соціокультурний, професійно важливі 

якості [206, с. 6667]  

 

На основі аналізу наявних підходів до визначення компонентів 

комунікативної компетентності, вважаємо за доцільне представити авторське 

бачення компонентної структури іншомовної комунікативної компетентності 
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викладачів ВВНЗ, а саме: когнітивний, комунікаційний, рефлексивний, 

діяльнісний, емоційний, креативний. 

Когнітивний компонент. Включає лінгвістичні знання викладача вищого 

військового навчального закладу, знання фонетичних, лексичних, граматичних, 

стилістичних та орфографічних норм іноземної мови, комплекс знань, умінь, 

навичок, які дають змогу орієнтуватися у відповідних ситуаціях іншомовного 

спілкування, застосовувати лексику для вирішення професійних проблем. 

У сучасних наукових розвідках поняття «знання» витлумачують як 

засвоєння результатів пізнавальної діяльності, що їх накопичувало людство у 

формі понять, суджень, теорій тощо, воно змінюється на основі розумових і 

практичних дій у процесі спонтанної або цілеспрямованої діяльності індивіда за 

умови взаємодії з іншими людьми [66, с. 326].  

В енциклопедії освіти поняття «знання» витлумачується як засвоєння 

результатів пізнавальної діяльності, що їх накопичувало людство у формі 

понять, суджень, теорій тощо, воно змінюється на основі розумових і 

практичних дій у процесі спонтанної або цілеспрямованої діяльності індивіда за 

умови взаємодії з іншими людьми [66, с. 326]. 

У нашому дослідженні, виокремлюючи когнітивний компонент, ми 

спиралися на види знань за І. Лернером: «предметні знання різного ступеня 

узагальнення, що містять різні відомості про об’єкти і явища, їх властивості і 

відносини; знання різноманітних способів дій; знання норм, на основі яких 

формуються вміння і навички міжособистісних стосунків та поведінка щодо 

інших людей; знання цінностей, що відображають характер світоглядних, 

моральних, естетичних, побутових та етичних орієнтацій в їх цілісному вимірі» 

[121, с. 26]. Виокремлений нами когнітивний компонент передбачає оволодіння 

системою знань іноземної мови на рівні фонетики, лексики, орфографії, 

стилістики та синтаксису відповідно до чотирьох видів мовленнєвої діяльності: 

– читання  матеріалами слугують професійно орієнтовані тексти, 

повідомлення преси, інформація про події суспільного життя, ділові листи. 

Викладач ВВНЗ має читати та розуміти професійно орієнтовані тексти, 
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визначати і розуміти головний зміст, спроможний аналізувати, узагальнювати 

та систематизувати інформацію, наведену у тексті, і відповідати на питання про 

факти, наведені у тексті; 

– аудіювання  передбачає розуміння викладачами ВВНЗ текстів 

професійно орієнтованого змісту, що стосуються галузі професійної діяльності; 

здатність усвідомлювати загальний зміст комунікації на професійно 

орієнтовану тематику; 

– письмо  мовленнєвим матеріалом є короткі доповіді, анотації, листи на 

професійно орієнтовану тематику. Викладач ВВНЗ здатен у письмовій формі 

подавати інформацію про професійну діяльність, аргументувати власну 

позицію, презентувати власні думки на професійно орієнтовану тематику; 

– говоріння  викладач ВВНЗ здатен «вживатися» в актуальні соціальні та 

професійні ролі, орієнтуватися у професійних ситуаціях іншомовного 

спілкування та вирішувати професійні проблеми за допомогою іноземної мови, 

темами для спілкування є професійно орієнтовані питання. 

Комунікаційний компонент визначає здатність викладача ВВНЗ 

налагоджувати навчальну іншомовну комунікацію у будь-якій ситуації, 

використовувати різні стилі спілкування і стратегії, тактики комунікативної 

поведінки, успішно комунікувати за допомогою іноземної мови для 

забезпечення виконання функціональних обов’язків у процесі педагогічної 

діяльності у ВВНЗ. Н. Волкова зазначає, що професійно-педагогічна 

комунікація є основною формою педагогічного процесу, продуктивність якого 

зумовлена цілями й цінностями спілкування, прийнятими всіма його 

суб’єктами за норму індивідуальної поведінки. Така комунікація розгортається 

у процесі спільної комунікативної діяльності людей (суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії), опосередкованої взаємообміном інформацією, за якої кожен з 

учасників засвоює певний соціальний досвід, суспільні, педагогічні, 

комунікативні, моральні та інші цінності, знання і способи комунікативної 

діяльності, виявляє, розкриває і розвиває власні психічні якості, формується як 

особистість і суб’єкт комунікації [44]. 
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Викладач ВВНЗ є ключовою постаттю у педагогічному середовищі, тому, 

насамперед, має усвідомлювати, що головну відповідальність за успіх 

іншомовної комунікації покладено саме на нього як фахівця, який може і 

повинен знайти вихід із будь-якої комунікативної ситуації. 

Діяльнісний компонент включає практичну здатність швидко й адекватно 

реагувати на іншомовну поведінку співрозмовника, досягати взаєморозуміння і 

співпрацювати за допомогою іноземної мови у процесі педагогічної діяльності. 

Цей компонент відображає насамперед гнучкість викладача ВВНЗ у 

спілкуванні, здатність успішно виконувати свої функціональні обов’язки у 

процесі педагогічної діяльності іноземною мовою. 

Рефлексивний компонент характеризує здатність викладача ВВНЗ до 

самооцінювання, критичного осмислення іншомовної педагогічної комунікації, 

іншомовного досвіду спілкування та усвідомлення власного рівня іншомовної 

комунікативної компетентності, своїх професійних якостей та власної 

діяльності. 

Зокрема В. Крикун зазначає, що рефлексія як складова іншомовної 

професійної компетентності є багатогранною якістю, яка виявляється у 

здатності до самоаналізу, самоспостереження за своїм прогресом, критичному 

оцінюванні своїх здібностей та знань іноземної мови, а також передбачає 

мотивацію до самовдосконалення та ефективної професійної діяльності з 

подальшим використанням іноземної мови [108, с. 54]. 

На думку вчених, самооцінка власної діяльності  це здатність оцінювати 

власні дії і результати діяльності, а також зіставляти їх із правилами, нормами, 

стандартами; компонент самосвідомості, який передбачає оцінювання 

особистістю самої себе, своїх здібностей, моральних якостей та 

вчинків [161, с. 332]. 

Емоційний компонент визначає здатність викладача ВВНЗ налагоджувати 

міжособистісну комунікацію, вирішувати складні педагогічні ситуації і 

проблеми з використанням системи сучасних комунікативних засобів. 
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Науковці вважають, що емоції, які людина переживає у щоденному житті, 

впливають на індивідуальний та соціальний розвиток і формування 

міжособистісних зв’язків. Емоції – це «внутрішній регулятор» діяльності, що 

слугує організуючим та мотивуючим чинником поведінки людини. У найбільш 

загальній характеристиці емоції містять в собі кілька ознак, які, з одного боку, 

«виражають стан суб’єкта та його відношення до об’єкту», а з іншого 

«характеризуються полярністю, тобто мають позитивний або негативний знак 

(модальність). Суб’єктивні переживання не тільки супроводжують, а й активно 

беруть участь в регуляції діяльності та відображають потрібні стани 

суб’єкта» [61]. 

Емоційний компонент викладача ВВНЗ виявляється також у 

саморегуляції в комунікації, здатності стримувати зовнішній прояв емоцій та 

проявляти гнучкість у спілкуванні під час провадження професійної діяльності. 

Креативний компонент виявляється у здатності викладача ВВНЗ 

генерувати нестандартні рішення, творчо використовувати різноманітні 

стратегії та тактики іншомовної комунікації, ухвалювати нестандартні рішення. 

Креативність визначається і як творчі можливості людини, що можуть 

виявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, 

характеризувати особистість в цілому або її окремі сторони [196]. Це творчі 

здібності індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятися від 

традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації [147] та 

передбачає здатність до творчого пошуку, нестандартного вирішення 

педагогічних завдань іноземною мовою [6]. 

Отже, запропоновані нами структурні компоненти іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ відображають цілісний 

процес іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ. Результатом розвиненості цих 

компонентів має бути розвинена іншомовна комунікативна компетентність 

викладача ВВНЗ, здатного і готового успішно провадити педагогічну діяльність 

із використанням іноземної мови. 
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Висновки до розділу  

 

Аналіз теоретичних основ розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ дав змогу зробити такі висновки: 

1. Проблема розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ є актуальною, оскільки реалізація євроінтеграційних процесів 

в Україні, реформування ЗС України для набуття оперативної сумісності з 

державамичленами НАТО передбачає, що викладачі як провідники реформ 

володітимуть іноземною мовою на високому рівні. Аналіз наукового доробку з 

питань іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ показав, що зазначену 

проблему широко відображено в наукових дослідженнях вітчизняних і 

зарубіжних учених. Дослідники вказують на наявність суперечностей між 

вимогами до рівня володіння іноземною мовою викладачами ВВНЗ та 

фактичним станом справ. 

2. За результатами дослідження визначено й проаналізовано низку 

понять, які стосуються дослідження іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ та її розвитку, а саме: «компетентність», 

«компетентнісний підхід», «комунікативна компетентність», «іншомовна 

комунікативна компетентність». 

Запропонували визначення «іншомовна комунікативна компетентність 

викладачів ВВНЗ» як здатність до іншомовного професійного спілкування, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння 

стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії. 

Визначено основні структурні компоненти іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ: 

когнітивний  включає лінгвістичні знання викладача ВВНЗ, знання 

фонетичних, лексичних, граматичних, стилістичних та орфографічних норм 
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іноземної мови; комплекс знань, умінь, навичок, що дають змогу орієнтуватися 

у відповідних ситуаціях іншомовного спілкування, застосовувати лексику для 

вирішення професійних проблем. 

комунікаційний  визначає здатність викладача ВВНЗ налагоджувати 

навчальну іншомовну комунікацію у будь-якій ситуації, використовувати різні 

стилі спілкування, стратегії і тактики комунікативної поведінки, успішно 

комунікувати за допомогою іноземної мови для забезпечення виконання 

функціональних обов’язків у процесі педагогічної діяльності у ВВНЗ; 

діяльнісний  включає практичну здатність викладача ВВНЗ швидко й 

адекватно реагувати на іншомовну поведінку співрозмовника, досягати 

взаєморозуміння і співпрацювати за допомогою іноземної мови у процесі 

педагогічної діяльності; 

рефлексивний  включає здатність викладача ВВНЗ до самооцінювання, 

критичного осмислення іншомовної педагогічної комунікації, іншомовного 

досвіду спілкування та усвідомлення власного рівня іншомовної 

комунікативної компетентності, своїх професійних якостей та власної 

діяльності; 

емоційний компонент  визначає здатність викладача ВВНЗ до 

налагодження міжособистісної комунікації, вирішення складних педагогічних 

ситуацій і проблем з використанням системи сучасних комунікативних засобів; 

креативний  виявляється у здатності викладача ВВНЗ генерувати 

нестандартні рішення, творчо використовувати різноманітні стратегії і тактики 

іншомовної комунікації, ухвалювати нестандартні рішення. 

 

 

Основні положення, висвітлені в розділі 1 відображені у публікаціях 

автора [9, 13, 14, 15]. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 

 

 

У розділі визначено загальну методику дослідження проблеми розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. Спроєктовано та 

обґрунтовано андрагогічну модель розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ на засадах компетентнісного, комунікативно-

діяльнісного, середовищного, розвивального, особистісного, технологічного, 

контекстного, андрагогічного та системного методологічних підходів до 

організації їхньої іншомовної підготовки і підвищення кваліфікації. 

Запропоновано авторську методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ з використанням інтерактивних технологій 

навчання. Розглянуто особливості використання інтерактивних технологій та 

інтерактивних цифрових технологій навчання у процесі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ.  

Також у розділі обґрунтовано критерії діагностування іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ та визначено рівні її 

розвиненості. 

 

 

2.1. Загальна методика дисертаційної роботи 

 

Під методикою дослідження розуміють нове представлення вирішення 

актуальної проблеми, розв’язання якої є важливим для розвитку теорії і 

практики науки. Розробляючи методику дослідження проблеми розвитку 

іншомовної комуныкативної компетентності викладачів ВВНЗ, слушними, на 
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нашу думку, в аспекті реалізації цього етапу дисертаційного дослідження, є 

підходи видатного українського вченого С. Гончаренка, який розробляв 

методологічні підходи наукових досліджень. Зокрема, він стверджував: 

«Наукова проблема не виникає довільно, а є результатом глибокого вивчення 

загального стану теорії та практики у тій чи іншій галузі… для усвідомлення й 

осмислення проблеми необхідно володіти інформацією про передумови 

питання, про історію становлення й розвитку проблеми, про різні підходи, 

концепції течії, наукові школи. Лише за цих умов можна свідомо підійти до 

того етапу, коли стають чітко видимими межі наявних знань..., з яких 

визначаються межі достовірного й прогнозуються шляхи розвитку нового 

знання» [54, с. 20-23].  

При розробці методики дослідження розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, нами були враховані підходи 

вчених С. Гончаренка [55], Т. Кристопчук [185], В. Майбороди [124], 

С. Сисоєвої [185], Я. Скиби [124], В. Ягупова [211], О. Ярошенка [124] та інші 

щодо проведення наукових педагогічних досліджень.  

Вчений С. Гончаренко зазначає, що педагогічне дослідження  це 

«процес і результат наукової діяльності, спрямований на одержання нових 

знань про закономірності процесу навчання, виховання і розвитку особистості, 

про структуру, теорію, методику і технологію організації навчально-виховного 

процесу, його зміст, принципи, організаційні методи і прийоми» [55, с. 23].  

Так, зокрема В. Ягупов визначає методику досліджень педагогічних 

проблем як «сукупність систематизованих прийомів і засобів наукового пошуку 

в педагогіці, правил і технологій їх застосування, порядку інтерпретації 

одержаних результатів. Її розробка обов’язкова, бо вона визначає процесуальні 

можливості різноманітних методів дослідження в педагогіці для досягнення 

поставленої дослідницької мети» [214]. Вчений зазначає, що для кожного 

дослідження необхідно не просто визначити методи, які будуть у ньому 

застосовуватись, а потрібно створити чітку систему щодо послідовності їх 

використання.  
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Опрацювавши різні підходи вчених, можна зробити висновок про те, що 

методика у кожному науковому дослідженні відзначається конкретністю, 

неповторністю та унікальністю, разом з тим, для кожного індивідуального 

випадку, відзначається чіткою структурою. У процесі розробки методики 

дослідження розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ ми взяли за основу підхід визначений академіком С. Гончаренком, що 

передбачає: «Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточно 

оформленої наукової праці має неповторну специфіку. Однак усі вони наділені 

загальними особливостями, які охоплюють універсальні послідовні процеси 

(етапи): визначення проблеми, опрацювання літератури, формування гіпотез, 

вибір методів дослідження, проведення дослідження, інтерпретація результатів, 

оприлюднення результатів дослідження» [54].  

Виходячи з того, що у кожному науковому дослідженні є своя специфіка, 

вважаємо за потрібне у нашій методиці виокремити послідовність етапів і 

визначити комплекс методів, застосування яких у процесі розв’язування 

поставлених завдань є необхідною умовою досягнення поставленої мети. У 

дисертації нами було використано комплексний підхід до використання 

загальнонаукових методів, що дав можливість різнобічно вивчити предмет й 

об’єкт дослідження. Зосередимо увагу на методах наукового дослідження та 

обґрунтуємо логіку їх застосування в нашій роботі, а також коротко 

схарактеризуємо сутність і послідовність його етапів. 

Для досягнення визначеної мети й вирішення поставлених завдань 

використано такий комплекс методів дослідження:  

теоретичних: аналіз, синтез, узагальнення та систематизація нормативних 

документів щодо мовної підготовки у вищій військовій школі, наукових джерел 

– для з’ясування розробленості проблеми та визначення основних категорій 

дослідження, теоретичних, методичних і прикладних аспектів дисертаційної 

роботи; порівняння, систематизації, системно-структурний і системно-

функціональний аналіз для обґрунтування змісту і структури іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ; метод прогнозування та 
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теоретичного моделювання – для обґрунтування андрагогічної моделі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ; 

емпіричних: методи спостереження, анкетування та бесіди  для 

з’ясування сучасного стану розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ; тестування й анкетування  для з’ясування 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ; 

педагогічний експеримент  для перевірки результативності запропонованих 

нововведень (констатувальний етап – для визначення стану розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, формувальний 

етап – для експериментальної перевірки результативності впровадженої 

андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ і гіпотези дослідження, підсумковий етап  –  для вивчення 

динаміки змін рівнів розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ);); 

статистичних: методи аналізу отриманих емпіричних та 

експериментальних даних (критерій кутового перетворення Фішера)  для 

теоретичного обґрунтування й презентації достовірності результатів 

дослідження. 

Наукoвo-педагoгічне дoслідження прoблеми рoзвитку іншомовної 

кoмунікативнoї кoмпетентнoсті викладачів ВВНЗ розпочалося в 2017 році й 

тривало протягом трьох років, та завершилося у 2020 році. Воно передбачало 

реалізацію таких етапів:  

– констатувальний (20172018 рр.); 

– формувальний (20182020 рр.); 

– підсумковий (2020 р.). 

На констатувальному етапі дослідження визначалися вихідні 

положення, зокрема з’ясовувалися актуальність та важливість наукового 

дослідження, встановлювалися наявні суперечності, визначалися об’єкт та 

предмет дослідження, формулювалися концептуальні ідеї, гіпотеза та завдання 
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дослідження. На цьому ж етапі відбувалося визначення змісту основних 

категорій дослідження, з’ясовувалися особливості їх функціонування у сфері 

військової освіти.  

На цьому етапі опрацьовувалися матеріали в контексті обраного предмета 

та об’єкта дослідження, накопичувалися відомості щодо впровадження 

провідних положень компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, 

середовищного, розвивального, особистісного, технологічного, контекстного, 

андрагогічного та системного методологічних підходів у вищій військовій 

школі; визначалися сутність та зміст понять «компетентність», «іншомовна 

компетентність», «іншомовна комунікативна компетентність», а також 

проводився теоретичний аналіз підґрунтя іншомовної комунікативної 

компетентності та з’ясовувалися проблемні питання щодо розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної 

освіти, з’ясовувався стан розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. 

Також під час констатувального етапу експерименту вивчалося питання 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ на 

мовних курсах, що організовуються відповідно Основних засад мовної 

підготовки у ЗС України, чи приймають вони участь у програмах міжнародного 

співробітництва у сфері військової освіти, чи використовують для підвищення 

іншомовної комунікативної компетентності сучасні цифрові технології.  

На цьому етапі також було передбачено дослідження на основі аналізу 

результатів констатувального етапу експерименту обґрунтовувалася та 

проєктувалася андрагогічна модель розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ, визначалися її структурні елементи, зокрема: 

методологічний, змістовний, технологічний та діагностично-результативний. 

Під час цього етапу розроблявся змістовий компонент моделі, підґрунтям якого 

є авторський спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням», 

дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної компетентності 
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викладачів вищих військових навчальних закладів» і тренінг «Стажування у 

штаб-квартирі НАТО».  

Цей етап передбачав розробку методики розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, визначення критеріїв та 

показників діагностування її розвиненості.  

В контексті нашого дослідження, зокрема, проведення педагогічного 

експерименту, поділяємо думку вченої С. Сисоєвої про те, що «педагогічний 

експеримент  це певний комплекс методів дослідження, який забезпечує 

науково-об’єктивну та доказову перевірку правильності обґрунтованої на 

початку дослідження гіпотези. Він дає змогу глибше, чим інші методи, 

перевірити результативність тих чи інших нововведень у навчання та 

виховання, порівняти значення різних чинників у структурі педагогічного 

процесу та обрати оптимальні їх поєднання для відповідної ситуації; виявити 

належні умови реалізації певних завдань, встановити особливості перебігу 

педагогічного процесу в нових умовах, всебічно вивчити тему 

дослідження» [185, с. 64]. 

Проведення педагогічного експерименту передбачало застосування 

діагностичного інструментарію : 

стандартизований мовний тест відповідно до стандарту НАТО 

STANAG 6001, який дає змогу визначити рівень володіння іноземною мовою 

відповідно до чотирьох видів мовленнєвої діяльності (Додаток Л) [249]; 

методику «Оцінювання комунікативних та організаторських здібностей», 

що діагностує здатність до вербальної та невербальної комунікації (вміння 

швидко і чітко встановлювати ділові та дружні відносини, прагнення до 

розширення сфери контактів, участі в громадських та групових заходах, вміння 

впливати на людей, проявляти ініціативу, налаштовуватися на продуктивну 

комунікацію, налагоджувати активну взаємодію учасників комунікативного 

процесу, відпрацьовувати комунікативні навички тощо) (Додаток В) [164, 

с. 581]; 
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методика діагностики спрямованості особистості, що розроблена 

Б. Бассом, та передбачає визначення вектору активності викладача ВВНЗ 

(Додаток Ж) [164, с. 563]; 

методику оцінювання самоконтролю у спілкуванні, що розроблена 

американським психологом М. Снайдером для визначення рівня здатності до 

спілкування в середовищі безпосередньої, онлайн та змішаної взаємодії 

(Додаток Д) [164, с. 558]; 

методику діагностики комунікативної установки, розроблена В. Бойком, 

що призначена для виявлення негативних видів установок особистості у 

відношенні до інших (ідентифікування емоцій, сприйняття емоційного стану 

співрозмовника, емоційно адекватної реакції та емоційної атрактивності), а 

також спрямовує на запобігання чи розв’язання конфліктних ситуацій. 

Відповідна методика дає можливість перевірити, наскільки викладачі ВВНЗ 

здатні приймати чи не приймати індивідуальні особливості учасників 

комунікації (Додаток Е) [164, c. 298]; 

діагностику Маддукса-Шеєра, що визначає людський потенціал у сфері 

фахової діяльності та іншомовного професійного спілкування та дає змогу 

отримати інформацію про самооцінку особистості, її самореалізацію та 

саморозвиток (Додаток И) [102, c. 38]; 

ситуативний тест на основі методики «Ділові ситуації» Н. Хитрової – це 

модифікація асоціативно-рисуночного тесту С. Розенцвейга, що 

використовується для виявлення вміння особистості орієнтуватися у 

відповідній ситуації спілкування, вибудовувати тактику та налагоджувати 

продуктивну комунікацію з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних 

обставин, вербальних та невербальних особливостей мови, а також отримання 

досвіду активної мовленнєвої практики, розвивати вміння продуктивно 

дискутувати, аргументувати власну позицію. З метою діагностування 

розробили типологію реакцій на фрустрацію, яка покладена в основу 

оцінювання емоційної поведінки особистості в напружених умовах, у ситуації 

прийняття рішення.(Додаток К) [164, с. 594]. 
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На цьому етапі було визначено діагностичний інструментарій для 

з’ясування рівнів розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ, що включає (табл. 2.1) :  

 

Таблиця 2.1 Діагностичний інструментарій для визначення розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ за 

компонентами 

№ 

п/п 

Методики діагностування розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ 

Компоненти  

1 Стандартизований мовний тест відповідно до 

стандарту НАТО STANAG 6001 

Когнітивний  

2 Методика «Оцінювання комунікативних та 

організаторських здібностей» 
Комунікаційний 

3 Методика діагностики спрямованості 

особистості Б. Басса 

4 Методика оцінювання самоконтролю в 

спілкуванні М. Снайдера 

Діяльнісний  

5 Методика діагностики комунікативної 

установки В. Бойко 

Емоційний 

6 Методика визначення самоефективності 

Маддукса-Шеєра 

Рефлексивний 

7 Ситуативний тест на основі методики «Ділові 

ситуації» Н. Хитрової 

Креативний  

 

На формувальному етапі дослідження були також враховані підходи 

вчених С. Сисоєвої та Т. Кристопчук щодо проведення педагогічного 

експерименту, який включає такі етапи: початковий контроль знань, умінь та 

навичок; вплив нових чинників на учасників експерименту; заключний 

контроль знань, умінь та навичок [185, с. 126]. 

Педагогічне дослідження має бути підпорядковане провідній ідеї 

експерименту, спрямовуватися на вирішення визначеного завдання та 

відповідати принципу достовірності. З огляду на це вважаємо за необхідне 

дотримуватися таких вимог під час проведення експерименту:  

– оптимальної кількості досліджуваних і дослідів;  

– надійності методик дослідження;  
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– статистичної значущості розбіжностей в отриманих 

експериментальних даних [124, с. 92]. 

Таким чином, на цьому етапі педагогічного експерименту було визначено 

контрольну та експериментальну групи та заклад, де буде проводитися 

експериментальна перевірка : Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського. 

Ідея експерименту нашого дослідження полягає у доведенні  

результативності андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. Достовірність результатів педагогічного 

експерименту забезпечуватиметься адекватним вибором об’єктів експерименту 

та діагностичного інструментарію, коректного його застосування, адекватного 

застосування методів статистичного оброблення, аналізу та узагальнення 

отриманих емпіричних даних.  

Таким чином, на формувальному етапі дослідження відбувалося 

впровадження андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ в освітній процес та діагностування 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Підсумковий етап дослідження передбачав опис перебігу формувального 

експерименту в ході якого вивчалася динаміка змін рівнів розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, проводився 

порівняльний аналіз даних, отриманих на початку формувального етапу 

експерименту та після його завершення. На цьому ж етапі відбувались 

систематизація, узагальнення результатів проведеного експерименту, обробка, 

аналіз, інтерпретація та опис емпіричних даних, схематична інтерпретація 

отриманих даних і формулювання висновків експериментального дослідження. 

Математична обробка отриманих даних експерименту відбувалась із 

використанням інтегрального показника різних методик відповідно до 

визначених компонентів іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ. Для детального аналізу отриманих на етапі формувального 

експерименту емпіричних даних та оцінювання достовірності відмінностей між 
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відсотковими частками двох вибірок використано критерій Фішера φ
* 

(кутове 

перетворення Фішера). На підсумковому етапі було також проведено 

прогностичну розробку рекомендацій щодо впровадження результатів 

дослідження. 

Таким чином, запропонована методика дослідження розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, на нашу думку, дає змогу 

встановити результативність авторської моделі та методики розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

 

 

2.2. Обґрунтування моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів 

 

Імплементація освітніх стандартів НАТО у систему військової освіти 

залежить від розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ як провідників реформ, відповідальних за впровадження 

нового освітнього змісту у військово-педагогічний процес. Іншомовна 

підготовка викладачів ВВНЗ забезпечує засвоєння, впровадження та збагачення 

передового педагогічного досвіду в сучасній освітній практиці. 

Іншомовна комунікативна компетентність викладачів ВВНЗ розвивається 

у системі післядипломної освіти. Відповідно перед вищою військовою освітою 

постали нові завдання, що стосуються іншомовної підготовки військових 

фахівців, одне з яких ‒ перехід на компетентнісну освітню парадигму, що 

насамперед потребує переорієнтації освітнього процесу із традиційної 

знаннєцентричної на результативну модель, посилення інтерактивності, 

технологічності, креативності, створення сприятливого освітнього середовища. 

Сучасний викладач ВВНЗ має бути готовим до міжособистісної іншомовної 

комунікації, взаємодії із представниками інших культур, що, у свою чергу, 

сприятиме підвищенню його професійного рівня, збагаченню культурного та 

інтелектуального потенціалу. 
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Післядипломна освіта викладачів ВВНЗ, розвиток їхньої іншомовної 

комунікативної компетентності потребують педагогічного моделювання, що 

уможливлює швидко реагувати на виклики, що виникають перед педагогічною 

спільнотою й осучаснювати навчальний процес. Для обґрунтування авторської 

андрагогічної моделі, розглянемо підходи вчених до трактування понять 

«модель» та «педагогічна модель».    

Відомий український вчений-методолог С. Гончаренко розглядав поняття 

«модель» у педагогіці як «еталон, стандарт, зразок, примірник чогось; схему 

для пояснення якогось явища або процесу» [55, с. 195]. На думку вченого 

В. Ягупoва, мoдель – це «штучнo ствoрений oб’єкт у вигляді схеми, фізичних 

кoнструктів і знакoвoї фoрми, який, будучи пoдібним дoсліджуванoму oб’єкту 

(явищу), відoбражає і відтвoрює у більш спрoщенoму вигляді структуру, 

властивoсті, взаємoзв’язки і взаємини між його елементами» [210]. О. Рибчук 

вважає, що педагогічною моделлю слід вважати впорядковану структуру 

функціональних елементів певної педагогічної системи, яка відображає важливі 

явища педагогічного процесу в системі освіти та зв’язки між ними. Відповідно 

структура функціональної моделі певного педагогічного явища має 

відображати його найважливіші елементи: мету і завдання, його зміст, форми 

організації освітньої діяльності, критерії та показники діагностики результатів 

навчання, а також організаційно-педагогічні умови, які сприяють її успішній 

реалізації [169, с. 234]. 

В контексті нашого дослідження, коли розглядається проблема розвитку 

компетентності викладачів, що вже працюють у вищих військових навчальних 

закладах  виникає необхідність у розгляді також понять «андрагогічна модель» 

і «педагогічне моделювання». 

Так, Н. Якса зазначає, що андрагогічна модель навчання – це організація 

діяльності педагога й учня (студента), що ґрунтується на кількох головних 

положеннях, які відображають основні ідеї продуктивного підходу:  

1. Учневі (студентові, слухачу) належить провідна роль у процесі 

навчання (тому він є тим, хто навчається, а не тим, кого навчають).  
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2. Якщо навчається дорослий, то він визначає себе особистістю, що 

прагне до самореалізації, самостійності, самоуправління й усвідомлює себе 

здатним до цього.  

3. Фахівець має життєвий (побутовий, соціальний, професійний) досвід, 

що може бути використаний як важливе джерело навчання. 

4. Студент (слухач) навчається для вирішення важливої життєвої 

проблеми й досягнення конкретної життєвої мети.  

5. Фахівець розраховує на невідкладне застосування здобутих у ході 

навчання вмінь, навичок, знань і якостей.  

6. Навчальна діяльність дорослого, який навчається, значною мірою 

детермінується часовими, просторовими, побутовими, професійними, 

соціальними чинниками, що або обмежують, або сприяють процесові навчання. 

7. Процес навчання фахівця організований у вигляді спільної діяльності 

педагога і студента (слухача) на всіх етапах: планування, реалізації, оцінювання 

і, певною мірою, корекції [216]. 

Таким чином, за андрагогічною моделлю навчання дорослий стає 

суб’єктом навчання, йому надається можливість працювати за суб’єкт-

суб’єктною організацією процесу навчання, мати власну думку та критично 

сприймати різні точки зору, задавати питання та поважати думки інших тощо. 

Завдяки андрагогічному підходу викладач з носія інформації перетворюється на 

співавтора навчального процесу, стає співучасником здобуття інформації та 

одним із джерел її отримання. Викладач в андрагогічній моделі навчання є 

організатором взаємодії, консультантом, експертом [203, с. 8384]. 

Проаналізувавши запропоновані підходи, ми дійшли висновку, що 

андрагогічну модель слід розуміти як структуру впорядкованих елементів 

об’єкта дослідження, в якій відображено мету, структурні елементи, принципи 

організації навчання дорослих, зміст, властивості та взаємозв’язки елементів. 

Вважаємо, що процес створення андрагогічної моделі – це моделювання, 

що «є важливим засобом педагогічних досліджень, оскільки дає змогу імітувати 

реальні та конструктивні системи за допомогою аналогів, відтворюючи 
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властивості об’єктів і системи оригіналів у їх організації та 

функціонуванні» [190, с. 165]. 

Отже, спроєктована андрагогічна модель розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ передбачає взаємозв’язок між 

усіма її складовими, підпорядкованими меті, яка полягає у забезпеченні 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, і 

завданням  оперативно й ефективно вирішувати за допомогою іноземної мови 

професійні проблеми, застосовувати набутий передовий професійний досвід, 

успішно запроваджувати його на практиці та досягати освітньо-наукових цілей 

у процесі неперервної професійної освіти, підвищення кваліфікації. 

На основі вивчення різних наукових підходів моделювання трактується 

як процес створення ідеального опису майбутнього об’єкта або процесу, що 

передує його реалізації, і розглядається нами як одна з важливих складових 

педагогічної діяльності. У дослідженні андрагогічна модель – це авторський 

опис процесу розвитку іншомовної компетентності викладачів ВВНЗ. Модель 

може реалізуватися в умовах традиційного, змішаного, дистанційного 

навчання, що є важливою складовою відкритих систем освіти.  

Розробка андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ спрямована на усвідомлення закономірностей 

досліджуваного процесу в різних аспектах його реалізації. Андрагогічна модель 

передбачає наявність та реалізацію чотирьох взаємопов’язаних між собою 

блоків : методологічний, змістовий, технологічний та діагностично-

результативний (рис. 2.1). 

1. Методологічний (провідні ідеї, мета, принципи, підходи). 

2. Змістовий (спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням», 

дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ» та тренінг «Стажування у штаб-квартирі НАТО»).  

3. Технологічний (методика розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ, методичним підґрунтям якої є інтерактивні 

технологій, цифрові технології). 
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РЕЗУЛЬТАТ: РОЗВИНЕНА ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ

МЕТА: РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАДІВ ВВНЗ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ

ПРИНЦИПИ:

- інтерактивності;

- комунікативності;

- діалогічності;

- спрямовності на 

професійну діяльність;

- контекстуальності;

- креативності;

-конгруентності;

- взаємозв'язку розвитку 

ІКК та військово-

професійної діяльності

ПІДХОДИ:

- компетентнісний;

- андрагогічний;

- комунікативно-

діяльнісний;

- середовищний;

- розвивальний;

- особистісний;

- технологічний;

- контекстний;

- системний

ДІАГНОСТИЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ

РІВНІ:

- високий;

- достатній;

- середній;

- низький.

КОГНІТИВНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ДІЯЛЬНІСНИЙ

ЕМОЦІЙНИЙ РЕФЛЕКСИВНИЙ КРЕАТИВНИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

Цифрові інтерактивні технології:

- технології відеоконференцій;

- освітні веб-сайти;

- музика та відео;

- комп’ютерні ігри

Технологічні засоби:

- інтернет-мережа;

- аудіо та відео матеріали;

- програмне забезпечення;

-кіноматеріали

когнітивний комунікаційний

діяльнісний рефлексивний

к
р

еа
т
и

в
н

и
й

Спецкурс „Іноземна мова за 

професійним спрямуванням”(програма 

спецкурсу, практичні заняття, 

професійний контент, методичні 

матеріали, діагностичний 

інструментарій)

Тренінг „Стажування у штаб-

квартирі НАТО” (тренінгова 

програма, тренінгові матеріали)

Дистанційний курс „Розвиток 

іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ” 

(програма курсу, професійний контент, 

лігвокультурологічні матеріали, 

діагностичний інструментарій)

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ

Інтерактивні технології:

- кооперованого начання;

- колективно-групового навчання;

- ігрового навчання;

- комунікативно-діялогові

ЗМІСТОВИЙ

ем
о

ц
ій

н
и

й

ПРОВІДНІ ІДЕЇ:  - комунікативна діяльність викладача 

визначається набуттям професійно важливих 

професійних та особистісних якостей, здобуттям досвіду 

професійної комунікації, вілпрацюванням 

комунікативних навичок, тактик і стратегій у процесі 

інтерактивної взаємодії;

- інтерактивне навчання збагачує досвід іншомовного 

спілкування, сприяє актуалізації лексичного запасу, 

взаєморозумінню та співпраці за допомогою іноземної 

мови;

- ефективність розвитку ІКК викладачів ВВНЗ залежить 

від діалогічності, інтерактивності військово-

педагогічного процесу.

 

 Рисунок 2.1  Андрагогічна модель розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ 
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4. Діагностично-результативний (критерії діагностування розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності, рівні її розвиненості). 

Андрагогічна модель розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ передбачає єдність і узгодженість мети, 

провідних ідей, методологічних підходів та принципів, змісту, критеріїв 

діагностування її розвиненості. Кінцевий результат реалізації моделі  

розвинена іншомовна комунікативна компетентність викладачів ВВНЗ. 

Коротко охарактеризуємо основні компоненти моделі. 

Методологічний блок запропонованої авторської моделі містить 

теоретичні положення, що відображають основні підходи до розвитку  

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ: 

– комунікативна діяльність викладача визначається набуттям важливих 

для військового фахівця особистісних та професійних якостей 

(комунікативності, гнучкості, толерантності, креативності, відповідальності, 

емпативності), набуттям досвіду професійної комунікації з вирішення 

конфліктних ситуацій, відпрацюванням комунікативних навичок, стратегій і 

тактик спілкування у процесі інтерактивної взаємодії; 

– інтерактивне навчання збагачує досвід іншомовного спілкування, 

сприяє розширенню словникового запасу, поповненню його за рахунок 

пасивної лексики, взаєморозумінню та співпраці за допомогою іноземної мови, 

зануренню в іншомовне середовище, відпрацюванню попередньо набутих 

знань; 

– використання інтерактивних технологій навчання значно сприяє 

самоактуалізації, саморозвитку, самовдосконаленню викладача ВВНЗ; 

– розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

залежить від діалогічності, інтерактивності освітнього процесу. 

Модель розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ розроблена з врахуванням основних закономірностей підвищення 

кваліфікації викладачів ВВНЗ, а саме: 
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– підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ має інтегрувати основні 

форми організації вищої освіти, спрямовувати на різнобічний розвиток 

викладача як успішного комуніканта з метою вдосконалення іншомовних 

комунікативних умінь; 

– розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

залежить від реалізації визначених психолого-педагогічних умов; 

– залучення викладачів ВВНЗ до закордонного військово-педагогічного 

стажування сприяє вдосконаленню компетентностей (загальних, професійних, 

фахових), відпрацюванню умінь виконувати професійні обов’язки, переймати 

практичний досвід та впроваджувати кращі здобутки у вітчизняний освітній 

процес. 

Визначені закономірності реалізуються у системі таких спеціальних 

дидактичних принципів: 

– інтерактивності  передбачає активну іншомовну взаємодію всіх 

учасників освітньої діяльності та сприяє партнерському обговоренню ситуацій, 

обміну думками, моделюванню шляхів вирішення наявних проблем у процесі 

іншомовного спілкування; 

– комунікативності  визначає необхідність побудови процесу навчання 

викладачів ВВНЗ іноземної мови як моделі реальної комунікації, сприяє 

вдосконаленню лінгвістичних навичок під час комунікації та їх подальшому 

розвитку; 

– діалогічності  зумовлює суб’єкт-суб’єктні відносини, вільне освітнє 

середовище та сприяє налагодженню продуктивної діалогічної комунікації; 

– спрямованість на професійну діяльність  визначає урахування 

професійних особливостей діяльності викладача ВВНЗ, цілеспрямований 

розвиток його здібностей, підвищення професійної педагогічної мобільності; 

– контекстуальності  зумовлює висвітлення культурного різноманіття 

країни, мову, якої вивчають, завдяки чому розширюють соціокультурний 

простір і культурологічний контекст освітньо-професійної діяльності; 
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– креативності  полягає у здатності викладачів ВВНЗ генерувати нові 

ідеї та нестандартно мислити під час вирішення військово-професійних завдань 

іноземною мовою, вміння залучати слухачів до творчої діяльності; 

– конгруентності  передбачає відповідність навчальних комунікативних 

ситуацій іншомовним ситуаціям спілкування у професійній діяльності; 

– взаємозв’язку розвитку іншомовної комунікативної компетентності та 

військово-професійної діяльності. 

У моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ для реалізації вищезазначених принципів виокремлено методологічні 

підходи, серед яких: компетентнісний, андрагогічний, комунікативно-

діяльнісний, середовищний, розвивальний, особистісний, технологічний, 

системний, контекстний. 

Компетентнісний підхід полягає у тому, що на основі здобутих знань, 

умінь, практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей викладач ВВНЗ 

ефективно провадить професійну діяльність іноземною мовою. 

Компетентнісний підхід у спроєктованій моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ передбачає залучення 

військових викладачів до професійної діяльності іноземною мовою, 

спрямованої на досягнення запланованого результату. 

Учений-дослідник В. Ягупов зазначив, що компетентнісний підхід 

покликаний сприяти забезпеченню «взаєморозуміння» і «взаємодії» 

компетенцій і компетентностей фахівця шляхом обґрунтування сучасних 

практико і суб’єктно орієнтованих ідей, принципів, методик, технологій і 

засобів проєктування та моделювання результатів освіти в категоріях 

«професійні компетенції», «професійна компетентність», «фахова 

компетентність» [213, с. 84]. 

Андрагогічний підхід передбачає врахування закономірностей та 

принципів навчання дорослих, а також підходів до навчання, вікових 

особливостей, освітніх, професійних та життєвих потреб викладача ВВНЗ, його 
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досвіду іншомовної комунікації під час підвищення кваліфікації для 

забезпечення досягнення ними більш високого професійного і фахового рівня. 

Комунікативно-діяльнісний підхід підпорядкований перетворенню  

навчання на активну комунікацію, набуття досвіду іншомовного спілкування у 

системі післядипломної освіти Реалізація цього підходу потребує врахування 

аспектів іншомовної мовленнєвої діяльності особистості. Перевага 

комунікативно-діяльнісного підходу до розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ полягає у тому, що його застосування 

наближає суб’єктів освітнього процесу до реальних умов іншомовної 

комунікації. Комунікативно-діяльнісний підхід характеризується вирішенням  

комунікативних завдань іншомовними засобами та набуттям комунікативного 

досвіду. 

Сутність середовищного підходу полягає в зосередженні уваги на 

зовнішніх умовах та ресурсах для налагодження комунікації в різних 

середовищах. Дослідниця В. Желанова стверджує, що «…у межах цього 

підходу відбувається трансформація навчальної діяльності у професійну». 

Особливостями цього підходу є подібність навчання професійній діяльності, 

контекстуалізація навчального матеріалу, міжсуб’єктність взаємодії викладача 

та слухача, зміщення акцентів із взаємодії викладача та слухача на взаємодію з 

освітнім середовищем, надання пріоритету інтерактивним технологіям 

навчання [195, с. 113114]. 

Розвивальний підхід спрямований на створення умов для свідомого 

прагнення викладачів ВВНЗ до самоосвіти, постійного самовдосконалення. Цей 

підхід забезпечує випереджальність навчання, його спрямування на «зону 

найближчого розвитку» досвідченого офіцера, створення умов для свідомого 

прагнення слухачів до самоосвіти, постійного самовдосконалення [41, с. 114]. 

Особистісний підхід передбачає зосередження уваги на самореалізації 

викладача ВВНЗ, створенні належних умов для розвитку, які сприятимуть 

збагаченню та зростанню особистості викладача вищої військової школи. 

Реалізація цього підходу потребує зосередження уваги на індивідуальних 
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особливостях, потребах, перспективах особистісного і професійного зростання 

викладача ВВНЗ. У запропонованій андрагогічній моделі суть особистісного 

підходу полягає в тому, що міжособистісна комунікація, взаємодія, спільний 

аналіз та вирішення професійних проблем іноземною мовою створюють умови 

для цілісного, неперервного розвитку особистості викладача. 

Технологічний підхід пов’язаний з інструментальним забезпеченням 

(вибором, обґрунтуванням та застосуванням відповідних технологій навчання в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії) процесу розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ.  

Системний підхід визначає розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ як взаємопов’язану діяльність суб’єктів 

освітнього процесу, її внутрішніх і зовнішніх особливостей, зв’язків, 

внутрішню організацію, функціонування та ієрархічність. Так, С. Вітвіцька 

розглядає системний підхід як «багатовимірну багаторівневу структуру з 

багатьма параметрами; як складний внутрішньо інтегрований соціальний 

організм, який можна аналізувати і пояснювати як сукупність елементів, 

властивостей і відношень, що взаємодіють і розвиваються» [37, с. 8]. Зокрема 

О. Рибчук зазначає, що системний підхід дає можливість результативно 

розвивати компетентність, чітко визначати пріоритетні напрями фахового 

розвитку, структурувати його зміст, безперервно вдосконалювати педагогічну 

діяльність із підвищення кваліфікації військових викладачів [169, c. 96]. 

Контекстний підхід передбачає моделювання професійного і соціального  

змісту діяльності викладачів ВВНЗ в іншомовному контексті, забезпечує 

трансформацію навчальної діяльності у професійну з поступовою зміною 

пізнавальних потреб і мотивів, цілей, вчинків і дій, засобів, предмета і 

результатів, створює психолого-педагогічні та дидактичні умови для 

постановки суб’єктом навчання власних цілей та їх досягнення, для руху його 

діяльності від навчання до праці [131, с. 96].  

Змістовий блок. Основу змістового блока розробленої моделі становлять 

такі складові:  
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‒ спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням», що 

реалізується на курсах підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ й передбачає 

вивчення професійно орієнтованої педагогічної лексики, граматичного і 

стилістичного матеріалу, а також правил фонетики іноземної мови та 

забезпечує підготовку викладача ВВНЗ до комунікації іноземною мовою і 

вдосконалення його комунікативних навичок;  

‒ дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ» передбачає самовдосконалення шляхом 

поглиблення знань, вмінь, навичок, професійного досвіду, іншомовних та 

фахових вмінь для успішного вирішення проблем під час іншомовної 

педагогічної діяльності викладачів ВВНЗ; 

‒ тренінг «Стажування у штаб-квартирі НАТО» спрямований на 

опанування країнознавчих знань, формування загального уявлення про 

культуру країни, мову якої вивчають, особливості застосування різних стилів 

спілкування, способів  норм і комунікативної поведінки. 

Технологічний блок. Технологічний блок запропонованої моделі охоплює 

інструментальне забезпечення освітнього процесу, а саме: технології, види і 

форми розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Основу технологічного блоку становить авторська методика розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ описана у 

підрозділі 2.4. До передбачених у андрагогічній моделі основних технологій та 

методів навчання належать: технології кооперованого навчання («Діалог», 

«Робота в парах», «Спільний проєкт»); технології колективно-групового 

навчання («Навчаючи-вчуся»); технології ігрового навчання (ділова гра); 

комунікативно-діалогові технології навчання (дискусія, конференція, дебати); 

цифрові інтерактивні технології (відеоконференція, «Чат», «Форум»). 

Технології кооперованого навчання («Діалог», «Спільний проєкт») 

спрямовані на відпрацювання практичних умінь вирішувати різноманітні 

проблеми іноземною мовою, набуття досвіду міжособистісної взаємодії та 

іншомовної комунікації, формування культури іншомовного професійного 
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спілкування. Вони передбачають актуалізацію активного словникового запасу 

та збагачення пасивного словникового запасу викладача. Зокрема технологія 

кооперованого навчання «Діалог» використовують для спільного обговорення 

іноземною мовою порушеної проблеми, що передбачає обмін інформацією, 

думками, обговорення різних поглядів, пошук спільних рішень. Технологія 

«Спільний проєкт» спрямована на висвітлення різних аспектів порушеної 

проблеми, відпрацювання вмінь іншомовної комунікації, співпраці та спільного 

генерування ідей і пропозицій, розроблення проєкту іноземною мовою. 

Технології колективно-групового навчання («Навчаючи  вчуся») 

передбачають інтерактивну іншомовну взаємодію, що стимулює до 

продукування і висловлення власних ідей іноземною мовою. Технологія 

«Навчаючивчуся» спрямована на продуктивну іншомовну міжособистісну 

комунікацію, взаємонавчання, узагальнення набутих знань, відпрацювання 

пасивного лексичного запасу та забезпечення його переходу в активний. 

Технологія ігрового навчання (ділова гра) передбачає розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності шляхом створення різноманітних 

ситуацій, відпрацювання вмінь кваліфіковано характеризувати військово-

педагогічну діяльність, ухвалювати рішення та реалізовувати їх в умовах 

іншомовного середовища. Ділова гра сприяє налагодженню професійного 

спілкування, взаємодії в умовах невимушеності, «вживанню» в актуальні 

соціальні та професійні ролі, обговоренню актуальних знань, досвіду, 

використанню різних стилів спілкування та способів комунікативної поведінки. 

У свою чергу, комунікативні ситуації мають бути актуальними для учасників і 

мати безпосередньо пов’язаними з військово-професійною діяльністю 

викладачів ВВНЗ. 

Комунікативно-діалогові технології навчання (дискусія, конференція) 

спрямовані на формування вмінь орієнтуватися у відповідній ситуації 

іншомовного професійного спілкування, вибудовувати тактику і налагоджувати 

продуктивну комунікацію з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних 

обставин, здобувати досвід активної мовленнєвої практики, виробляти власний 
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стиль спілкування, розвивати уміння продуктивно дискутувати, аргументувати 

власну позицію. Технологія дискусії призначена для підготовки викладачів до 

спільного обговорення проблемних педагогічних питань, поглядів, підходів, 

наведення аргументів та контраргументів, вироблення колективного рішення 

іноземною мовою. Дискусія допомагає кращому практичному засвоєнню 

іншомовної лексики, відпрацюванню комунікативних навичок в іншомовному 

середовищі, використанню різноманітних стратегій і тактику процесі 

комунікації, дає можливість набути досвіду іншомовного спілкування. Дискусія 

сприяє ухваленню креативних рішень. Завдяки дискусії викладачі розвивають 

уміння будувати відповідну тактику спілкування та налагоджувати 

продуктивну комунікацію, активну взаємодію з учасниками комунікативного 

процесу, продуктивно дискутувати, аргументувати власну позицію.  

Цифрові інтерактивні технології, зокрема технологія відео-конференції 

(Skype, Hangouts Meet, Lark, WhatsApp, Teams, Zoom), що спрямовані на 

збагачення активного та пасивного іншомовного лексичного запасу, 

відпрацювання вмінь застосовувати професійну лексику для ділового 

спілкування, презентувати власні погляди, дискутувати та аргументувати за 

професійно орієнтованою тематикою, набуття досвіду іншомовної професійно 

орієнтованої комунікації та виховання культури іншомовного професійного 

спілкування.  

Результативність реалізації запропонованої моделі полягає у поєднанні 

всіх її структурних блоків (формальних та неформальних, самовдосконалення, 

саморозвитку та життєвого комунікативного досвіду іноземною мовою). 

Самостійна робота  викладача ВВНЗ має бути спрямована на активізацію 

наукової та науково-педагогічної роботи іноземною мовою у професійній 

діяльності. 

Щоб побудувати дієвий механізм розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ під час підвищення кваліфікації, ми 

розробили авторську методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ, до якої увійшли такі складові: 
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1. Спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на курсах 

підвищення кваліфікації викладачів ВВНЗ для поповнення професійно 

орієнтованого словникового запасу, вивчення граматики, орфографії та 

стилістики іноземної мови, розвитку уміння продуктивно дискутувати, 

аргументувати власну позицію, вміння орієнтуватися у відповідній ситуації 

спілкування, вибудовувати комунікативну тактику та налагоджувати 

продуктивну наукову і професійну комунікацію з урахуванням суб’єктивних та 

об’єктивних чинників. 

2. Дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ» для поглиблення іншомовних знань, умінь 

та фахових навичок, набуття професійного досвіду для успішного вирішення 

проблем під час іншомовної педагогічної діяльності викладачів ВВНЗ. 

3. Тренінг «Стажування у штаб-квартирі НАТО», що передбачає 

опанування лінгвокультурологічних знань, формування загального уявлення 

про культуру країни, мову якої вивчають, набуття досвіду активної мовленнєвої 

практики, відпрацювання комунікативних умінь і навичок в іншомовному 

середовищі, налагодження міжособистісних комунікативних зв’язків, 

стабільної комунікації – контактної та віддаленої (на відстані, дистанції), 

підготовку до участі у міжнародних освітньо-наукових проєктах. 

Діагностично-результативний блок. Цей блок включає критерії 

діагностування розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ (когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, рефлексивний, 

емоційний, креативний), що відповідають визначеним структурним 

компонентам, рівні їх іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ.  

Основна функція цього блоку полягає у визначенні актуального рівня 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ за 

визначеними структурними компонентами: когнітивним, комунікаційним, 

діяльнісним, рефлексивним, емоційним, креативним. На підставі визначеного 

рівня розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів 



79 

 

ВВНЗ здобувають інформацію для внесення змін до процесу її розвитку у разі 

потреби шляхом корегування змісту, технологій та методів розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів. 

Таким чином, визначити рівні (високий, достатній, середній та низький) 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

доцільно на основі критеріїв (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2  Критерії діагностування розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

 

На основі узагальнення технологічних підходів ми визначили такі рівні 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ: 

високий, достатній, середній та низький.  

 

№ Критерії Змістове наповнення 

1. Когнітивний Знання граматики та достатній лексичний запас 

(активний і пасивний), іншомовний комунікативний 

досвід, вміння аргументувати і дискутувати, 

презентувати власні погляди на професійно орієнтовану 

тематику 

2. Комунікаційний Здатність викладача ВВНЗ у будь-якій ситуації 

налагоджувати навчальну іншомовну комунікацію, 

використовувати  різні стилі спілкування та способи 

комунікативної поведінки, багатий словниковий запас, 

постійно збагачувати його за рахунок нової науково-

педагогічної та професійної лексики 

3. Діяльнісний Здатність швидко й адекватно реагувати на іншомовну 

поведінку співрозмовника, досягати взаєморозуміння і 

співпрацювати за допомогою іноземної мови 

4. Креативний Здатність генерувати нестандартні рішення, творчо 

використовувати стратегії і тактики іншомовної 

комунікації  

5. Рефлексивний Критичне осмислення педагогічної комунікації 

6. Емоційний  Здатність до налагодження міжособистісної комунікації, 

вирішення складних педагогічних ситуацій і проблем з 

використанням системи іншомовних комунікативних 

прийомів, сучасних комунікативних засобів 
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Високий рівень характеризується наявністю у викладача ВВНЗ таких 

особистісних та професійних якостей: 

 досконале володіння лексичними та граматичними іншомовними 

знаннями, багатий іншомовний комунікативний досвід і постійне прагнення до 

його збагачення, сформованість усвідомленої потреби використовувати 

іноземну мову у професійній діяльності;  

 здатність результативно й компетентно брати участь в різних 

формах іншомовної наукової комунікації (конференціях, круглих столах, 

дискусіях, наукових публікаціях); 

  здатність налагоджувати ефективну іншомовну інтерактивну 

педагогічну комунікацію, творчо вирішувати професійно орієнтовані проблемні 

ситуації іноземною мовою; 

 відкритість, легкість, гнучкість, налаштованість на продуктивну  

іншомовну професійно орієнтовану комунікацію; 

 здатність творчого наукового пошуку іноземною мовою та 

проведення досліджень на професійному рівні;  

 здатність ефективно та на високому рівні планувати, 

організовувати, проводити і презентувати наукове дослідження іноземною 

мовою; 

 креативність, гнучкість і системність мислення, оперативність у 

вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем з використанням 

іноземної мови; 

 здатність до конструктивної критики і самокритики, свідоме 

прагнення до самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах. 

Достатній рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ порівняно з високим характеризується меншою 

продуктивністю іншомовної комунікативної діяльності. Йому властиві такі 

особистісні та професійні якості:  

 добре володіння лексичними та граматичними іншомовними 
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знаннями, достатній іншомовний комунікативний досвід і прагнення до його 

збагачення, сформованість усвідомленої потреби використання іноземної мови 

у професійній діяльності; 

 здатність брати участь у різних формах іншомовної наукової 

комунікації (конференціях, круглих столах, дискусіях, наукових публікаціях); 

 здатність налагоджувати іншомовну інтерактивну педагогічну 

комунікацію, вирішувати професійно орієнтовані проблемні ситуації іноземною 

мовою; 

 відкритість, легкість, гнучкість, налаштованість на продуктивну  

іншомовну професійно орієнтовану комунікацію; 

 здатність до наукової діяльності іноземною мовою та проведення 

педагогічних досліджень;  

 здатність планувати, організовувати, проводити і презентувати 

наукове дослідження іноземною мовою; 

 креативність, гнучкість і системність мислення, оперативність у 

вирішенні професійних, особистісних та соціальних проблем з використанням 

іноземної мови; 

 здатність до конструктивної критики й самокритики, прагнення до 

самовдосконалення в особистісному та професійному аспектах. 

Середній рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ виявляється у таких показниках: 

 посереднє володіння лексичними та граматичними іншомовними 

знаннями, певний іншомовний комунікативний досвід без достатньо 

вираженого прагнення до його збагачення; 

 налаштованість на іншомовну інтерактивну педагогічну 

комунікацію, ситуативна здатність до вирішення професійно орієнтованих 

проблемних ситуацій іноземною мовою; 

 ситуативна відкритість, легкість, гнучкість, налаштованість на 

продуктивну іншомовну професійно орієнтовану комунікацію; 
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 часткова здатність до здійснення наукового пошуку іноземною 

мовою та проведення досліджень; 

 готовність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати 

наукове дослідження іноземною мовою;  

 періодична креативність, гнучкість та системність мислення, 

оперативність у вирішенні особистісних, соціальних та професійних проблем з 

використанням іноземної мови. 

Низький рівень розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

характеризується наявністю таких особистісних та професійних якостей 

викладача вищої військової школи: 

 брак лексичних та граматичних іншомовних знань, іншомовного 

комунікативного досвіду, відсутність прагнення до його збагачення; 

 неготовність налаштовуватися на іншомовну інтерактивну 

педагогічну комунікацію, вирішувати професійно орієнтовані проблемні 

ситуації іноземною мовою; 

 брак зацікавленості до здійснення наукового пошуку іноземною 

мовою, задоволеність наявними знаннями;  

 неспроможність планувати, організовувати, вести і презентувати 

наукове дослідження іноземною мовою;  

 неприйняття нового, схематизм, формалізм, неспроможність 

вирішувати особистісні, соціальні та професійні проблеми з використанням 

іноземної мови; 

 обмеженість лексичного запасу, використання мовних кліше, 

невиразність і стилістична бідність мовлення. 

При розробці авторської моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ було виокремлено низку психолого-

педагогічних умов, врахування яких, на нашу думку, впливає на 

результативність її реалізації. До них відносимо: 
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1. Занурення в іншомовне середовище, забезпечення сприятливого 

психологічного мікроклімату для іншомовної комунікації. 

2. Єдності формальної, неформальної та інформальної освіти. 

3. Підвищення мотивації, стимулювання, підтримки та заохочення 

іншомовної діяльності. 

4. Актуалізації професійного та життєвого досвіду, його аналізу та 

забезпечення постійного професійного зростання. 

5. Неперервного саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти 

викладача ВВНЗ, усвідомлення професійних потреб, самоактуалізації. 

6. Особистої відповідальності за результативність власної освітньо-

наукової та професійної підготовки. 

7. Інтерактивності та діалогічності як провідних характеристик військово-

педагогічного процесу, адже іншомовне інтерактивне навчання ґрунтується на 

постійній міжособистісній взаємодії, взаємонавчанні, де всі комуніканти є 

рівноправними суб’єктами навчання. 

8. Побудови процесу вдосконалення іншомовної компетентності на 

основі діалогу культур, наповнення професійно орієнтованим 

культурологічним контентом.  

Результативність розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладача ВВНЗ відповідно до визначених психолого-педагогічних умов 

забезпечуватимуть такі форми навчання: курси підвищення кваліфікації, 

дистанційне навчання, тренінги, закордонне військово-педагогічне стажування.  

Курси підвищення кваліфікації сприяють розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ завдяки планомірному, 

гнучкому підвищенню їх кваліфікації та професійному зростанню за 

допомогою проведення спецкурсу «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» (додаток М), мета якого полягає у поглибленні попередньо 

набутих знань з іноземної мови, зокрема, шляхом вивчення професійно 

орієнтованого контенту, відшліфування вмінь працювати з іншомовною 

професійною інформацією та застосування її у науково-педагогічній діяльності, 
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вміння продуктивно дискутувати й аргументувати власну позицію, вирішувати 

професійні завдання іноземною мовою, успішно засвоювати передовий 

професійний досвід та застосовувати його на практиці у системі 

післядипломної освіти. 

Однією із найдієвіших форм розвитку та вдосконалення іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ вважають дистанційне 

навчання  форму організації та реалізації освітнього процесу ВВНЗ, 

реалізовану опосередкованою взаємодією віддалених один від одного суб’єктів 

навчання у віртуальному освітньому середовищі, яке функціонує завдяки 

різноманітним методам і засобам [43, c. 157]. Щоб активізувати іншомовну 

підготовку викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти було розроблено 

та впроваджено дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів», що сприяв 

систематичному розширенню фахового активного та пасивного словникового 

запасу, збагаченню професійно орієнтованої лексики, засвоєнню додаткових 

країнознавчих знань про культуру країни, мову якої вивчають. Курс 

спрямований на актуалізацію самоосвітніх умінь, дослідницьких навичок, 

безпосередньо пов’язаних із професійною діяльністю.  

Ефективною формою розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ є тренінги, використання яких сприяє 

продуктивній участі викладача ВВНЗ у закордонному педагогічному 

стажуванні. У процесі проведення дослідження з метою забезпечення 

успішного проходження викладачами закордонного педагогічного стажування 

було запропоновано взяти участь у тренінгу «Стажування у штаб-квартирі 

НАТО» для отримання активної мовленнєвої практики іноземною мовою, 

відпрацювання вміння використовувати стратегії і тактики налагодження 

продуктивної комунікації, а також поглиблення культурологічних знань про 

країну, де передбачено проходження стажування викладачами ВВНЗ. 

Розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

можна досягнути шляхом поглибленого вивчення іноземної мови на основі 
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опанування іншомовного професійного змісту, способів комунікації, досвіду. 

Занурення викладачів ВВНЗ в іншомовне середовище сприяє підвищенню 

мотивації до вивчення іноземної мови, активізації мовленнєвої діяльності, 

інтенсивному засвоєнню нової професійної лексики, опануванню 

культурологічних знань, поглибленню загального уявлення про культуру 

країни, мову якої вивчають, налагодженню продуктивної іншомовної 

комунікації у процесі спільного виконання професійних завдань, 

відпрацювання вмінь отримувати, передавати, аналізувати інформацію 

іноземною мовою. 

Провідного значення для розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності набувають інтерактивна взаємодія, створення активного 

іншомовного середовища, самостійне вдосконалення іншомовної 

комунікативної компетентності за допомогою дистанційних курсів.  

Андрагогічна модель спрямована на самостійне опанування викладачами 

ВВНЗ передового досвіду збройних сил країнчленів НАТО, його аналіз та 

впровадження в освітній процес, підготовку виступів і презентаційних 

матеріалів, опанування написання наукових статей, розроблення навчальних 

матеріалів, проведення тренінгів, занять іноземною мовою та участь у 

закордонному військово-педагогічному співробітництві. Розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ сприятиме використання 

технологій, методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечуватимуть 

комунікативну діяльність викладача ВВНЗ, інтерактивність процесу, 

активізацію усіх видів мовленнєвої діяльності. 
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2.3. Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів вищих військових навчальних 

закладів 

 

У педагогіці вищої військової школи інтерактивність розглядають як 

провідну ознаку сучасного освітнього процесу, зорієнтованого на набуття 

професійної компетентності через активну міжособистісну суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію, комунікацію, співпрацю всіх його суб’єктів. Послідовність і 

системність використання інтерактивних технологій сприяє розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ шляхом 

відпрацювання вмінь кваліфіковано характеризувати військово-педагогічну 

діяльність, ухвалювати рішення та реалізовувати їх в умовах іншомовного 

середовища. 

Теоретико-методологічні засади застосування інтерактивних технологій 

навчання відображені у працях А. Вітченка [43], М. Кадемія [83], 

М. Махмутова [126], О. Пометун [152], Л. Пироженко [152], 

О. Рогульської [172], І. Свириденко [176], С. Сисоєвої [182], 

Л. Якубовської [217] та інших. 

За О. Пометун, інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити 

комфортні умови навчання, за яких кожен відчуває свою успішність та 

інтелектуальну спроможність. Учена зазначає, що суть інтерактивного 

навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови 

постійної, активної взаємодії, адже саме це ефективно сприяє формуванню 

навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва. 

Дослідниця наголошує, що інтерактивна взаємодія виключає як домінування 

одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над 

іншою [152, с. 9]. 

Пріоритетність інтерактивного навчання полягає в організації освітнього 

процесу на основі партнерства, взаємодії, обміну інформацією, занурення в 



87 

 

атмосферу співробітництва, спільного обговорення та вирішення проблем. 

Iнтepaктивність є oдним iз cучacниx принципів aктивнoї coцiaльнo-

пcиxoлoгiчнoї підготовки, який найбільшою мірою відповідає психологічним 

особливостям та андрагогічним закономірностям навчання дорослої людини. У 

пpoцeci інтерактивного  нaвчaння дорослий є cуб’єктoм нaвчaльнoї дiяльнocтi, 

вcтупaє в дiaлoг з виклaдaчeм, бepe aктивну учacть у пiзнaвaльнoму пpoцeci, 

викoнуючи пpи цьoму твopчi, пoшукoвi, пpoблeмнi зaвдaння в пapi, 

гpупi [182, с. 34]. Інтерактивне навчання відбуваєтьcя з урахуванням 

особливостей, інтересів і запитів, життєвого та професійного досвіду дорослих 

учнів у фopмax партнерської взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Важливим для нашого дослідження є поняття «технологія». Так, 

С. Гончаренко витлумачив цей термін як «системний метод створення, 

застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм 

завданням оптимізацію освіти» [55, с. 331]. Дослідник В. Монахов розглядає 

технологію як «продуману в усіх деталях модель спільної педагогічної 

діяльності з проєктування, організації і проведення навчального процесу з 

безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя» [132, с. 7], а 

М. Махмутов – як «запрограмований (алгоритмізований) процес взаємодії 

викладача та учнів, що гарантує досягнення поставленої мети» [126, с. 5].  

Проаналізувавши наведені дефініції, доходимо висновку, що визначення 

цього поняття суттєво відрізняються. Науковці, які досліджували проблему 

педагогічних технологій, не досягли однозначного розуміння цього поняття. 

Проте усі вони одностайні в тому, що технологія є певною сукупністю 

особистісних, інструментальних та методичних засобів, спрямованих на 

досягнення освітніх цілей. 

Важливим для нас є визначення поняття «інтерактивні технології 

навчання». Зокрема, О. Пометун наголошує, що інтерактивними технологіями 

можна вважати такі, які передбачають активну взаємодію слухачів у процесі 

навчання. Учена зауважує, що на підставі внеску кожного з учасників у ході 
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заняття спільною справою є здобуття нових знань та організація корпоративної 

діяльності,  від взаємодії двох-трьох осіб поміж собою до широкої співпраці 

багатьох [151, c. 19]. 

Дослідниці О. Пометун та Л. Пироженко у праці «Інтерактивні технології 

навчання» класифікували інтерактивні технології навчання залежно від мети та 

форми організації навчальної діяльності: 

– інтерактивні технології кооперативного навчання; 

– інтерактивні  технології колективно-групового навчання; 

– технології ситуативного моделювання; 

– технології опрацювання дискусійних питань. 

Учені акцентують увагу на організації інтерактивного навчання, що 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

вирішення проблем на основі аналізу певних обставин та ситуацій. Зокрема 

дослідниці стверджують, що інтерактивне навчання сприяє формуванню вмінь, 

навичок, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії у колективі [152, с. 7]. Також О. Пометун та Л. Пироженко 

зазначають, що інтерактивні технології навчання охоплюють чітко спланований 

очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що 

стимулюють процес пізнання, а також умовні процедури, за допомогою яких 

можна досягти запланованих результатів [152, c. 18]. 

Погоджується з цією думкою і С. Сисоєва у праці «Інтерактивні 

технології навчання дорослих», де розглянуто інтepaктивнe нaвчaння дорослих 

«…як такий cпociб організації їх навчально-пізнавальної діяльності, щo 

здiйcнюєтьcя з урахуванням інтересів і запитів, життєвого і професійного 

досвіду учня-дорослого у фopмax партнерської взаємодії всіх суб’єктів 

навчального процесу». Дослідниця вважає, що інтерактивне навчання дорослих 

необхідно спрямовувати на забезпечення спільного процесу пізнання, 

отримання знань, умінь, навичок, здобуття необхідних компетенцій у спільній 

діяльності через дiaлoг, пoлiлoг суб’єктів навчання, а також через пряму 

взаємодію з навчальним оточенням або нaвчaльним cepeдoвищeм, що 
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забезпечує високий рівень мотивації до навчання і моделює peaльнicть, у якiй 

учacники знaxoдять для ceбe галузь застосування набутого дocвiду» [182, c. 37]. 

Також вчена наголошує, що інтерактивне навчання в системі неперервної 

професійної освіти дорослих має відбуватися за такими принципами: 

– принцип діалогічної взаємодії; 

–  принцип кооперації та співробітництва; 

– принцип активно-рольової (ігрової) взаємодії; 

– тренінгової організації навчання [182, с. 37].  

Дослідниця вважає, що одним з основних завдань викладача у процесі 

організації інтерактивного навчання є «створення творчої 

атмосфери» [182, c. 69].  

Термін «інтерактивна технологія» А. Вітченко тлумачить як  системний 

метод організації міжособистісної взаємодії всіх суб’єктів навчання, 

спрямований на відпрацювання вмінь комунікувати, співпрацювати у групі 

(колективі), спільно вирішувати проблеми [41, с. 343]. Дослідник зазначає, що 

використання інтерактивних технологій в освітньому процесі ВВНЗ передбачає 

вирішення таких завдань: 

– розвиток критичного і креативного мислення слухачів; 

– відпрацювання майбутніми військовими фахівцями практичних 

умінь для вирішення різноманітних проблем; 

– набуття досвіду міжособистісної взаємодії та комунікації; 

– формування культури ділового спілкування. 

Учений зауважує, що інтерактивна модель навчання ґрунтується на 

діалоговій взаємодії всіх його учасників і реалізується у формах співнавчання 

та взаємонавчання [42, c. 162]. Науковець вважає, що організація 

інтерактивного навчання у системі післядипломної освіти передбачає 

застосування принципово інших підходів до цілепокладання, міжособистісної 

взаємодії викладача і слухача, вибору методів і засобів навчання.  
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До сьогодні серед науковців триває дискусія щодо класифікації 

інтерактивних технологій навчання, проте у нашому дослідженні спираємося на 

класифікацію, запропоновану А. Вітченком: 

– технології кооперованого навчання (навчання в «малих групах»); 

– технології колективно-групового навчання; 

– технології ігрового навчання; 

– комунікативно-діалогові технології [41, с. 345]. 

Неперервна професійна освіта дорослої людини має низку особливостей, 

пов’язаних із самосприйняттям і самооцінюванням, мотивацією навчально-

пізнавальної діяльності, системою цінностей, наявністю життєвого і 

професійного досвіду тощо [72, с. 55]. Саме тому в сучасній андрагогічній 

моделі інтерактивного навчання мають бути відображені п’ять основних ознак 

фахівця, який навчається:  

– усвідомлює себе самостійною, самокерованою особистістю; 

– набуває життєвого (побутового, професійного, соціального) 

досвіду, який стає важливим джерелом навчання його самого та колег;  

– прагнення за допомогою освіти вирішити свої життєво важливі 

проблеми й досягти конкретної мети; 

– прагнення до швидкої реалізації здобутих знань, умінь, навичок і 

якостей;  

– самостійне керування власною навчальною діяльністю, яка значною 

мірою обмежена у часі [182, c. 47]. 

Інтерактивні технології навчання дорослих конструює педагог-андрагог із 

сукупності інтерактивних форм і методів, засобів навчання, що якнайкраще 

забезпечують ефективне засвоєння змісту навчання, відповідають інтересам і 

запитам дорослого. Технологічні засоби навчання дорослих мають бути 

виключно інтерактивними, оскільки «інтерактивність» зменшує час навчання 

дорослої людини, що, як правило, у дорослих учнів обмежений [182, с. 41].  

Звернення до інтерактивних технологій під час підвищення кваліфікації 

має бути спрямоване на набуття досвіду іншомовного спілкування викладачів 
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ВВНЗ, розвиток умінь застосовувати лексику для вирішення професійних 

проблем, навичок продуктивної дискусії, аргументації власної позиції, набуття 

досвіду міжособистісної взаємодії та комунікації. 

Учена О. Рогульська наголошує, що інтерактивне навчання іноземної 

мови має бути орієнтоване на такі цілі: 

– розвиток належного мислення, певної самостійності думок, 

висловлення власної думки, вироблення творчого ставлення, сприйняття 

іншомовного носія, розвиток правильного мовлення, самостійного осмислення 

матеріалу, засвоєння лексики, відпрацювання чіткого та правильного мовлення; 

– розвиток здатності до навіювання думок, зразків поведінки, 

відстоювання власної думки, створення ситуації дискусії, зіткнення думок; 

вирішення певної проблемної ситуації в умовах інтерактивних технологій, що 

активно стимулює діяльність мислення, спрямовану на подолання 

суперечностей, непорозумінь; 

– вироблення критичного ставлення до себе, уміння бачити свої 

помилки й адекватно ставитися до них; розвиток уміння бачити позитивне і 

негативне, порівнювати себе з іншими й адекватно себе оцінювати [172, c. 157]. 

Таким чином, вважаємо, що використання інтерактивних технологій 

навчання сприяє розвитку мовленнєвих здібностей, навичок міжособистісного 

спілкування, налагодження співпраці, ведення дискусії та аргументування 

власної думки. 

Зарубіжні фахівці (В. Еффелсберг [242], С. Кенневелл [238], 

С. Копф [242] та інші) також присвячували наукові розвідки питанням 

поліпшення освіти завдяки застосуванню інтерактивних технологій навчання. 

Вони вважають, що інтерактивні технології навчання забезпечують активну 

взаємодію всіх учасників освітнього процесу, сприяючи, у свою чергу, 

виробленню партнерських відносин, налаштуванню всіх учасників на діалог, 

взаєморозуміння, взаємодію, співпрацю, досягнення спільного успіху як 

основної мети освітньої діяльності, а також прозорості, відкритості, 

колективності в обговоренні навчальних питань, демократизму у виробленні 
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загальних рішень. 

Навчання іноземних мов у військовій галузі має бути ефективним і 

відповідати сучасному стану розвитку суспільства. Наукові дослідження в 

галузі сучасних інформаційних технологій дають змогу ефективно інтегрувати 

цифрові технології у навчання іноземних мов. Мультимедійні ресурси та 

доступ до Інтернету полегшують занурення викладачів ВВНЗ у багате для 

мовної практики середовище, що полегшує сприймання автентичного 

мовлення, мотивує до іншомовного спілкування, дає змогу писати й читати 

текстові повідомлення на іноземній мові, стимулює й активізує самостійне 

навчання. Використання цифрових інтерактивних технологій сприяє високій 

ефективності передачі дидактичного змісту та формуванню мовних умінь, 

оскільки активізує одночасно кілька каналів сприймання навчальної інформації 

та підтримує розвиток індивідуальних когнітивних здібностей [229; 234]. 

Інтерактивні цифрові технології допомагають створити високо ефективне 

освітнє середовище, в якому розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності відбувається шляхом набуття активного досвіду 

міжособистісного спілкування і співпраці. 

Для створення інтерактивних навчальних середовищ застосовуються 

цифрові освітні технології, що уможливлюють різноманітні шляхи формування 

та розвитку іншомовних комунікативних умінь, а саме: музика та відео 

(аудіопрослуховування, відеоперегляд можуть бути корисними для розвитку 

умінь сприймати мовлення на слух, а візуальне сприймання зображень, 

інтонацій, міміки та жестів допомагає краще розуміти зміст та контекст 

використання мовних конструкцій); освітні веб-сайти (Quizlet, FluentU та ін. 

можуть допомогти поглибити знання мови, пропонуючи змістовні та цікаві 

вправи, орієнтовані на розвиток граматичних умінь); технології веб-

конференцій (Skype, Hangouts Meet, Lark, WhatsApp, Teams, Zoom), 

інтерактивні он-лайн словники, дистанційні курси як інтерактивні системи 

навчальних занять із використанням інтернет-мережі для активізації  

навчальної діалогічної взаємодії, що не вимагає проведення зустрічей у 
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середовищі безпосередніх контактів (авторські, масові), комп’ютерні ігри («Call 

of Duty», «Company of Heroes»). 

Серед різноманіття цифрових інтерактивних технологій особливої уваги в 

аспекті розвитку іншомовної комунікативної компетентності заслуговують 

технології відеоконференцій, що функціонують на колобораційних 

платформах, які підтримують спілкування в прямому ефірі. До них належать: 

Skype  це комунікаційна система з безкоштовними відео- та 

аудіодзвінками, чатами та можливостями  навчальної колаборації, що дає змогу 

викладачам у режимі реального часу реалізовувати навчальну діяльність за 

всіма видами іншомовної мовленнєвої діяльності;  

Hangouts Meet  ця платформа передбачає відеодзвінки, інтегровані з 

іншими інструментами G-Suite Google (пакет спеціалізованого хмарного 

програмного забезпечення й інструментів для спільної роботи від компанії 

Google), також учасники можуть транслювати власний екран, в свою чергу, 

викладач має змогу вибрати декілька учасників для одночасного показу 

екранів; 

WhatsApp  ця програма дає змогу налагоджувати навчальну комунікацію 

між викладачем та слухачем за допомогою відео та аудіо дзвінків, обміну 

повідомленнями, мобільний додаток для обміну інформаційними 

повідомленнями; 

Teams  ця платформа передбачає чат, відеозустрічі, дзвінки та 

колаборативні функції, інтегровані з програмним забезпеченням Microsoft 

Office для зручного обміну навчальним контентом між викладачем і слухачами; 

WeChat Work  це платформа для співпраці, яка дає змогу підтримувати 

живий відео-зв’язок та передбачає обмін повідомленнями, контентом та відео / 

аудіоконференціями між викладачем та слухачами з можливістю включення 

максимально 300 учасників; 

Zoom  це хмарна платформа для відео- та аудіоконференцій, співпраці, 

чату та вебінарів, яка передбачає доступ слухачів і викладачів до 



94 

 

демонстраційних екранів один одного та можливість запису заняття; 

Lark  цей набір для взаємодії взаємопов’язаних інструментів, включаючи 

чат, календар, створення завдань та хмарне сховище, що дає змогу збагатити 

навчальну діяльність мультимедійними засобами; 

Dingtalk  це сервіс для відеозв’язку та дистанційного навчання, 

платформа зв’язку, яка підтримує відеоконференції, управління завданнями та 

календарем, відстеження відвідування та обмін миттєвими повідомленнями та 

ін. Ця програма дає змогу спілкуватися письмово в особистому чи груповому 

чаті з усіма учасниками освітнього процесу, створювати завдання в чаті та 

встановлювати дедлайн для їх виконання, додавати файли з комп’ютера або 

створювати їх відразу на платформі.  

Таким чином, відеоконференції  це інтерактивна цифрова технологія, що 

дає змогу фахівцям підключатися до інших фахівців у всьому світі та 

спілкуватися з ними за допомогою синхронного відео та аудіо безкоштовно 

через Інтернет з відповідною пропускною здатністю та програмним 

забезпеченням. Відеоконференції можуть бути використані для поглиблення 

навчальної програми з вивчення іноземних мов, покращують сприймання 

іноземного мовлення, активізують критичне мислення, комунікативні, 

колаборативні, креативні уміння, формують глобальну та міжкультурну 

компетентності, удосконалюють цифрові вміння. 

Відеоконференції допомагають викладачам ВВНЗ креативно 

використовувати іноземну мову та поглибити її розуміння, і проводити тривале 

усне спілкування. Відеоконференції мають стати важливою частиною розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності, особливо в контексті здійснення 

іншомовної усної та письмової комунікації, соціальної взаємодії, 

міжкультурних контактів.  

Відеоконференції  це інноваційна інтерактивна технологія, про 

результативність якої свідчать численні дослідження зарубіжнихі вітчизняних 

учених. Професійне використання відеоконференцій дає можливість 
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забезпечити двостороннє спілкування з автентичними носіями мови і завдяки 

чудовим технологічним можливостям полегшує й поглиблює розуміння інших 

культур [154]. 

Отже, на основі теоретичного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з порушеного наукового питання ми визначили, що інтерактивні 

технології навчання дають можливість побудувати освітній процес на основі 

взаємодії, співробітництва та партнерства всіх учасників. У процесі 

інтерактивного навчання слухачі є активними суб’єктами навчальної 

діяльності, яка відбувається з урахуванням їх життєвого та професійного 

досвіду у формах партнерської взаємодії. Завдяки продуманому й органічному 

використанню інтерактивних технологій та цифрових інтерактивних технологій 

навчання підвищується рівень навчально-пізнавальної активності слухачів, 

закладається міцне підґрунтя для інтеграції української військової системи 

освіти відповідно до стандартів НАТО та впровадження їх передового досвіду в 

освітньо-професійну підготовку. 

 

 

2.4. Авторська методика розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів  

 

Для досягнення ефективного розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти було 

організовано освітній процес згідно андрагогічної моделі та методики її 

практичної реалізації. Ця методика передбачала опанування викладачами ВВНЗ 

спецкурсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» як очного 

компонента навчання, одночасного проходження дистанційного курсу 

«Розвиток іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» та 

тренінгу «Стажування у штаб-квартирі НАТО». 

Провідні українські вчені розглядають методику як галузь педагoгічнoї 

науки, яка досліджує закономірності вивчення певного предмета [55, с. 206], як 



96 

 

конкретні форми та засоби використання методів, за допомогою яких 

здійснюється все більш глибоке пізнання різноманітних педагогічних проблем 

та їх розв’язання [211, с. 357]. Методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ ми визначаємо як сукупність 

взаємопов’язаних і відповідних меті форм, методів, технологій, прийомів, 

засобів навчання викладачів ВВНЗ. З огляду на це, завдання методики полягає у 

такому:  

сприяти розширенню лексичних, граматичних, синтаксичних знань, 

розвитку іншомовних комунікативних вмінь, навичок викладачів ВВНЗ, 

набуттю іншомовного комунікативного досвіду професійно орієнтованого 

спілкування; 

доборі навчального змісту відповідно до змістового компоненту 

андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ; 

поєднанні формальної та неформальної освіти викладачів ВВНЗ. 

Вважаємо, що авторська методика розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ має ґрунтуватися на загальнодидактичних 

принципах (науковості, системності і послідовності, доступності, 

індивідуалізації навчання, зв’язку теорії та практики тощо) та спеціальних 

дидактичних принципах (інтерактивності, комунікативності, автентичності, 

діалогічності, контекстуальності, спрямованості на професійну діяльність, 

креативності).  

Розтлумачимо суть визначених нами загальнодидактичних та спеціальних 

дидактичних принципів методики розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. 

Принцип науковості полягає в розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ на засадах досягнень сучасної науки, 

сучасних науково обґрунтованих методик, технологій та методів навчання 

іноземної мови, якісного навчального матеріалу з урахуванням усіх 

особливостей та тенденцій розвитку військової науки, освіти та суспільства.. 

Принцип системності і послідовності передбачає системне і послідовне 

викладення і вивчення навчального матеріалу. Залежно від змісту, цілей 
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викладач використовує певні технології та методи навчання іноземної мови, 

провадячи розвиток від простого відтворення до самостійних творчих дій з 

вивченим іншомовним матеріалом. 

Принцип доступності передбачає розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ із дотриманням правила: від простого  до 

складного, матеріал подається відповідно до рівня розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності. 

Принцип індивідуалізації навчання, що дає змогу кожному викладачеві в 

умовах колективної навчальної взаємодії оволодівати іншомовним навчальним 

матеріалом по-своєму, зважаючи на фах, іншомовні знання, вміння і навички, 

іншомовний комунікативний досвід, пізнавальну та практичну самостійності, 

наукових інтересів тощо. 

Принцип зв’язку теорії та практики ґрунтується на об’єктивних зв’язках 

науки та потреб Збройних Сил у підготовці викладачів ВВНЗ, які володіють 

іноземною мовою на рівні достатньому для провадження професійної 

діяльності іноземною мовою. 

Принцип інтерактивності полягає у активній іншомовній суб’єкт-

суб’єктній взаємодії всіх учасників освітньої діяльності, міжособистісній 

взаємодії на основі активного діалогу, партнерському обговоренню ситуацій, 

обміну думками, моделювання шляхів вирішення наявних проблем у процесі 

іншомовного спілкування. 

Принцип комунікативності передбачає побудову процеса навчання 

викладачів ВВНЗ іноземної мови як моделі реальної іншомовної комунікації, 

використання навчальних матеріалів, які стимулюють активне міжособистісне 

спілкування, сприяють набуттю іншомовного комунікативного досвіду. Також 

це принцип сприяє вдосконаленню лінгвістичних навичок під час іншомовної 

комунікації та їх подальший розвиток. 

Принцип автентичності реалізується в виборі автентичних навчальних 

матеріалів, які створені носіями мови й у країні, мову якої вивчають з повним 

збереженням їх лінгвістичних особливостей та сприяють більш швидкому 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, їхньої 

психологічної готовності до контактів з носіями мови та отриманню більш 



98 

 

релевантного іншомовного комунікативного досвіду. 

Принцип діалогічності полягає у взаємному обміні думками між  

суб’єктами навчання у процесі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ.  

Принцип контекстуальності передбачає врахування відповідного 

соціального контексту, висвітлення культурологічних особливостей країни, 

мова, якої вивчається, завдяки чому розширюється соціокультурний простір,  

культурологічний контекст професійної діяльності викладача; 

Принцип спрямованості на професійну діяльність передбачає врахування 

особливостей професійної діяльності викладача ВВНЗ. Згідно з цим принципом 

змістове наповнення, цілі, технології, методи та форми розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності залежать від актуальних потреб Збройних Сил у 

викладачах ВВНЗ з розвиненою іншомовною комунікативною компетентністю. 

Для реалізації цього принципу необхідно добирати зміст, технології, методи та 

форми іншомовної підготовки викладачів з урахуванням особливостей 

професійної діяльності; цілеспрямовано розвивати їх здібності; розширювати 

професійно орієнтовану сферу знань. 

Принцип креативності визначає необхідність викладачами ВВНЗ 

ухвалювати нестандартні рішення, використовувати різноманітні тактики і 

стратегії у процесі іншомовної комунікації, вільне вміле поводження в 

різноманітних комунікативних ситуаціях, середовищах. 

Принцип взаємозв’язку розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності та військово-професійної діяльності викладачів ВВНЗ 

відображає вимогу урахування особливостей професійної діяльності та  

включення професійно орієнтованого змісту. 

У процесі дослідження було з’ясовано, що для досягнення її мети, в 

авторську методику розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ необхідно включити інтерактивні  та цифрові інтерактивні 

технології навчання. 

Інтерактивне навчання створює умови для якнайповнішої реалізації 

особистісного потенціалу в різноманітних способах взаємопов’язаної 

навчальної діяльності: моделювання життєвих ситуацій, використання 
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рольових ігор, вирішення проблем на основі аналізу відповідної ситуації та 

причин. Таким чином, виникає гостра потреба у їх застосуванні в авторській 

методиці розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ як під час аудиторних занять, так і під час дистанційного навчання.   

Процес реалізації методики розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ поділяємо на два етапи: 

перший етап  формальний  спрямований, насамперед, на підготовку до 

ефективної іншомовної комунікативної наукової та науково-педагогічної 

діяльності, безпосередньої суб’єкт-суб’єктної взаємодії іноземною мовою між 

слухачами та викладачами, та передбачає організацію аудиторного навчання 

(спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням»); 

другий етап  неформальний  передбачає проходження викладачами 

ВВНЗ дистанційного курсу «Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ» і тренінгу «Стажування у штаб-квартирі 

НАТО»).  

На формальному етапі реалізації авторської методики під час вивчення 

спецкурсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» керівник (тьютор) 

організовує та забезпечує роботу слухачів (викладачів ВВНЗ). Основне 

завдання керівника у ролі тьютора, полягало у забезпеченні високої 

мотивованості до вдосконалення іншомовної професійної комунікативної 

підготовки тих, хто навчається. Відповідно, тьютор організовує професійне 

іншомовне середовище, створює професійні проблемні ситуації іноземною 

мовою та пропонує вирішувати складні педагогічні проблеми з використанням 

відповідних стратегій і тактик іншомовної комунікації та системи іншомовних 

комунікативних засобів. Освітній процес розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ під час аудиторних занять був організований 

з використанням інтеграції освітньо-професійних завдань з інтерактивними 

технологіями навчання.   

У свою чергу, застосування інтерактивних технологій для розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності висуває нові вимоги не лише до  
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Таблиця 2.3 Структура авторської методики розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

 
№ 

п\п 
Компонент Мета Технології 

1. 
Спецкурс «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» 

Мета спецкурсу полягає у підготовці 

викладачів ВВНЗ до ефективної 

іншомовної комунікативної наукової та 

науково-педагогічної діяльності, суб’єкт-

суб’єктної взаємодії між слухачами та 

викладачами. 

Інтерактивні технології навчання: 

технології кооперованого (діалог), 

колективно-групового 

(«навчуючивчуся»), ігрового (ділова гра) 

та комунікативно-діалогового (дебати, 

інтерв’ю, дискусія, конференція) 

навчання. 

2. 
Дистанційний курс «Розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ 

Мета дистанційного курсу полягає у 

забезпеченні цілеспрямованого розвитку 

іншомовної комунікативної 

компетентності викладачами ВВНЗ під 

час самопідготовки та підвищення 

кваліфікації в умовах неперервної 

військово-професійної освіти 

- Інтерактивні технології навчання: 

технології кооперованого (діалог), 

колективно-групового 

(«навчуючивчуся»), ігрового (ділова гра) 

та комунікативно-діалогового (дебати, 

інтерв’ю, дискусія, конференція) 

навчання. 

- Цифрові інтерактивні технології навчання: 

«Чат», «Форум», відеоконференція. 

3. Тренінг «Стажування у штаб-квартирі 

НАТО» 

Мета тренінгу полягає у засвоєнні 

іншомовної професійно орієнтованої 

лексики, поповнення активного та 

пасивного лексичного запасу, 

поглибленні досвіду групової іншомовної 

комунікації; виховання культури 

іншомовного професійного спілкування, 

вміння презентувати себе як викладача, 

науковця 

Інтерактивні технології навчання: 

технології кооперованого (діалог), та 

комунікативно-діалогового (конференція) 

навчання. 
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слухачів, але і до тьютора, який має створити відповідне підґрунтя для 

отримання комунікативного досвіду, налагодження професійної іншомовної 

комунікації, створення сприятливих умов для неформальної та інформальної 

підготовки, підвищення навчально-пізнавальної активності викладачів ВВНЗ 

іноземною мовою у професійній діяльності. 

Важливим завданням тьютора було консультування слухачів курсу з 

питань розвитку іншомовної комунікативної компетентності, проходження 

дистанційного курсу, тренінгу та виконання всіх передбачених авторською 

методикою завдань з урахуванням специфіки форми навчання та забезпечення 

інтерактивності навчання. На цьому етапі відбувалася конкретизація форм 

навчання, завдань для самостійного опрацювання, зокрема стосовно 

інформаційного забезпечення, збагачення лексичного (активного і пасивного) 

запасу, а також інформування про очікувані результати опрацювання 

дистанційного курсу та проходження тренінгу, презентація власних досягнень. 

У процесі взаємодії тьютора з викладачами, також надавалися поради щодо  

розвитку іншомовної комунікативної компетентності з урахуванням специфіки 

професійної діяльності та форми освітньої діяльності. 

Слід зауважити, що для успішного вдосконалення іншомовної 

підготовки, слухачі курсу мають продемонструвати вміння планувати 

діяльність, поєднувати аудиторну та дистанційну форму навчання, а також 

пасивні (читання, поповнення активного і пасивного словникових запасів, 

письмові вправи) та активні (формулювання проблем, пошук шляхів їх 

вирішення, проєктування, дидактичні ігри) способи навчання. Результативність 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності слухачів залежить від їх 

навчально-пізнавальної активності, мотивації до вдосконалення власної 

іншомовної підготовки та практичного застосування набутої компетентності у 

професійній діяльності. 

У процесі проведення експериментального дослідження щодо реалізації 

авторської методики використовувалися різні інтерактивні технології навчання, 

зокрема технології кооперованого навчання (навчання в «малих групах»); 
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технології колективно-групового навчання; технології ігрового навчання; 

комунікативно-діалогові технології [41, с. 344]. 

В процесі експерименту було встановлено, що зокрема, технології 

кооперованого навчання («Робота в парах», «Два – чотири – всі разом», 

«Синтез думок», «Спільний проєкт», «Карусель», «Коло ідей», «Діалог», 

«Акваріум» та ін.) доцільно використовувати на початку спецкурсу, оскільки 

вони сприяють налаштуванню на продуктивну комунікацію, налагодженню 

активної взаємодії учасників комунікативного процесу, набуттю досвіду 

спілкування, відпрацювання комунікативних навичок у малих групах. 

Використання інтерактивних технологій навчання відіграють провідну 

роль під час аудиторних занять. Завдяки продуманому та послідовному 

поєднанню інтерактивних технології підвищується рівень навчально-

пізнавальної активності викладачів ВВНЗ, професійно орієнтований контент 

сприяє вдосконаленню їхньої іншомовної комунікативної компетентності, що, у 

свою чергу, підвищує рівень професійної компетентності, закладає міцне 

підґрунтя для інтеграції української військової системи освіти відповідно до 

стандартів НАТО та забезпечує впровадження передового досвіду країн НАТО 

у освітньо-професійну підготовку військовослужбовців. 

Методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ передбачає реалізацію спецкурсу «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням», що включає проведення вступного заняття, 

практичних занять («Трансформація військової освіти на шляху досягнення 

стандартів НАТО», «Система військової освіти в країнах НАТО», «Вищі 

військові навчальні заклади НАТО», «Стандартизація НАТО: за і проти. 

Проблеми впровадження стандартів НАТО в Україні» та ін. (Додаток М). 

Так, під час викладання спецкурсу «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» на практичному занятті «Трансформація військової освіти на 

шляху досягнення стандартів НАТО» ми використали технологію «Робота в 

парах». Метою практичного заняття було опрацювати іншомовний лексичний 

матеріал за темою; відпрацювати застосовування професійної лексики для 
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ділового спілкування у малих групах та вживання граматичних та лексико-

семантичних засобів вираження власної думки; виховувати у викладачів ВВНЗ 

культуру іншомовного професійного спілкування.  

У запропонованій авторській методиці робота на практичному занятті 

здійснювалася у три етапи. На першому етапі  передтекстовому  слухачам 

курсу було запропоновано протягом 15 хв самостійно опанувати нову лексику 

та виконати завдання для її закріплення, що допомогло розширити активний та 

пасивний словниковий запас, збагатити власне мовлення професійно 

орієнтованими лексичними одиницями та підготували викладачів до 

ефективного використання лексичного матеріалу для роботи з технологією 

«Робота в парах». Так, при виконанні завдання на передтекстовому етапі 

використовувалися вправи для збагачення активного і пасивного лексичного 

запасу на професійно орієнтовану тему. Викладачі мають прочитати текст, 

звернути увагу на нові лексичні одиниці, у разі потреби перевірити правильну 

вимову (транскрипцію) слів та словосполучень за допомогою електронних 

словників. 

 

Word  Transcription Definition 

alliance (n) /əˈlaɪəns/ 

an agreement between countries, political 

parties, etc. to work together in order to 

achieve something that they all want 

means(n) /miːnz/ 

an action, an object or a system by which a 

result is achieved; a way of achieving or doing 

something 

values (n) /ˈvæljuː/ 
beliefs about what is right and wrong and 

what is important in life 

permanently (adv) /ˈpɜːmənəntli/ 

in a way that lasts for a long time or for all 

time in the future; in a way that exists all the 

time 

be comprised of(v) /kəmˈpraɪz/ 
to have somebody/something as parts or 

members 

enable (v) /ɪˈneɪbl/ 
to make it possible for somebody/something 

to do something 
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ensure (v) /ɪnˈʃɔː(r)/ 
to make sure that something happens or is 

definite 

expand(v) /ɪkˈspænd/ 

to become greater in size, number or 

importance; to make something greater in size, 

number or importance 

conduct(v) /kənˈdʌkt/ to organize and/or do a particular activity 
 

 

Під час цього етапу практичного заняття викладачам пропонувалися 

також вправи для розвитку репродуктивних лексичних навичок (наприклад, 

співвіднесення слова з його синонімом). Необхідно було прочитати слова (aj) 

й поєднати їх з синонімами (110): 

a. to conduct 

b.permanently 

c. threat 

d. to enable 

e. core 

f. alliance 

g. to ensure 

h.to head 

i. to expand 

j.ongoing 

1.to allow 

2. center 

3.to make certain 

4. to lead 

5. to increase 

6. danger 

7.current 

8.to carry out 

9. union 

10. constantly 

 

На другому етапі діалогічної взаємодії, після виконання завдань на 

засвоєння нової лексики, слухачам було запропоновано обговорити питання 

про типи ВВНЗ в Україні і країнах Північноатлантичного альянсу. Для 

обговорення слухачі об’єднувалися в пари і виконували таке завдання.     

Завдання. Уявіть, що один із вас є викладачем оборонного коледжу 

НАТО, а інший – українським журналістом, який пише статтю про систему 

військової освіти НАТО, її переваги та недоліки. Обговоріть ситуацію, що 

передбачає трансформацію української освіти відповідно до стандартів 

НАТО, використовуючи запропоновану лексику. 

На третьому етапі інтерактивної групової взаємодії, протягом 25 хв 

слухачі брали участь в інтерактивному навчальному спілкуванні на основі 
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підготовлених тьютором запитань. Для цього було запропоновано такі 

запитання і завдання:  

1. How are NATO military education priorities today different from Ukrainian 

ones? 

2. What are the main obstacles to the implementation of NATO educational 

standards in the educational system of Ukraine? 

3. What are the main steps of implementation of NATO educational standards? 

Після завершення слухачі по черзі презентують власні думки на переваги 

чи недоліки системи військової освіти НАТО. Спікери груп занотовують 

основні тези, аргументи та контраргументи виступів. Після закінчення виступів 

було запропоновано обговорити всі виявлені викладачами «за» і «проти» та 

запропонувати свій варіант «дорожньої карти» імплементації військових 

освітніх стандартів НАТО у підготовку офіцерів Збройних Сил України. 

Під час використання інтерактивної технології «Робота в парах» 

поглиблюється вміння осмислювати проблему, вдосконалюються навички 

обговорення дискусійних питань у парах, формується досвід іншомовної 

комунікації. Таким чином, застосування технології кооперованого навчання 

«Робота в парах» сприяє набуттю іншомовного комунікативного досвіду, 

розширенню активного лексичного запасу, відпрацюванню навичок 

застосування професійної лексики. 

Технології колективно-групового навчання розробленої методики 

(зокрема, «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи-

вчусь», «Дерево рішень», кейс-технологія та ін.) передбачають актуалізацію 

активного словникового запасу та постійне його поповнення за рахунок 

пасивної лексики, відпрацювання вмінь застосовувати лексику у конфліктних 

ситуаціях для вирішення професійних проблем. 

Розглянемо приклад застосування технології кооперованого навчання 

«Навчаючи-вчуся», яка була використана під час практичного заняття «Вищі 

військові заклади НАТО», й спрямовувалася на набуття викладачами 

(слухачами) активного іншомовного комунікативного досвіду професійно 
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орієнтованої тематики, ознайомлення з лінгвокультурознавчими особливостями 

комунікації англомовних країн. Метою практичного заняття було збагатити 

активний та пасивний іншомовний лексичний запас, відпрацювати вміння 

застосовувати професійну лексику для ділового спілкування в групах з 

урахуванням їх лінгвістичних та культурологічних особливостей, дискутувати 

та аргументувати власну позицію іноземною мовою в малій групі; 

спрямовувати слухачів на повагу до представників інших культур. 

Слухачам було запропоновано опрацювати інформацію про військові 

навчальні заклади США, Великобританії та Канади, а також засвоїти нову 

лексику (додаток Н 1). Слід зазначити, що на передтекстовому етапі вже зникає 

необхідність у наданні лексичного словника і виникла потреба ускладнити 

завдання, щоб навчити слухачів розпізнавати активну лексику, а також невідомі 

слова та словосполучення. Пропонуємо використання вправ для збагачення 

активного і пасивного лексичного запасу професійно орієнтованої тематики, 

тому використовували такі завдання: прочитайте тлумачення лексичних 

одиниць та запишіть їх відповідники, які зустрічаються у тексті, та їх 

транскрипцію (Додаток Н 1).  

На цьому етапі для закріплення лексичного матеріалу, збагачення 

активного словникового запасу слухачам було запропоновано, також, виконати 

завдання, що передбачають заповнення пропусків, та сприяють активізації 

раніше запропонованих лексичних одиниць та подальшу комунікацію на 

визначену професійно орієнтовану тематику (вправи для розвитку 

репродуктивних лексичних навичок). Прикладом може бути таке завдання: 

прочитайте речення, заповніть пропуски використовуючи нижче запропоновані 

слова. 

Engage, foster, comprehensive, objective, fulfill, enhance, conduct, participant, 

external, goal.  

1. All of this is to_____________ our goal. (fulfill) 

2. The ultimate ____________ is to increase national and local capacities to 

deal with disasters. (objective) 
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3. State security is more than ever before dependent on __________ 

determinants. (external) 

4. All States should _____________ constructively in dialogue and accept 

criticism. (engage) 

5. International humanitarian law, which must be respected by non-State armed 

groups as well as States, remained the most effective legal framework for the 

___________ of hostilities. (conduct) 

6. The concerned States should establish, __________ and train comprehensive 

and specialized counter-terrorism units. (foster) 

7. States should _________ maritime security, especially in combating sea 

piracy. (enhance) 

8. A ________________ training curriculum on firearms for practitioners is 

under development. (comprehensive) 

9. Empowerment of women was defined by the ____________ in terms of 

gender relations. (participants) 

10. We must act together and have the same __________. (goal) 

Після опрацювання нового лексичного та навчального матеріалу, слухачі 

мали стисло викласти загальну інформацію про кожний військовий навчальний 

заклад НАТО. Протягом 25 хв відбувається іншомовна інтерактивна 

комунікація, під час якої кожен слухач міг одночасно говорити лише з однією 

особою. Насамкінець слухачам було запропоновано визначити іноземний 

військовий навчальний заклад, який би вони хотіли відвідати, та пояснити 

причини власного вибору. 

Використання технології колективно-групового навчання «Навчаючи-

вчусь» сприяє набуттю активного комунікативного досвіду, збільшує активний 

та пасивний словниковий запас, поглиблює вміння аналізувати і дискутувати 

іноземною мовою на професійно орієнтовані теми, розвиває навички 

продуктивного застосування стратегій і тактик спілкування, вдосконалює 

іншомовний комунікативний стиль кожного слухача. 
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Технології ігрового навчання (рольова гра, ділова гра, імітаційна гра, 

комп’ютерна гра та ін.) використовують для налагодження іншомовного 

спілкування, взаємодії в умовах невимушеності, «вживання» людини в 

актуальні для неї ролі (соціальні, професійні), опанування знань, досвіду, 

використання різних стилів спілкування та способів комунікативної поведінки.  

Для набуття досвіду іншомовної інтерактивної комунікації, використання 

різноманітних тактик і стратегій комунікативної поведінки в умовах 

іншомовного середовища доцільно звернутися до технології «Ділова гра» під 

час опрацювання теми «Стандартизація НАТО: за і проти. Проблеми 

впровадження стандартів НАТО в Україні». Мета практичного заняття полягала 

у засвоєнні іншомовної лексики, поповненні активного та пасивного лексичних 

запасів, відпрацюванні вмінь застосування граматичних конструкцій для 

вираження власної думки, набутті досвіду групової іншомовної комунікації; 

вихованні культури іншомовного професійного спілкування. Практичне 

застосування ігрової технології потребує чіткого уявлення про процесуальну її 

частину, дотримання основних етапів організації ігрової діяльності.  

На підготовчому етапі проведення практичного заняття ми обрали тему 

ділової гри, сформулювали мету, завдання, визначили основні правила та хід 

гри; відпрацювали  інформаційні та методичні матеріали, а також визначили 

посадових осіб, ролі яких виконуватимуться. Ролі розподілили між слухачами 

заздалегідь; учасникам гри роздали матеріали для ознайомлення з проблемою. 

Текст «Smart Standardization» був використаний як основа для збагачення 

пасивного словникового запасу та поповнення активної лексики, 

відпрацювання вміння використовувати лексику для професійного спілкування, 

працювати з автентичними текстами.  

Слухачам було запропоновано опрацювати текст «Smart Standartization», а 

також виконати завдання для засвоєння нового лексичного матеріалу 

(додаток Н 4).  

На етапі проведення гри цілеспрямовано й послідовно було реалізовано її 

план, всі учасники, задіяні в навчально-ігровій діяльності, виконували 
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покладені на них завдання. Усі учасники розподілилися й об’єднувалися в сім 

підгруп: І група – «Представники НАТО»; ІІ група – «Журналісти зі США»; ІІІ 

група – «Журналісти з Великої Британії»; ІV група – «Журналісти з 

Німеччини»; V група – «Журналісти з Франції»; VІ група – «Журналісти з 

України»; VІІ група – «Журналісти з Російської Федерації». 

Учасникам, які виконували ролі представників НАТО, попередньо було 

запропоновано вивчити їх біографічні дані та психологічний портрет. На основі 

цієї інформації учасники готували стислу презентацію особистості (додаток Н 

5). Учасники ділової гри, попередньо опрацювавши інформаційні картки, 

представляли обраних ними персонажів (зазначали посаду, за наявності 

військове звання), надавали коротку біографічну довідку, змальовували 

психологічний портрет. Урахування психологічних властивостей особистості 

дало змогу вибудовувати тактику та налагодити продуктивну іншомовну 

професійну комунікацію. Прикладом може слугувати завдання: уявіть себе 

учасником прес-конференції, присвяченої проблемам стандартизації та 

впровадження стандартів НАТО в Україні. На цю прес-конференцію запрошено 

генерального секретаря НАТО, постійних представників країн-учасниць НАТО, 

військових представників Північноатлантичного Альянсу. 

Дискусія між групами тривала у такому форматі. «Журналісти» по черзі 

ставили запитання «представникам НАТО», які з урахуванням психологічного 

портрету давали на них відповіді. Ділова гра у такій формі сприяла 

формуванню вміння орієнтуватися у ситуації спілкування, набуттю досвіду 

активної іншомовної практики, виробленню власного стилю спілкування, 

розвитку вмінь продуктивно дискутувати, аргументувати власну позицію. У 

прес-конференції брали участь «журналісти з Російської Федерації», тож 

учасники гри мали бути готовими до незручних запитань, конфліктних 

ситуацій та продумати відповіді, дотримуючись дипломатичних протоколів. 

Під час проведення ділової гри ми моделювали одну із таких ситуацій. 

«Журналісти з Російської Федерації» задають провокативне запитання, 

наприклад: «Відповідно до нормативних документів Україна повинна до 2020 
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року переозброїти Збройні Сили у відповідно до озброєння НАТО. Як країна із 

слабкою економікою зможе забезпечити технічну сумісність з НАТО, хто і як 

за це заплатить? Якщо країни-учасниці НАТО нададуть техніку та озброєння, 

то якою буде «політична ціна» цього жесту? Що буде з технікою, яка 

перебуває на озброєнні у Збройних Силах України? Чи буде Україна продавати 

її іншим країнам, які зможуть використати її для ведення бойових дій на своїх 

територіях, чи спробує утилізувати?» 

Після дискусії іноземною мовою учасники гри підвели підсумки та 

зазначили, що стандартизація не відбувається відокремлено від суспільства, 

тому відмінності між Україною і країнами НАТО в побудові організаційних 

структур систем стандартизації, структур фондів стандартів, розбіжності у 

тлумаченні військових та технічних термінів створюють додаткові труднощі на 

шляху співробітництва у зазначеній галузі. Враховуючи невідповідність 

термінології, специфічність і складність документів, значний їх обсяг (майже 2 

тисячі угод та публікацій, відкритих для використання згідно з програмою 

«Партнерство заради миру»), слід досягнути розуміння, що впровадження 

стандартів НАТО в Україні потребує певного корегування, залучення фахівців, 

зокрема із належним знанням іноземної військової термінології. Діяльність з 

гармонізації військової системи стандартизації України з відповідною 

системою НАТО потребує значного часу та фінансових витрат, залучення всіх 

центральних органів виконавчої влади, причетних до оборони держави. 

Вирішенню проблем сприяло б розроблення та реалізація міжвідомчої 

Програми гармонізації національних стандартів зі стандартами НАТО.  

На заключному етапі було ґрунтовно проаналізовано гру в цілому і 

діяльність всіх її учасників, обговорено результати й оцінено діяльність 

слухачів. Ділова гра належить до інтерактивних технологій навчання, що 

забезпечує активну творчу діяльність учасників, створює умови для підвищеної 

мотивації та емоційності, розвиває критичне мислення. Ділова гра дає змогу 

вирішувати конкретно сформульовані проблеми, розробляти шляхи їх 

вирішення. Вона має жорстку структуру і правила, її головною функцією є 
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вироблення вмінь та навичок діяти компетентно в умовах іншомовного 

професійного спілкування. 

Комунікативно-діалогові технології, використання яких передбачено 

моделлю (ПРЕС, «Обери позицію», «Зміни позицію», дискусія, дебати, 

конференція та ін.), спрямовані на формування вмінь орієнтуватися у 

відповідній ситуації спілкування, вибудовувати тактику та налагоджувати 

продуктивну комунікацію з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних 

обставин, а також набуття досвіду активної мовленнєвої практики, вироблення 

власного стилю спілкування, розвиток вміння продуктивно дискутувати, 

аргументувати власну позицію. 

Комунікативно-діалогову технологію «Дискусія» ми використовували під 

час опрацювання теми «Трансформації вищої військової освіти відповідно до 

стандартів НАТО» для збагачення активного і пасивного лексичних запасів, 

навичок дискутувати й аргументувати власну позицію, навичок використання 

стратегій і тактик комунікативної поведінки в іншомовному професійному 

середовищі. Мета цього практичного заняття полягала у відпрацюванні навичок 

використання професійної лексики для ділового спілкування, дискутування та 

аргументування власної позиції, аналізу та презентації особистої думки; 

виховуванні культури іншомовного професійного спілкування. 

Комунікативно-діалогова технологія «Дискусія» допомагає поглиблювати 

і вдосконалювати практичні вміння слухачів брати участь в обговоренні 

проблем, використовувати лінгвокультурознавчий контекст у вирішенні 

складних освітньо-виховних завдань. 

 

Алгоритм проведення дискусії був таким: 

1. Підготовчий етап – планування дискусії  формулювання питань для 

обговорення, опрацювання списку джерел для поглибленого вивчення 

проблеми, складання словника за темою, визначення часу та місця проведення, 

підготовка керівником дискусії переліку  запитань для модерації. 

2. Основний етап – організація  та проведення дискусії. 
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3. Заключний етап – висновки за темою. 

Проілюструємо пропонований алгоритм на прикладі теми «Розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ». 

Дискусія відбувалася на основі попередньо сформульованих і доведених 

до учасників правил. Для ефективної реалізації цього методу у навчанні 

викладачів ВВНЗ необхідно ознайомити їх з правилами участі в дискусії та 

планом її проведення. 

 

Правила участі в дискусії 

1. Усі учасники дискусії прагнуть спільними зусиллями знайти 

відповіді на проблемні запитання та досягнути взаєморозуміння. 

2. Якщо учасник не має достатнього лексичного запасу, дозволяється 

користуватися словником або запитати керівника дискусії. 

3. Усі учасники мають право висловлювати власну думку, за умов її 

належного обґрунтування, дотримання витримки та поваги до опонентів. 

4. Спілкування ґрунтується на толерантному ставленні до інших, 

обміні позиціями і думками. 

5. Дискусія передбачає обмін протилежними думками, аргументами і 

контраргументами, переконаність тверджень. 

 

План проведення дискусії 

1. Оберіть модератора та визначте чіткий регламент проведення дискусії. 

2. Підготуйте матеріали для власного виступу, а також аргументи на 

користь власної позиції, сформулюйте контраргументи та запитання. 

3. Підготуйте словник з проблемного питання для продуктивної дискусії. 

Перед проведенням дискусії слухачі самостійно опрацювали 

запропонований список літератури для ефективної участі в обговоренні 

проблеми, аналізували і виконували передбачені завдання: 

1. Прочитати та проаналізувати статтю С. Полторака «Трансформація 

військової освіти України на шляху до досягнення стандартів НАТО». 
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2. Опрацювати інтернет-ресурси та підготувати презентацію іноземною 

мовою «Національна система військової освіти у Великій Британії, США». 

3. Переглянути відеозапис виступу генерального секретаря НАТО Йєнса 

Столтенберга в Конгресі США «NATO: good for Europe and good for America», 

проаналізувати основні концептуальні ідеї доповідача. 

4. Опрацювати рекомендовані джерела, написати есе на тему «І чужому 

научайтесь, й свого не цурайтесь» («Study, read and learn, Thoroughly the foreign 

things  But do not shun your own»). 

Протягом 40 хв відбувалося обговорення проблемного питання. У 

встановлений регламентом час кожен учасник дискусії мав право презентувати 

та аргументувати власну позицію, відповісти на сформульовані запитання, 

контраргументи та запропонувати власне бачення вирішення проблеми. 

Після виконання поставленого завдання слухачі висловлювалися з 

приводу доцільності реформування вищої військової освіти України відповідно 

до стандартів НАТО. Спікери записували основні ідеї, пропозиції та думки 

учасників дискусії, наприкінці було підбито підсумки, сформульовано спільні 

позиції та підходи до вирішення порушених проблемних питань. 

Інтерактивна технологія навчання «Дискусія» допомагає спрямувати 

слухачів на більшу ініціативність в організації інтерактивної іншомовної 

комунікації, налагодження навчальної кооперації та продуктивного обміну 

думками під час обговорення порушеної теми. 

Розглянемо детальніше впровадження технології «Інтерв’ю» під час 

вивчення теми спецкурсу «Закордонне військово-педагогічне стажування 

викладачів ВВНЗ» проводилося практичне заняття на тему: «Моє професійне 

кредо». Мета заняття полягала в поповненні пасивного та активного 

іншомовного лексичного запасу, відпрацюванні вміння застосовувати 

професійну лексику для ділового спілкування, поглибленні вміння іншомовної 

самопрезентації, виховання у слухачів культури іншомовного професійного 

спілкування. Ця технологія передбачала використання цифрових 
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відеоматеріалів, зокрема представлений у інтернет мережі цифрове відео 

Г. Клінтон «Hillary Clinton Addresses 2018 Yale University Class». 

На практичному занятті перед початком перегляду відео слухачам було 

запропоновано ознайомитись з лексичним матеріалом (Додаток Н 7), зокрема 

пропоновулася вправа для збагачення активного і пасивного лексичного запасу 

на професійно орієнтовану тему. 

Завдання. Прочитайте, звертаючи увагу на нові лексичні одиниці, 

перевірте правильну вимову (транскрипцію) слів та словосполучень Знайдіть 

синоніми та за можливості антоніми до кожного слова за 

допомогою електронних словників (Додаток Н 7).  

Обговорення відео в аудиторії розпочиналося з опрацювання 

запропонованої тьютором лексики, використовуваної у відеозапису, а також 

стратегій і тактик комунікативної поведінки Г. Клінтон. Для діалогу слухачі 

об’єднувалися у пари. Цей етап має важливе значення для мотивації активної 

навчально-пізнавальної діяльності слухачів, створення сприятливого 

психологічного мікроклімату, формування зацікавленого ставлення до 

навчальної іншомовної комунікації. Слухачам було запропоновано скласти 

діалог на довільну тему із використанням пропонованого лексичного матеріалу.  

Основний етап роботи відбувався після перегляду на занятті відео 

«Hillary Clinton Addresses 2018 Yale University Class». Для відпрацювання 

вміння презентувати себе іноземною мовою під час аудиторної роботи тьютор 

на основі фронтальної бесіди заздалегідь підготовленими запитаннями 

активізував набуту на попередніх заняттях іншомовну лексику щодо 

особливостей професійної діяльності. 

З метою визначення рівня готовності до іншомовної міжособистісної 

комунікації у процесі спільного опрацювання відеозапису було проведено 

бесіду за такими запитаннями: 

1. Які враження справила на вас промова Г. Клінтон?  

2. До якої комунікативної стратегії і тактики вдається промовиця, щоб 

реалізувати поставлену мету? Прокоментуйте поведінку оратора, 
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використовуючи окремі цитати її промови.  

3. Поясніть власне розуміння цитати Е. Рузвельт, яку використала 

промовиця: «You gain strength, courage and confidence by every experience in 

which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have 

lived through horror. I can take the next thing that comes along’». 

Під час відповіді на запитання та їх фронтального обговорення було 

зосереджено увагу на закріпленні нової лексики, вмінні презентувати себе як 

викладача, науковця, «занурюватися» в іншомовне середовище та вживатися в 

актуальні «соціальні ролі». 

Після виконання попереднього завдання слухачі за допомогою технології 

кооперованого навчання «Інтерв’ю» розширювали свій активний та пасивний 

лексичні запаси, набували досвіду інтерактивного іншомовного спілкування, 

відпрацьовували вміння налагоджувати професійну іншомовну комунікацію, 

так зокрема виконувалося завдання: Уявіть, що Вам запропонували виступити 

перед колегами і випускниками одного з кращих військових вишів США 

військової академії м. Вест-Пойнт. Перед виступом Ви мусите дати інтерв’ю 

місцевим журналістам, щоб поділитися власними очікуваннями від спілкування 

з елітою американської армії.   

Протягом 35 хв відбувалася іншомовна інтерактивна комунікація слухачі 

презентували власні виступи, після чого інші слухачі задавали запитання. 

Тьютор стимулював максимально повне виявлення наявних поглядів і позицій, 

рекомендацій, допомагав викладачам ВВНЗ належним чином аргументувати 

власні думки іноземною мовою.  

Після виконання поставленого завдання, на етапі інтерактивної групової 

взаємодії, було проведено вільну бесіду, під час якої слухачі висловлювалися 

про переваги академічної мобільності викладачів ВВНЗ.  

Провідного значення у процесі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладача ВВНЗ набуває звернення до іншомовного 

культурологічного контенту. З цією метою розроблено авторську методику, що 

передбачає використання творів різних видів мистецтва, зокрема кіно. Саме 
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тому методична частина заняття містить завдання інтерпретаційного характеру 

за фільмом «Freedom Writers»: 

1. Перегляньте фільм «Freedom Writers», режисер  Р. Лагравенезе, дата 

випуску  5 січня 2007 року. 

2. Яке враження справила на вас кінострічка? 

3. У чому, на Вашу думку, полягає режисерський задум?  

4. Чи доводилося Вам як викладачу ВВНЗ зіштовхнутися з аналогічними 

проблемами у професійній діяльності?  

5. Напишіть есе на тему «5 Tips for Improving Military Education in 

Ukraine». 

Наприкінці практичного заняття відбувалося підведення підсумків 

виконаних слухачами завдань. Таким чином, застосування технології 

кооперованого навчання «Інтерв’ю» сприяло набуттю іншомовного 

комунікативного досвіду, розширенню активного і пасивного лексичного 

запасу, відпрацюванню навичок застосування професійної лексики, вміння 

налагоджувати професійну комунікацію та презентувати себе іноземною 

мовою. 

У нашому дослідженні розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ забезпечується шляхом інтеграції аудиторної, 

позааудиторної та самоосвітньої роботи, спрямованій на неперервне 

професійне самовдосконалення. Самостійній роботі викладача ВВНЗ належить 

важлива роль у налагодженні неперервної іншомовної самоосвіти, підвищенні 

якості вищої військової освіти шляхом опанування передового досвіду. Таким 

чином, виникає гостра потреба у розробленні дистанційного курсу для розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ з використанням 

системи MOODLE. 

Теоретичному обґрунтуванню використання дистанційного навчання 

присвячено низку сучасних досліджень вітчизняних та зарубіжних учених 

зокрема В. Бикова [197], Л. Краснікової [101], О. Кривонос [103], В. Крикун 
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[108], Р. Миколайчука [130], О. Рибчука [166], О. Федика [200], 

Б. Шуневич [209], T. Bates [224], R. Blake [226] та інших. 

На основі аналізу наукових розвідок щодо визначення поняття 

«дистанційне навчання» та відповідно до завдань власного дослідження ми 

визначили, що дистанційне навчання  це форма організації та реалізації 

освітнього процесу з використанням комп’ютерних та інформаційно-

комунікаційних технологій з метою забезпечення інтерактивної взаємодії всіх 

його учасників. 

Цілком поділяємо думку О. Рибчука, який зазначає, що дистанційне 

навчання характеризується високою інтерактивність процесу навчання, що 

виражається в постійних контактах між усіма його учасниками (викладачами і 

тими, хто навчається) протягом усього періоду навчання, оперативному 

зворотному зв’язку, наявності постійного контролю за навчальною діяльністю, 

надає справді навчального характеру всьому процесу пізнання. Науковець 

зауважує, що, використовуючи можливості дистанційного навчання у 

післядипломній освіті, викладачі ВВНЗ не тільки здобувають конкретні 

компетентності, а й опановують способи їх набуття [170, c. 132].  

На другому неформальному етапі розробленої методики передбачено 

проходження викладачами дистанційного курсу «Розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ», створений на основі 

платформи дистанційного навчання MOODLE та розміщений у системі 

дистанційного навчання НУОУ імені Івана Черняховського. 

Основна мета дистанційного курсу полягає у забезпеченні 

цілеспрямованого розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ під час самопідготовки та підвищення кваліфікації в умовах 

неперервної освіти. При впровадженні дистанційного курсу зверталася увага на 

мотивування викладачів ВВНЗ до неперервної іншомовної підготовки з 

використанням технології віддаленого доступу до основного контенту, 

розвиток активного і пасивного лексичного запасу викладачів, забезпечення 

онлайн-доступу до актуального професійно орієнтованого тезаурусу, створенні 
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умов для опанування інтерактивних технологій, спрямованих на розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності, налагодженні інтерактивної 

взаємодії суб’єктів навчального процесу, забезпеченні дієвого зворотнього 

зв'язку і контролю за результатами іншомовної підготовки.  

При підготовці дистанційного курсу «Розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» було розроблено його 

тематику, професійний контент, лінгвокультурологічні матеріали та необхідний 

діагностичний інструментарій (тести) (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 Рекомендовані теми дистанційного курсу «Розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» 

№ 

п\п 
Теми 

Кількість 

годин 
Технології 

1 System of  NATO Military 

Education 

Система військової освіти НАТО 

4 Інтерактивні: навчаючи-

вчуся 

Цифрові:відеоконференція 

2 Internships and International 

Conferences 

Стажування та міжнародні 

конференції 

4 Інтерактивні:  

конференція 

Цифрові: 

відеоконференція 

3 Cultural Differences 

Культурні відмінності 

2 Інтерактивні: дискусія 

Цифрові: форум 

4 The Importance of Science and 

Education 

Важливість науки та освіти 

2 Інтерактивні: дебати 

Цифрові: 

відеоконференція 

5 The Worlds’ Most  Famous 

Universities 

Найвідоміші університети світу 

4 Інтерактивні: навчаючи-

вчуся 

Цифрові: чат 

6 Military Education in the USA and 

the UK 

Військова освіта в США та 

Великій Британії 

2 Інтерактивні: дискусія 

Цифрові: 

відеоконференція 

7 Politically Correct Language 

Політично коректна мова 

2 Інтерактивні: дискусія 

Цифрові: чат 

8 Tips for Writing Scientific Abstracts 

Поради для написання наукових 

статтей 

4 Інтерактивні: 

Цифрові: форум 

9 Travel 

Подорожі 

2 Інтерактивні: конференція 

Цифрові: 

відеоконференція 
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На початку проходження дистанційного курсу тьютор проводив вступний 

інструктаж щодо проходження викладачами дистанційного курсу, консультував 

з питань планування та організації навчально-пізнавальної діяльності тих, хто 

навчається за обраним курсом. Спільно було сформулювано завдання, 

визначено обсяг навчального матеріалу і час на його опрацювання, 

зпрогнозовано очікувані результати, встановлено форми і терміни звітності. 

Важливим завданням тьютора стало консультування слухачів щодо 

технології самостійного вивчення дистанційного курсу, адже виконання 

передбачених за ним завдань набуває переважно віддаленого інтерактивного 

характеру. Для успішного проходження завдань дистанційного курсу було 

передбачено налагодження зв’язку між тьютором та слухачами курсу за 

допомогою електронної пошти, телекомунікаційних засобів, мобільних 

пристроїв (вказати) тощо. Дистанційний курс дав змогу урізноманітнити 

навчально-пізнавальну діяльність слухачів з іноземної мови, забезпечити 

технологічність і компетентнісну спрямованість навчання. 

Особливо важливого значення для розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ набували матеріали культурологічного 

характеру, безпосередньо пов’язані з педагогічною діяльністю учасників 

дистанційного курсу. 

Так, наприклад, освітньо-виховна мета заняття з теми дистанційного 

курсу «The Worlds’ Most Famous Universities» полягала в поповненні пасивного 

та активного іншомовного лексичного запасу, відпрацюванні вміння 

застосовувати професійну лексику для ділового спілкування засобами 

електронної комунікації; набутті культурологічних знань (рис. 2.2). 

Під час роботи над темою «The Worlds’ Most Famous Universities» було 

запропоновано такі завдання:  

Завдання. Прочитайте статтю Даніеля Хіггіботома «4 шляхи отримати 

ступінь доктора», знайдіть невідомі слова, перекладіть їх та складіть 6 речень з 

ними (Додаток Н 9).  
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Обговорення завдань за дистанційним курсом, пов’язаних з вибором 

способу діяльності у проблемних ситуаціях, відбувалося у формах синхронного 

спілкування (за допомогою модуля «Чат» платформи дистанційного навчання 

MOODLE) та асинхронного спілкування (відбувається шляхом розсилання 

електронних повідомлень та участі у форумах, розміщення на платформі 

дистанційного навчання MOODLE). 

 

 

Рисунок 2.2  Інтерфейс теми «The Worlds’ Most Famous Universities» 
 

Для організації асинхронного спілкування під час самостійного 

опрацювання дистанційного курсу використовувався модуль «Зворотній 

зв’язок», що давав змогу тьютору створити опитування для збирання думок 

учасників. Зворотній зв’язок може бути при бажанні анонімним, а результати 

продемонстровані всім учасникам або обмежено лише тьютору. Це полегшує 

процес передавання інформації, адже учасники дистанційного курсу можуть 

досить швидко отримувати повідомлення та необхідну допомогу, наприклад, за 

допомогою форуму слухачі в діалоговому режимі обговорюють проведення 

конференції, висловлюють власні думки з приводу теми, місця і часу 

проведення. 



121 

 

 

Рисунок 2.3  Інтерфейс чату за темою «The World University Ranking: 

Top 10»  

 

Таким чином, обговорення завдання передбачало синхронне спілкування 

користувачів за допомогою модуля «Чат» платформи дистанційного навчання 

MOODLE, що давало змогу використовувати режим інтерактивної синхронної 

онлайнкомунікації в текстовому режимі. Сесії чатів зберігаються і можуть 

бути доступними усім для перегляду, копіювання, цитування, оформлення 

посилань на них або обмежені для користувачів з можливістю переглядати логи 

цих сесій (записів у системному журналі). Модуль «Чат» дає змогу 

обмінюватись оперативною інформацією, залучати до обговорення всіх 

учасників дистанційного курсу, що сприяє активізації самостійної роботи, 

поглибленню вмінь іншомовного професійного інтерактивного 

спілкування (рис. 2.3). 

Викладачі ВВНЗ опановували глосарій за темою «The Worlds’ Most 

Famous Universities», виконували завдання для продуктивної участі у чаті з 

обраної тематики. Онлайн-захід розпочинався в чітко визначений тьютором час 

з обговорення загальних правил участі, попередньо розміщених для 

ознайомлення в модулі «Чат». 

Обговорення відбувалося на основі попередньо сформульованих правил 

участі:  

1. Кожен учасник чату повинен поважати інших учасників, мати терпіння 
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та дотримуватися етикетних норм комунікації. 

2. Онлайн-спілкування вимагає динамізму, лаконічності, точності та 

знання культурологічного та лексичного матеріалу, поданого в попередніх 

темах. 

3. Проведення чату ґрунтується на толерантному, відкритому спілкуванні, 

спрямованому на обмін думками, досвідом та визначенні різноманітних 

позицій.  

Перед проведенням чату учасники дистанційного курсу виконували 

попередньо розіслані завдання, опановували глосарій для його активного 

застосування в подальшому. Наведемо нижче приклади завдань, пропонованих 

слухачам курсу: Порівняйте два світових рейтинги університетів за 2019 та 

2020 роки (рис. 2.4). 

1. What are the differences between the two scales? 

2. Which universities are present in both rating scales? 

3. Discuss current and previous year's results. 

 

Рисунок 2.4  Світовий рейтинг університетів 2019 року 

 

Після завершення чату викладачам ВВНЗ було запропоновано виконати 

завдання для закріплення словникового запасу. 

Завдання. Уявіть, що Ви викладач з України, який готується до 

проходження стажування в Гарвардському університеті. Напишіть листа 
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контактній особі із зазначенням: Ваших наукових інтересів? Який курс Ви б 

хотіли прослухати та чому. Лист повинен містити приблизно 150-200 слів. 

У встановлений регламентом час кожен слухач виконував завдання 

дистанційного курсу та надсилав на перевірку тьютору для оцінювання 

результатів. 

Опрацювання дистанційного курсу було спрямовано на активізацію 

навчально-пізнавальної та дослідницької роботи іноземною мовою, 

відпрацювання самоосвітніх умінь слухачів. Завдяки застосуванню 

дистанційного курсу забезпечується спрямованість слухачів на більшу 

ініціативність в організації інтерактивної професійної іншомовної комунікації, 

налагодження навчальної кооперації та продуктивного іншомовного 

спілкування. Використання іншомовного професійного контенту, що 

передбачено змістовим блоком розробленої моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, надаватиме науковій та 

педагогічній роботі необхідної новизни, сприятиме проблематизації 

навчального матеріалу. Зокрема проходження дистанційного курсу сприятиме 

поглибленню інтерактивного комунікативного досвіду та вивченню 

лінгвокультурологічних особливостей, відпрацюванню навичок аналізувати та 

дискутувати іноземною мовою на професійно орієнтовані теми, розвитку 

навичок продуктивного збагачення активного та пасивного словникового 

запасу, відпрацюванню граматичних конструкцій та відшліфовуванню власного 

комунікативного стилю.  

Авторська методика також передбачає проведення педагогічного тренінгу 

«Стажування у штаб-квартирі НАТО», що сприяє збагаченню професійно 

орієнтованого лексичного запасу, поглибленню країнознавчих знань, набуттю 

досвіду активної мовленнєвої практики, відпрацювання комунікативних 

навичок в інтерактивному іншомовному середовищі, налагодженню 

міжособистісних комунікативних зв’язків, фахової комунікації – контактної та 

віддаленої (на відстані, дистанції), підготовка до участі у міжнародних освітніх 

проєктах.  
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Дослідниця О. Оніщенко зазначає, що тренінг – це одночасно практичний 

та ефективний метод опанування новими знаннями; конструктивне 

спілкування; спосіб формування бажаних, більш ефективних умінь і навичок, а 

також більш успішних моделей поведінки; форма розширення власного 

набутого досвіду [142]. 

Тренінг передбачає засвоєння знань та відпрацювання поведінкових 

навичок, ідей, які необхідні для виконання конкретної роботи. Об’єктом 

тренінгу є конкретний вид діяльності, що сприяє розвитку комунікативних 

здібностей, підвищенню доброзичливості, відкритості, спонтанності, 

пластичності, гнучкості, толерантності; поліпшенню розуміння своєї та чужої 

поведінки, підвищенню рефлексії, послабленню ірраціональних установок, 

корекції ціннісних орієнтацій у напрямку соціалізації; руйнуванню 

неефективних стереотипів поведінки, засвоєнню її нових форм; згуртованості 

команди, оптимізації соціометричної структури колективу, вмінню працювати з 

колективом [182, c. 142] . 

Розробка тренінгу передбачала написання тренінгової програми. 

Тренінгова програма  це формалізована та деталізована настанова для 

проведення тренінгу, структурно містить такі компоненти: вступна частина 

(вітання; знайомства та презентації членів групи (на першому занятті); 

засвоєння принципів та правил роботи під час тренінгу; визначення мети та 

завдань; мотивації учасників; з’ясування очікувань членів групи.), основна 

частина (інструктаж, розвиток знань, вмінь та їх автоматизація), заключна 

частина (аналіз інтерпретація, підведення підсумків, обговорення результатів 

тренінгу) [56, с. 164]. 

Тренінгова програма складається із трьох блоків практичного характеру, 

які в сукупності були спрямовані на розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ.  

Перший блок присвячений вирішенню таких завдань: знайомству, 

створенню позитивного мікроклімату, ознайомленню із запропонованою новою 

лексикою, необхідною для успішного виконання подальших комунікативних 



125 

 

завдань. Важливість цього блоку полягає у створенні підґрунтя для 

результативного проведення тренінгу: 

Завдання 1. Прочитайте, перевіряючи правильну вимову (транскрипцію) 

слів та словосполучень за допомогою електронних словників. Об’єднайтеся у 

пари та спробуйте самостійно пояснити значення 5 слів партнеру (2530 хв)  

розвиток активного та пасивного лексичного запасу, засвоєння іншомовної 

професійно орієнтованої лексики. 

Другий блок був спрямований на презентацію себе як викладача 

(науковця); набуттю досвіду іншомовної професійної комунікації. Практична 

частина містила таке завдання:  

Завдання 2. Презентація учасників тренінгу. Використовуйте подані сталі 

фрази для презентації себе як учасника стажування (20 хв)  набуття 

професійно орієнтованого іншомовного комунікативного досвіду, 

відпрацювання вміння презентувати себе іноземною мовою. 

Протягом третього блоку тривала робота над поглибленням досвіду 

групової іншомовної комунікації та вихованням культури іншомовного 

професійного спілкування. Практичні вправи були спрямовані на розвиток 

комунікативних знань, вмінь та навичок, набуття іншомовного 

комунікативного досвіду, збагачення активного лексичного запасу учасників 

тренінгу. Практична частина містила такі завдання: 

Завдання 3. Обговоріть очікування від стажування у штаб-квартирі НАТО 

(15 хв)  відпрацювання вміння використовувати нову лексику для ділового 

спілкування в малих групах. 

Завдання 4. Обговоріть шляхи імплементації стандартів НАТО В Україні 

(15 хв)  відпрацювання вміння дискутувати та аргументувати власну позицію 

іноземною мовою. 

Завдання 5. Обговоріть реформування військової освіти в Україні, а 

також  шляхи імплементації стандартів НАТО та запропонуйте шляхи 

вирішення наявних проблем (використовуйте надані сталі вирази для 

обговорення проблемного питання) (15 хв)  засвоєння іншомовної лексики, 
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відпрацювання вмінь застосування граматичних конструкцій для вираження 

власної думки. 

Завдання 6. Презентуйте власний варіант вирішення проблеми (30 хв)  

відпрацювання вмінь використовувати професійну лексику для ділового 

спілкування, дискутування та аргументування власної позиції, аналізу та 

презентації особистої думки. 

У повному обсязі тренінг наведено у додатку Н 10. 

Реалізація авторської методики розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ уможливила з’ясувати, що на всіх її етапах 

розвиток цієї компетентності відбувається шляхом інтегрованого використання 

спецкурсу, дистанційного курсу, вдало підібраного контенту та інтерактивних 

та цифрових інтерактивних технологій. Таким чином, розвиваються ґрунтовні 

іншомовні професійно орієнтовані та лінгвокультурологічні знання, вміння 

збагачувати активний та пасивний лексичний запас, вміння презентувати себе 

як викладача ВВНЗ, науковця  в різноманітних мовних ситуаціях і формах 

іншомовної комунікації, вміння «занурюватися» в іншомовне середовище та 

«вживатися» в актуальні соціальні ролі, а також поглиблюється інтерактивний 

комунікативний досвід, в результаті чого забезпечується цілісний розвиток 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

 

 

Висновки до розділу  

 

1. Відповідно до наукового апарату та завдань дисертаційної роботи 

розроблено методику дослідження проблеми розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, яка має короткий теоретико-

методологічний опис основних етапів. Проведення педагогічного дослідження 

передбачає такі етапи: констатувальний, формувальний та підсумковий, які 

логічно обґрунтовані в роботі. 
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2. Визначено, що результативність розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ залежить від дотримання андрагогічних 

принципів і підходів до організації освітнього процесу у системі 

післядипломної освіти викладачів. Методологічною основою дослідження 

проблем розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

є положення компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, середовищного, 

розвивального, особистісного, технологічного, контекстного, андрагогічного та 

системного методологічних підходів. Зокрема компетентнісний підхід до 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

передбачає на основі здобутих знань, умінь, практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей ефективне провадження професійної діяльності та 

вирішення педагогічної проблеми іноземною мовою. Комунікативно-

діяльнісний підхід зорієнтовує на перетворення навчання на активну 

комунікацію, набуття досвіду іншомовного спілкування у системі 

післядипломної освіти. Сутність середовищного підходу полягає в 

зосередженні уваги на зовнішніх умовах та ресурсах для налагодження 

комунікації в різних середовищах. Розвивальний підхід спрямований на 

створення умов для свідомого прагнення викладачів ВВНЗ до самоосвіти, 

постійного самовдосконалення. Особистісний підхід передбачає зосередження 

уваги на самореалізації викладача ВВНЗ, створенні належних умов для 

розвитку, які сприятимуть збагаченню та зростанню особистості викладача 

ВВНЗ. Технологічний підхід пов’язаний з інструментальним забезпеченням 

(вибором, обґрунтуванням та застосуванням відповідних технологій навчання) 

процесу розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ, зорієнтований на ефективну реалізацію освітнього процесу. Системний 

підхід визначає розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ як взаємопов’язану діяльність суб’єктів освітнього процесу, її 

внутрішніх і зовнішніх особливостей, зв’язків, внутрішньої організації, 

функціонування та ієрархічності. Контекстний підхід передбачає моделювання 
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професійного і соціального змісту діяльності викладачів ВВНЗ в іншомовному 

контексті, створенні квазіпрофесійних проблем для їх вирішення за допомогою 

іноземної мови.  

3. За результатами дослідження розроблено та обґрунтовано андрагогічну 

модель розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, 

яка складається з методологічного (мета, провідні ідеї, принципи, підходи), 

змістового (спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням», 

дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ» та тренінг «Стажування у штаб-квартирі НАТО») і 

технологічного (методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ) та діагностично-результативного (критерії діагностики 

розвиненості та рівні розвиненості іншомовної комунікативної компетентності) 

блоків. 

Доведено необхідність продуманого використання традиційних і 

сучасних (інтерактивних, цифрових інтерактивних) технологій і методів 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ: 

технологій кооперованого навчання («Діалог», «Спільний проєкт»), 

колективно-групового навчання («Навчаючи  вчуся»), ігрового навчання 

(ділова гра); комунікативно-діалогових технологій навчання (дискусія, дебати) 

тощо. 

4. Розроблено критерії діагностування розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, що дають можливість 

оцінити виокремлені компоненти. Було визначено такі критерії: 

комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний, креативний 

когнітивний. Визначено рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ (низький, середній, достатній, високий) та 

охарактеризовано їх. 

5. Визначено, що методичним підґрунтям для розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ є інтерактивні технології 

навчання, спрямовані на набуття досвіду іншомовного спілкування викладачів 
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ВВНЗ, розвиток уміння застосовувати лексику у конфліктних ситуаціях для 

вирішення професійних проблем, навичок продуктивної дискусії, аргументації 

власної позиції, набуття досвіду міжособистісної взаємодії та комунікації. 

6. Розроблено авторську методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. Основна ідея методики полягає в 

послідовному, доцільному та узгодженому використанні інтерактивних 

технологій навчання від найпростіших технологій кооперованого навчання до 

найскладніших комунікативно-діалогових. Поглиблення іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ забезпечено шляхом 

інтеграції аудиторної, позааудиторної та самоосвітньої роботи, іншомовного 

спілкування суб’єктів комунікації. Для цього запропоновано опанувати 

спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та одночасно пройти 

дистанційний курс «Розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ» та тренінг «Стажування у штаб-квартирі НАТО». 

 

 

Основні положення, висвітлені в другому розділі, знайшли відображення 

у таких публікаціях автора [7, 8, 10, 12, 11]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ІНШОМОВНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

 

 

Емпірична частина дослідження полягала у впровадженні в освітній 

процес андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. Для цього на констатувальному етапі 

експерименту нами було з’ясовано рівень іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. В освітній процес ЕГ впроваджено авторську 

методику розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ та повторно визначено рівні розвиненості їхньої іншомовної 

комунікативної компетентності. Для впровадження андрагогічної моделі, що 

передбачала реалізацію авторської методики розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, було запропоновано 

практичні рекомендації науково-педагогічним працівникам. 

 

 

3.1. Опис перебігу експериментального дослідження 

 

Для перевірки результативності андрагогічної моделі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ протягом 

20172020 рр. було проведено педагогічний експеримент, що складався з 

констатувального, формувального та підсумкового етапів. 

Для практичної перевірки теоретично обґрунтованих положень 

дослідження ми використали паралельний експеримент, мета якого полягає в 

апробації андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ, що передбачала реалізацію методики 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ.  
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Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити такі завдання: 

– діагностувати рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ; 

– визначити експериментальну і контрольну групи; 

– організувати навчання ЕГ на основі андрагогічної моделі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ; 

– продіагностувати рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ЕГ і КГ на завершальному етапі формувального 

експерименту; 

– проаналізувати і порівняти результати розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ЕГ і КГ, статистично опрацювати 

результати для визначення достовірності та значущості отриманих 

експериментальних даних. 

На констатувальному етапі експерименту з метою з’ясування стану 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

було проведено опитування викладачів Академії Сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів), Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського (м. Київ), Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (м. Київ), Військової 

Академії (м. Одеса), Житомирського військового інституту імені 

С. П. Корольова (м. Житомир), Харківського національного університету 

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (м. Харків). В опитуванні взяли участь 

296 науково-педагогічних працівників ВВНЗ (табл. 3.1). Для проведення цього 

етапу дослідження було розроблено анкети для викладачів ВВНЗ (додаток А). 

 

Таблиця 3.1  Склад респондентів, що взяли участь в опитуванні 

Категорії опитуваних Загальна кількість % 

Викладачі ВВНЗ 276 93,2 % 

Експерти 20 6,8 % 

Разом 296 100 % 
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До складу експертної групи (20 осіб) увійшли науково-педагогічні 

працівники, які мають науковий ступінь доктора і кандидата наук, учені звання 

«професор», «доцент», «старший науковий співробітник», стаж науково-

педагогічної роботи у вищій військовій школі понад 5 років, успішно склали 

тестування на визначення рівня володіння англійською мовою. Група експертів 

за якісним складом мала характеристики, відображені в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2  Якісний склад експертів 

№ п/п Експерти Загальна кількість У відсотках (%) 

1 Педагогічний стаж: 

до 10 років 1 5 

від 10 до 20 років 9 45 

понад 20 років 10 50 

2 Участь у закордонному військово-педагогічному стажуванні: 

брали 2 10 

не брали 18 90 

3. Мають науковий ступінь: 

доктор наук 3 15 

кандидат наук 17 85 

4 Мають вчене звання: 

доцент (СНС) 18 90 

професор 2 10 

 

Аналіз якісного складу викладачів ВВНЗ, які взяли участь в опитуванні, 

показав, що ця вибірка є репрезентативною для генеральної сукупності 

викладачів ВВНЗ.  

На підставі розробленої анкети «Експертне оцінювання розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» ми дослідили 

сучасний стан розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ. Анкетування дало змогу з’ясувати, що більшість респондентів убачають 

сутність іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у 

забезпеченні їх готовності до успішної та ефективної іншомовної комунікації за 

професійним спрямуванням, їх вміння орієнтуватися у відповідних ситуаціях 

іншомовного спілкування, переймати досвід передових країнчленів НАТО та 
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впроваджувати його в освітньо-професійну підготовку військових фахівців, 

сформувати потребу у самонавчанні протягом життя. 

Опитування експертів дало змогу визначити низку проблемних питань, 

пов’язаних із розвитком іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ. Так, на запитання «Вкажіть Ваш рівень володіння іноземною мовою» 

отримали такі відповіді (рис. 3.1): 

 
Рисунок 3.1  Рівні володіння іноземною мовою викладачів ВВНЗ 
 

А1 (Elementary)  початківець  мінімальний словниковий запас, 

розуміння простих слів та поширених фраз (0 %); 

А2 (Pre-Intermediate)  базовий рівень  мінімальний словниковий запас, 

здатність комунікувати у простих і звичайних ситуаціях (45,5 %);  

В1 (Intermediate)  пороговий рівень  знання основ граматики та 

належний словниковий запас, здатність вирішувати більшість проблем 

іноземною мовою під час спілкування, просто та зв’язано висловлюватись на 

знайомі теми (36,3 %); 

В2 (Upper-Intermediate) пороговий просунутий  знання граматики і 

значний лексичний запас, здатність вільно спілкуватися з носіями мови на 

широке коло тем (9,1 %); 

С1 (Advanced)  рівень професійного володіння мовою  вільно володіє 

мовою як в повсякденному житті, так і в навчанні та роботі, володіння 
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граматикою та здатність будь-яких без складнощів спілкуватися іноземною 

мовою на різні теми (9,2 %). 

Зазначимо, що більшість опитаних викладачів (54 %) на запитання «Чи 

задоволені Ви власним рівнем іншомовної підготовки?» дали негативну 

відповідь (9 %) та відчувають потребу в удосконаленні (45 %). Зокрема, 36 % 

постійно працюють над удосконаленням власної іншомовної компетентності. 

Крім того, 45 % респондентів вважають, що знання іноземної мови сприяють їх 

кар’єрному зростанню, а 27 % опитаних постійно використовують іноземну 

мову для наукової роботи та підготовки до занять. Зауважимо, що лише 9,1 % 

опитаних експертів брали участь у закордонному військово-педагогічному 

стажуванні, у свою чергу 18 % упровадили набуті знання в освітній процес та 

наукову діяльність. 

Так, 36 % респондентів постійно вивчають наукові праці іноземною 

мовою, відчувають потребу в підвищенні рівня власної іншомовної 

компетентності. 

Більшість опитаних, відповідаючи на запитання «Яким засобам 

удосконалення іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

надаєте перевагу?» зазначили, що перевагу надають підручникам та 

друкованим текстам (55 %); картинам, діаграмам, картам (9 %); 

аудіовізуальним засобам (телебачення, фільми) (27 %); аудіальним засобам 

(18 %); програмному забезпеченню, комп’ютерам (64 %). 

На запитання «Які форми вдосконалення іншомовної комунікативної 

компетентності Ви вважаєте найефективнішими?» отримали такі 

відповіді (рис. 3.2). Зазначимо, що більшість опитаних викладачів вважають, 

що найкращими формами є мовні курси (30,43%), стажування (32,61%) та 

комунікація і життєвий досвід (23,91%). 

Більшість опитаних висловили думку, що розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ сприяли б іншомовне 

середовище, професійне спілкування іноземною мовою, а також закордонне 

військово-педагогічне співробітництво. Респонденти зазначили, що їм бракує 
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спеціальних занять, на яких вони мали б змогу продуктивно комунікувати 

іноземною мовою на професійно орієнтовані теми, вивчати і впроваджувати в 

освітній процес передовий досвід військових вишів країн НАТО, брати участь у 

спільних освітньо-наукових проєктах, інтегрованих освітніх програмах. 

 

Рисунок 3.2  Форми вдосконалення іншомовної компетентності 

викладачів ВВНЗ 

 

Для об’єктивного визначення вагомості компонентів розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ ми використали 

результати експертного опитування. Вагові коефіцієнти (kij) кожного критерія 

(табл. 3.7) визначали методом експертних оцінок (додаток Б). 

 

Таблиця 3.3  Вагові коефіцієнти компонентів іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ 

№ 

з/п 

Критерій  

(j) 

Ваговий 

коефіцієнт 

(kij) 

1 Когнітивний 0,2375 

2 Комунікаційний  0,23 

3 Діяльнісний 0,235 

4 Емоційний 0,1025 

5 Рефлексивний 0,1 

6 Креативний  0,1 

 

Експерти зазначають, що закордонні військово-педагогічні стажування 
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сприятимуть розвитку іншомовної комунікативної компетентності, викладачі 

забезпечуватимуть упровадження стандартів НАТО в усі сфери військової 

діяльності та досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства в НАТО. 

Більшість викладачів ВВНЗ під час підготовки та проведення занять 

обмежуються використанням доступних їм матеріалів, не відстежують 

передовий досвід країнчленів НАТО. Такий результат підтверджують 

відповіді експертів стосовно того, що сучасний викладач вищої військової 

школи лише частково готовий до закордонних військово-педагогічних 

стажувань (табл. 3.4). 

Інтегральний рівень розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ визначено за формулою 3.1: 

 

        K∑ = Kк + Kкм  + Kд + Kе + Kр  + Kкр                                               (3.1) 

 

де Kк – результати оцінювання когнітивного компонента; 

Kкм – результати оцінювання комунікаційного компонента; 

Kд – результати оцінювання діяльнісного компонента; 

Kе – результати оцінювання емоційного компонента; 

Kр – результати оцінювання рефлексивного компонента; 

Kкр – результати оцінювання креативного компонента. 

 

Таблиця 3.4  Інтегральний показник розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ на констатувальному 

етапі 

№ 

п/п 
Результати оцінювання Викладачі ВВНЗ 

1 Когнітивний (%) 14,56 % 

2 Комунікаційний (%) 13,89 % 

3 Діяльнісний (%) 14,21 % 

4 Емоційний (%) 5,96 % 

5 Рефлексивний (%) 6,33 % 

6 Креативний (%) 5,74 % 

7 К∑ 60,69 % 
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Відповідно до визначених рівнів розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності для їх кількісного вимірювання розробили 

шкалу оцінювання (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5  Рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ 

Рівні Сума балів Оцінка ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Високий 90-100  А Відмінно 

Достатній 
80-89 В Дуже добре 

75-79 С Добре 

Середній 
66-74 D Задовільно 

60-65 E Задовільно 

Низький 
35-59 Fx Незадовільно 

1-34 F Незадовільно 

 

Визначення інтегральних показників розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів дає змогу розподілити їх за рівнями 

відповідно до ECTS. 

Визначено такі рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів на констатувальному етапі експерименту: 

– високий рівень 90–100 балів – 3 особи / 1,03 %; 

– достатній рівень 75–89 балів – 46 осіб / 15,54 %; 

– середній рівень  60–74 балів – 89 осіб / 30,06 %; 

– низький рівень 1– 59 балів – 158 осіб / 53,37 %. 

 

Рисунок 3.3  Рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ на констатувальному етапі експерименту 
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Вищевикладене вказує на наявність недоліків у підвищенні кваліфікації 

щодо іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, високий 

рівень якої забезпечив би академічну мобільність, підвищення професійної 

компетентності і готовність успішно вирішувати освітньо-професійні завдання 

під час інтерактивної комунікації в умовах іншомовного комунікативного 

середовища. Порушене питання не достатньо відображено у навчально-

методичній літературі, що використовується під час підвищення кваліфікації 

викладачів ВВНЗ. 

Формувальний етап. Вибірка викладачів ВВНЗ для проведення 

формувального етапу педагогічного експерименту становила 74 особи.  

 

Таблиця 3.6  Вибірка формувального етапу педагогічного експерименту 

Група 

викладачів 

Навчальна 

група 

Кількісний 

склад 

Група 

викладачів 

Навчальна 

група 

Кількісний 

склад 

КГ1 
№ 5 20 

ЕГ1 
№ 1 17 

№ 6 20 № 2 17 

Разом 40 Разом 34 

 

Експериментальною базою було визначено навчальні групи слухачів 

курсів підвищення кваліфікації системи індивідуальної підготовки 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, а 

саме: контрольна група (КГ1), до якої увійшли навчальні групи №5, 6 і 

експериментальна група (ЕГ1), до якої увійшли навчальні групи №1, 2 

(табл. 3.6). 

У КГ навчання відбувалося за традиційною методикою, експериментальні 

умови не створювалися. Натомість в ЕГ освітній процес був організований за 

андрагогічною моделлю розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ та авторською методикою розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

На початку формувального етапу експерименту ми сформулювали 

гіпотезу. 
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Нульова гіпотеза (H0) – розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ під час підвищення кваліфікації відбувається 

незалежно від запровадження в освітній процес андрагогічної моделі. Таким 

чином, ми спрямували експериментальне дослідження на встановлення 

причинної залежності між двома змінними (андрагогічною моделлю розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності та рівнем її розвиненості). 

Враховуючи, що експеримент відбувався у природних умовах, попередню 

процедуру зрівнювання груп не проводили. 

Таким чином, план експерименту був розроблений для двох попарно (ЕГ і 

КГ) випадкових груп і передбачав попереднє і підсумкове 

діагностування (табл. 3.7). 

 

Таблиця 3.7  План формувального етапу експерименту 

Групи викладачів 
Попереднє 

діагностування 

Педагогічний 

вплив 

Підсумкове 

діагностування 

ЕГ1 О1 Х О2 

КГ1 О3  О4 

 

Примітка: О1,3 – попереднє, О2,4 – підсумкове діагностування рівнів 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ; Х – 

експериментальний педагогічний вплив. 

Аналіз та порівняння результатів проведено за такою схемою: 

О1 – О2; О3 – О4. 

О1 – О3; О2 – О4. 

Нульова гіпотеза спростовується, якщо відмінності між О1 і О2, а також 

О2 і О4 – значущі, а між О3 і О4 – незначні. 

Значущість відмінностей у результатах діагностування ми визначали за 

допомогою методів математичної статистики.  

Контрольне діагностування на початковому етапі формувального етапу 

експерименту дало змогу визначити рівні розвиненості іншомовної 

компетентності викладачів експериментальної та контрольної груп. 
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Розвиненість когнітивного компонента іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ було визначено за допомогою 

стандартизованого мовного тесту відповідно до стандарту NATO STANAG 

6001 (додаток Л). 

На початку формувального етапу експерименту проведено зрізи за 

основними видами мовленнєвої діяльності для визначення рівня іншомовних 

знань та вмінь викладачів ВВНЗ. 

 

Таблиця 3.8  Розвиненість когнітивного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ в ЕГ та КГ (на початку 

формувального етапу) 

Компонент 

Викладачі ВВНЗ 

X  kij Кк (%) 

відмінно добре задовільно незадовільно 

% к-ть % к-ть % к-ть % к-ть 

ЕГ 5,9 2 26,4 9 41,1 14 26,4 9 66,6 

0,23

75 
15,81 

КГ 7,5 3 30 12 35 14 27,5 11 67,4 

0,23

75 
16,00 

 

Отримані результати свідчать, що, в цілому рівень іншомовної підготовки 

викладачів ЕГ та КГ є однаковим, що свідчить про чистоту експерименту (табл. 

3.8). 

Розвиненість комунікаційного компонента було визначено за такими 

показниками: 1) здатність до вербальної комунікації; 2) здатність до 

невербальної комунікації ( табл. 3.9). 

Одержані результати аналізу експериментальних даних за методикою 

оцінювання комунікативних та організаторських здібностей свідчать про 

недостатній рівень (6264%) розвиненості комунікаційного компонента 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів обох груп, що свідчить 

виникнення певних труднощів під час комунікації.  
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Таблиця 3.9  Розвиненість комунікаційного компонента у слухачів КГ та 

ЕГ (на початку формувального етапу) 

Показники  
Рівні 

розвиненості  

Групи X  Ккм (%) 

КГ ЕГ  
КГ ЕГ КГ ЕГ 

к-ть % к-ть % 

Здатність до 

вербальної 

комунікації 

високий 17 42,5 17 50 

0,637 

 

0,642 

 
14,78 14,97 

середній 10 25 3 9 

низький 13 32,5 14 41 

Здатність до 

невербальної 

комунікації 

високий 19 47,5 17 50 

0,648 

 

0,663 

 

середній 11 27,5 10 29,4 

низький 10 25 7 20,5 

 

Важливим елементом розгляду цього компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ є дослідження спрямованості 

особистості за методикою виявлення спрямованостей особистості Б. Басса, що 

визначає вектор активності викладача ВВНЗ. 

Виявлено тенденції спрямованості викладачів ЕГ і КГ: 

– спрямованість на себе – КГ  15 осіб/37,5%; ЕГ  9 осіб/26,5%; 

– спрямованість на справу – КГ  15 осіб/37,5%;  ЕГ  18 осіб/53%; 

– спрямованість на взаємодію – КГ  10 осіб/25%; ЕГ  7 осіб/20,5%. 

Відтак, у слухачів ЕГ і КГ виражені тенденції, спрямовані на виконання 

завдання у власній діяльності, орієнтацію на результат, домінування власних 

інтересів та інтересів справи. 

На нашу думку, для викладача ВВНЗ оптимальним є домінування 

ціннісних орієнтацій у такій послідовності за рівнем вагомості: 

1) спрямованість на взаємодію; 

2) спрямованість на справу; 

3) спрямованість на себе. 

Одержані результати дають змогу сформулювати пропозиції щодо 

переорієнтації професійних мотивів викладачів ВВНЗ під час підвищення 

кваліфікації щодо вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності з 

надмірної спрямованості не на себе, а на взаємодію з іншими, врахуванні їхніх 
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думок, потреб та інтересів. Враховуючи викладене, вважаємо що 

комунікаційний компонент іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ потребує цілеспрямованого корегування у таких напрямах як: 

– розвиток позитивного ставлення до комунікації, досягнення успіху 

в іншомовній комунікації суб’єктів військово-педагогічної діяльності; 

– спрямування ціннісних орієнтацій викладачів ВВНЗ щодо 

налагодження продуктивної іншомовної взаємодії, врахування позицій, думок, 

інтересів і потреб учасників іншомовної комунікації. 

Здатність до іншомовної діяльності було визначено за такими 

показниками: 1) здатність до спілкування в середовищі безпосередньої 

взаємодії; 2) здатність до спілкування в он-лайн; 3) здатність до спілкування, 

змішаної взаємодії, які в сукупності розвивають діяльнісний компонент 

іншомовної комунікативної компетентності викладача ВВНЗ (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10  Розвиненість діяльнісного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у КГ та ЕГ (на початку 

формувального етапу) 

Показники  

Рівні 

розвине-

ності  

Групи X  Кі (%) 
КГ ЕГ 

КГ ЕГ КГ ЕГ 
к-ть % к-ть % 

Здатність до 

спілкування в 

середовищі 

безпосередньої 

взаємодії 

високий 0 0 0 0,0 

3,825 3,8 

13,81 13,6 

середній 27 67,5 22 64,7 

низький 13 32,5 12 35,3 

Здатність до 

спілкування в 

середовищі Он-

лайн 

високий 3 7,5 2 5,8 

29% 31% 
достатній 24   60 20 58,8 

середній 12 30 11 32,3 

низький 1 2,5 1 2,9 

Здатність до 

спілкування в 

середовищі 

змішаної 

взаємодії 

високий 23 57,5 22 64,7 

67,07 66,9 

середній 11 27,5 10 29,4 

низький 6 15 2 5,9 

 

За допомогою методики оцінювання самоконтролю у спілкуванні 

М. Снайдера (додаток Д) ми діагностували змістову складову діяльнісного 
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компонента іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ: 

здатність викладачів до налагодження міжособистісної комунікації в 

середовищі безпосередньої взяємодії, он-лайн та змішаної й ефективно 

комунікувати. Методика М. Снайдера містить три шкали та спрямована на 

визначення рівня самоконтролю під час комунікативної діяльності викладачів 

ВВНЗ, їх орієнтація на ефективну комунікацію у різних середовищах, що 

знаходиться у безпосередньому зв’язку із вмінням слухати інших учасників, 

зокрема під час он-лайн спілкування, та адекватним сприйняттям інформації. 

З’ясовано, що 64,7 % викладачів ВВНЗ на початку експериментального 

дослідження мали середній комунікативний контроль в середовищі 

безпосередньої взаємодії. Більшості викладачів ВВНЗ бракує належної 

стриманості в емоційних проявах, у комунікативній поведінці переважає 

орієнтування на оточення. Так, можемо констатувати, що у 64,7 % викладачів 

ВВНЗ у змішаному середовищі добре виражені тенденції орієнтації на 

ефективну комунікацію, адекватне її сприйняття, вміння вислухати іншого 

учасника комунікації, що свідчить про посилену увагу військових викладачів 

до проблеми вдосконалення комунікативних навичок, пошуку шляхів і способів 

ефективного сприйняття всіх учасників комунікації. 

Розвиненість емоційного компонента іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ було визначено за такими показниками: 

1) ідентифікування емоцій; 2) сприйняття емоційного стану співрозмовника; 

3) емоційно адекватна реакція; 4) емоційна атрактивність; 5) спрямовування на 

запобігання або розв’язання конфліктних ситуацій. Зведені результати 

визначення емоційного компонента наведено у табл. 3.11. 

Використовуючи методику В. Бойка, ми продіагностували емоційний 

компонент іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

(додаток Е), що визначає сприйняття емоційного стану співрозмовника, 

емоційно адекватну реакцію, емоційну атрактивність та спрямовування на 

запобігання чи розв’язання конфліктних ситуацій. 
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Таблиця 3.11  Розвиненість емоційного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у КГ та ЕГ, % (на 

початку формувального етапу) 

Показники 
Групи 

X  
Кг (%) 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

ідентифікує емоції 42% 41% 41,5% 

6,33 6,36 

сприймає емоційний стан 

співрозмовника 
60,93% 61,33% 61,13% 

емоційно адекватно реагує 66% 66% 66% 

виражає емоційну 

атрактивність  
72% 73% 72,5 % 

спрямовує на запобігання або 

розв’язання конфліктних 

ситуацій 

68% 69% 68,5% 

 

Завдяки аналізу отриманих результатів з’ясувано, що 41,5 % опитаних 

ідентифікують емоції співрозмовника. Більшість викладачів ВВНЗ емоційно 

адекватно реагують у комунікативних відносинах, проте не завжди 

відгукуються на проблеми інших. Водночас простежується тенденція до 

сприйняття емоційного стану співрозмовника – 61,13 %, його переживань 

відносно оточення, комунікації. Так, 66 % викладачів ВВНЗ емоційно 

адекватно реагують. Схильність викладачів ВВНЗ надмірно емоційно реагувати 

виявили лише 72,5 %. Такі результати можуть бути результатом набуття 

досвіду відкритого вирішення професійних завдань і досвіду професійного 

військово-педагогічного спілкування з різними категоріями 

військовослужбовців. Аналіз результатів щодо негативного особистого досвіду 

запобігання чи розв’язання конфліктних ситуацій у 68,5 % викладачів ВВНЗ 

вказує на наявність у них позитивного досвіду професійного спілкування, 

міжособистісної взаємодії.   

Розвиненість рефлексивного компонента іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ було визначено за такими показниками: 

1) самоефективність у сфері діяльності; 2) самоефективність у сфері 

спілкування (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12  Розвиненість рефлексивного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у КГ та ЕГ (на початку 

формувального етапу) 

Показники  
Рівні 

розвиненості  

Групи 
X  

КГ 

X  
ЕГ 

Кр (%) 

КГ 

Кр (%) 

ЕГ 
КГ ЕГ 

к-ть % к-ть % 

у сфері 

діяльності 

високий 4 10 2 5,9 
66,2 66,7 

6,412 6,466 

середній 29 77,5 27 79,5 

низький 7 17,5 5 14,7 

у сфері 

спілкування  

високий 9 22,5 6 17,6 
62,0 62,6 середній 17 35 18 52,9 

низький 14 42,5 10 29,5 

 

За допомогою методики визначення самоефективності Маддукса-Шеєра 

(додаток И) ми дослідили самоефективність викладачів ВВНЗ у сфері 

діяльності та спілкування. З’ясовано, що більшість викладачів ВВНЗ – 82,3 %  

самооцінюють у межах середніх значень самоефективність у всіх сферах 

життєдіяльності. Аналіз результатів діагностування самоефективності у сфері 

спілкування дав змогу виявити, що 20,2 % викладачів мають високий рівень 

розвиненості досліджуваних властивостей, тобто демонструють завищену 

самооцінку, 47,3 % викладачів – середній рівень.  

Найбільш складними діагностичними завданнями, що викликали 

труднощі під час проведення зрізів, належали завдання модифікованого 

малюнкового тесту «Ділові ситуації» Н. Хитрової. Їх було використано для 

перевірки вмінь адекватно, цілісно та швидко аналізувати проблемну ситуацію, 

ухвалювати на її основі рішення. На 10 сюжетних малюнках зображено 

різноманітні іншомовні конфлікті ситуації (додаток К). На початку тестування 

викладачам ЕГ і КГ поставили завдання уважно переглянути кожен малюнок, 

проаналізувати кожну проблемну ситуацію та сформулювати відповідь 

(табл. 3.13). 

Пропоновані ситуації відрізнялися за тематикою і проблематикою, 

водночас за рівнем складності, обсягом і переліком завдань  ідентичні. 

Оцінювання виконаних завдань відбувалося за такими критеріями: грамотність 

та відповідність іншомовним літературним нормам, відповідність і повнота 
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лексичного запасу, обґрунтованість, креативність та оригінальність 

пропонованих рішень, лаконічність відповідей. 

 

Таблиця 3.13  Показники виконання модифікованого малюнкового тесту 

«Ділові ситуації» Н. Хитрової в ЕГ і КГ (на початку формувального етапу) 

Номер сюжетного 

малюнка 

Результати виконання 

контрольних завдань (успішність, у %) 

ЕГ КГ 

Малюнок 1 63,11 62,91 

Малюнок 2 62,73 62,92 

Малюнок 3 62,64 64,03 

Малюнок 4 63,44 62,91 

Малюнок 5 64,51 64,35 

Малюнок 6 64,85 64,57 

Малюнок 7 65,17 65,32 

Малюнок 8 64,35 63,62 

Малюнок 9 63,82 64,12 

Малюнок 10 67,17 67,57 

X  64,18 64,23 

Кр (%) 6,41 6,42 

 

На підставі порівняльного аналізу виконання завдань за пропонованими 

проблемними ситуаціями встановлено, що істотних відмінностей між 

результатами ЕГ та КГ не існує, що свідчить про чистоту експерименту.  

Для порівняння рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності в експериментальній і контрольній групах визначили її 

інтегральне значення для кожної з груп за формулою 3.1.  

Для порівняння результатів розвиненості компонентів іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у ЕГ та КГ ми використали 

гістограму (рис. 3.4). 

Дані, наведені на гістограмі (рисунок 3.4) та у таблиці 3.14, свідчать про 

те, що рівні розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ із контрольної та експериментальної груп, на початку 

формувального етапу експерименту мають близькі значення. Зазначене дає 

змогу надалі порівнювати результати експерименту з урахуванням 
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впровадження розробленої андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ в експериментальних групах. 

 

Рисунок 3.4  Рівні розвиненості компонентів ІКК викладачів КГ та ЕГ на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Значення інтегрального показника розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності на початку формувального експерименту 

становило К∑ = 63,7 %.  

 

Таблиця 3.14  Інтегральний показник розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ на початку 

формувального експерименту 

№ 

з/п 

Результати 

оцінювання 

На початку формувального етапу експерименту 

 

КГ 

 

ЕГ 
Різниця 

1 Кк (%) 16,00 15,81  0,19 

2 Ккм (%) 14,78 14,97 + 0,19 

3 Кд (%) 13,81 13,60  0,21 

4 Ке (%) 6,33 6,36 + 0,03 

5 Кр (%) 6,40 6,47 + 0,07 

6 Ккр (%) 6,41 6,42 + 0,01 

7 К∑ 63,73 63,62  0,11 
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Визначення інтегральних показників розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів дає змогу розподілити їх за рівнями 

відповідно до ECTS (рис. 3.5). 

Визначено такі рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ЕГ: 

– високий рівень 90–100 балів – 0 осіб / 0 %; 

– достатній рівень 75–89 балів – 4 осіб / 11,76 %; 

– середній рівень  60–74 балів – 20 осіб / 58,82 %; 

– низький рівень 1– 59 балів – 10 осіб / 29,4 %. 

 

 

Рисунок 3.5  Інтегральні показники рівнів розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ЕГ та КГ 
 

Визначено такі рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів КГ: 

– високий рівень 90–100 балів – 0 осіб / 0 %; 

– достатній рівень 75–89 балів – 4 осіб / 10 %; 

– середній рівень 60–74 балів – 23 осіб / 57,5 %; 

– низький рівень 1– 59 балів – 13 осіб / 32,5 %. 

Відтак, на цьому етапі експерименту розбіжність між кількістю 

викладачів із високим, достатнім, середнім і низьким рівнями незначна як у 
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контрольних, так і в експериментальних групах, тобто розвиненість іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів у цих групах майже однакова. 

 

 

3.2 Аналіз результатів формувального етапу експерименту  

 

Формувальний етап експеримент передбачав перевірку результативності 

андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ. Реалізація формувального етапу експерименту відбувалась 

так: в ЕГ навчання проводилося на основі розробленої методики розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, а у КГ 

застосовувалася традиційна методика. 

Для визначення розвиненості іншомовної компетентності викладачів 

ВВНЗ ми використовували ідентичний діагностичний інструментарій на всіх 

етапах експерименту. 

Згідно з визначеним алгоритмом практичної реалізації авторської моделі 

було розпочато навчання в ЕГ на основі інтерактивних технологій. Зі 

слухачами ЕГ проводилися експериментальні заняття, мета яких полягала у 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Після впровадження в освітній процес експериментальної групи 

андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ ми провели повторне діагностування розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів у контрольних та 

експериментальних групах. Аналіз рівнів її розвиненості вказує на системні 

позитивні зміни у розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів експериментальної групи і відсутність позитивних змін у слухачів 

контрольних груп. 

На основі підготовленої критеріальної бази з метою визначення 

результативності андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ провели контрольні зрізи. Для цього 
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відібрали та розробили на основі попередньо визначених критеріїв комплекс 

завдань відповідно до стандарту НАТО STANAG 6001 для проведення 

підсумкових діагностичних заходів в ЕГ та КГ. Розроблені діагностичні засоби 

охопили аудіювання, читання, письмо та забезпечили системний підхід до 

оцінювання рівня розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ. Отримані результати проаналізовано, узагальнено та 

відображено в табл. 3.15. 

 

Таблиця 3.15 Розвиненість когнітивного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ у КГ та ЕГ після 

формувального етапу експерименту 

Компонент 

Викладачі ВВНЗ 

X  kij 

Кк 

(%) 

відмінно добре  задовільно незадовільно 

% к-ть % к-ть % к-ть % к-ть 

ЕГ 17,6 6 55,8 19 23,5 8 0 0 82,9 

0,23

75 
19,7 

КГ 10 4 35 14 50 20 2,5 2 70,9 

0,23

75 
16,8 

 

За результатами підсумкового діагностування констатовано, що після 

впровадження авторської методики розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ в освітній процес експериментальної групи 

вдалося значно підвищити рівень розвиненості комунікаційного компонента 

іншомовної комунікативної компетентності, натомість у контрольній групі він 

виявився незначним.  

Спостерігаємо різницю у відносних значеннях розвиненості 

комунікаційного компонента до і після формувального етапу експерименту: у 

викладачів КГ, що складає +0,354%; а у слухачів ЕГ +1,57%. Кількість 

викладачів з високим і достатнім рівнем розвиненості показників за цим 

критерієм в експериментальних групах значно збільшилась, а в контрольних 

залишилась практично без змін (табл. 3.16). 
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Таблиця 3.16  Розвиненість комунікаційного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів КГ та ЕГ після формувального 

етапу експерименту 

Показники  
Рівні 

розвиненості  

Групи X  Ккм (%) 

КГ ЕГ  
КГ ЕГ КГ ЕГ 

к-ть % к-ть % 

Здатність до 

вербальної 

комунікації 

високий 19 47,5 21 61,8 

0,656 

 

0,712 

 
15,134 16,54 

середній 12 30 8 23,5 

низький 9 22,5 5 14,7 

Здатність до 

невербальної 

комунікації 

високий 17 42,5 23 67,7 

0,66 

 

0,697 

 

середній 16 40 8 23,6 

низький 7 17,5 3 8,8 

 

Повторне діагностування спрямованості досліджуваних дало змогу 

встановити, що пріоритети у викладачів експериментальної групи змінилися, 

адже відбулася переорієнтація зі спрямованості на себе, досягнення власних 

цілей на налагодження ефективної міжособистісної взаємодії з учасниками 

іншомовної комунікації. Натомість у викладачів контрольної групи значних 

змін не відбулося порівняно з констатувальним етапом.  

Встановили такі тенденції спрямованості викладачів ВВНЗ, які 

переважали на формувальному етапі експерименту: 

– спрямованість на себе – КГ  12 осіб/30 %; ЕГ  6 осіб /17,64 %; 

– спрямованість на справу – КГ  17 осіб/42,5%; ЕГ  12 осіб/35,3%; 

– спрямованість на взаємодію – КГ  11 осіб/27,5%; ЕГ 16 осіб/47,06%. 

У викладачів ЕГ простежувалась переакцентуалізація спрямованості 

відносно зростання зацікавленості у продуктивному іншомовному спілкуванні, 

його творчому характері та професійному спрямуванні, можливості отримання 

іншомовного комунікативного досвіду, подальшому розвитку і 

самовдосконаленні. На відміну від викладачів ЕГ у викладачів КГ 

спрямованності досліджених не зазнала суттєвих змін. 

Результати підсумкового діагностування діяльнісного компонента 

слухачів після формувального експерименту відображено у табл. 3.17. 
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Таблиця 3.17  Розвиненість діяльнісного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів КГ та ЕГ після формувального 

експерименту 

Показники  

Рівні 

розвине-

ності  

Групи X  Кд (%) 

КГ ЕГ 
КГ ЕГ КГ ЕГ 

к-ть % к-ть % 

Здатність до 

спілкування в 

середовищі 

безпосередньої 

взаємодії 

високий 2 5 4 11,8 

4,1 4,8 

14,23 15,27 

середній 25 62,5 23 67,6 

низький 13 32,5 7 20,5 

Он-лайн  

високий 2 5 3 8,8 

27% 77% 
достатній 25 62,5 23 67,5 

середній 13 32,5 8 23,6 

низький 0 0 - 0 

Змішаної 

високий 27 67,5 27 79,4 

67,75 70,02 середній 10 25 7 20,6 

низький 3 7,5 0 00 

 

Діагностування діяльнісного компонента на початку формувального 

експерименту засвідчило, що слухачі ЕГ і КГ на початку формувального етапу 

мали приблизно однакові рівні розвиненості (ЕГ = 13,81 і КГ = 13,6).  

За допомогою методики М. Снайдера було проведено підсумкове 

діагностування та з’ясовано наявність позитивних змін. Різниця у відносних 

значеннях рівнів розвиненості до і після формувального експерименту у 

слухачів КГ складає +0,63%, а у слухачів ЕГ – +1,46%. В експериментальній 

групі завдяки впровадженню андрагогічної моделі збільшилася кількість 

слухачів з високим рівнем розвиненості діяльнісного компонента.  

Отже, у результаті експериментального впливу було досягнуто розвитку 

комунікативного контролю, вміння налагоджувати продуктивну взаємодію з 

учасниками іншомовної комунікації, здатність до спілкування у середовищах 

безпосередньої взаємодії, онлайн та змішаному та визначає здатність досягати 

намічених комунікативних цілей, аналізувати складні ситуації, пов’язані із 

іншомовним спілкуванням.  

Результати підсумкового діагностування емоційного компонента на 

формувальному етапі наведено у таблиці 3.18. 
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Таблиця 3.18  Розвиненість емоційного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів КГ та ЕГ, % (після 

формувального експерименту)  

Показники 
Групи Ке (%) 

КГ  ЕГ КГ ЕГ 

ідентифікує емоції 48% 56% 

6,61 7,15 

сприймає емоційний стан 

співрозмовника 
64,6% 67,21% 

емоційно адекватно реагує 69% 72% 

виражає емоційну атрактивність 75% 80% 

спрямовує на запобігання або 

розв’язання конфліктних ситуацій 
71% 75% 

 

За результатами підсумкового діагностування спостерігаємо позитивну 

динаміку змін у рівнях розвиненості показників емоційного компонента у 

викладачів ЕГ. Різниця у відносних значеннях рівня розвиненості до і після 

формувального експерименту у викладачів КГ становить +0,28 %, у викладачів 

ЕГ – +0,79 %. 

Таким чином, завдяки експериментальному впливу було вдосконалено 

навички міжособистісної взаємодії та гнучкості у комунікативній поведінці 

слухачів, що визначає їх здатність продуктивно комунікувати на професійно 

орієнтовану тематику, досягати намічених цілей у спілкуванні, зберігати 

активність у нестандартних, непередбачуваних умовах.  

Результати підсумкового діагностування рефлексивного компонента на 

формувальному етапі наведено у табл. 3.19.  

 

Таблиця 3.19  Розвиненість рефлексивного компонента іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів у КГ та ЕГ, % (після 

формувального експерименту) 

Показники  
Рівні 

розвиненості  

Групи X  Кр (%) 

КГ ЕГ 
КГ ЕГ КГ ЕГ 

к-ть % к-ть % 

у сфері 

діяльності 

високий 5 12,5 6 17,64 

67,10 72,2 

6,5 7,28 

середній 32 80 27 79,41 

низький 3 7,5 1 2,94 

у сфері 

спілкування  

високий 9 22,5 9 26,5 

62,91 73,4 середній 14 35 15 44,11 

низький 17 42,5 10 29,41 
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На підставі аналізу підсумкових результатів доведено, що 

експериментальний вплив дав змогу досягнути позитивного результату, при 

цьому зміни в експериментальних групах є більш значущими. Різниця у 

відносних значеннях рівня розвиненості рефлексивного компонента до і після 

формувального експерименту у КГ становить + 0,088, ЕГ  +0,81. Зміна 

відносних значень відбулася у результаті значного збільшення викладачів ЕГ з 

високим і середнім рівнями розвиненості рефлексивних навичок у сфері 

діяльності та спілкування, вміння аналізувати та усвідомлювати особистісні 

якості, самосприйняття як комуніканта з позицій інших учасників іншомовної 

комунікації, здійснювати саморегуляцію власної комунікативної поведінки, 

переосмислювати особистий досвід спілкування. 

Результати підсумкового діагностування засвідчили, що середній 

показник успішності виконання модифікованого малюнкового тесту «Ділові 

ситуації» Н. Хитрової становив у КГ – 72,5, а в ЕГ – 86,015. Таким чином, 

виявлено значну різницю в показниках успішності, яка становила + 13,515 у 

викладачів експериментальної групи. 

Результати підсумкового діагностування креативного компонента після 

формувального етапу експерименту наведено у табл. 3.20.  

Слухачі ЕГ продемонстрували кращі результати, що підтвердив 

порівняльний аналіз виконання завдань. Так, виявлено їх здатність адекватно, 

влучно, обґрунтовано, творчо, нестандартно підходити до вирішення 

іншомовних комунікативних проблем, граматично правильно висловлювати 

думки іноземною мовою, адекватно добирати іншомовну лексику відповідно до 

ситуації спілкування, за їх допомогою створювати ситуацію успіху. Переважна 

більшість робіт викладачів КГ відзначалася схематизмом, бідністю мовлення, 

поверхністю граматичних, лінгвокультурологічних знань і норм сучасної 

літературної мови. 

За підсумками формувального етапу експерименту відносні значення в 

ЕГ зросли, у той час у КГ зміни виявилися неістотними. Різниця у значеннях 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності до і після 
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формувального етапу експерименту у КГ становлять +3,4%, в ЕГ – +16,3%. 

Викладачі ЕГ після формувального етапу експерименту продемонстрували 

достатній і високий рівні розвиненості цього компонента, натомість відповідні 

показники у викладачів контрольної групи залишилися практично без змін.  

 

Таблиця 3.20  Показники виконання модифікованого малюнкового тесту 

«Ділові ситуації» Н. Хитрової в ЕГ і КГ після формувального 

експерименту 

Номер сюжетного 

малюнка 

Результати виконання 

контрольних завдань (успішність, %) 

ЕГ КГ 

Малюнок 1 87,14 72,6 

Малюнок 2 83,02 72,15 

Малюнок 3 83,17 71,35 

Малюнок 4 84,52 69,87 

Малюнок 5 85,56 71,87 

Малюнок 6 88,67 71,76 

Малюнок 7 83,35 71,35 

Малюнок 8 86,14 73,05 

Малюнок 9 85,65 74,41 

Малюнок 10 92,93 76,58 

X  86,015 72,50 

Кр (%) 8,601 7,250 

 

За підсумками формувального етапу експерименту відносні значення в 

ЕГ зросли, у той час у КГ зміни виявилися неістотними. Різниця у значеннях 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності до і після 

формувального етапу експерименту у КГ становлять +3,4%, в ЕГ – +16,3%. 

Викладачі ЕГ після формувального етапу експерименту продемонстрували 

достатній і високий рівні розвиненості цього компонента, натомість відповідні 

показники у викладачів контрольної групи залишилися практично без змін.  

Для порівняння рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності в ЕГ і КГ обчислили її інтегральне значення для кожної з груп 

за формулою 3.1 (табл. 3.21). 
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Таблиця 3.21  Інтегральний показник рівнів розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів КГ та ЕГ на початку та в кінці 

формувального етапів експерименту 

№ 
п/п 

Компонент 
Результати формувального експерименту 

КГ  ЕГ  
на початку у кінці на початку у кінці 

1 Кін (%) 16,00 16,8 15,81 19,7 

2 Кк (%) 14,78 15,134 14,97 16,54 

3 Кд (%) 13,81 14,23 13,6 15,27 

4 Ке (%) 6,33 6,61 6,36 7,15 

5 Кр (%) 6,403 6,501 6,47 7,28 

6 Ккр (%) 6,412 7,250 6,423 8,601 

7 К∑ 63,73 66,52 63,62 74,541 

 

На гістограмах (рис. 3.5) відображено динаміку розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності за всіма компонентами. Встановлено, що зміни 

в ЕГ є більш статистично значущими, ніж у КГ.  

Виявлено такі рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ЕГ: 

– високий рівень 90–100 балів – 2 осіб / 5,88 %; 

– достатній рівень 75–89 балів – 11 осіб / 32,34 %; 

– середній рівень 60–74 балів – 19 осіб / 55,88%; 

– низький рівень 1– 59 балів – 2 осіб / 5,88 %. 

Виявлено такі рівні розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів КГ: 

– високий рівень 90–100 балів – 1 осіб / 2,5 %; 

– достатній рівень 75–89 балів – 5 осіб / 12,5%; 

– середній рівень 60–74 балів – 29 осіб / 72,5%; 

– низький рівень 1– 59 балів – 6 осіб / 12,5%. 
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Рисунок 3.6  Рівні розвиненості компонентів ІКК викладачів КГ та ЕГ 

(після формувального етапу експерименту) 

 

Таблиця 3.22  Динаміка змін рівнів розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності на початку та після формувального етапу 

експерименту 

Рівні 

Групи 

КГ ЕГ 

На початку Наприкінці На початку Наприкінці 

Високий 0/ 0% 1/ 2,5% 0/ 0% 2/ 5,88% 

Достатній 4/ 10% 5/ 12,5% 4/ 11,76% 11/ 32,34% 

Середній 23/ 57,5% 29/ 72,5% 20/ 58,82% 19/ 55,88 

Низький 13/ 32, 5% 6/ 12,5% 10/ 29,4% 2/ 5,88% 

 

На основі аналізу результатів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ за визначеними показниками до і після 

експериментального впливу у контрольній та експериментальній групах 

з’ясували, що у контрольних групах відбулися несистемні різноспрямовані 

зміни, які залежали від індивідуальних особливостей викладачів. В ЕГ 

спостерігали позитивні зміни у рівнях розвиненості компонентів іншомовної 

комунікативної компетентності, що дає можливість підтвердити дієвість 

експериментального впливу. Таке припущення потребує статистичного 

доведення. 
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Перевірка нульової гіпотези дослідження потребувала детального аналізу 

отриманих на етапі формувального експерименту емпіричних даних за 

допомогою методів математичної статистики. Для оцінювання достовірності 

відмінностей між відсотковими частками двох вибірок використали критерій 

Фішера φ
* 
(кутове перетворення Фішера).  

Критерій Фішера φ
* 

застосовують для оцінювання достовірності 

відмінностей між відсотковими частками двох вибірок (ЕГ і КГ), в яких 

відображено досліджуваний ефект (рівень розвитку компонентів іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ). 

Сформулювали дві гіпотези (Н
0
 і Н¹) для проведення статистичних 

розрахунків: 

1. Нульова гіпотеза (Нº)  частка викладачів ЕГ, які мають розвинену 

іншомовну комунікативну компетентність, не перевищує відповідний показник 

у КГ. 

2. Альтернативна гіпотеза (Н¹)  частка викладачів ЕГ, які мають 

розвинену іншомовну комунікативну компетентність, перевищує відповідний 

показник у КГ. 

Побудували таблицю емпіричних частот за двома ознаками: «позитивний 

ефект» (розвинена іншомовна комунікативна компетентність), «негативний 

ефект» (відсутня іншомовна комунікативна компетентність) (табл. 3.23). 

 

Таблиця 3.23  Емпіричні частоти для розрахунку φ* 

Групи 

«Позитивний ефект» «Негативний ефект» 

Разом 
к-сть 

слухачів 
% 

к-сть 

слухачів 
% 

ЕГ 32 94,12 2 5,88 34 

КГ 30 75 10 25 40 

Разом 62  12  74 

 

Із використанням даних таблиці 3.23, обчислено емпіричне значення φ٭ 

на основі загальної формули: 
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                        (3.2) 

                 
*
= (

1
 ‒ 

2
) х  

 

де: φ¹ – кут, що відповідає більшій відсотковій частці; 

φ² – кут, що відповідає меншій відсотковій частці; 

n¹ – кількість спостережень у вибірці 1; 

n² – кількість спостережень у вибірці 2. 

За таблицею [1, с. 331] визначено величини ϕ
1 

та ϕ
2
, які відповідають 

відсотковими часткам у кожній із вибірок. 

 

φ¹ (94,12%) = 2,664 

φ² (80%) = 2, 094 

 

Шляхом підставлення відповідних значень здійснили розрахунок φ٭: 

 


*
= (2,664 – 2,094) х  

φ0,57 = ٭ х 4,287; 

φ2,44 = ٭. 

 

Критичними значеннями φ*у сучасній педагогічній науці рівням 

статистичної значимості, вважаються такі:  

  

                          1,64 (р ≤ 0,05) 

* = 

                          2,31 (р ≤ 0,01) 

 

Н
0 
приймається, якщо φ*

емп 
< φ*

кр
; Н

1 
приймається, якщо φ*

емп 
> φ*

кр
.  

Зображено отримане значення φ* схематично на осі значущості. Довели, 

що отримане емпіричне значення φ* перебуває у зоні значущості (рис. 3.6). 

Отриманий показник φ٭ (емпіричний) 2,44 виходить за межі 

встановленого рівня φ٭ (критичного) і підтверджує попередньо висунену 
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гіпотезу Н¹ про те, що частка викладачів ЕГ, які мають розвинену іншомовну 

комунікативну компетентність, перевищує відповідний показник у КГ. Таким 

чином, за допомогою статистичного методу доведено результативність 

експериментальної андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ порівняно із традиційною методикою. 

 

 

                      
* 
0,05          * 0,01 

Зона                               Зона                                                   Зона  

 незначимості             погрішності                               значимості 

  1,64     2,31  2,44 

Рисунок 3.7  «Вісь значущості» за результатами формувального етапу 

експерименту у КГ і ЕГ 

 

Динаміку розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ, які підвищували кваліфікацію за експериментальною (ЕГ) і 

традиційною програмою (КГ), відображено у порівняльній діаграмі (рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.8  Динаміка розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ за результатами формувального етапу 

експерименту (у %) 

 

Статистичний аналіз результатів діагностування експериментальних і 

контрольних груп проведений методами описової статистики за допомогою 
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критерія Фішера φ
* 

дав підстави для твердження про результативність 

спроєктованої андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ за всіма компонентами. 

 

 

3.3. Методичні рекомендації щодо впровадження андрагогічної 

моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів 

 

Входження України в Європейський простір вищої освіти, поглиблення 

співпраці України з НАТО, розвиток міжнародних зв’язків у військовій сфері, 

активна участь ЗС України в міжнародних заходах визначає володіння 

іноземною мовою як один із пріоритетних напрямків розвитку військової 

освіти, що і зумовило потребу у вдосконаленні іншомовної підготовки науково-

педагогічних працівників, адже їх розвинена іншомовна комунікативна 

компетентність поглиблює їх професійну та фахову компетентність, стимулює 

опанування передового досвіду підготовки військових фахівців за стандартами 

НАТО, та його впровадження їх у освітньо-професійну підготовку слухачів 

(курсантів). Розвинена іншомовна комунікативна компетентність викладачів 

ВВНЗ є визначальною умовою і забезпечує засвоєння, впровадження та 

збагачення педагогічного досвіду в сучасній освітній практиці.  

Аналіз емпіричних та теоретичних результатів дослідження уможливлює 

засвідчити важливість розвиненої іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ для їх військово-професійної діяльності. Набуття Україною 

статусу партнера НАТО з розширеними можливостями та курс на набуття 

повноправного членства у ЄС та НАТО вимагає високого рівня розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ як рушійної сили 

реформування військової освіти, впровадження інновації та передового досвіду 

підготовки збройних сил державчленів НАТО. Тому для ефективного 
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впровадження андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ слід дотримуватися таких рекомендацій: 

1. Необхідно враховувати вікові та психологічні особливості викладача 

ВВНЗ як досвідченого фахівця, набутий ним життєвий та професійний досвід, 

освітні, професійні потреби та інтереси, створювати сприятливий морально-

психологічний клімат та забезпечити належні умови для професійного 

розвитку. 

2. Доцільно відмовитися від директивної моделі міжособистісних 

відносин на користь партнерства, взаємодії, взаємоповаги; пропагувати 

рівноправність, персональну значущість і відповідальність кожного суб’єкта 

освітнього процесу за власні результати навчання. 

3. Слід активніше залучати викладачів до цілепокладання, планування, 

організації контролю та самоаналізу результатів власної освітньої діяльності, 

спільно вирішувати наявні проблеми у самоосвітній іншомовній підготовці, 

визначати перспективні завдання з урахуванням чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності. 

4. Необхідно мотивувати викладачів ВВНЗ займатися самоосвітою, 

постійно підвищувати власний загальнокультурний, службовий і професійний 

розвиток шляхом визначення перспектив майбутньої науково-педагогічної 

кар’єри. Слід продемонструвати теоретичну, практичну та пізнавальну 

значущість передбачуваних результатів для професійного зростання викладача 

ВВНЗ. 

5. Доцільно неухильно дотримуватися андрагогічних принципів і підходів 

до організації освітнього процесу під час підвищення кваліфікації викладачів 

ВВНЗ.  

6. Необхідно забезпечити органічне поєднання формальної (у вищих 

військових навчальних закладах), інформальної (самоосвіта і саморозвиток) та 

неформальної (курси, тренінги, стажування) іншомовної освіти. 

7. Інтерактивне навчання має реалізуватися у середовищах 

безпосередньої та он-лайн взаємодії, де кожен учасник виступає рівноправним, 
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рівнозначним суб’єктом освітньо-професійної діяльності. 

8. Потребує врахування цільовий характер аудиторії, рівень готовності 

викладачів до інтерактивної та цифрової інтерактивної взаємодії,  яка повинна 

стимулювати подолання іншомовних комунікативних бар’єрів, негативних 

психологічних установок та упереджень, прояву власних здібностей і прагнень 

щодо взаємовигідного освітньо-професійного і наукового іншомовного 

спілкування. 

9. Доцільно добирати сучасний, професійно орієнтований іншомовний 

контент, що актуалізує теоретичні (лексичні, фонетичні, граматичні, 

стилістичні та лінгвокультурологічні) знання, комунікативні вміння та навички 

та спрямовує на «зону найближчого розвитку» кожного викладача, корелює з 

його професійними інтересами. 

10. Слід забезпечувати розвивальний характер освітнього процесу за 

рахунок поступового ускладнення інтерактивних технологій та їх іншомовного 

контенту (технології кооперованого навчання, колективно-групового навчання, 

ігрові технології, комунікативно-діалогові технології), методів, прийомів 

(евристична і проблемна бесіда, бесіда-дискусія, навчальний диспут тощо) і 

видів навчально-пізнавальної діяльності (від читання, обговорення проблемних 

ситуацій до самостійного проєктування варіантів їх вирішення та ін.). 

11. Необхідно продумати, спланувати та організувати самостійну роботу 

викладачів за принципами випереджальності та додатковості, зорієнтувати в 

інформаційних джерелах, цифрових інтерактивних технологіях доступних для 

самостійної іншомовної підготовки, забезпечити їх дидактичними матеріалами, 

засобами самоконтролю; налагодити дієвий зворотній зв’язок між суб’єктами 

освітнього процесу. Самостійна робота слухачів має здійснюватися з метою 

розвитку індивідуального комунікативного стилю, іноземною мовою, 

керуючись нормами сучасної літературної мови, етичними правилами 

міжкультурної комунікації. 

12. Доцільно залучати викладачів до іншомовного інтерактивного 

спілкування на військово-професійну тематику з використанням технологій 
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дистанційного навчання та цифрових інтерактивних з метою вироблення 

лаконічного стилю комунікації, конкретності, точності мовлення, здатності 

використовувати електронні ресурси та цифрові технології для неперервної 

іншомовної підготовки. Для цього доцільно використати сучасні цифрові 

інтерактивні технології , зокрема технологію відео-конференції, що спрямована 

на збагачення активного та пасивного іншомовного лексичного запасу, 

відпрацювання вмінь застосовувати професійну лексику для ділового 

спілкування, презентувати себе та власну позицію, відповідати на запитання за 

професійно орієнтованою тематикою, виховання культури іншомовного 

професійного спілкування. Також слід наголосити, що сучасні цифрові 

інтерактивні технології уможливлюють забезпечити безперервний процес 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ.  

13. Слід більше уваги приділяти інтерактивному навчанню, 

побудованому на основі принципів співпраці, кооперації та активно-рольової 

(ігрової) і тренінгової організації навчання, зорієнтованого на поглиблення 

фахової компетентності через активну іншомовну взаємодію, комунікацію, 

співпрацю всіх його суб’єктів. 

14. Доцільно використовувати цифрові інтерактивні технології для 

удосконалення іншомовних умінь у системі післядипломної формальної та 

неформальної освіти (курси, тренінги, майстер-класи тощо). 

15. У процесі організації іншомовного інтерактивного спілкування слід 

забезпечувати толерантне ставлення до інших, обмін позиціями і думками, 

аргументами і контраргументами. 

16. Слід розвивати навички налагоджувати професійну та педагогічну 

іншомовну комунікацію, досягати поставлених комунікативних цілей та 

відпрацьовувати практичні навички розв’язувати різноманітні професійні 

проблеми в умовах іншомовного спілкування та здатність їх ефективно 

використовувати для успішної професійної та особистісної діяльності. 

17. Окрему увагу слід приділяти збагаченню культури іншомовного 

професійно орієнтованого спілкування етичним правилам міжкультурної 
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комунікації в середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії, стимулюванню 

постійного прагнення до самоосвіти та самовдосконалення.  

18. Доцільно заохочувати цілеспрямованість, ініціативність, 

самостійність, наполегливість викладачів до досягнення успіху в іншомовній 

комунікації, стимулювати їх розвиток, сприяти самостійності.  

Отже, впровадження андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ покликане забезпечити 

оновлення змісту навчання, розширення доступу до навчальних ресурсів, 

реалізації освітньо-професійних запитів і потреб викладачів під час підвищення 

кваліфікації. Запропоновані рекомендації щодо подальшого впровадження 

андрагогічної моделі розвитку іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ спрямовані на широке впровадження інтерактивних та 

цифрових технологій навчання у систему післядипломної освіти та 

використання їх можливостей з метою налагодження іншомовного 

комунікативного середовища, активізації освітньо-професійної взаємодії з 

використанням іноземної мови зробить можливим підвищення ефективності 

іншомовної підготовки викладачів ВВНЗ.  

Виконання запропонованих рекомендацій дає змогу реалізувати 

можливості сучасних інформаційних та педагогічних технологій у процесі 

іншомовної підготовки та забезпечить підвищення її ефективності в умовах 

поєднання формальної та неформальної освіти. 

 

 

Висновки до розділу  

 

З метою експериментальної перевірки результативності впровадження 

адрагогічної моделі та авторської методики розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ було розроблено та 

реалізовано експериментальне дослідження, яке включало констатувальний, 

формувальний та підсумковий етапи.  
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1. На констатувальному етапі експерименту: виявлено наявність відносно 

однакового рівня іншомовної підготовки слухачів в ЕГ і КГ, що забезпечило 

загальні сприятливі умови для реалізації програми експериментального 

дослідження; обґрунтовано кількість експертів та вагомість, обрано 

діагностичний інструментарій, проаналізовано й узагальнено стан розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

2. На основі отриманих даних на формувальному етапі експерименту 

було проведено контрольне діагностування розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності за результатами якого встановлено середній 

показник розвиненості КГ  63,73±3,2, ЕГ  63,62±3,2, за умови р ≤ 0,05. 

Одержані результати, засвідчили, що рівні розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів в КГ та ЕГ на цьому етапі 

експерименту мають близькі значення. Це дало змогу зіставляти результати 

формувального експерименту з урахуванням впровадження авторської 

методики в ЕГ. Отримані дані уможливили нам розподілити викладачів 

відповідно до їх рівнів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності слухачів: ЕГ: високий рівень – 0 / 0 %; достатній рівень – 4 / 

11,76 %; середній рівень – 20 / 58,82 %; низький рівень – 10 / 29,4 %; КГ: 

високий рівень – 0 / 0 %; достатній рівень – 4 / 10 %; середній рівень – 23 / 

57,5 %; низький рівень– 13 / 32,5 %. 

На завершальному етапі експерименту провели підсумкове 

діагностування і встановили середні показники розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності . Значення інтегрального показника такі: КГ  

66,52±3,3, ЕГ  74,541±3,7 за умови р ≤ 0,05. Інтегральні рівні розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності слухачів : ЕГ: високий рівень – 2 / 

5,88 %; достатній рівень – 11 / 32,34 %; середній рівень  – 19 / 55,88%; низький 

рівень – 2 / 5,88 %; КГ: високий рівень – 1 / 2,5 %; достатній рівень – 5 / 12,5%; 

середній рівень – 29 / 72,5%; низький рівень – 6 / 12,5%. 

На основі аналізу результатів розвиненості іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ за визначеними показниками до і після 



167 

 

експериментального впливу у контрольній та експериментальній групах 

з’ясували, що у контрольних групах відбулися несистемні різноспрямовані 

зміни, які залежали від індивідуальних особливостей слухачів. В ЕГ 

спостерігали позитивні зміни у рівнях розвиненості компонентів іншомовної 

комунікативної компетентності, що дає можливість підтвердити 

запропонованої авторської методики.  

Достовірність отриманих під час контрольного експерименту даних 

підтвердили за допомогою критерія φ* – кутового перетворення Фішера. 

Отриманий завдяки проведеним на основі цього статистичного методу 

показник φ2,44 = ٭ дав змогу довести гіпотезу про те, що частка викладачів ЕГ, 

які мають розвинену іншомовну комунікативну компетентність, перевищує 

відповідний показник у викладачів КГ. Таким чином, маємо підставу для 

твердження про результативність андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ та авторської методики 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

3. З метою підвищення ефективності розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ запропоновано методичні 

рекомендації щодо подальшого впровадження авторської методики в освітній 

процес ВВНЗ. Аналіз емпіричних та теоретичних результатів експерименту 

засвідчив результативність послідовного використання інтерактивних 

технологій для розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ. 

 

 

Зміст цього розділу знайшов відображення у працях [221, 222]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення актуального наукового завдання  розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

1. Дослідження педагогічної теорії та практики розвитку іншомовної 

компетентності засвідчило суттєвий інтерес до цієї проблеми, що зумовлено 

цілеспрямованою державною політикою України щодо європейської інтеграції 

та реформування Збройних Сил України.  

Результати аналізу та узагальнення педагогічних досліджень, 

спрямованих на реалізацію компетентнісного підходу, засвідчили, що зміст та 

структура іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ не 

достатньо теоретично обґрунтувані. За результатами теоретичного 

опрацювання предмета дослідження, аналізу психолого-педагогічних та 

лінгвістичних джерел виокремлено та теоретично обґрунтовано зміст та 

структуру іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, що 

містить когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, емоційний, рефлексивний та 

креативний компоненти. Установлено, що поняття іншомовна комунікативна 

компетентність викладачів ВВНЗ  це складова професійної компетентності, 

що трактується як здатність до іншомовного професійного спілкування, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії на основі динамічної комбінації лексичних, 

фонетичних, граматичних, стилістичних та країнознавчих знань, володіння 

стратегіями і тактиками спілкування та наявного досвіду іншомовного 

спілкування відповідно етичних правил міжкультурної комунікації в 

середовищах безпосередньої та он-лайн взаємодії. 

2. Обґрунтовано та спроєктовано андрагогічну модель розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ із використанням 

інтерактивних технологій, що складається з чотирьох блоків: методологічного 

(мета, провідні ідеї,  принципи, підходи); змістового (спецкурс «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням», дистанційний курс «Розвиток іншомовної 
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комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» та тренінг «Стажування у 

штаб-квартирі НАТО»); технологічного (інтерактивні технології 

(кооперованого навчання, колективно-групового навчання, ігрові та 

комунікативно-діалогові), цифрові інтерактивні технологій (відеоконференції, 

чати, форуми, освітні сайти), технологічні засоби розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності); діагностично-результативного (критерії 

діагностики розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів вищих військових навчальних закладів та рівні  її розвиненості). 

Розроблена андрагогічна модель є варіативною й реалізується у системі таких 

дидактичних принципів: комунікативності, діалогічності, інтерактивності, 

спрямованості на професійну діяльність, контекстуальності, конгруентності, 

креативності, взаємозв’язку розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності та військово-професійної діяльності. Варіативність моделі 

полягає в можливостях її реалізації в умовах змішаного та он-лайн навчання.  

3. Визначено критерії діагностування розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ відповідно до її структури 

(когнітивний, комунікаційний, діяльнісний, емоційний, креативний та 

рефлексивний), рівні (високий, достатній, середній, низький) та показники 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ.   

4. Розроблено авторську методику розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ в умовах формального та неформального 

навчання, яка передбачає вивчення спецкурсу «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», проходження дистанційного курсу «Розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ» та тренінг «Стажування у 

штаб-квартирі НАТО». Доведено доцільність оновлення інструментального 

забезпечення іншомовної підготовки викладачів на основі інтерактивних та 

цифрових інтерактивних технологій навчання. 

5. На початку формувального етапу експерименту виявлено наявність 

відносно однакового рівня іншомовної підготовки слухачів в ЕГ і КГ, що 

забезпечило загальні сприятливі умови для реалізації програми 
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експериментального дослідження. На основі отриманих даних на початку 

формувального етапу експерименту було проведено контрольне діагностування 

розвиненості. 

На завершальному етапі експерименту провели підсумкове 

діагностування і встановили середні показники розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності . Значення інтегрального показника такі: КГ  

66,52±3,3, ЕГ  74,541±3,6 за умови р ≤ 0,05. Наявність позитивного зрушення 

за всіма компонентами іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

ВВНЗ засвідчує, що мету дослідження досягнуто, гіпотезу доведено, 

дослідницькі завдання виконано. Достовірність отриманих під час 

контрольного експерименту даних підтвердили за допомогою критерія φ* – 

кутового перетворення Фішера. На основі отриманих емпіричних даних 

установлено, що впроваджена андрагогічна модель розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ дала змогу комплексно 

вплинути на всі компоненти досліджуваної компетентності та отримати 

статистично значущі результати. 

Розроблені на основі проведеного дослідження методичні рекомендації 

щодо впровадження спроєктованої андрагогічної моделі розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ, містять обґрунтовані 

пропозиції щодо використання інтерактивних технологій навчання в 

освітньому процесі ВВНЗ. Зазначені рекомендації дадуть змогу реалізувати 

можливості сучасних інформаційних та педагогічних технологій у процесі 

іншомовної підготовки та забезпечити підвищення її ефективності в умовах 

поєднання формальної та неформальної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеного наукового 

питання розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів 

вищих військових навчальних закладів. Отримані результати засвідчують їх 

актуальність. Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні 

особливостей розвитку іншомовної комунікативної компетентності відповідно 

міжнародним вимогам до компетентностей фахівців ХХІ століття. 
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Додаток А 

 

АНКЕТА 

для викладачів вищих військових навчальних закладів 

 

Просимо Вас визначити ставлення, оцінити іншомовну комунікативну 

компетентність та закордонні військово-педагогічні стажування викладачів 

ВВНЗ 

 

Відомості про особу: 
 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання___________________________ 

Стаж науково-педагогічної роботи _______ років 

Якими мовами володієте __________________ 

Чи брали участь у закордонному військово-педагогічному стажуванні: так    ;  

ні       . 

Дисципліни, які викладаєте __________________________________________ 

 

Вкажіть Ваш рівень володіння іноземною мовою:  
    а) не володію;  

    б) А1 (Elementary)  Початківець  знаю алфавіт і  маю мінімальний 

словниковий запас, розумію прості слова і поширені фрази;  

    в) А2 (Pre-Intermediate)  Базовий рівень   знаю поширені слова та фрази, 

можу спілкуватись у простих і звичайних ситуаціях;  

    г) В1(Intermediate)  Поріговий рівень  знаю основи граматики та маю 

хороший словниковий запас, можу вирішити більшість проблем під час 

перебування у країні, мову якої вивчаю або у спілкуванні з представниками цієї 

країни, можу просто і зв'язано висловлюватися на знайомі теми або теми за 

особистими інтересами;  

    д) В2 (Upper-Intermediate)  Поріговий просунутий  знаю граматику і маю 

гарний лексичний запас, можу вільно спілкуватися з носіями мови на широке 

коло тем; 

   е) С1 (Advanced)  Рівень професійного володіння мовою  вільно 

користуюся мовою в повсякденному житті, в навчанні та роботі, володію 

граматикою та без будь-яких ускладнень вільно спілкуюся іноземною мовою на 

різні теми; 

     ж) С2 (Proficiency)  Рівень володіння мовою в ідеалі  вільно володію 

мовою, досконало знаю граматику.      

 

1. Де Ви вивчали іноземну мову? 
    а) під час навчання в школі та університеті;  

    б) на мовних курсах ЗС України; 

    в) на мовних курсах за кордоном; 

    г) на платних мовних курсах, з репетитором; 
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    д) самостійно. 

 

2. Чи задоволені Ви власним  рівнем знань іноземної мови?  
    а) повністю задоволений;  

    б) частково задоволений;  

    в) відчуваю потребу в удосконаленні; 

    г) не задоволений; 

    д)  інше (вписати)_______________________________________________. 

 

3. Чи проходили Ви тестування на визначення рівня іноземної мови 

СМР, STANAG, IELTS, DAAD?  
    а) так;  

    б) ні.  

 

4. Чи працюєте над вдосконаленням власної іншомовної 

компетентності?  

    а) постійно працюю;  

    б) іноді працюю;  

    в) працюю, коли відчуваю потребу; 

    г) не працюю; 

    д)  інше (вписати)_______________________________________________. 

 

5. На Вашу думку, знання іноземної мови сприяють кар’єрному 

зростанню?  

    а) повністю погоджуюсь;  

    б) частково погоджуюсь;  

    в) не погоджуюсь. 

 

6. Чи використовуєте іноземну мову для наукової роботи, підготовки до 

занять?  

    а) постійно використовую;  

    б) іноді використовую;  

    в) не використовую. 

 

7. Чи відстежуєте праці зарубіжних учених, які корелюють з власними 

науковими інтересами?  

    а) постійно відстежую;  

    б) іноді відстежую;  

    в) не відстежую. 

 

 

8. Чи впровадили Ви набуті знання під час стажування в педагогічний 

процес, наукову роботу?  
    а) так;  

    б) ні;  
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    в) планую протягом наступного року; 

    г) ні, тому що не проходив стажування. 

 

9. Які методи вдосконалення іншомовної комунікативної 

компетентності Ви вважаєте найефективнішими? 
    а) мовні курси в ЗС України;  

    б) мовні курси за кордоном;  

    в) військово-педагогічні стажування; 

    г) інше____________________________________________________________. 

 

10. Які форми розвитку  іншомовної комунікативної компетентності Ви  

вважаєте найрезультативнішими? 

    а) дистанційні курси;  

    б) мовні курси;  

    в) стажування; 

    г) комунікація, життєвий досвід; 

    д) самоосвіта; 

    е) інше___________________________________________________________. 

 

11. Яким засобам вдосконалення іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ надаєте перевагу? 
а) підручники та друковані тексти; 

б) картини, карти, діаграми; 

в) аудіовізуальні (телебачення, фільми); 

г) аудіальні; 

д) програмне забезпечення, комп’ютери; 

е) інше_____________________________________________________________. 

 

12. Висловіть, будь ласка, власні побажання та зауваження щодо 

підвищення ефективності розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності на перспективу? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Додаток Б 
 

Анкета 

оцінювання вагових коефіцієнтів компонентів іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ за визначеними критеріями 

 

Просимо Вас визначити вагомість компонентів за критеріями розвиненості 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

Опитування анонімне. 

 

Відомості про особу: 
 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання___________________________ 

Стаж науково-педагогічної роботи _______ років 

Якими мовами володієте __________________ 

Чи брали участь у закордонному військово-педагогічному стажуванні: так        ;   ні         . 

На посаді викладача _______ років. 

 

Оцініть, будь ласка, вагомість показників за критеріями розвиненості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. (Для оцінювання потрібно поставити 

в колонці «оцінка» бали від  «0» до «100», кратні 5, що відповідають Вашому уявленню про 

вагомість кожного з критеріїв, сума всіх оцінок має становити 100. При цьому бал «100» – 

це найбільш вагомий показник прояву критерію (найвищий бал), бал «0» – найнижчий бал, 

коли показник критерію зовсім не вагомий).  

1. Комунікаційний (здатність викладача ВВНЗ у будь-якій ситуації 

налагоджувати навчальну іншомовну комунікацію, використовувати  різні 

стилі спілкування та способи комунікативної поведінки, багатий словниковий 

запас, постійно збагачувати  його новою науково-педагогічною та професійною 

лексикою) 

 

2. Емоційний (здатність швидко й адекватно реагувати на іншомовну поведінку 

співрозмовника, досягати взаєморозуміння і співпрацювати за допомогою 

іноземної мови) 

 

3. Креативний (здатність генерувати нестандартні рішення, творчо 

використовувати стратегії і тактики іншомовної комунікації) 
 

4. Діяльнісний (здатність налагоджувати міжособистісну комунікацію, 

вирішувати складні педагогічні ситуації і проблеми з використанням системи 

іншомовних комунікативних прийомів, сучасних комунікативних засобів) 

 

5. Рефлексивний (критичне осмислення педагогічної комунікації)  

6. Когнітивний (знання граматики і достатній лексичний запас (активний та 

пасивний), іншомовний комунікативний досвід, вміння аргументувати та 

дискутувати, презентувати власні погляди на професійно орієнтовану 

тематику). 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Визначення вагових коефіцієнтів показників за критеріями 

розвиненості іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ 

Якщо для висловлення думки експерти використовували кількісні 

параметри (більну шкалу), то для розрахунку узагальненої думки здійснюється 

розрахунок середніх величин. У разі однорідності складу експертів, 

розраховують просту середню арифметичну (М): 

 

 

де V  думки всіх експертів; Σ  знак суми; n  кількість експертів. 

 

М = 
ΣV 

, 
n 
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Вагові коефіцієнти показників для діагностики критеріїв розвиненості іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ 

Експерти Комунікаційний Діяльнісний Емоційний Рефлексивний Креативний Когнітивний 

1 25 10 15 10 10 30 

2 35 20 5 5 5 30 

3 15 10 10 10 15 40 

4 30 25 10 15 10 45 

5 25 20 5 10 10 30 

6 35 25 5 5 5 25 

7 15 25 15 15 5 25 

8 10 25 20 10 10 25 

9 20 15 15 15 5 30 

10 35 20 5 5 10 25 

11 15 20 15 10 15 25 

12 5 35 15 10 15 20 

13 15 30 15 10 5 25 

14 30 25 5 10 10 20 

15 15 25 15 5 15 25 

16 35 20 10 15 5 15 

17 15 40 5 5 15 20 

18 25 25 10 15 10 15 

19 20 30 5 10 15 20 

20 40 25 5 10 10 10 

M 460 470 205 200 200 475 

kj 0,23 0,235 0,1025 0,1 0,1 0,2375 

 



205 

 

Додаток В 

 

Методика «Оцінювання комунікативних та організаторських здібностей» 

 

Інструкція. Дайте відповідь «так» чи «ні» на запропоновані питання. 

№ 

п/п 
Питання Так Ні 

1 Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся?   

2 Чи часто Вам вдається схилити більшість колег до прийняття 

Вашої думки? 

  

3 Чи довго Вас турбує почуття образи, завданої Вам кимось із 

друзів? 

  

4 Чи завжди Вам важко орієнтуватися у критичній ситуації?   

5 Чи прагнете Ви до нових знайомств?   

6 Чи подобається Вам організовувати свята, колективні виїзди на 

природу, вечірки тощо? 

  

7 Чи правильно, що Вам краще і простіше проводити час за 

читанням книги або, наприклад, за комп’ютером, ніж з людьми? 

  

8 Якщо виникають перешкоди у реалізації Ваших намірів, то Ви 

легко відступаєте від них? 

  

9 Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, значно 

старшими від Вас? 

  

10 Чи любите Ви організовувати з друзями різні розваги?   

11 Чи важко Вам включатися в нові для Вас стосунки, компанії?   

12 Чи часто Ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було 

зробити сьогодні? 

  

13 Чи легко Вам вдається встановити контакти з незнайомими 

людьми? 

  

14 Чи прагнете Ви, щоб Ваші колеги діяли відповідно до Вашої 

думки? 
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№ 

п/п 
Питання Так Ні 

15 Чи важко Вам освоюватись у новому колективі?   

16 Чи правильно те, що у Вас не буває конфліктів з колегами через 

невиконання ними своїх обіцянок, обов’язків? 

  

17 Чи прагнете Ви при нагоді познайомитись і поговорити з новою 

людиною? 

  

18 Чи часто Ви під час виконання важливих справ берете 

ініціативу в свої руки? 

  

19 Чи часто у Вас виникає роздратування від спілкування з 

людьми і Вам хочеться побути наодинці? 

  

20 Чи правда те, що Ви зазвичай погано орієнтуєтеся в незнайомій 

обстановці? 

  

21 Чи подобається Вам постійно перебувати серед людей?   

22 Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається 

закінчити розпочату справу? 

  

23 Чи виникають у Вас утруднення, незручності або сором, якщо 

доводиться виявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою 

людиною? 

  

24 Чи втомлюєтесь Ви від частого спілкування з друзями?   

25 Чи любите Ви брати участь у колективних заходах, розвагах?   

26 Чи часто Ви виявляєте ініціативу під час вирішення питань, 

пов’язаних з  інтересами Ваших друзів? 

  

27 Чи правда, що Ви відчуваєте себе невпевненим серед 

малознайомих людей? 

  

28 Чи правильно те, що Ви прагнете до доведення своєї правоти?   

29 Чи важко Вам пожвавити малознайому для Вас компанію?   

30 Чи подобається Вам організовувати щось для інших, зокрема, 

свята, урочистості, виявляти ініціативу в підготовці вечірок? 

  

31 Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою   
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№ 

п/п 
Питання Так Ні 

кількістю людей? 

32 Чи прагнете Ви відстоювати свою думку, рішення, якщо їх 

відразу не було сприйнято іншими? 

  

33 Чи почуваєте Ви себе невимушено, потрапивши в малознайому 

компанію? 

  

34 Чи охоче Ви беретеся організовувати заходи для інших людей?   

35 Чи правда, що Ви почуваєтеся досить впевнено і спокійно, коли 

доводиться говорити щось великій групі людей? 

  

36 Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?   

37 Чи правильно, що у Вас багато друзів?   

38 Чи часто Ви опиняєтеся в центрі уваги інших людей?   

39 Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте незручність під час 

спілкування з малознайомими людьми? 

  

40 Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся в оточенні 

великої групи знайомих? 

  

 

Обробка та інтерпретація результатів. Відповіді порівняйте з 

наведеним нижче ключем (окремо за комунікативними та організаторськими 

здібностями). 

 

Комунікативні здібності: 

«Так» – питання 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; 

«Ні» – питання 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39. 

 

Організаторські здібності: 

«Так» – питання 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; 

«Ні» – питання 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 
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Підрахуйте кількість відповідей, що збігаються з ключем, та обчисліть 

оцінний коефіцієнт (окремо за комунікативними та організаторськими 

здібностями) за формулою: К = 0,05 С, де С – кількість відповідей, що 

збігається з ключем. 

Оцінний коефіцієнт і рівень здібностей визначають так: 0,100,55 – 

низький рівень; 0,560,65 – середній рівень; 0,661,00 – високий рівень. 
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Додаток Д 

 

Методика оцінювання самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера 

 

Інструкція: Уважно прочитайте десять пропозицій, що описують реакції 

на деякі ситуації. Кожну з них Ви повинні оцінити як правильну або 

неправильну щодо себе. Якщо пропозиція здається Вам правильною або 

переважно правильною, поставте поруч із порядковим номером букву «П», 

якщо невірним або переважно неправильною  букву «Н» . 

1. Мені здається складним мистецтво наслідувати звички інших людей. 

2. Я б, мабуть, міг клеїти дурня, щоб привернути увагу або потішити 

оточуючих. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж 

це є насправді. 

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. 

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся 

абсолютно по-різному. 

7. Я можу відстоювати тільки те, в чому щиро переконаний. 

8. Щоб досягти успіху у справах і відносинах з людьми, я намагаюся бути 

таким, яким мене очікують бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не терплю. 

10. Я не завжди такий, яким здаюся. 

Обробка результатів: по 1 балу нараховуються за відповідь «Н» на 

питання № 1, 5 і 7 і за відповідь «П» на всі інші. Підрахуйте суму балів. Якщо 

ви щиро відповідали на питання, то про Вас, мабуть, можна сказати наступне: 

03 бали  у вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка 

стійка і Ви не вважаєте за потрібне змінюватися залежно від ситуацій. Ви здатні 

до щирого саморозкриття у спілкуванні. Деякі вважають Вас «незручним» у 

спілкуванні через Вашу прямолінійність. 
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46 балів  у Вас середній комунікативний контроль, Ви щирі, але не 

стримані у своїх емоційних проявах, зважаєте у своїй поведінці на оточуючих. 

710 балів  у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в 

будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте і навіть в 

змозі передбачити враження, яке Ви справите на оточуючих. 

Поняття «комунікативні вміння» передбачає не тільки оцінювання 

співрозмовника, визначення його переваг і недоліків, а й уміння встановити 

дружню атмосферу, зрозуміти проблеми співрозмовника. Для перевірки цих 

якостей пропонуємо відповісти на питання таких тестів. 

 

ТЕСТ 1 «ЧИ ВМІЄТЕ ВИ СЛУХАТИ?» 

Інструкція: «Вкажіть ситуації, які викликають у Вас незадоволення або 

роздратування під час бесіди з будь-якою людиною – Вашим товаришем, 

товаришем по службі, безпосереднім начальником, керівником або просто 

випадковим співрозмовником». 

Варіанти ситуацій 

Ситуації, що 

викликають 

роздратування 

(так чи ні) 

1. Співрозмовник не дає мені шансу висловитися, 

я маю, що сказати, але не маю можливості 

вставити слово 

 

2. Співрозмовник постійно перериває мене під час 

бесіди 

 

3. Співрозмовник ніколи не дивиться на мене під 

час розмови, тому я не впевнений, що мене 

слухають 

 

4. Розмова з таким партнером часто викликає 

почуття марної трати часу 

 

5. Співрозмовник постійно метушиться: олівець і 

папір його займають більше, ніж мої слова 

 

6. Співрозмовник ніколи не посміхається. Я 

почуваюся незручно і тривожно 

 

7. Співрозмовник весь час перериває мене 

питаннями та коментарями 

 

8. Що б я не сказав, співрозмовник завжди 

охолоджує мій запал 
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9. Співрозмовник завжди намагається спростувати 

мене 

 

10. Співрозмовник пересмикує зміст моїх слів і 

вкладає в них інший зміст 

 

11. Коли я ставлю запитання, співрозмовник 

змушує мене захищатися 

 

12. Іноді співрозмовник перепитує мене, роблячи 

вигляд, що не розчув 

 

13. Співрозмовник, не дослухавши до кінця, 

перебиває мене, щоб потім погодитися з моєю 

думкою 

 

14. Співрозмовник зосереджено зайнятий 

сторонніми справами: грає сигаретою, протирає 

скло і т. д., і я впевнений, що він слухає мене 

неуважно 

 

15. Співрозмовник робить висновки за мене  

16. Співрозмовник завжди намагається вставити 

слово в мою розповідь 

 

17. Співрозмовник завжди дивиться на мене дуже 

уважно, не кліпаючи 

 

18. Співрозмовник дивиться на мене, ніби 

оцінюючи. Це турбує. 

 

19. Коли я пропоную що-небудь нове, 

співрозмовник каже, що він думає аналогічно 

 

20. Співрозмовник переграє, показуючи, що 

цікавиться бесідою, занадто часто киває головою, 

ахає і підтакує 

 

21. Коли я говорю про серйозне, а співрозмовник 

вставляє смішні історії, жарти, анекдоти 

 

22. Співрозмовник часто дивиться на годинник під 

час розмови 

 

23. Коли я входжу в кабінет, співрозмовник кидає 

усі справи і всю увагу звертає на мене 

 

24. Співрозмовник поводиться так, ніби я заважаю 

йому робити щось важливе 

 

25. Співрозмовник вимагає, щоб всі 

погоджувалися з ним. Будь-яке його 

висловлювання завершується питанням: «Ви теж 

так думаєте?» або «Ви незгодні?» 

 

 

Обробка результатів: підрахуйте відсоток ситуацій, що викликають 

досаду і роздратування. 
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70% 100%  Ви поганий співрозмовник, Вам необхідно працювати над 

собою і вчитися слухати. 

40% 70%  Вам притаманні деякі недоліки: Ви критично ставитеся до 

висловлювань, Вам ще бракує деяких достоїнств гарного співрозмовника, 

уникайте поспішних висновків, не загострюйте увагу на манері говорити, не 

вдавайте, що шукайте прихований сенс сказаного, і не монополізуйте розмову. 

10%  40%  Ви гарний співрозмовник, але іноді відмовляєте партнерові 

в повній увазі. Повторюйте ввічливо його висловлювання, дайте йому час 

розкрити свою думка повністю, пристосовуйте свій темп мислення до його 

мови і можете бути впевнені, що спілкуватися з Вами буде ще приємніше. 

0%  10%  Ви відмінний співрозмовник: Ви вмієте слухати, а Ваш стиль 

спілкування може стати прикладом для оточуючих. 

 

ТЕСТ 2 «ЧИ ВМІЄТЕ ВИ СЛУХАТИ?» 

Інструкція. На 10 питань слід дати відповіді, які оцінити так: 

«майже завжди»  2 бали; 

«у більшості випадків»  4 бали; 

«іноді»  6 балів; 

«рідко»  8 балів; 

«майже ніколи»  10 балів. 

1. Чи намагаєтеся Ви припинити розмову, коли тема або співрозмовник 

нецікаві Вам? 

2. Чи дратують Вас манери Вашого партнера по спілкуванню? 

3. Чи може невдалий вираз іншої людини спровокувати Вас на різкість 

або грубість? 

4. Чи уникаєте Ви вступати в розмову з невідомою або малознайомою 

Вам людиною? 

5. Чи маєте Ви звичку перебивати того, хто говорить? 

6. Чи робите Ви вигляд, що уважно слухаєте, а самі думаєте зовсім про 

інше? 
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7. Чи міняєте Ви тон, голос, вираз обличчя залежно від співрозмовника? 

8. Чи міняєте Ви тему розмови, якщо співрозмовник зачепив неприємну 

для Вас тему? 

9. Чи поправляєте Ви людину, якщо в її мові зустрічаються неправильно 

вимовлені слова, назви, вульгаризми? 

10. Чи буває у Вас поблажливо-менторський тон з відтінком зневаги та 

іронії стосовно того, з ким Ви говорите? 

Чим більше балів Ви набрали, тим більшою мірою розвинене у Вас 

вміння слухати. Якщо набрано більше 62 балів, то це  слухач «вище 

середнього рівня». Зазвичай середній бал слухачів  55. 
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Додаток Е 

Методика діагностики комунікативної установки В. Бойка 

 

Інструкція. Вам потрібно прочитати кожне із запропонованих нижче 

тверджень та відповісти «так» або «ні», погоджуючись або не погоджуючись з 

ними. Будьте уважні та щирі: 

1. Мій принцип у стосунках з людьми: довіряй, але перевіряй. 

2. Краще думати про людину погано і помилитися, ніж навпаки (думати 

добре і помилитися). 

3. Високопосадовці, як правило, спритні і хитрі люди. 

4. Сучасна молодь розучилася відчувати глибоке почуття любові. 

5. З роками я став більш потайним, тому що часто доводилося страждати 

через свою довірливість. 

6. Практично у будь-якому колективі зустрічаються заздрість або 

підсиджування. 

7. Більшості людей бракує співчуття до інших. 

8. Більшість працівників на підприємствах та в установах намагаються 

прибрати до рук все, що погано лежить. 

9. Більшість підлітків нині виховані гірше, ніж раніше. 

10. У моєму житті часто зустрічалися цинічні люди. 

11. Буває так: робиш добро людям, а потім шкодуєш про це, тому що 

відплачують невдячністю. 

12. Добро має бути з кулаками. 

13. З нашим народом можна побудувати щасливе суспільство в 

недалекому майбутньому. 

14. Нерозумних навколо себе бачиш частіше, ніж розумних. 

15. Більшість людей, з якими доводиться мати ділові відносини, 

розігрують з себе порядних, але насправді зовсім  інші. 

16. Я дуже довірлива людина. 

17. Мають рацію ті, хто вважає: потрібно більше боятися людей, а не 
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звірів. 

18. Милосердя в нашому суспільстві в найближчому майбутньому буде 

ілюзією. 

19. Наша дійсність робить людину стандартною, безликою. 

20. Вихованість в моєму оточенні на роботі  рідкісна якість. 

21. Практично завжди я зупиняюся, щоб дати на прохання перехожого 

жетон для метро в обмін на гроші. 

22. Більшість людей підуть на аморальні вчинки заради особистих 

інтересів. 

23. Люди, як правило, безініціативні в роботі. 

24. Літні люди здебільшого показують свою озлобленість кожному. 

25. Більшість людей на роботі люблять попліткувати один про одного. 
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Додаток Ж 

 

Методика вивчення спрямованості особистості Б. Басса 

 

Прочитайте питання й у кожному з них оберіть той варіант відповіді, 

який найбільше відповідає Вашим поглядам. Підкресліть його. 

1. Найбільше у житті задоволення дає: а) визнання Вашої роботи; 

с) усвідомлення того, що робота виконана добре; в) усвідомлення того, що 

перебуваєш серед друзів. 

2. Якби я грав у футбол, то хотів би бути: с) тренером, що розробляє 

тактику гри; а) відомим гравцем; в) капітаном команди. 

3. Кращими начальниками є ті, хто: а) є індивідуальний підхід; 

с) захоплений службою і викликає у підлеглих інтерес до неї; в) створює у 

колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловлювати свою думку. 

4. Підлеглі оцінюють як найгірших тих начальників, які: а) не 

приховують, що деякі люди їм несимпатичні; в) викликають в усіх дух 

суперництва; с) роблять вигляд, що предмети, яких вони навчають підлеглих, їх 

не цікавлять. 

5. Я радий, коли мої друзі: в) у разі потреби допомагають іншим; 

а) завжди вірні і надійні; с) інтелігентні, мають широке коло інтересів. 

6. Кращими друзями вважаю тих: в) з ким добре складаються взаємини; 

с) які можуть більше, ніж я; а) на яких можна покластися. 

7. Я хотів би стати відомим, як ті: а) хто досяг життєвого успіху; с) хто 

може сильно любити свою справу; в)  дружелюбний і доброзичливий. 

8. Якби я міг обирати, я хотів би бути: с) науковцем; в) начальником 

відділу; а) досвідченим пілотом. 

9. Коли я був дитиною, я полюбляв: в) ігри з друзями; с) успіхи у справах; 

а) коли мене хвалять. 

10. Понад усе мені не подобається, коли: с) з’являються перешкоди під 

час виконання поставлених завдань; в)  у колективі погіршуються відносини; а)  
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мене критикує начальник. 

11. Основною роллю навчання має бути: с) підготовка за фахом; 

а) розвиток індивідуальних здібностей і самостійності підлеглих; в) виховання 

якостей, завдяки яким підлеглі могли б знаходити спільну мову з навколишніми 

людьми. 

12. Мені не подобаються колективи, в яких: в) авторитарне 

(недемократичне) управління; а) людина втрачає індивідуальність у загальній 

масі; с) неможливий прояв власної ініціативи. 

13. Якби у мене було більше вільного часу, я б використовував його: 

в) для спілкування з друзями; с) для заняття улюбленими справами і 

самовдосконалення; а) для відпочинку. 

14. Мені здається, що я здатний максимально проявити себе, коли: 

в) працюю із симпатичними мені людьми; с) маю роботу, яка мене задовольняє; 

а) мої зусилля винагороджуються. 

15. Я полюбляю, коли: а) інші мене цінують; с) відчуваю задоволення від 

виконаної роботи; в) приємно проводжу час із друзями. 

16. Якби про мене писали у газетах, я хотів би, щоб: с) відзначили справу, 

яку я виконав; а) похвалили мене за мою роботу; в) повідомили про те, що 

товариші мене шанують. 

17. Найкраще я навчався, якби  викладач: а) мав до мене індивідуальний 

підхід; с) стимулював мене на більш інтенсивну працю; в) викликав дискусію за 

питаннями, що розглядаються. 

18. Немає нічого гіршого, ніж: а) приниження особистої гідності; 

с) невдача під час виконання важливого завдання; в) втрата друзів. 

19. Понад усе я ціную: а) особистий успіх; в) спільну роботу; с) практичні 

результати діяльності. 

20. Дуже мало людей: с) дійсно радіють виконаній роботі; в) із 

задоволенням працюють у колективі; а) насправді виконують роботу добре. 

21. Я дратуюся через: в) сварки і суперечки; с) заперечення всього нового; 

а) людей, що ставлять себе вище за інших. 
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22. Я хотів би: в) щоб оточуючі вважали мене своїм другом; 

с) допомагати іншим у спільній справі; а) викликати симпатію в інших. 

23. Я полюбляю, коли начальники: с) вимогливі; а) мають авторитет; в) є 

доступними і простими. 

24. У процесі служби я хотів би: в) щоб рішення приймалися колегіально; 

с) самостійно працювати над вирішенням проблем; а) щоб начальник визнавав 

мої досягнення. 

25. Я хотів би прочитати книгу: в) про мистецтво добре розумітися з 

людьми; а) про життя відомої людини; с) типу «Зроби сам». 

26. Якби в мене були музичні здібності, я б хотів бути: в) диригентом; 

а) солістом; с) композитором. 

27. Вільний час із задоволенням проводжу: а) дивлячись детективні 

фільми; в) у розвагах із друзями; с) займаючись своїм захопленням (хобі). 

28. За умови однакової фінансової винагороди я б із задоволенням: 

с) видумав цікавий конкурс; а) виграв би у конкурсі; в) організував би конкурс і 

керував ним. 

29. Для мене важливіше за все знати: а) що я хочу зробити; с) як досягти 

мети; в) як залучити інших до досягнення моїх цілей. 

30. Людина повинна поводитися так, щоб: в) інші були задоволені нею; 

с) досягнути насамперед своїх цілей; а) їй не потрібно було докоряти за роботу. 

 

Отримано більшість відповідей: 

а – спрямованість на себе;  

в – спрямованість на взаємодію з іншими;  

с – спрямованість на ділову активність, на виконання завдання. 
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Додаток И 

 

Методика визначення самоефективності Маддукса-Шеєра 

Інструкція. Чи згодні Ви із запропонованими твердженнями? Якщо 

абсолютно згодні, виберіть відповідь +5, якщо абсолютно не згодні, то –5. 

Залежно від ступеня Вашого погодження чи непогодження з твердженням 

використовуйте для відповіді проміжні оцінки шкали в межах позитивних та 

негативних значень. 

№ 

п\п 
Список тверджень Шкала відповідей (ступінь 

згоди) 

1. Коли я планую бесіду, я завжди 

впевнений(а), що можу досягти своїх 

цілей  

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

2. Одна з моїх проблем полягає в тому, 

що я не можу миттєво розпочати 

розмову, яку потрібно провести, а  

відтягую цей момент 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

3. Якщо я не можу з першого разу 

досягти успіху у розмові, я 

продовжую спроби до того часу, поки 

не отримую бажане 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

4. Коли я ставлю собі цілі, яких 

потрібно досягти під час комунікації, 

мені рідко це 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

5. Я часто припиняю комунікацію, не 

закінчивши розмову 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

6. Я намагаюсь уникати труднощів під 

час комунікації 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

7. Якщо розмова видається мені 

складною, я навіть не буду її 

починати 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

8. Якщо я веду неприємну для мене 

бесіду, я все одно буду наполегливим 

доки, не завершу її 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

9. Якщо я вирішив(ла) поговорити, то я 

доведу справу до кінця 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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10. Якщо я не можу досягти успіху в 

комунікації, я відразу припиняю 

спроби 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

11. Коли розмова починається 

неочікувано, то мені не вдається 

досягти успіху 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

12. Якщо розмова видається мені 

складною, я навіть не намагаюся 

підготуватися і спробувати досягти 

результату 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

13. Невдачі не спантеличують мене, але 

змушують докласти ще більше зусиль 

аби впоратися з комунікативною 

ситуацією 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

14. Я відчуваю впевненість в своїх силах 

у складних комунікативних ситуаціях 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

15. Я впевнений(а) у своїх 

комунікативних здібностях 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

16. Я легко припиняю комунікацію –5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

17. Я не схожий(а) на людину, яка легко 

впорається з будь-якими проблемами 

під час комунікації 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

18. Мені складно комунікувати з 

незнайомими людьми.  

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

19. Якщо я зустрічаю людину, з якою 

мені приємно спілкуватися, я йду до 

неї сам(а), не чекаючи поки вона 

підійде 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

20. Якщо мені не вдається стати гарним 

другом цікавої мені людини, я, 

швидше за все, припиню спроби 

спілкуватися з нею 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

21. Якщо я познайомився(лась) з 

людиною, яка на перший погляд 

здається мені не дуже цікавою, я не 

припиню спілкуватися з нею. 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

22. Я не зовсім комфортно почуваюся на 

нарадах, у компаніях, в оточенні 

великої кількості людей 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 
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23. Я знайшов всіх своїх друзів завдяки 

вмінню налагоджувати контакти 

–5 –4 –3 –2 –1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 

Алгебраїчна сума балів перших 17 пар тверджень відображає оцінку 

самоефективності у сфері діяльності, а з 1823 – у сфері спілкування. 

Підрахунок балів проводять після зміни знаку на протилежний перед 

позначеною цифрою на шкалі у твердженнях 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 

20, 21, 22. 

Результати нормування тестових показників  

Показник 

Самоефективність у 

сфері предметної 

діяльності 

Самоефективність у 

сфері 

міжособистісного 

спілкування 

Середнє значення за 

шкалою 
30,6  

Середнє квадратичне 

відхилення 
23,8 11,1 

Кількість 

досліджуваних осіб 
927 927 
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Додаток К 

Ситуативний тест на основі методики «Ділові ситуації» Н. Хитрової 

 

 

Малюнок 1 

 

 

Малюнок 2 
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Малюнок 3 

 

 

 

Малюнок 4 
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Малюнок 5 

 

 

 

Малюнок 6 
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Малюнок 7 

 

 

 

Малюнок 8 
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Малюнок 9 

 

 

 

Малюнок 10 
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Додаток Л 

Зразки завдань мовного тесту відповідно до стандарту 

НАТО STANAG 6001 

READING TEST 

 

PART 1 

 

QUESTIONS 1 – 5 

 

Read 5 short texts and answer the questions. 

For questions 1 – 5, write the correct letter A, B or C on the answer sheet. 

 

EXAMPLE You can see this sign 

 

A   in a shop. 

B   in a bank.     

C   in a restaurant. 

ANSWER 

 

A 
0 Ladies and Gentlemen! We will be 

closed for the August Bank Holiday on 

Monday but we shall be open again on 

Tuesday at 9 a.m. Thank you for 

shopping with us. 

 

 

1   Radcliffe Pharmacy. 

Our business hours are nine to five, 

Monday through Saturday. 

You can call or leave a message 

Telephone: Oxford 723003. 

You can call the pharmacy at 

A 9 a.m.- 5 p.m. except Sunday. 

B 9 a.m. - 5 p.m. except Saturday. 

C 9 a.m. - 5 p.m. except weekdays. 

  

2  British Airways flight 920 to London, leaving at 

11:55. All passengers please go to Gate 12. 

Please have your passports for checking. 

You can see this sign 

A at a bus stop. 

B at a railway station. 

C at an airport. 

 

3  
 

The M 4 is closed because of an accident. If 

you are traveling to the International Airport, 

please take the M 23 and follow the signs for 

Park Road. Other travelers going north use the 

M 76. 

To get to the International Airport take     

A the M 4. 

B the M 23. 

C the M 76. 

 

4  1 ½ miles from city center, close to schools and 

hospitals. Centrally heated house (4 bedrooms, 

2 bathrooms) with small garden. From 8 

January to mid October. £275 per month. 

Telephone: Oxford 834152.  

For £275 you can 

A buy a house. 

B rent a house. 

C sell a house. 

  

5  Dear Mary!  

I live with my mother and my sister in 

California. My mum’s name is Carmen, she’s 

According to the letter, Kelly’s eyes  are 

A blue. 

B black. 
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Mexican. She has brown hair and blue eyes. My 

sister Shania has long black hair and green 

eyes, like me. 

Write soon.                          

Love.  Kelly 

C green. 

 

 

 

Level 2 

Questions 36 – 40 

 

 Read the text and questions below. 

 For each question (36 – 40), write the correct letter – A, B, C or D – on your answer sheet. 

 

 Example 

 

 

 0  Allied unit wanted to capture the  

     Orne bridges 

 

A to avoid the effects of bad weather 

conditions. 

B to withdraw the British 6
th

 Airborne 

Division. 

C to prevent an isolation of paratroops. 

D to avoid a risk of tanks destruction.  

 

Answer 

 

 

C 

 

Operation Overlord, the invasion of Normandy, was the biggest, most carefully planned operation of 

the World War II. It was also an enormous risk because of bad weather, unknown German reaction, and 

many other factors. To secure the right (eastern) flank of the beachhead*, planners decided to drop the 

British 6
th

 Airborne Division on the far side of Orne River near the village of Ranville. If the Germans held 

the Orne bridges, or destroyed them, the paratroops would be cut off from the landing force. They would be 

at risk caused by arriving tanks.  

Overlord planners decided that a surprise assault was the best option for capturing the bridges 

undamaged. A unit chosen for the mission: 180 men form D Company, 2
nd

 Battalion of the Oxfordshire and 

Buchinghamshire Light Infantry Regiment. Maj. John Howard was leading the assault. John Howard 

enlisted in the army in 1932. Promoted to corporal, he was rejected as an officer candidate and discharged in 

1938. When war broke out in 1939, he re-enlisted, quickly rising to the rank of regimental sergeant major. 

He was commissioned as a second lieutenant. In 1940 he was promoted to captain. By May 1942, he was a 

major commanding D company. 

The mission to capture the Orne bridges was given its own top secret code name: “Operation 

Deadstick” – very appropriate, since in aviation, a “deadstick” landing is one that is made without engine 

power. Defending the bridges were elements of the 736
th

 Regiment of the German 716
th

 Infantry Division. 

This was a unit made up from Polish, French, and Russian prisoners, old men, and boys. 

Of the 156, 000 British, American, Canadian and Free French the men of D Company were the very 

first. D company was kept in the line as regular infantry. Finally only 40 of its original 181 men were left. It 

was a mystery why the War Officer used D Company personnel so unwisely. D Company was a unique 

company in the whole British Army. D Company was so well trained that when most of the platoon leaders 

were killed or wounded early in the action, sergeants and corporals were able to take over and complete the 

mission. Despite all this, the War Officer allowed D Company to bleed nearly to death in front of the 

German guns.  

Overlord was an enormous and very difficult operation. Some parts, like the Utah Beach landings, 

went better than expected. Other parts, like Omaha Beach and American parachute drops, went terribly 

wrong. War is the territory of chaos, but “fortune favors the brave”. The capture of the Pegasus Bridge was a  

perfectly carried out special operation that any Allied unit achieved in World War II. The success of this 

operation was a combination of training, intelligence preparation, and luck.  
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Today the site of Operation “Deadstick” is a regular stop for Normandy war tourists. The original 

Pegasus Bridge has been preserved nearby as a memorial to a very lucky, well-prepared, and capable group 

of warriors.     

 

 

 

 

*beachhead – a defended position on a beach taken from the enemy by landing forces (Longman Dictionary 

of Contemporary English) 

 

 

 

  

Maj. John Howard was re-enlisted in the rank of 

  

36 A a corporal. 

  B a regimental sergeant major. 

  C a second lieutenant . 

  D a captain. 

    

37 According to the text, in aviation “Deadstick” means A mission to capture bridges. 

 B a code for secret operation. 

  C a type of landing. 

  D old aircraft without engine. 

    

38 736
th

 Regiment was made of A capable group of warriors. 

  B airborne officers. 

  C reconnaissance officers. 

  D imprisoned personnel. 

    

39 D company was a special unit because A  it was a multinational unit. 

 B it was the first to land in Normand. 

  C it included prisoners of war. 

  D it included well-prepared personnel. 

    

40 Which part of operation Overlord was conducted 

according to the plan? 
A Tank assault on Orne bridges. 

 B Utah Beach landings. 

  C Capturing the Orne bridges. 

  D Omaha Beach parachute drops. 

    

 

 

LISTENING TEST 
PART 3 

Questions 26 – 30 
 

 You will hear a piece of TV news about Afghanistan. 

 You will have 30 seconds to read the task.  

 You will hear the information twice.  

 For each question, fill in the missing information in the numbered space using no more 

than 2 words. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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The United States is concerned with possibly increasing (26) _________________. 
 

 

 

Iran's President blamed NATO for the (27) __________________in Afghanistan and for fueling 

tensions in the region with its expansion drive. 
 

 

 

The presence of NATO forces in Afghanistan has led to the deaths of (28) 

_______________________, women and children.  
 

 

 

Some Western powers are harming integration in the region by encouraging certain political forces 

and countries and calling on them to join military (29) ________________. 
 

 

 

The U.S. general emphasized the lack of (30)  __________ in the conflict. 

WRITING TEST 

LEVEL 1 

You are on a language-training course in Canada. You organize the Ukrainian Day Party. Write an 

invitation to your groupmates and teachers.  

Write about: 

• date, time 

• place 

• program (activities) 

Write 30 – 40 words. 

 

Dear friends, 

 

   LEVEL 2 

You are a Ukrainian officer responsible for the participation of the Ukrainian 

delegation in the International Military Cooperation Meeting in Brussels. The working 

language of the meeting is English. Write a letter to a contact person from the NATO office 

and mention: 
– your transportation preferences from the airport 

– your accommodation and food preferences 

– content of your presentation (a brief summary). 
  

Write 150 – 200 words 
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Додаток М 

Програма спецкурсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для 

викладачів ВВНЗ 

 

І. Цільова настанова 

 

Спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для викладачів 

ВВНЗ розрахований на розвиток іншомовної комунікативної компетентності 

викладачів ВВНЗ. 

Мета спецкурсу полягає у підготовці викладачів ВВНЗ до ефективної 

іншомовної комунікативної наукової та науково-педагогічної діяльності, 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії між слухачами та викладачами. 

Для реалізації мети необхідно вирішити такі завдання завдання: 

1. Збагатити активний і пасивний лексичні запаси викладачів ВВНЗ 

професійно орієнтованою лексикою. 

2. Поглибити попередньо набуті викладачами ВВНЗ знання з 

граматики, орфографії та стилістики іноземної мови, зокрема шляхом вивчення 

професійно орієнтованого контенту. 

3. Відпрацювати вміння працювати з іншомовною професійною 

інформацією та застосовувати її у своїй науковій та науково-педагогічній 

діяльності.   

4. Удосконалити вміння продуктивно дискутувати й аргументувати 

власну позицію та вирішувати професійні завдання іноземною мовою. 

5. Розвинути вміння успішно засвоювати передовий професійний 

досвід, застосовувати його на практиці у процесі післядипломної освіти. 

6. Набути успішного комунікативного досвіду, сформувати сталу 

потребу у спілкуванні іноземною мовою. 
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ІІ. Організаційно-методичні вказівки 

Спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» для викладачів 

ВВНЗ орієнтований на активізацію навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів 

військово-педагогічного процесу, розвиток умінь налагоджувати комунікацію 

іноземною мовою, поповнення професійно орієнтованого словникового запасу, 

вивчення граматики, орфографії та стилістики іноземної мови, розвиток вміння 

продуктивно дискутувати, аргументувати власну позицію, вміння орієнтуватися 

у відповідній ситуації спілкування, вибудовувати тактику і налагоджувати 

продуктивну комунікацію з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних 

обставин. 

Спецкурс передбачає залучення викладачів ВВНЗ до ґрунтовного 

вивчення за допомогою різноманітних інтерактивних методів навчання 

вирішення проблемних ситуацій, що можуть виникнути у ході професійної 

діяльності іноземною мовою, використання ділових ігор, кейсів, мозкової 

атаки, евристичної бесіди, проєктування, дискусії тощо. Використання 

інтерактивних методів з професійно орієнтованим наповненням забезпечує 

набуття викладачами військових вишів іншомовної комунікативної 

компетентності, налагодження професійного спілкування, взаємодії в умовах 

невимушеності, «вживання» людиною в актуальні для неї ролі (соціальні, 

професійні), перейняття їх знань, досвіду, використання різних стилів 

спілкування та способів комунікативної поведінки, відпрацювання вмінь 

застосовувати професійну лексику для ділового спілкування, дискутувати й 

аргументувати власну позицію, налагодження активної взаємодії учасників 

комунікації, занурення в атмосферу співробітництва, спільного обговорення та 

вирішення проблем. 

Специфіка використання інтерактивних методів для розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ полягає в поступовому 

ускладненні професійно-дидактичного матеріалу іноземною мовою, підвищенні 

рівня самостійності викладачів під час розвитку іншомовної компетентності, 
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забезпеченні активної комунікації іноземною мовою на професійну та 

військову тематику. 

На початковому етапі роботи запропоновано використовувати метод 

проєктів, евристичну бесіду, мозкову атаку, «мертві» кейси та інсценування, що 

забезпечують активну творчу діяльність учасників, створюють умови для 

підвищеної мотивації та емоційності, розвивають критичне мислення. Такий 

підхід дасть змогу слухачам курсів підвищення кваліфікації набути необхідних 

знань і вмінь для подальшої продуктивної іншомовної комунікативної 

діяльності. 

На наступному етапі запропоновано використовувати «живі» кейси, 

ділові ігри та дискусії, що сприятиме практичному оволодінню професійним 

лексичним вокабуляром, поповненню активного та пасивного лексичних 

запасів, розвитку здатності налагоджувати продуктивну професійну взаємодію, 

вирішенню педагогічних і професійних проблемних ситуацій за допомогою 

іноземної мови. 

Змістовно матеріал, який використовується на курсах підвищення 

кваліфікації, представлений проблемними педагогічними ситуаціями 

іноземною мовою, які можуть виникнути у ході  наукової, науково-педагогічної 

або військово-професійної діяльності або під час закордонного військово-

педагогічного стажування викладачів ВВНЗ. Навчальні завдання  стосуються 

актуальних проблем військової освіти, закордонного військово-педагогічного 

стажування, впровадження передового досвіду в освітній процес, педагогічної 

етики викладачів різних країн світу та духовного розвитку особистості. 

На вивчення спецкурсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» 

відводиться 30 год, в тому числі 12 год  під керівництвом викладача, 18 год – 

на самостійну роботу слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Спецкурс «Іноземна мова за професійним спрямуванням» складається із 

двох розділів: 

Розділ 1.Трансформація військової освіти на шляху досягнення 

стандартів НАТО (12 год). 
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Розділ 2. Стандартизація НАТО: за і проти. Проблеми впровадження 

стандартів НАТО в Україні (18 год). 

Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється під час представлення 

слухачами курсів підвищення кваліфікації презентації на тему, пов’язану з їх 

педагогічною або науковою діяльністю, а також дискусії з слухачами групи за 

обраною тематикою іноземною мовою. 

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації з спецкурсу «Іноземна мова 

за професійним спрямуванням» розроблено такі критерії оцінювання: 

1. сформованість професійно орієнтованого словникового запасу; 

2. знання граматики, орфографії та стилістики іноземної мови; 

3. вміння продуктивно дискутувати, аргументувати власну позицію; 

4. вміння орієнтуватися у професійно орієнтованій ситуації спілкування; 

5. комунікабельність, гнучкість, рефлективність під час педагогічної 

комунікації іноземною мовою з урахуванням суб’єктивних та об’єктивних 

обставин; 

6. здатність вибудовувати стратегію і тактику спілкування під час 

іншомовної педагогічної діяльності викладачів ВВНЗ; 

7. інтерактивність, імпровізаційність. 
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ІІІ Зміст курсу 

№ 

з/п 
Тема заняття Основні питання План навчальних занять 

Інформаційне 

забезпечення 

1 Розділ 1  

Вступне заняття: 

Трансформація 

військової освіти на 

шляху досягнення 

стандартів НАТО 

 (4 год) 

1. Трансформація військової 

освіти в Україні. 

2. Особливості імплементації 

освітніх стандартів НАТО у 

підготовку офіцерів Збройних 

Сил України 

 

1. Опрацювання нового лексичного 

матеріалу. 

2. Відпрацювання застосування 

професійної лексики для ділового 

спілкування у малих групах. 

3. Обговорення в малих групах 

проблемної ситуації. 

 

2 Система військової 

освіти в країнах НАТО 

(4 год) 

1. Зміст і професійна 

підготовка військових фахівців 

у країнах НАТО. 

2. Іншомовна підготовка 

викладачів у країнах НАТО. 

1. Розширення активного і 

пасивного лексичного запасу. 

2. Перегляд відеозапису виступу 

генерального секретаря Йєнса 

Столтенберга «NATO Secretary 

General Jens Stoltenberg at the 

SACEUR change of command 

ceremony». 

3. Підготовка матеріалу для 

виступу. 

4. Проведення фронтальної бесіди. 

Відеозапис 

виступу 

генерального 

секретаря 

Й. Столтенберга 

«NATO Secretary 

General Jens 

Stoltenberg at the 

SACEUR change 

of command 

ceremony» 

3 Вищі військові навчальні 

заклади НАТО (4 год). 

1. Система вищої освіти 

(військової освіти) у США, 

Великій Британії. 

2. Діахронічні аспекти 

розвитку військової 

1. Збагачення іншомовного 

професійного лексичного запасу. 

2. Опрацювання інформаційних 

довідок про військові навчальні 

заклади НАТО. 

Інформаційні 

довідки про 

військові 

навчальні заклади 
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університетської освіти у 

Великобританії. 

3. Організація іншомовної 

інтерактивної комунікації за 

визначеною тематикою 

4 Розділ 2. Стандартизація 

НАТО: за і проти. 

Проблеми впровадження 

стандартів НАТО в 

Україні (4 год) 

1. Встановлення 

міжособистісної взаємодії у 

процесі виконання 

професійних завдань.  

2. Налагодження діалогічної 

взаємодії у міжсуб’єктних 

взаємовідносинах.  

1. Ознайомлення з темою, метою та 

завданнями ділової гри. 

2. Обговорення основних правил, 

ходу гри та розподіл ролей. 

3. Відпрацювання інформаційних 

та методичних матеріалів. 

4. Проведення ділової гри 

Текст «Smart 

Standartization», 

інформаційні 

довідки 

5 Моє професійне кредо (6 

год) 

1. Особливості військових 

викладачів США, Великої 

Британії. 

2. Презентація себе як 

викладача-науковця 

 

1. Перегляд відеозапису «Hilary 

Clinton Addresses Yale University 

Class», обговорення стратегій і 

тактик комунікативної поведінки 

оратора. 

2. Проведення фронтальної бесіди. 

3. Презентація власних виступів. 

4. Перегляд фільму «Freedom 

Writers», визначення 

режисерського задуму фільму. 

5. Підготовка есе на тему «5 Tips 

for Improving Military Education in 

Ukraine» 

Відеозапис 

«Hilary Clinton 

Addresses Yale 

University Class»,  

фільм  «Freedom 

Writers» режисера 

Річард 

Лагравенезе 

6 Трансформація вищої 

військової освіти 

відповідно до стандартів 

НАТО (4 год) 

1. Трансформація військової 

освіти України на шляху до 

досягнення стандартів НАТО. 

2. Академічна мобільність 

викладачів як запорука 

1. Вивчення тематики і правил 

проведення дискусії. 

2. Колективне обговорення 

статті С. Полторака 

«Трансформація військової освіти 

Стаття 

С. Полторака 

«Трансформація 

військової освіти 

України на шляху 
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ефективного реформування 

військової освіти. 

України на шляху до досягнення 

стандартів НАТО». 

3. Опрацювання інтернет-ресурсів 

та підготовка презентації 

іноземною мовою «Національна 

система військової освіти Великої 

Британії, США». 

4. Перегляд та аналіз відеозапису 

виступу генерального секретаря 

НАТО Й. Столтенберга в Конгресі 

США «NATO: good for Europe and 

good for America». 

5. Проведення дискусії 

до досягнення 

стандартів 

НАТО», 

відеозапис 

виступу 

генерального 

секретаря Йєнса 

Столтенберга в 

Конгресі США 

«NATO: good for 

Europe and good 

for America» 

 

7 

Закордонне військово-

педагогічне стажування 

викладачів ВВНЗ (4 год) 

1. Культура іншомовного 

педагогічного спілкування 

викладачів ВВНЗ.  

2. Розвиток креативних 

здібностей викладачів ВВНЗ  

1. Опрацювання нового лексичного 

матеріалу. 

2. Розроблення варіантів вирішення 

комунікативних ситуацій, 

«вживання» слухачів в актуальні 

соціальні ролі. 

3. Підготовка виступу-презентації  

на тему: «Інновації в реформуванні 

вищої військової освіти» 
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Додаток Н 

Н 1. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

 

Тема: «Система військової освіти у країнах НАТО». 

Освітньо-виховна мета: поповнити пасивний іншомовний лексичний 

запас; відпрацювати вміння застосовувати професійну лексику для ділового 

спілкування у малих групах; виховувати у слухачів культуру іншомовного 

професійного спілкування. 

 

Завдання 1. Прочитайте пропонований лексичний матеріал у разі потреби 

перевірте правильність вимови (транскрипцію) слів за допомогою електронних 

словників. Запишіть тлумачення кожного слова англійською мовою. 

Word Transcription Definition 

outstanding (adj) /aʊtˈstændɪŋ/  

responsible (adj) /rɪˈspɒnsəbl/  

freedom (n) /ˈfriːdəm/  

implement (v)  /ˈɪmplɪment/  

readiness (n) /ˈredinəs/  

purpose (n) /ˈpɜːpəs/  

effectively (adv) /ɪˈfektɪvli/  

capability (n) /ˌkeɪpəˈbɪləti/  

defend (v) /dɪˈfend/  

achievement (n) /əˈtʃiːvmənt/  

leadership (n) /ˈliːdəʃɪp/  

duty (n) /ˈdjuːti/  

challenge (n) /ˈtʃælɪndʒ/  

continue (v) /kənˈtɪnjuː/  

demonstrate (v) /ˈdemənstreɪt/  
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Завдання 2. Прочитайте уважно та поєднайте слова (ai) з їх 

синонімами (1-9): 

 

a) duty 

b) outstanding 

c) achievement 

d) to defend 

e) effectively 

f) challenge 

g) to continue 

h)readiness 

i) capability 

1) excellent 

2) efficiently 

3) test 

4) to carry on 

5) accomplishment 

6) eagerness 

7) ability 

8) to protect 

9) responsibility 

Прослухайте відеозапис виступу генерального секретаря НАТО 

Й. Столтенберга «NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the SACEUR 

change of command ceremony» і тезисно викладіть його. 

 

Виступ генерального секретаря Йєнса Столтенберга «NATO Secretary 

General Jens Stoltenberg at the SACEUR change of command ceremony» 

 

Admirals, Generals, Air Marshals, 

 Excellencies, 

 Ladies and gentlemen, 

 Today we honour two outstanding military leaders, General Scaparrotti and 

General Wolters. The current and the next Supreme Allied Commander Europe. 

 To be given the title SACEUR is to be responsible for the men and women 

who serve under your command. And for the safety and security of the nations of our 

Alliance. 

 But it is more than that. 

 As General Eisenhower, NATO’s first SACEUR, said, 

 “We are concerned not only with the protection of territory… but with the 

defence of a way of life.” 
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 And for seven decades, NATO has defended that way of life, and the values 

that underpin it. Freedom, democracy and the rule of law. 

 Every person’s right to live the life they choose. 

 This makes the job of SACEUR one of the most challenging – and most 

important – military positions in the world. 

 Those who have held the title ‘SACEUR’ have led our Alliance during the 

Cold War, deterring the Soviet Union. They stopped brutal wars in the Balkans. 

Helped to defeat Al Qaeda in Afghanistan. And spread freedom and democracy 

across the nations of Europe. 

 To be called SACEUR is to lead. And today we honour two of these leaders. 

General Scaparrotti, Mike, your time with us has been shaped by increasingly 

aggressive actions by Russia and the continuing threat from terrorism and instability 

in the Middle East and North Africa. 

 Your leadership and vision have proved critical to strengthening our Alliance. 

 Under you command, we have implemented the biggest reinforcement of our 

collective defense in a generation; we have deployed four multinational battlegroups 

in the eastern part of our Alliance; and we have enhanced the readiness of our forces. 

 You have been instrumental in the development of NATO’s Hub for the South, 

increasing our understanding and approach to challenges in the Middle East and 

North Africa. To ensure NATO remains fit for purpose, you initiated the adaptation 

of NATO’s Command Structure, the military backbone of our Alliance. Ensuring we 

can deal effectively with our complex and rapidly evolving security environment. 

 Increasing the speed and the breadth of our capabilities, significantly 

improving our information sharing, and speeding up our decision making at every 

level. 

 These are just some of the many achievements during your time as Supreme 

Allied Commander Europe.  

 And their effects will be felt for many years to come. 
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 General Douglas McArthur once said that, ”a true leader has the confidence to 

stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the 

needs of others.” 

 In all of these aspects you are, most certainly, a true leader. 

 Thanks to you, NATO is stronger, more agile and more prepared for whatever 

the future may hold. 

 Mike, I would like to thank you personally for all that you have done. 

 I have very much enjoyed working with you over the last three years. 

 I hold you in the deepest respect and I value our friendship. 

 I would also like to thank Cindy, your wife, for all the support she has given 

you while you have been here in Brussels, and throughout your career. 

 

 On behalf of the whole NATO Alliance, I thank you and wish you both the 

very best for your future in North Carolina. And for a long and active retirement. 

 Thank you so much. 

 But now it is time to pass the baton of leadership to General Wolters. 

 Tod, as an Air Force pilot you have fought in Iraq and in Afghanistan. 

 The leadership, professionalism and dedication to duty you showed in the air 

has been an essential part of your career on the ground. 

 Most recently as Commander of US Air Forces in Europe and Africa. 

 As well as Commander, Allied Air Command in Ramstein– a critical role in 

NATO. 

 General Wolters, as SACEUR you will now take command of forces from 

across our Alliance. 

 With the help of your incredible team at SHAPE, you will have a pivotal role 

in ensuring the safety and security of the 29 nations of our NATO Alliance. 

 Standing up to current challenges as well as new evolving threats. 

 I know you will continue to demonstrate the same levels of excellence you 

have become known for throughout your career. 
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 I very much look forward to working closely with you. I know you will have a 

fulfilling and enjoyable time with us. 

 So General Wolters, on behalf of all Allies, I offer you our congratulations on 

your new role here with us, at the heart of NATO. 

 Thank you. 

 

Література 

 

1. Й. Столтенберг «NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the 

SACEUR change of command ceremony». URL: 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_165813.htm (дата звернення 

20.07.2019) 
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Н 2. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

 

 

Тема: «Стандартизація НАТО: за і проти. Проблеми впровадження 

стандартів НАТО в Україні» 

 

Інтерактивну технологію «Діалог» використано під час вивчення теми 

«Стандартизація НАТО: за і проти. Проблеми впровадження стандартів НАТО 

в Україні» для розвитку творчої уяви, рольової поведінки, інтерактивної 

іншомовної комунікації на професійно орієнтовану тему. 

Освітньо-виховна мета: поповнити активний та пасивний іншомовний 

лексичний запас; відпрацювати вміння застосовувати нову лексику для участі в 

діловій грі; виховувати у слухачів культуру іншомовного професійного 

спілкування. 

Слухачам запропоновано обговорити питання стандартизації НАТО, її 

особливості та роль у реформуванні Збройних Сил України. 

На початку застосування технології «Діалог» слухачі мають виконати 

завдання, спрямовані на розширення пасивного лексичного запасу. Протягом 

15 хвилин слухачі опановують нову лексику для подальшого її практичного 

застосування в інтерактивному іншомовному спілкуванні.  

 

Завдання 1. Прочитайте, звертаючи увагу на нові лексичні одиниці, 

самостійно запишіть транскрипцію слів та словосполучень за допомогою 

електронних словників. 

Word  Transcription  Definition 

Secretary General  the person who is in charge of the 

department that deals with the running 
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of a large international or political 

organization 

council (n)  a group of people who are elected to 

govern an area 

ambassador (n)   an official who lives in a foreign 

country as the senior representative 

there of his or her own country 

co-operation (n)  the fact of doing something together or 

of working together towards a shared 

aim 

intervention (n)  action taken to improve or help a 

situation 

challenge (n)  a new or difficult task that tests 

somebody’s ability and skill 

capability (n)  the ability or qualities necessary to do 

something 

contribute (v)  to give something, especially money or 

goods, to help achieve or provide 

something 

embody (v)  to express or represent an idea or a 

quality 

objective (n)  something that you are trying to 

achieve 

deliberation (n)  the process of carefully considering or 

discussing something 

conduct (v)  to organize and/or do a particular 

activity 

ensure (v)  to make sure that something happens 

or is definite 

opportunity (n)  a time when a particular situation 

makes it possible to do or achieve 

something 

 impetus (n)  something that encourages a process or 

activity to develop more quickly 

increase (v)  to become greater in amount, number, 

value, etc.; to make something greater 

in amount, number, value, etc. 

commitment (n)  a promise to do something or to behave 

in a particular way; a promise to 

support somebody/something; the fact 

of committing yourself 
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Після виконання завдань слухачам пропонується скласти 5 речень та 

використати якнайбільше нового лексичного матеріалу для закріплення 

словникового запасу. 

 

Завдання 2. Прочитайте уважно та поєднайте слова (ar) з їх тлумаченням 

(118).  

a) Secretary General 

b) commitment 

c) impetus 

d) violation 

e) opportunity 

f) challenge 

g) ensure 

h) deliberation 

i) increase 

j) conduct 

k) objective 

l) ambassador 

m) embody 

1) something new and  difficult  which  

requires  great effort and determination; 

2) the process of very  long and careful 

consideration of a subject; 

3) to organize some activity and carry it 

out; 

4) an important official who lives in a  

foreign  country and  represents  his or 

her own country's interests there; 

5) to be a symbol or expression of that 

idea or quality; 

6) the ability or qualities necessary to do 

something; 

7) something, you say or do things 

to help to make it successful; 

8) to become greater in number, level, or 

amount; 

9) something that makes something  

happen or progress more quickly; 

10) a situation in which it is possible for 

you to do something that you want to 

do; 

11) to make certain that it happens; 

12) infringement or breach, as of a law, 

rule, right, etc; 

13) the chief administrative officer of an 

organization, in charge of a secretariat; 

14) something what you 

are trying to achieve; 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/difficult
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/require
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effort
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/determination
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/subject
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/organize
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/important
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/official
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/foreign
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/represent
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/interest
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/symbol
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/expression
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/say
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/help
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/successful
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/level
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/happen
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/progress
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/situation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/possible
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/want
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/breach
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/officer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/secretariat
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/try
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/achieve
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n) capability 

o) contribute 

p) intervention 

q) cooperation 

r) council 

15) something which regularly takes up 

some of your time because of 

an agreement you have made or because 

of responsibilities that you have; 

16)  joint operation or action; 

17) a group of people who are elected 

to govern; 

18) the act of intervening in a situation 

На наступному етапі слухачам запропоновано об’єднатися у пари і 

виконати завдання: 

Завдання 3. Уявіть, що один із Вас є представником України в НАТО з 

питань стандартизації. Вас запросили на радіостанцію «Армія FM», щоб у 

прямому ефірі пояснити, що таке стандарти НАТО та як відбувається 

приведення Збройних Сил України до стандартів НАТО. Діалог обов’язково 

має містити лексику із попередньо виконаного завдання. 

Протягом 15 хв відбувається іншомовна інтерактивна комунікація 

слухачів на основі нової лексики за визначеною тематикою. Після завершення 

виконання поставленого завдання слухачам пропоную під час фронтальної 

бесіди колективно обговорити, конкретизувати і  доповнити загальне рішення. 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/agreement
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/responsibility
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joint
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/operation
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/govern
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Н 3. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

 

Тема: «Вищі військові заклади НАТО» 

Під час вивчення теми «Вищі військові заклади НАТО» для набуття 

слухачами активного іншомовного комунікативного досвіду на професійно 

орієнтовану тематику, ознайомлення з лінгвокультурознавчими особливостями 

комунікації англомовних країн використано технологію кооперованого 

навчання «Навчаючи-вчуся». 

Освітньо-виховна мета: збагатити активний та пасивний іншомовний 

лексичний запас; відпрацювати вміння застосовувати професійну лексику для 

ділового спілкування у групах з урахуванням лінгвістичних та 

культурологічних особливостей їх учасників; відпрацювати вміння дискутувати 

й аргументувати власну позицію іноземною мовою в малій групі; виховувати у 

слухачів повагу до представників інших культур. 

Слухачам запропоновано опрацювати інформацію про військові 

навчальні заклади США, Великої Британії та Канади, а також засвоїти нову 

лексику. 

Завдання 1. Прочитайте тлумачення лексичних одиниць та запишіть їх 

відповідники, які зустрічаються у тексті, і транскрипцію.  

Word Transcription Definition 

  
to become involved with and try to 

understand something/somebody; 

  to encourage something to develop; 

  

 including all, or almost all, the items, 

details, facts, information, etc., that 

may be involved; 

  
something that you are trying to 

achieve; 

  to do or achieve what was hoped for or 
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expected; 

  

to increase or further improve the good 

quality, value or status of 

somebody/something; 

  
to organize and/or do a particular 

activity; 

  
a person who is taking part in an 

activity or event; 

  

happening or coming from outside a 

place, an organization, your particular 

situation, etc.; 

  something that you hope to achieve 

Завдання 2. Прочитайте речення, заповніть пропуски, використовуючи 

запропоновані слова. 

 

Engage, foster, comprehensive, objective, fulfill, enhance, conduct, participant, 

external, goal.  

1) All of this is to_____________ our goal. (fulfill) 

2) The ultimate ____________ is to increase national and local capacities to deal 

with disasters. (objective) 

3) State security is more than ever before dependent on __________ determinants. 

(external) 

4) All States should _____________ constructively in dialogue and accept 

criticism. (engage) 

5) International humanitarian law, which must be respected by non-State armed 

groups as well as States, remained the most effective legal framework for the 

___________ of hostilities. (conduct) 

6) The concerned States should establish, __________ and train comprehensive 

and specialized counter-terrorism units. (foster) 

7) States should _________ maritime security, especially in combating sea piracy. 

(enhance) 
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8) A ________________ training curriculum on firearms for practitioners is under 

development. (comprehensive) 

9) Empowerment of women was defined by the ____________ in terms of gender 

relations. (participants) 

10) We must act together and have the same __________. (goal) 

 

Після опрацювання нового навчального матеріалу слухачі стисло 

викладають загальну інформацію про кожен військовий навчальний заклад 

НАТО. Протягом 25 хв відбувається іншомовна інтерактивна комунікація, під 

час якої кожен слухач може одночасно говорити лише з однією особою. 

Насамкінець слухачам пропоную визначити іноземний військовий навчальний 

заклад, який би вони хотіли відвідати, та пояснити причини власного вибору. 

 

Інформаційні довідки про військові навчальні заклади НАТО 

 

The NATO Defense College (NDC) is the international military college for 

North Atlantic Treaty Organization countries in Rome, Italy. 

The Mission of the NATO Defense College is to: 

1. The mission of the NDC is to contribute to the effectiveness and 

cohesion of the Alliance by developing its role as a major centre of education, 

outreach and research on transatlantic security issues. 

2. To foster forward and creative strategic thinking on the key issues facing 

the Alliance, the NDC: 

– Provides senior-level education and brings together senior-level military 

and civilian officials to interact on NATO issues in a unique, diverse and 

multicultural setting while cultivating multi-national consensus-building and 

providing opportunities for multinational networking; 
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– Engages in comprehensive outreach in support of Alliance strategic 

objectives; 

– Conducts strategic security studies and research in support of the 

Alliance's wider goals. 

3. The scope of activities is to include: 

- The Alliance's shared values and interests, current and prospective 

missions, politico-military concepts, policies, organization and working methods; 

- The potential risks to the security of the Alliance and its members; 

- NATO's transformation, including defence planning and resource 

management; 

- The political, security, defence and socio-economic systems and interests 

of the Allies and their co-operation partners; their capabilities, limitations and 

prospects in international relations, particularly in the fields of defence and security; 

and their cultural diversity; 

- The role of, and interaction with, other key security-related international 

organizations; 

- Cooperation and regional security efforts of the Alliance; 

- Academic research, policy support and discussions on security issues; 

- Practice in the English and French languages; 

- The involvement of Partnership for Peace (PfP), Istanbul Cooperation 

Initiative (ICI), and Mediterranean Dialogue (MD) countries, as well as those 

partners across the Globe (PatG)1 with a partnership programme with NATO; 

- Cooperation with other similar NATO and NATO nations' national 

military and civilian education and research institutions and think-tanks, as well as 

with institutions from partners, Non-NATO entities (NNEs), private companies, 

universities, think-tanks and other academic bodies. 

Six regular courses are held at the College: 

– The Senior Course; 

– Generals, Flag Officers & Ambassadors' Course (GFOAC); 
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– NATO Regional Cooperation Course (NRCC);  

– Modular Short Courses (MSC); 

– Senior Executive Regional Conference (SERC);  

Integrated Partner Orientation Course (IPOC); 

Література 

1. NATO Defense College Mission. URL: 

https://www.ndc.nato.int/about/organization.php?icode=23 (дата звернення 

20.09.2019). 

 

 

The NATO School Oberammergau in southern Germany is NATO's key 

training facility on the operational level. The NSO conducts education and individual 

training in support of current and developing NATO operations, strategy, policy, 

doctrine and procedures.   

NATO School Oberammergau (NSO) will remain flexible and ready to rapidly 

respond to the challenges of the future security environment by supporting the 

educational and individual training requirements of NATO. We will establish strong 

and collaborative relationships with NATO’s Centres of Excellence, NATO’s 

Partnership Training and Education Centres and other leading academic institutions 

to collectively provide the most efficient and effective training capability for the 

Alliance and its partners. Our classrooms will reflect the diversity and reality of 

coalition operations, learning together, in support of NATO's comprehensive 

approach.  

The NATO School Oberammergau provides courses of instruction in eight 

main disciplines, mostly one week in duration, in the fields of: Intelligence (INTEL); 

Cooperative Security (COSEC); Joint Plans and Operations (JPOD); Joint Targeting 

Interoperability Curriculum (JTIC); Standards, Evaluation and Training (SET); 

Protection (PROT); Hybrid, Influence and Effects (HIED). 

 



252 

 

Література 

 1. Vision-Mission-Identity. URL: https://www.natoschool.nato.int/ 

Organization/Corporate-Identity (дата звернення 25.09.2019). 

https://www.natoschool.nato.int/%20Organization/Corporate-Identity
https://www.natoschool.nato.int/%20Organization/Corporate-Identity
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Н 4. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

SMART STANDARDIZATION 

Standardization within NATO can be viewed just like any complex system. 

Remarkably, nations’ strategic commands come together by having the lessons 

learned from NATO exercises, real-world operations, operational readiness 

inspections/ evaluations, creating voluntarily the standards, institutionalising them in 

a Standardization Agreement (STANAG) and making them a habit. This is a 60-year 

normative success of NATO. We may call this “smart standardization”. In 

conclusion, the NSA serves as a catalyst for nations’ subject-matter experts (SMEs) 

to come together and create written standards and definitions according to operational 

requirements. As NATO standards are promulgated, they become institutionalised 

within nations and thus become a habit.  

Standardization management is a living system, which requires inputs, 

processes, outputs and feedback. In addition, we can also add to this list quality 

control (user satisfaction).  

The use of NATO standards is common in virtually all of the Alliance’s 

endeavours. The ability of more than 50 troop-contributing nations to have success in 

NATO-led operations around the globe can be directly attributed to standardization 

efforts. Without common doctrine, tactics, techniques and procedures, Alliance 

members and partners would be left wanting for the proper way to employ together 

operationally. Take for example the safe evacuation of a wounded soldier or civilian 

through the multinational evacuation chain of role 1 to role 3 medical facilities from 

different nations within a NATO area of operations. This simply would not be 

possible without prior agreed standards. In a similar light, air-to-air refuelling, 

replenishment at sea, and host nations support, would all be haphazard and disjointed 

if not for the fingerprint of standardization.  
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NATO shares specific standards
 
externally via its official web page. As we 

move into the future, more NATO standards will become publically available. This 

will prove particularly important in the areas of humanitarian assistance and disaster 

relief. At the moment, the vast majority of NATO’s standards are fully available for 

Alliance partners. The NATO policy of advocating “the broader use of STANAGs by 

the Alliance and its Partners” derives from the Lisbon Summit Strategic Concept of 

2010.  

Other organisations such as the European Union use NATO standards in order 

not to duplicate national efforts. In a similar light, it is NATO policy that civil 

standards be used to the maximum extent possible. This helps to ensure 

interoperability with the civilian community while avoiding duplication of effort. If 

no suitable civil standard is available, a NATO standard can be developed to meet an 

interoperability requirement. Within this content, the NSA has established 

multinational cooperation by signing Technical Cooperation Agreements with 14 

civilian standard-developing organisations. These agreements assist NATO and its 

member nations in the application of civil standards to meet military requirements. 

This also helps serve the NATO standardization community via benchmarking.  

Standardization enables personnel from different services, agencies/ organisations 

and nations to work together more efficiently and effectively. In such cases, relevant, 

ready and rehearsed STANAGs can help foster a more rapid, integrated response 

effort.  

 

GLOSSARY 

standardization [stændədai'zeiʃ(ə)n]  стандартизація. Розробка та 

здійснення концепцій, доктрин, методів і проєктів для забезпечення та 

підтримки необхідних рівнів сумісності, взаємосумісності або уніфікованості в 

оперативній, процедурній, матеріально-технічній, технічній і адміністративній 

сферах для досягнення оперативної сумісності. Наприклад, Standardization is 

defined within NATO as the process of developing and implementing concepts, 

doctrines, procedures and designs to achieve and maintain the compatibility, 

interchangeability and commonality. 



255 

 

strategic commands [strəˈtiː.dʒɪk/ /kəˈmænd]  стратегічне управління. 

Діяльність вищих політичних і військових органів з управління ЗС. 

Standardization Agreement (STANAG) [stændədai'zeiʃ(ə)n əˈɡriː.mənt]  

угода НАТО про стандартизацію. Документ про угоду, укладений між 

декількома або всіма державами-членами НАТО про прийняття подібних або 

аналогічних зразків озброєння та військової техніки, боєприпасів, матеріальних 

засобів і майна, а також про процедури оперативного, матеріально-технічного 

та адміністративно-тилового забезпечення. Наприклад, In NATO a 

Standardization Agreement (STANAG) defines processes, procedures, terms, and 

conditions for common military or technical procedures or equipment between the 

member countries of the alliance. 

troop-contributing nations [truːp kənˈtrɪb.juːtɪŋ ˈneɪ.ʃən]  країна, яка 

виділяє контингент  військ. Країна НАТО, держава-партнер або країна, що не є 

партнером НАТО, яка направляє військовий контингент для участі в операції 

під керівництвом НАТО і готова прийняти умови передачі повноважень по 

командуванню виділеними силами відповідно до системи оперативної 

підпорядкованості НАТО. Наприклад, Council members, troop-contributing 

nations and the Secretariat must work together to make these a success. 

humanitarian assistance [hjuːˌmæn.ɪˈteə.ri.ən əˈsɪs.təns]  гуманітарна 

допомога.  Місії, проведені з метою полегшення страждань людей, особливо за 

обставин, коли відповідальні органи влади в регіоні не здатні або, ймовірно, не 

бажають забезпечити достатню підтримку населенню. Наприклад, Purpose was 

to meet with local officials to evaluate humanitarian assistance. 

disaster relief [dɪˈzɑː.stə rɪˈliːf]  допомога при катастрофах. Допомога в 

ході катастрофи або після неї з метою збереження життя і забезпечення засобів 

існування. Наприклад, During Hurricane Katrina, Prime Minister Paul Martin 

released a statement indicating Canada’s readiness to contribute to the disaster 

relief efforts. 

interoperability [ˌɪntərɒpərəˈbɪləti]  оперативна сумісність. Здатність сил 

НАТО і, за необхідностю, сил держав-партнерів та інших країн спільно 
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проводити бойову підготовку, навчання та ефективно діяти при виконанні 

поставлених перед ними загальних і конкретних завдань. Наприклад, NATO’s 

interoperability policy defines the term as the ability for Allies to act together 

coherently, effectively and efficiently to achieve tactical, operational and strategic 

objectives.  

Література 

1. Smart standardization: a historical and contemporary success at NATO. 

URL: https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-

smart-standardization.pdf (дата звернення 14.10.2018). 

2. Словник основних термінів та скорочень, які використовуються в 

НАТО. Київ: «МП Леся», 2004. 568с. 

 

Завдання 1. Прочитайте уважно та поєднайте слова (af) з їх 

синонімами (16): 

Word Meaning Answer 

standardization a. Restoration of a stock or supply to a former 

level or condition. 

1. 

2. 

interoperability b. To make use of. 3. 

Effort c. Of one's own free will. 4. 

replenishment d. The process of making something 

conform to a standard. 

5. 

6. 

Voluntarily 

assistance 
e. A vigorous or determined attempt. 

 

to employ f. The ability of computer systems or software 

to exchange and make use of information. 

 

 

Приклад 2. Вправа для розвитку репродуктивних лексичних навичок. Вид 

вправи:заповнення пропусків. 

 

Завдання. Прочитайте речення, заповніть пропуски використовуючи 

нижче запропоновані слова. 

https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardization.pdf
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2014_05/20140528_140528-smart-standardization.pdf
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Interoperability, disaster relief, humanitarian assistance, standardization, 

Standardization Agreement (STANAG), troop-contributing nations. 

 

a) ______________ reduces duplication, enables pooling of resources, and 

produces synergies among the 29 Allies, and whenever possible with partner 

countries. 

b) It was also noted that ________________ organizations were working on 

the subject. 

c) Delivering __________________in Africa has remained a challenge 

throughout the decade. 

d) Indeed, national militaries have advanced logistical capabilities which can 

greatly benefit a _____________ operation. 

e) A _____________________ is a NATO standardization document that 

specifies the agreement of member nations to implement a standard. 

g) The number of non-NATO _________________ declined to 19 during 

December. 
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Н 5. Інформаційні довідки 

 

Secretary General Jens Stoltenberg 

 
Photo: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 

assets/pictures/2014_10_141002b-portrait-

stoltenberg/20141007_141002b-004_rdax_275x413.jpg 

Psychological profile:Choleric person, 

patient, even-tempered, tolerant, hard-

working. Hobby – numismatist. 

Key words: Oslo, postgraduate degree in 

Economics from the University of Oslo, 

Member of Parliament, Minister of 

Industry and Energy, Minister of Finance, 

Prime Minister of Norway, Leader of the 

Norwegian Labor Party, Secretary 

General of the NATO. 

Фото 1 
 

German Military Representative, NATO Military Committee General 

Lieutenant Hans-W. Wiermann 

 
Photo: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 

assets/pictures/stock_cv/wiermann_rdax_275x370.jpg 

Psychological profile: Sanguine person, 

strong-willed, optimist, sober-minded, 

stubborn, harsh. Hobby – collection of 

arms. 

Key words: Federal Armed Forces 

University, Hamburg, Commander of 

Bundeswehr Territorial Tasks Command, 

German Military Representative NATO 

to the Military Committee NATO and to 

the European Union. 

Фото 2 
 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/


259 

 

U.S. Military Representative, NATO Military Committee Vice Admiral John N. 

Christenson 

 
Photo: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 

assets/pictures/stock_cv/christenson_rdax_275x370.jpg 

Psychological profile:  

Sanguine person, tactful, self-confident, 

independent, organized, hard-working, 

cheerful. Hobby – fishing. 

Key words: U.S. Naval Academy, the 

Naval War College, earning his Master's 

degree in National Security and Strategic 

Studies. 

 

Фото 3 
 

Ambassador, Permanent Representative Kay Bailey Hutchison 

 
Photo: 

https://d2v9ipibika81v.cloudfront.net/uploads/sites/69/2015/06/Kay-

Bailey-Hutchison-8x10-347x433.jpg 

Psychological profile: Sanguine person, 

active, proud, responsible, realist, self-

critical. Hobby – yoga. 

Key words: Galveston, degree of Juris 

Doctor from the University of Texas, 

Texas House of Representatives, Vice 

Chairman of the U.S. National 

Transportation Safety Board, Permanent 

Representative of the United States to 

NATO. 

Фото 4 

 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
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Ambassador, Permanent Representative Hans-Dieter Lucas 

 
Photo: https://www.nato.int/nato_static_fl2014 

/assets/pictures/stock_cv/lucas_rdax_275x370.jpg 

Psychological profile: 

Phlegmatic person, patient, confident, 

punctual, purposeful, tactful. Hobby – 

philately. 

Key words: German Embassy, Moscow, 

Head of Press and Public Affairs, 

German Embassy, Washington D.C., 

Representative of the Federal Republic of 

Germany to the Political and Security 

Committee of the European Union, 

Permanent Representative of the Federal 

Republic of Germany to NATO. 

Фото 5 
 

 

Ambassador, Permanent Representative Knut Hauge 

 
Photo: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/ 

assets/pictures/stock_cv/20141007_hauge3_rdax_275x377.jpg 

Psychological profile: Phlegmatic 

person, cheerful, communicative, modest, 

tolerant, frank. Hobby – foreign language 

learning. 

Key words: Master in Political Science, 

University of Oslo, Ambassador to the 

Russian Federation, Ambassador to 

Poland, Consul General, Murmansk, 

Permanent Representative of Norway to 

NATO. 

Фото 6 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/
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Н 6. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

Тема: «Закордонне військово-педагогічне стажування викладачів 

ВВНЗ» 

З метою набуття слухачами активного іншомовного комунікативного 

досвіду спілкування на професійно орієнтовану тематику тьютор використовує 

комунікативно-діалогову технологію «Конференція» під час опрацювання зі 

слухачами теми «Закордонне військово-педагогічне стажування викладачів 

ВВНЗ». 

Освітньо-виховна мета: збагатити активний та пасивний іншомовний 

лексичний запас; відпрацювати вміння застосовувати професійну лексику для 

ділового спілкування, презентувати себе та власну позицію, комунікувати на 

професійно орієнтовану тематику; виховувати культуру іншомовного 

професійного спілкування. 

На підготовчому етапі слухачам запропоновано ознайомитися з темою 

конференції «Інновації в реформуванні вищої військової освіти» та підготувати 

виступ на 3 хв. 

Перед початком застосування технології «Конференція» слухачі 

опановують нову лексику, щоб засвоїти новий лексичний метаріал та і надалі 

використати його для побудови зв’язного тексту відповідно до 

запропонованого плану.  

Завдання 1. Підготуйте власний словник за темою: «Закордонне 

військово-педагогічне стажування викладачів ВВНЗ», перевірте правильність 

вимови і тлумачення лексики. Як приклад використовуйте нижче наведену 

таблицю. 

Word Transcription Definition 

major in (phr) [ˈmeɪdʒər ɪn ] to study something as your main 
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subject at a university or college 

degree (n) [dɪˈɡriː] 

the qualification obtained by students 

who successfully complete a university 

or college course 

research (n) [ˈriːsɜːtʃ] 

a careful study of a subject, especially 

in order to discover new facts or 

information about it 

focus on (phr) [ˈfəʊkəs ɒn] 

to give attention, effort, etc. to one 

particular subject, situation or person 

rather than another 

earn (v) [ɜːrn] 

to get something that you deserve, 

usually because of something good you 

have done or because of the good 

qualities you have 

deal with (phr) [diːl wɪθ] 

to take appropriate action in a 

particular situation or according to who 

you are talking to, managing, etc. 

position (n) [pəˈzɪʃn] a job 

field (n) [fiːld] 
a particular subject or activity that 

somebody works in or is interested in 

current (adj) [ˈkʌrənt] happening now; of the present time 

rank (n) [ræŋk] 
the position that somebody has in the 

army, navy, police, etc. 

Після опрацювання нового лексичного матеріалу, слухачам пропоную 

підготувати виступ-презентацію за наданим планом виступу. Виконання 

завдання спрямовано на вирішення певних комунікативних ситуацій, 

«вживання» слухачів в актуальні соціальні ролі, занурення в іншомовне 

професійне середовище, розвиток творчої уяви. 

Завдання 2. Вас відрядили представляти Національний університет 

оборони України імені Івана Черняховського на міжнародній конференції в 

Оксфорді (Велика Британія). За планом проведення заходу перед початком 

конференції проводиться дружня зустріч для всіх учасників у неформальному 

середовищі. Модератор пропонує всім присутнім стисло представити себе як 

науковця, свій виш та сферу власних наукових інтересів. 

План виступу 

1. Let me introduce myself... 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/navy#navy_sng_1
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2. What is your military rank? 

3. What is your academic rank? 

4. What is your current position? 

5. What are you majoring in? (What is your major?) 

6. What is the subject/topic of your research? 

7. What is the aim / goal / objective / of your research? 

Завдання 3. На засіданні секції модератор пропонує Вам виступити за 

однією із запропонованих тем: 

1. Military education issues are the main concern of the Ukrainian 

government. 

2. It is necessary to adopt NATO system of military education if we want to 

succeed. 

3. It is reasonable to ban all reforms concerning military education.  

4. Ukrainian military education is famous for its history, traditions and 

modern approaches. 

5. Nowadays we need to preserve our military education system in order to 

succeed as a nation. 

Сформулюйте ключові слова (словосполучення) за обраною темою, 

підготуйте стислий виступ (35 хв). Під час виступів запропонуйте різні 

погляди щодо вирішення проблеми. Тьютор стимулює максимально повне 

виявлення поглядів і позицій, зіставляє їх, допомагає слухачам належним 

чином аргументувати власні думки. Після виконання завдання слухачі 

систематизують погляди та розробляють рекомендації щодо реформування 

вищої військової освіти. 
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Н 7. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

Тема: «Моє професійне кредо» 

 

Освітньо-виховна мета: поповнити пасивний та активний іншомовний 

лексичний запас; відпрацювати вміння застосовувати професійну лексику для 

ділового спілкування; поглибити вміння іншомовної самопрезентації; 

виховувати у слухачів культуру іншомовного професійного спілкування. 

Заняття на тему «Моє професійне кредо» проводиться за такою схемою:  

I. Вступна частина (7 хв.).  

1. Вступне слово тьютора. Визначення теми та основних завдань 

заняття (2 хв).  

2. Актуалізація набутих знань. Фронтальна бесіда за запитаннями (5 хв). 

– Яку роль відіграє навчальний заклад унеперервній професіоналізації 

людини? 

– Чи поділяєте Ви думку про те, що саме виш формує особистість, її 

принципи та світогляд? 

II. Основна частина (73 хв).  

1. Перегляд відео «Hillary Clinton Addresses 2018 Yale University Class» 

(28 хв).  

2. Колективне обговорення стратегії  і тактики комунікативної поведінки 

Гіларі Клінтон (10 хв).  

3. Підготовка власного виступу (10 хв).  

4. Навчальна комунікація. Презентація виступів (20 хв.).  

5.  Підготовка власного резюме (CV) (5 хв). 

III. Заключний етап (10 хв).  

1. Підведення підсумків заняття (3 хв.).  
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2. Оцінювання слухачів (5 хв.).  

3. Постановка завдань для самостійної роботи (2 хв.).  

 

На підготовчому етапі слухачам пропоную ознайомитися з лексичним 

матеріалом перед початком перегляду відео. 

Завдання 1. Прочитайте, звертаючи увагу на нові лексичні одиниці, 

перевірте правильну вимову (транскрипцію) слів та словосполучень. Знайдіть 

синоніми та по можливості антоніми до кожного слова за 

допомогою електронних словників.  

Word  Transcription  Definition 

 

delighted (adj) 

 

[dɪˈlaɪtɪd] 

 

very pleased 

expect (v) [ɪkˈspekt] 

 

to think or believe that something will 

happen or that somebody will do 

something 

responsible (adj) [rɪˈspɒnsəbl] 

 

having the job or duty of doing 

something or taking care of 

somebody/something, so that you may 

be blamed if something goes wrong 

significant (adj) [sɪɡˈnɪfɪkənt] 

 

large or important enough to have an 

effect or to be noticed 

captivate (v) [ˈkæptɪveɪt] 

 

to keep somebody’s attention by being 

interesting, attractive, etc. 

witness (v) [ˈwɪtnəs] 

 

to see something happen (typically a 

crime or an accident) 

address (v) [əˈdres] 

 

to make a formal speech to a group of 

people 

defend (v) [dɪˈfend] 

 

to protect somebody/something from 

attack 

resilience (n) [rɪˈzɪliəns] 

 

the ability of people or things to 

recover quickly after something 

unpleasant, such as shock, injury, etc. 

embody (v) [ɪmˈbɒdi]  
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to express or represent an idea or a 

quality 

Обговорення відео в аудиторії розпочинаю з опрацювання 

запропонованої тьютором лексики, використаної у відеозапису, стратегій і 

тактик комунікативної поведінки Гіларі Клінтон. Для діалогу слухачі 

об’єднується у пари. Цей етап має важливе значення для мотивації активної 

навчально-пізнавальної діяльності слухачів, створення сприятливого 

психологічного мікроклімату, формування зацікавленого ставлення до 

навчальної іншомовної комунікації. Слухачам пропонується скласти діалог на 

довільну тему, використовуючи пропонований лексичний матеріал.  

Основний етап роботи відбувається після перегляду на занятті відео 

«Hillary Clinton Addresses 2018 Yale University Class». Для відпрацювання 

вміння презентувати себе іноземною мовою під час аудиторної роботи тьютор 

на основі фронтальної бесіди заздалегідь підготовленими запитаннями 

активізує набуту на попередніх заняттях іншомовну лексику щодо 

особливостей професійної діяльності. 

Для визначення рівня готовності до іншомовної міжособистісної 

комунікації у процесі спільного опрацювання відеозапису проводиться бесіда 

за запитаннями: 

1. Які враження справила на вас промова Гіларі Клінтон?  

2. До якої комунікативної стратегії і тактики вдається промовиця, щоб 

реалізувати поставлену мету? Прокоментуйте поведінку оратора, 

використовуючи окремі цитати її промови.  

3. Поясніть власне розумінння цитати Елеонори Рузвельт, яку 

використала промовиця, «You gain strength, courage and confidence by every 

experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to 

yourself, ‘I have lived through horror. I can take the next thing that comes along’». 

Під час відповідей на запитання та їх фронтального обговорення 

акцентується увага на закріпленні нової лексики, вміннях презентувати себе як 
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викладача, науковця, «занурюватися» в іншомовне середовище та вживатися в 

актуальні «соціальні ролі». 

На наступному етапі слухачі за допомогою технології кооперованого 

навчання «Інтерв’ю» розширюють свій активний та пасивний лексичні запаси, 

набувають досвіду інтерактивного іншомовного спілкування, відпрацьовують 

вміння налагоджувати професійну іншомовну комунікацію. 

Завдання 2. Уявіть, що Вам запропонували виступити перед колегами і 

випускниками одного з кращих військових вишів США  Військової академії 

м. Вест-Пойнт. Перед виступом Ви маєте дати інтерв’ю місцевим журналістам, 

щоб поділитися власними очікуваннями від спілкування з елітою 

американської армії.   

 

Протягом 35 хв відбувається іншомовна інтерактивна комунікація 

слухачів, презентація власних виступів, після чого інші слухачі задають 

запитання. Тьютор стимулює максимально повно виявляти наявні погляди і 

позиції, рекомендації, допомагає викладачам ВВНЗ належним чином 

аргументувати власні думки іноземною мовою.  

Після завершення виконання поставленого завдання проводиться вільна 

бесіда, під час якої слухачам  пропоную по черзі висловитися про переваги 

академічної мобільності викладачів ВВНЗ.  

Провідного значення у процесі розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладача ВВНЗ набуває звернення до іншомовного 

культурологічого контенту. З цією метою спроєктованою андрагогічною 

моделлю передбачено використання творів різних видів мистецтва, зокрема 

кіно. Саме тому методична частина заняття містить завдання інтерпретаційного 

характеру за фільмом «Freedom Writers» 

1. Перегляньте фільм «Freedom Writers», режисер Річард Лагравенезе, дата 

випуску  5 січня 2007 року. 
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2. Яке враження справила на вас кінострічка? 

3. У чому, на Вашу думку, полягає режисерський задум?  

4. Чи доводилося Вам як викладачу ВВНЗ мати аналогічні проблеми у 

професійній діяльності?  

5. Напишіть есе на тему «5 Tips for Improving Military Education in 

Ukraine». 

На заключному етапі відбувається підведення підсумків виконаних 

слухачами завдань. Таким чином, застосування технології кооперованого  

навчання  «Інтерв’ю» сприяє  набуттю іншомовного комунікативного досвіду, 

розширенню активного і пасивного лексичного запасу, відпрацюванню  

навичок застосування професійної лексики, вмінню налагоджувати професійну 

комунікацію та презентувати себе іноземною мовою. 

 

Література 

1. Hillary Clinton Addresses 2018 Yale University Class. URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJFAByAtC4U (дата звернення 20.01.2019) 
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Н 8. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

Тема: «Стажування та міжнародні конференції» 

Освітньо-виховна мета: поповнити активний іншомовний лексичний 

запас; відпрацювати вміння застосовувати професійну лексику для ділового 

спілкування засобами електронної комунікації; відпрацювати вміння 

оформлювати листи-запрошення іноземною мовою. 

Під час роботи над темою «Internships and International Conferences» 

застосовано такі завдання. 

 

Завдання 1. Прочитайте, звертаючи увагу на нові лексичні одиниці, у разі 

потреби  перевірте правильну вимову (транскрипцію) слів та словосполучень 

за допомогою електронних словників. 

 

Word  Transcription  Definition 

postgraduate (n) [ˌpəʊstˈɡrædʒuət] 

 

a person who already holds a first 

degree and who is doing advanced 

study or research; a graduate student 

academic (adj) [ˌækəˈdemɪk] 

 

connected with education, especially 

studying in schools and universities 

 

prominent (n) 

 

[ˈprɒmɪnənt] 
 

important or well known 

scholar (n) [ˈskɒlə(r)] 

 

a person who knows a lot about a 

particular subject because they have 

studied it in detail 

conference (n) [ˈkɒnfərəns] 

 

a large official meeting, usually lasting 

for a few days, at which people with 

the same work or interests come 
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together to discuss their views 

 

attend(v) 

 

[əˈtend] 

 

to be present at an event 

influence(v) [ˈɪnfluəns] 

 

the effect that somebody/something 

has on the way a person thinks or 

behaves or on the way that something 

works or develops 

analyse (v) [ˈænəlaɪz] 

 

to examine the nature or structure of 

something, especially by separating it 

into its parts, in order to understand or 

explain it 

thesis (n) [ˈθiːsɪs] 

 

a long piece of writing completed by a 

student as part of a university degree, 

based on their own research 

reliable (adj) [rɪˈlaɪəbl] 

 

that can be trusted to do something 

well 

Завдання 2. Складіть з наведеними словами 10 речень.  

Запропоновані слухачам завдання спрямовані  на збагачення пасивного 

лексичного запасу, підготовку до інтерактивної іншомовної комунікації на 

професійно орієнтовану тематику. 

Завдання 3. Прочитайте текст, з’ясуйте значення виділених слів. 

 

The Great Benefits of Attending Academic Conferences 

by Otero-Iglesias M.   

At an early stage in everyone’s PhD process they will ask themselves the 

question: shall I attend an academic conference? Immediately other questions come 

to mind. Do I have anything worthy to be presented? Can I just present my literature 

review or theoretical framework, or should I wait until I have my first results from 

my case studies? Perhaps it is better to go first to several workshops and graduate 

students conferences, get experience in presenting in front of my peers, and then 

make the jump to a senior academic conference? 
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These doubts are absolutely normal, and we all went through those, but in my 

experience the earlier one goes to senior academic conferences, the better. You learn 

and gain so much in these events that you should not postpone it to the later stages of 

your PhD. Of course, it is important to have something presentable. Do not go if you 

are not clear in your mind. But if you only have a literature review, a theoretical 

framework and some hypotheses, that’s fine. Write an abstract and try your chances. 

Writing abstracts that catch the eye of the conference selection team is a skill. Start 

training as soon as possible. 

Another skill that is important to have and that helps you to get to know other 

scholars and to be known in academic circles is to convene prearranged panels for the 

big academic conferences. Do not hesitate to write to the big names in your field 

proposing a panel. You will find that most of them will answer (which is already a 

win because they will get to know your name), and some of them might even say 

‘yes’ to your invitation. If you get your panel or abstract accepted, prepare your 

presentation well in advance so that you can use the time at the conference to go to 

other panels and network. This is very important. Do not waste your time in your 

room. 

By attending other presentations, you will learn from others and improve your 

own skills and knowledge about your field. It is also important to engage with their 

work, ask questions and perhaps go and see them after the panel. Like in any other 

profession, networking is very important in our field. This is the way to be invited to 

join collective research projects such as edited books, special issues in peer-reviewed 

journals or funding applications. 

For all these reasons, overcome your fears and doubts and dare to attend 

academic conferences at an early stage of your PhD and continue to do so at least 

once a year. The benefits are definitely bigger than the costs if you know how to get 

the most out of every conference [1]. 

Завдання 4. Уважно прочитайте речення, заповніть пропуски словами із 

тексту.  
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1. It is advisable that the Committee do so _________________ (as soon as 

possible). 

2. You get educated in your teens and in your 20s you _____________(get 

experience). 

3. I have an _______________in London two days from now (academic 

conference). 

4. This is a small grant mechanism for __________________ on environmental 

conflict management (research project). 

5. Isaac Newton is one the most distinguished ________________ in his field 

(scholar). 

Література 

 

1. Otero-Iglesias M. The Great Benefits of Attending Academic Conferences. 

URL: https://www.uaces.org/resources/articles/great-benefits-attending-academic-

conferences (дата звернення 07.08.2019) 

https://www.uaces.org/resources/articles/great-benefits-attending-academic-conferences
https://www.uaces.org/resources/articles/great-benefits-attending-academic-conferences
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Н 9. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

4 ROUTES TO GETTING A DOCTORATE 

 

Daniel Higginbotham 

October, 2018 

 

Studying a standard PhD by thesis isn't the only means of getting a 

Doctorate degree. Here are four other ways to achieve this prestigious 

qualification 

Integrated PhD 

This four-year qualification, also known as the New Route PhD, involves 

studying a one-year research Masters degree (MRes) before progressing onto a three-

year PhD. 

Offered by a selective consortium of universities across the UK, integrated 

PhDs are supported by the government and the British Council. Visit the UK 

Research and Innovation (UKRI) website for information on research and funding for 

different types of PhD. 

The integrated PhD exposes you to a combination of taught materials, practical 

experience and advanced research. This allows you to learn subject-specific 

methodologies while building the transferable skills that will enable you to become a 

leader in your chosen profession. 

Institutions can also develop personalised integrated PhD programmes to meet 

each student's needs. For example, universities may offer you the opportunity to gain 

a postgraduate certificate (PGCert) in Learning and Teaching (CiLT) - perfect if 

you're considering a career as a higher education lecturer. 

 

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/masters-degrees
https://www.ukri.org/
https://www.ukri.org/
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/postgraduate-diplomas-and-certificates
https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/higher-education-lecturer
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Professional Doctorate 

Geared primarily towards current professionals in vocational sectors such 

as healthcare, teaching and education, and engineering and manufacturing, this type 

of  Doctorate includes a significant taught component and, therefore, a smaller 

research project. 

Professional Doctorates are often taken on a part-time basis and can last 

anywhere between two and eight years. Like their standard PhD counterparts, they 

usually begin in October or January. 

While you won't typically be looking to get an academic job, your research is 

expected to contribute to theory as well as professional practice. Projects often 

revolve around a real-life issue that affects your employer. 

Several professional Doctorates, such as the Doctorate in Clinical Psychology 

(DClinPsy), are accredited by a professional body - for instance, the Health & Care 

Professions Council (HCPC) and the British Psychological Society (BPS) - and may 

also lead to a professional qualification. 

Common titles for graduates of professional Doctorate degrees include: 

 Doctor of Business Administration (DBA) 

 Doctor of Education (EdD) 

 Doctor of Medicine (MD) 

 Doctor of Engineering (EngD). 

Unlike many professional Doctorates, the EngD is typically offered as a full-time 

course and is aimed at young engineering graduates with little or no professional 

experience. 

 

PhD by publication 

This route involves submitting previously published work - such as books, book 

chapters and journal articles - which together form a coherent body of work and show 

evidence of an original contribution to a particular field of study. 

It is often taken by mid-career academics who have not had the opportunity to 

undertake a standard Doctorate degree. 

https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/healthcare
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/teacher-training-and-education
https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experience/job-sectors/engineering-and-manufacturing
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/phd-study/getting-an-academic-job
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/professional-qualifications
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Generally, a minimum of between five and eight published pieces are required, 

but this varies between institutions and depends on their length. The published work 

will be assessed to the same rigorous standards as a traditional PhD by thesis. 

You must also provide a written supporting statement, which can range from 

5,000 to 20,000 words, and present your work to an academic committee. A 

supervisor will assist you with selecting which publications to submit and with the 

supporting statement. 

Some universities accept only their own graduates for a PhD by publication, 

while others restrict this route to their academic staff. In general, you should have 

graduated from your first degree at least seven years ago to be eligible. 

 

Distance learning PhD 

As PhDs are based primarily on independent research rather than time spent in 

lectures and seminars, distance learning is a viable route for many students. 

If you have family or work commitments, or are an international student, this gives 

you the chance to undertake a PhD without having to live close to your chosen 

university. It is also a good option if the subject you're researching or access to 

archive materials require you to be based in a specific location. 

For the most part, you will be in touch with your supervisor by phone, email or 

Skype. However, you'll generally need to attend university for one or two weeks of 

each academic year for meetings and to receive training in research skills. Your final 

examination will also be undertaken on a face-to-face basis. 

Distance learning PhDs are available at a growing number of UK universities, 

and you can usually register as a full or part-time student. The level of fees you pay 

varies between institutions - some charge the same as for a standard PhD while others 

offer a reduced rate. 

 

Література 

1. Higginbotham D. 4 ROUTES TO GETTING A DOCTORATE. URL: 

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/phd-study/4-routes-to-getting-a-

doctorate (дата звернення 18.05.2019)

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/phd-study/4-routes-to-getting-a-doctorate
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study/phd-study/4-routes-to-getting-a-doctorate
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Н 10. Методичні матеріали, що використовувалися у процесі розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності викладачів вищих військових 

навчальних закладів 

 

Тренінг: «MY INTERNSHIP IN NATO HEADQUARTERS» 

Освітньо-виховна мета тренінгу: засвоєння іншомовної професійно 

орієнтованої лексики, поповнення активного та пасивного лексичного запасу, 

поглибленні досвіду групової іншомовної комунікації; виховання культури 

іншомовного професійного спілкування, вміння презентувати себе як 

викладача, науковця.  

Очікуваним результатом проведення тренінгу є набуття професійного 

комунікативного досвіду, відпрацювання нової лексики, сталих виразів для 

обговорення проблемного питання, занурення в іншомовне середовище, 

використання різних стилів спілкування та способів комунікативної поведінки. 

Оптимальна чисельність учасників тренінгу : 1012 осіб. 

Час проведення тренінгу: 2 академічні години. 

У структурі педагогічного тренінгу, проведеного на основі інтерактивних 

технологій навчання, можна виокремити такі компоненти:  

I. Вступна частина (10 хв).  

1. Вступне слово викладача. Оголошення теми, мети заняття (5 хв).  

2. Підготовка до сприйняття нового матеріалу. Вільна бесіда на (5 хв).  

II. Основна частина (70 хв).  

1. Ознайомлення з новим лексичним матеріалом(10 хв).  

 

Тренінг розпочинаю з обговорення запропонованої тьютором нової 

лексики, необхідної для успішного виконання подальших комунікативних 

завдань. Для відпрацювання вміння презентувати себе іноземною мовою під 

час аудиторної роботи тьютор на основі фронтальної бесіди активізує лексичні 

знання щодо презентації офіцера. 
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Завдання 1. Прочитайте, перевіряючи правильність вимови 

(транскрипцію) слів та словосполучень за допомогою електронних словників. 

Об’єднайтеся у пари та спробуйте самостійно пояснити значення 5 слів своєму 

партнеру. 

Word  Transcription  Definition 

internship (v) [ˈɪntɜːnʃɪp/] 

 

a period of time during which a student 

or new graduate gets practical 

experience in a job 

 undertake (v) [ˌʌndəˈteɪk] 

  

to make yourself responsible for 

something and start doing it 

participant (n)  [pɑːˈtɪsɪpənt] 

 

a person who is taking part in an activity 

or event 

 

objective (n) 

 

[əbˈdʒektɪv] 

 

something that you are trying to achieve 

apply for (phr) [əˈplaɪ] 

 

to make a formal request, usually in 

writing, for something such as a job, a 

loan, permission for something, a place 

at a university, etc. 

facilitate (v) [fəˈsɪlɪteɪt] 

 

to make an action or a process possible 

or easier 

 

requirement (n) 

 

[rɪˈkwaɪəmənt] 

 

something that you need or want 

suppose (v) [səˈpəʊz] 

 

to think or believe that something is true 

or possible (based on the knowledge that 

you have) 

experience (n) [ɪkˈspɪəriəns] 

 

the knowledge and skill that you have 

gained through doing something for a 

period of time; the process of gaining 

this 

 

implement (n) 

 

[ˈɪmplɪment] 

 

to make something that has been 

officially decided start to happen or be 

used 

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-uk/require
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headquarters (n) [ˌhedˈkwɔːtəz] 

 

a place from which an organization or a 

military operation is controlled 

 

2. Презентація учасників тренінгу (10 хв).  

Завдання 2. Використовуйте подані сталі фрази для презентації себе як 

учасника стажування: 

– Let me introduce myself; 

– You already know….; 

– My rank is/ my position is….; 

– I am majored in…. 

3. Обговорення очікувань від стажування у штаб-квартирі НАТО (15 хв).  

Для обговорення важливості стажування викладачів ВВНЗ у штаб-

квартирі НАТО слухачі об’єднуються у пари. Слід наголосити на актуальності 

цього етапу для мотивації активної навчально-пізнавальної діяльності слухачів, 

створення сприятливого психологічного мікроклімату на занятті, формування 

зацікавленого ставлення до навчання та навчальної комунікації.  

1. Що Ви очікуєте від стажування у штаб-квартирі НАТО?  

2. Які питання Ви маєте до колег із вишів країн-учасниць НАТО? 

Під час відповіді на запитання та їх фронтального обговорення акцентую 

увагу на знанні та вмінні використовувати нову лексику, вміннях презентувати 

себе як офіцера, викладача ВВНЗ, науковця, «занурюватися» в іншомовне 

середовище та вживатися в актуальні «соціальні ролі». 

4. Обговорення шляхів імплементації стандартів НАТО в Україні (10 хв). 

Завдання 3. Використовуйте подані сталі вирази для обговорення 

проблемного питання. 

 Discussion of a 

Problem 
Persuasion Expressing Hopes 

1. this turns out to be 

even problematic 

because…..; 

I feel we should now 

discuss…; 

It would be perfect if you 

could only improve… 

2. these problems are 

difficult to handle….; 
I believe we ought to…; I hope that…; 
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3. a challenging problem 

which arises in this 

domain is …..; 

Let’s now look at…; I would expect to …; 

4. one way to overcome 

these problems is to ; 

I hope we can now 

discuss…; 
I’d like to…; 

5. there exist many 

methods for dealing 

with this problem….; 

I’d be grateful if we 

could now talk about… 
It’d be brilliant if… 

 

На наступному етапі викладачі ВВНЗ за допомогою інтерактивної 

технології «Дискусія» розширюють активний та пасивний лексичні запаси, 

поглиблюють досвід інтерактивного іншомовного спілкування, відпрацьовують 

вміння налагоджувати професійну іншомовну комунікацію, відшліфовують 

вміння обговорювати проблемне питання. 

5. Розроблення варіантів вирішення проблемної ситуації (15 хв.).  

Завдання 1. Обговоріть реформування військової освіти в Україні, а також  

шляхи імплементації стандартів НАТО та запропонуйте шляхи вирішення 

наявних проблем. 

Протягом 35 хв триває іншомовна інтерактивна комунікація викладачів 

ВВНЗ, презентація власних виступів, а після цього  обмін запитаннями. 

Тьютор модерує обговорення, щоб учасники тренінгу  належно аргументували 

власні думки іноземною мовою за допомогою запропонованої на початку 

тренінгу лексики. Після виконання поставленого завдання проводять вільну 

бесіду, під час якої учасникам тренінгу пропоную по черзі висловитися з 

приводу їх вражень.  

6. Публічний захист групами власного варіанта вирішення 

проблеми (10 хв).  

III. Заключна частина (10 хв).  

1. Підведення підсумків заняття (5 хв).  

2. Оцінювання слухачів (5 хв). 
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Додаток П 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Арістархова М. С. Забезпечення якості іншомовної підготовки 

викладачів ВВНЗ у системі військово-педагогічного співробітництва: Вісник 

Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні 

науки. Старобільськ, 2017. Ч. І, вип. 8 (313). С. 29–35. 

2. Арістархова М. С. Теоретико-методологічні основи розвитку 

іншомовної комунікативної компетентності у викладачів ВВНЗ: Військова 

освіта : зб. наук. пр. Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. Київ, 2018. № 1 (37). С. 18–27. 

3. Арістархова М. С. Особливості використання ділової гри у процесі 

розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Молодий вчений : зб. наук. праць. Херсон, 2020. № 4(80). С. 129–133. 

4. Арістархова М. С. Модель розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти. Актуальні 

питання гуманітарних наук : зб. наук. праць. Дрогобич, 2020. № 30. Ч. 3, 

С. 206212.  

 

Наукові праці, опубліковані в зарубіжних періодичних наукових 

виданнях: 

 

6. Aristarkhova M. S. Modern Approaches to Development of Foreign 

Language Communicative Competence of  Military Lecturers. Science and Education 

a New Dimension: Pedagogy and Psychology: VII(82), Issue 202, Budapest, 2019. 

P. 7–11. 

7. Aristarkhova M. S. Analysis of Study Results of Development of Foreign 

Language Communicative Competence of Lecturers of Higher Military Educational 

Institutions. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology: 



281 

 

VIII(94), Issue 236, Budapest, 2020. P. 11-14 

 

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

8. Арістархова М. С. Розвиток іншомовної комунікативної 

компетентності як чинник академічної мобільності викладачів вищих 

військових навчальних закладів. Викладання іноземних мов для працівників 

правоохоронних органів та сектору безпеки: матеріали міжвузів. методичного 

семінару (м. Київ, 12 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 7–8. 

9. Aristarkhova M. S. Development of the Foreign Communicative 

Competence as a Factor of Academic Mobility of Tutors of the Higher Military 

Education Institution. Національна безпека України : актуальні проблеми і шляхи 

їх вирішення: матеріали третьої всеукр. курсантсько-студентської наук.-практ. 

конф. (м. Одеса, 24 листопада 2017 р.). Одеса, 2017. С. 135–136. 

10. Арістархова М. С. Використання інтерактивних технологій навчання у 

процесі розвитку іншомовної комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. 

Актуальні проблеми вищої професійної освіти: матеріали міжнарод. наук.-

практ. конф. (м. Київ, 20 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 123–124. 

11. Арістархова М. С. Діагностика сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. Філософсько-соціологічні та 

психолого-педагогічні проблеми підготовки особистості до виконання завдань 

в особливих умовах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 червня 2018 р.). 

Київ, 2018. С. 19–21. 

12. Арістархова М. С. Особливості розвитку іншомовної комунікативної 

компетентності викладачів ВВНЗ. Сучасна освіта: методологія, теорія, 

практика: матеріали наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 12 березня 2019 р.). Дніпро, 

2019. С. 65–67. 

13. Арістархова М. С. Критерії та підходи до розвитку іншомовної 

комунікативної компетентності викладачів ВВНЗ. Проблеми реформування 

педагогічної науки та освіти: матеріали наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 14-15 

лютого 2020 р.). Ужгород, 2020. С. 77–79. 
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Додаток Р 

Акти впровадження 
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