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АНОТАЦІЯ 

 

 

Цимбал І. В. Психологічні особливості навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних 

наук за спеціальністю 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» – 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», Інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, Київ. – 2019. 

У дисертації «Психологічні особливості навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами» здійснено 

теоретичний аналіз досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

психології. 

Визначено, що робота з іншомовним науковим текстом є складним 

когнітивним процесом, який включає читання тексту (сприймання, розуміння 

й осягнення його смислу), та подальше створення вторинного тексту, його 

аналіз та оцінку. 

Крім того, на адекватне сприймання та розуміння тексту впливають як 

об’єктивні – зовнішні (зовнішня обстановка, стан робочого місця та 

приміщення; особливості оформлення графічної інформації, стиль, структура 

тексту; час) так і суб’єктивні – внутрішні чинники, які визначають 

відношення читача до читання, його здібності та навички сприймання та 

переробки тексту (психологічний стан читача, його здібність зосередитись; 

поле зору; внутрішнє приговорювання; регресія; знання предмету та мови; 

прогнозування; здатність довгий час зберігати інформацію, тощо). 

Визначено поняття ефективності навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами – відношення досягнутого результату роботи з текстом 

до максимально можливого в даних умовах або наперед запланованого. 
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Теоретично обґрунтовано психологічні особливості навчання 

майбутніх фахівців технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами: навчання цілеспрямованому читанню, що має 

випереджальний характер; урахування протягом навчання індивідуально-

психологічних особливостей студентів; забезпечення у процесі навчання 

усвідомлення необхідності роботи з іншомовними науковими текстами, 

розуміння таких текстів, осягнення їхнього смислу; сприяння розвитку 

стійкої внутрішньої мотивації до навчання та усвідомленню необхідності 

роботи з текстом; формування у процесі навчання стійких читацьких 

навичок, розвиток самоорганізованості, опанування іншомовних наукових 

текстів без допомоги перекладача, прагнення робити це регулярно, розвиток 

концентрації уваги, зосередженості на тексті задля скорочення регресій тощо. 

Обґрунтовано психологічну структуру навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами, яка включає 

мотиваційний, когнітивний, операційний та емоційно-вольовий компоненти.  

Констатувальна частина дослідження проводилась у три етапи. На 

першому етапі констатувального експерименту було підібрано комплекс 

діагностичних методик для дослідження компонентів навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. 

На другому етапі проводилось дослідження індивідуально-

психологічних особливостей студентів, що дозволило виділити психологічні 

особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами. 

На третьому етапі констатувальної частини експерименту був 

здійснений аналіз впливу мотиваційних, когнітивних, операційних та 

емоційно-вольових особливостей студентів на процес навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами. 

Проведений кореляційний та кластерний аналіз дозволив виділити 

основні п’ять стилів роботи з іншомовними науковими текстами. Подано 

опис основних характеристик кожного стилю та запропоновані практичні 
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рекомендації для більш продуктивного навчання читанню фахової літератури 

іноземною мовою.  

Завдяки даним, отриманим у результаті кореляційного аналізу 

досліджуваних компонентів навчання студентів з іншомовними науковими 

текстами, було виявлено, що: студенти, які прагнуть стати 

висококваліфікованими фахівцями, налаштовані на досягнення успіху у своїй 

галузі; у студентів, які опрацьовують іншомовні наукові тексти лише аби 

отримати позитивну оцінку або залік (зовнішня мотивація), а не для того, 

щоб отримати нові необхідні знання, мотивація уникнення невдач переважає 

над мотивацією досягнення успіху; студенти, націлені на успіх, на виконання 

поставленої задачі, перечитують незрозумілі фрагменти тексту без 

сторонньої допомоги, а студенти, які бояться поразки, невдачі, не готові 

брати на себе відповідальність, прагнуть швидкого результату; студенти, які 

прагнуть самовдосконалення, саморозвитку найбільш вмотивовані на успіх; 

студентам з високим рівнем мотивації досягнення успіху притаманне 

прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. 

Студенти технічних спеціальностей, які налаштовані на успіх, мають 

високий рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти, стараються щодня 

читати іншомовні наукові тексти заради професійного самовдосконалення 

(або продовження свого навчання за кордоном), поповнення свого 

словникового запасу новими термінами. І навпаки, студенти з високим 

рівнем мотивації уникнення невдач, читають іншомовні наукові тексти перед 

семестровим контролем та вважають цей вид навчальної діяльності 

складним, не цікавим та не потрібним для їхньої професії.  

Розроблена програма тренінгових занять з підвищення ефективності 

роботи з іншомовними науковими текстами спрямована на формування та 

розвиток індивідуально-психологічних особливостей учасників 

експерименту: розвитку стійкої внутрішньої мотивації до опрацювання 

наукової літератури іноземною мовою і мотивації досягнення успіху; 

розвитку пам’яті та концентрації уваги; формування навичок ефективного 
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читання; підвищення рівня самоорганізованості. Програма була розроблена з 

урахуванням когнітивних стилів роботи з іншомовними науковими текстами. 

Організаційні умови щодо впровадження програми підвищення 

ефективності навчання студентів роботі з іншомовними науковими текстами 

сприяють оптимізації навчального процесу, покращенню психологічного 

клімату та групової роботи протягом тренінгів, фізичного та психічного 

здоров’я студентів. 

Результати впровадження програми тренінгових занять з підвищення 

ефективності роботи іншомовними науковими текстами в експериментальній 

групі показали позитивну динаміку показників рівнів мотивації досягнення 

та самоорганізованості студентів, коефіцієнту ефективності роботи з текстом.  

В експериментальній групі кількість студентів, вмотивованих на 

досягнення успіху, зросла на 22,3%, а в контрольній групі лише у одного 

студента був зафіксований перехід з підгрупи вмотивованих на досягнення 

успіху до підгрупи, вмотивованих на уникнення невдач. 

В результаті впровадження програми підвищення ефективності 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами кількість студентів із 

високим рівнем самоорганізованості зросла на 22,3%, а кількість студентів із 

середнім рівнем самоорганізованості відповідно зменшилась. 

Кількість студентів в експериментальній групі з низьким значенням 

коефіцієнту ефективної роботи з текстом зменшилась на 29,6%, а з достатнім 

та високим значенням зросла відповідно на 22,2 та на 7,4%. 

Отримані результати свідчать, що розроблена програма є ефективним 

засобом подолання студентами когнітивних та інших утруднень протягом 

читання, формування у студентів умінь розуміти в деталях розгорнуті, 

складні тексти за фахом, працювати зі значними за обсягом текстами з метою 

пошуку та відтворення конкретної заданої інформації, використовувати 

отриману з прочитаного тексту інформації для написання анотацій, 

рефератів, курсових та інших робіт, як рідною, так і іноземною мовами. 

Наукова новизна одержаних результатів та теоретична значущість 
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дослідження: 

уперше: виокремлено стилі роботи студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами, визначено змістовне наповнення цих 

стилів, досліджено їхній вплив на осягнення смислу іншомовних наукових 

текстів; науково обґрунтовано психологічну структуру навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами; 

визначено вплив індивідуально-психологічних особливостей студентів 

технічних спеціальностей (мотиви, стиль роботи з іншомовними науковими 

текстами, досвід, тип інтелекту, рівень самоорганізованості) на ефективність 

навчання роботі з науковими текстами іноземною мовою;  

розширено уявлення про психологічні особливості навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами; 

психологічні чинники, які сприяють ефективному навчанню студентів 

технічних спеціальностей;  

набули подальшого розвитку та узагальнені знання з проблеми читання 

наукової літератури іноземною мовою; основні психологічні утруднення, що 

виникають у процесі роботи студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що підібрано 

комплекс діагностичних методик для з’ясування індивідуально-психологічних 

особливостей студентів технічних спеціальностей, які впливають на успішне 

осягнення ними смислу іншомовних наукових текстів; розроблено авторську 

анкету для діагностики стилю роботи студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами; розроблено та емпірично апробовано 

програму, спрямовану на підвищення ефективності навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами з урахуванням її психологічних 

особливостей; доведено позитивний вплив програми на підвищення 

ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами; визначено 

організаційні умови впровадження програми підвищення ефективності 

навчання студентів роботі з іншомовними науковими текстами на заняттях з 



7 
 

іноземної мови, які позитивно впливають на оптимізацію навчального 

процесу. 

Теоретичні положення, одержані результати та висновки дослідження 

можуть використовуватися у процесі викладання дисципліни «Іноземна 

мова», «Іноземна мова професійного спрямування» та ін. під час підготовки 

фахівців технічних спеціальностей у закладах вищої освіти. 

Ключові слова: іншомовні наукові тексти, читання, сприймання, 

розуміння, мотивація, індивідуально-психологічні особливості, стилі роботи 

з іншомовними науковими текстами. 
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ABSTRACT 

Tsymbal I.V. Psychological peculiarities of teaching students of technical 

specialities to work on foreign scientific texts. – Qualification scientific work 

published as a manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate of Psychological Sciences in specialty 

19.00.07 – Pedagogical and Developmental Psychology. – National Technical 

University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Institute of 

Pedagogical Education and Adult Education of the National Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine.– Kyiv, 2019. 

In the thesis "Psychological peculiarities of teaching students of technical 

specialities to work on foreign scientific texts" is carried out a theoretical analysis 

of study of this problem in the domestic and foreign psychology. 

Work on a foreign scientific text has been determined as a complex 

cognitive process that involves reading the text (perceiving, understanding, and 

comprehending of its meaning), and, if necessary, creating of a secondary text, its 

analysis and evaluation. 

The adequate perception and understanding of the text are influenced by the 

objective – external (the external environment, the state of the workplace and 

room, the particularities of the design of graphic information, style, structure of the 

text, time) and subjective – internal factors that determine the attitude of the reader 

to reading, his ability and skills of perception and working on the text (the reader’s 

psychological state, his ability to concentrate his attention, the field of view, 
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internal sense of speech, regression, knowledge of the subject and language, 

prediction, the ability to keep the information for a long time in his memory, etc.). 

The notion of the effectiveness of teaching to work on foreign scientific texts 

has been determined as the relation of the achieved result of work on the text to the 

maximum possible in the given conditions or in conditions planned in advance.  

Psychological peculiarities of teaching future technical specialists to work 

on foreign scientific texts are theoretically substantiated: teaching of purposeful 

reading, which has advanced character; taking into account the students’ individual 

psychological traits during teaching; ensuring during the learning of awareness of 

the need to work on foreign scientific texts, understanding of such texts, 

comprehending their meaning; facilitating the development of sustainable intrinsic 

motivation for learning and awareness of the need to work with text; developing 

stable reading skills, developing self-organization, reading scientific texts without 

the help of a translator, the desire to do it regularly, developing a concentration of 

attention, focusing on text in order to reduce regressions, and so on. 

The psychological structure of the teaching of students of technical 

specialties to work on foreign scientific texts has been substantiated; it includes 

motivational, cognitive, operational and emotional-volitional components. 

The study has been carried out in three stages. At the first stage of the 

confirmatory experiment, a package of diagnostic methods has been selected; it 

studies the components of teaching students of technical specialties to work on 

foreign scientific texts. 

At the second stage, the study of students’ individual psychological traits has 

been carried out; it allowed finding out the psychological peculiarities of teaching 

students of technical specialties to work on foreign scientific texts. 

At the third stage, an analysis of the influence of motivational, cognitive, 

operational and emotional-volitional traits of the students on the process of 

teaching to work on foreign scientific texts has been carried out. 

The correlation and cluster analysis allowed distinguishing the main five 

styles of work on foreign scientific texts. The description of the main 
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characteristics of each style and practical recommendations are given for more 

effective teaching of reading professional literature in a foreign language. 

Obtained results of the correlation analysis of the studied components of 

teaching students to work on foreign scientific texts allowed to conclude that: 

students who seek to become highly skilled specialists are determined to succeed 

in their domain; students who read foreign scientific texts only in order to obtain a 

positive assessment (external motivation), rather than in order to obtain the 

necessary new knowledge the motivation for avoiding failures prevails over the 

achievement motivation; students who succeed in pursuit of the task, re-read 

incomprehensible fragments of the text without the help of others, and students 

who are afraid of defeat, are not ready to assume responsibility, seek fast results; 

students who seek self-improvement, self-development are most motivated to 

succeed; students with a high level of achievement motivation aspire to self-

development and self-improvement. 

Students of technical specialties who are disposed to succeed have a high 

level of ability to self-development and self-education; they try to read foreign 

scientific texts every day for the professional self-improvement (in order to study 

or work abroad), to widen their vocabulary with new words and specific terms. 

And vice versa, students with a high level of motivation to avoid failures, read 

foreign scientific texts before semester control, and consider this kind of activity to 

be difficult, uninteresting and not necessary for their profession. 

The objective of the program of training sessions for improving the 

effectiveness of working on foreign scientific texts is aimed is to form and develop 

individual psychological traits of the experiment’s participants: to develop stable 

internal motivation for the work on scientific literature in a foreign language and 

the achievement motivation; to develop the memory and concentration of attention; 

to form effective reading skills; to increase the level of self-organization. The 

program has been developed by taking into account the styles of work on foreign 

scientific texts. 
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Organizational conditions for the implementation of the program of 

improving the effectiveness of students' training in work on foreign scientific texts 

contribute to the optimization of the educational process, improvement of the 

psychological climate and group work during trainings, physical and mental health 

of students. 

Results of the implementation of the training program for improving the 

efficiency of work on foreign scientific texts in the experimental group have 

showed a positive dynamics of levels of achievement motivation and level of 

students’ self-organization, as well as the index of effective reading. 

In the experimental group, the number of students with achievement 

motivation has increased by 22.3%, meanwhile, in the control group only one 

student has moved from subgroup with achievement motivation to a subgroup 

motivated to avoid failures. 

As a result of the implementation of the program to improve the efficiency 

of teaching students to work on foreign scientific texts, the number of students 

with a high level of self-organization has increased by 22.3%, meanwhile, the 

number of students with an average level of self-organization has decreased. 

The number of students in the experimental group with a low value of the 

index of effective reading has decreased by 29.6%, but the number of students with 

sufficient and high values has increased by 22.2% and 7.4%, respectively. 

The obtained results indicate that the created program is an effective method 

of overcoming students’ cognitive and other difficulties during reading, forming 

students' skills to understand detailed, complex texts on the specialty, work with 

long texts in order to search and reproduce specific information, use the 

information obtained from text for writing annotations, abstracts, coursework and 

other works, both in native and foreign languages. 

The scientific novelty and theoretical significance of the dissertation 

research include: 

for the first time the styles of work of technical specialties students on 

foreign scientific texts have been distinguished, the meaningful filling of these 
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styles has been determined, their influence on the understanding of the meaning of 

foreign scientific texts has been investigated; the psychological structure of 

teaching students of technical specialties to work on foreign scientific texts is 

scientifically substantiated; influence of individual psychological traits of technical 

specialties students (their motives, style of work on foreign scientific texts, 

experience, multiple intelligence, level of self-organization) on the effectiveness of 

teaching the work on scientific texts in a foreign language has been determined; 

the idea of psychological peculiarities of teaching technical specialties 

students to work on foreign scientific texts has been expanded as well as 

psychological factors that contribute to the effective teaching of students of 

technical specialties; 

have been acquired further development and generalized knowledge on the 

problem of reading scientific literature; main psychological difficulties that 

technical specialties students face during their work on foreign scientific texts. 

The applied value of the obtained results: has been selected a set of 

diagnostic techniques for examination of the individual psychological traits of 

students of  technical specialties that influence the successful understanding of the 

meaning of foreign scientific texts; the author's questionnaire has been created for 

diagnostics of the style of work on foreign scientific texts by students of technical 

specialties; has been developed and empirically tested a program aimed at 

improving the effectiveness of teaching to work on foreign scientific textes that 

takes into account its psychological characteristics; has been proved the positive 

impact of the program on improving the effectiveness of teaching of working on 

foreign scientific texts; the organizational conditions for the implementation of the 

program of improving the effectiveness of students' teaching of work on foreign 

scientific texts while foreign language lessons, that has a positive influence at the 

optimization of the educational process, have been defined. 

The theoretical provisions, the obtained results and the conclusions of the 

research can be used in the course of teaching the disciplines "Foreign language", 
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"Foreign language for specific purposes", etc. during the teaching of specialists in 

technical institutes and universities. 

Key words: foreign scientific texts, reading, perception, understanding, 

motivation, individual psychological traits, styles of work on foreign scientific 

texts. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Невпинний розвиток відносин України з 

розвиненими країнами світу у галузі науки і техніки, стрімкий потік науково-

технічної інформації, що постійно оновлюється, зумовлюють підвищений 

попит на ринку праці на кваліфікованих фахівців, які вільно володіють 

іноземними мовами, вміють швидко знаходити та опрацювати необхідну для 

них інформацію не лише з вітчизняних, але й зарубіжних джерел і, як 

наслідок, мають можливість ознайомитись з безцінним досвідом зарубіжних 

колег, знайти і застосувати новітню інформацію в наукових і практичних 

цілях. 

Водночас, аналіз практики професійної діяльності фахівців технічних 

спеціальностей свідчить про недостатню здатність до роботи з опанування 

іншомовних наукових текстів значної кількості спеціалістів. Отже, навчання 

майбутніх фахівців технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами має стати одним з невід’ємних напрямів їхньої 

підготовки у закладах вищої освіти, а дослідження психологічних 

особливостей цього процесу виступає актуальною проблемою педагогічної 

психології.  

Слід зазначити, що психологічні та педагогічні аспекти розвитку 

особистості фахівців у процесі навчання загалом досліджували 

О. І. Бондарчук, І. В. Ващенко, О. І. Власова, І. В. Данилюк, Е. О. Помиткін та 

ін. Що ж до дослідження особливостей навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами, то воно розгорталось у декількох аспектах. По-перше, у 

межах багатьох наук: педагогіки, психології, психолінгвістики, лінгвістики, 

філологічної герменевтики та ін. досліджено процес читання та пов’язані з 

ним сприймання й розуміння тексту (Г. І. Богін, А. А. Брудний, Л. П. Доблаєв, 

Т. М. Дрідзе, М. І. Жинкін, З. І. Кличнікова, О. О. Леонтьєв, І. Ф. Неволін та 

ін.). Теоретичні та практичні дослідження з психології читання текстів різних 

жанрів, у тому числі іншомовних, здійснювали А. В. Антонов, В. О. Артемов, 
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Б. В. Бєляєв, С. І. Бондар, Л. С. Виготський, Т. В. Дроздова, І. О. Зимня, 

О. М. Лозова, Н. О. Михальчук, І. І. Усов, Р. М. Фрумкін, Л. В. Ширінкіна та 

ін. 

По-друге, теоретичні основи вивчення фахової іншомовної лексики, 

навчання роботі з іншомовними текстами розглядали у своїх працях 

Н. І. Аверкіна, В. Д. Борщовецька, О. І. Вельчева, А. І. Мельник, Т. Н. Мініна, 

В. В. Шмідт та ін. О. Б. Бессерт розробила концепцію індивідуального 

читання іноземною мовою, в основі якої лежить особистісно-орієнтований 

підхід.  

По-третє, на проблемі розуміння наукових текстів зосередили свій 

науковий інтерес психологи В. Г. Андросюк, М. В. Бистрих, Н. А. Буре, 

С. К. Буховець, В. Б. Григоров, Л. П. Доблаєв, Т. В. Дроздова, В. П. Іванова, 

О. М. Корніяка, О. Ю. Крутських, С. Л Лєдовських, Н. В. Чепелєва та ін. 

Дослідженню різних аспектів розуміння наукових текстів, у тому числі, 

утруднень, з якими стикається читач протягом опрацювання таких текстів, 

присвячені роботи А. Грассера, Х. Леона, Х. Отеро та ін.  

Разом з тим, психологічні особливості розуміння іншомовного 

наукового тексту досліджувалися лише стосовно студентів гуманітарних 

спеціальностей (Т. В. Кравчина). Що ж до психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами, то ця проблема залишається найменш вивченою. 

Оскільки дослідження процесу розуміння текстів передбачає врахування як 

його об’єктивних особливостей (структури тексту, його лексико-семантичних 

та граматичних особливостей), так і психологічних особливостей читача 

(особливостей його пам’яті, сприймання, тощо), воно має здійснюватись з 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів і 

специфіки їхнього майбутнього фаху. Проте аналіз психолого-педагогічних 

джерел засвідчив відсутність цілісних досліджень, що розкривають специфіку 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами з урахування їхніх індивідуально-психологічних 
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особливостей. 

Зважаючи на актуальність та недостатню теоретично-практичну 

розробленість цієї проблеми, було обрано тему дисертаційного дослідження 

«Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовними науковими текстами». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір 

напряму дослідження безпосередньо пов'язаний з науково-дослідною темою 

«Теорія і практика психолого-педагогічного забезпечення розвитку людино-

центричних компетенцій майбутніх фахівців в умовах технічного 

університету» (номер державної реєстрації – 0115U007213) кафедри 

психології і педагогіки факультету соціології і права Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського».  

Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

факультету соціології і права Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (протокол № 4 

від 23 грудня 2010 р.) та узгоджено в Раді з координації досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 1 від 28 січня 2014 

р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі 

з іншомовними науковими текстами; розробити та апробувати програму 

підвищення ефективності навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовними науковими текстами з урахуванням виявлених 

психологічних особливостей. 

Відповідно до зазначеної мети визначено такі завдання: 

1. За результатами теоретичного аналізу наукових джерел виокремити 

основні підходи до дослідження психологічних особливостей роботи з 

іншомовними науковими текстами та навчання їй студентів. 

2. Обґрунтувати психологічну структуру, особливості та чинники 
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успішного навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами.  

3. Емпірично дослідити психологічні особливості навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами та 

індивідуально-психологічні особливості студентів, що сприяють ефективному 

навчанню роботі з іншомовними науково-технічними текстами.  

4. Виокремити стилі роботи з іншомовними науковими текстами, 

визначити їхній вплив на осягнення студентами смислу таких текстів. 

5. Розробити та апробувати програму підвищення ефективності 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами. 

Об’єкт дослідження – процес навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами як психологічний 

феномен. 

Предмет дослідження – психологічні особливості процесу навчання 

студентів роботі з іншомовними науковими текстами. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань та 

досягнення мети дослідження було застосовано комплекс теоретичних, 

емпіричних та математичних методів: 

теоретичні методи: теоретичний аналіз психолого-педагогічної та 

науково-методичної літератури, вивчення й узагальнення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду;  

емпіричні: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, метод 

експертних оцінок, які використано для більш глибокого, цілісного вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей студентів технічних 

спеціальностей; психолого-педагогічний експеримент у формі 

констатувального (здійснення емпіричного дослідження психологічних 

особливостей навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами), та формувального (впровадження 

розробленої програми підвищення ефективності навчання студентів 
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технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами) 

експерименту;  

методи обробки та інтерпретації отриманих даних: контент-аналіз, 

порівняння, узагальнення); методи математичної статистики (статистичне 

групування, варіаційний, кореляційний, кластерний та факторний аналіз. 

Статистична обробка даних і графічна презентація результатів здійснювалася 

за допомогою персонального комп’ютера на базі пакету статистичних 

програм SPSS (версія 17.0). 

База дослідження. Дослідження тривало впродовж 2010–2017 рр. на 

базі Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Відповідно до поставлених 

завдань дослідження проводилось у декілька етапів. 

На першому етапі (2010-2012 р.) проведено теоретичний аналіз 

наукової літератури з обраної проблеми; обґрунтовано об’єкт, предмет, 

визначено завдання дослідження; обґрунтовано особливості та чинники 

успішного навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами. 

На другому етапі (2013-2015 р.) розроблено діагностичний 

інструментарій для проведення експериментального дослідження; проведено 

констатувальний етап експерименту; створено програму підвищення 

ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами. 

На третьому етапі (2016-2017 р.) проведено формувальний етап 

експерименту; здійснено порівняльний аналіз ефективності розробленої у 

дослідженні програми підвищення ефективності навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами та 

підсумкове узагальнення одержаних результатів; сформульовано загальні 

висновки та перспективи подальших досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів та теоретична значущість 

дослідження полягає у тому, що: 

вперше: виокремлено стилі роботи студентів технічних спеціальностей з 



28 
 

іншомовними науковими текстами, визначено змістовне наповнення цих 

стилів, досліджено їхній вплив на осягнення смислу іншомовних наукових 

текстів; науково обґрунтовано психологічну структуру навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами; 

визначено вплив індивідуально-психологічних особливостей студентів 

технічних спеціальностей (мотиви, стиль роботи з іншомовними науковими 

текстами, досвід, тип інтелекту, рівень самоорганізованості) на ефективність 

навчання роботі з науковими текстами іноземною мовою;  

розширено уявлення про психологічні особливості навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами; 

психологічні чинники, які сприяють ефективному навчанню студентів 

технічних спеціальностей;  

набули подальшого розвитку та узагальнені знання з проблеми читання 

наукової літератури іноземною мовою; основні психологічні утруднення, що 

виникають у процесі роботи студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що: складено комплекс діагностичних методик для з’ясування 

індивідуально-психологічних особливостей студентів технічних 

спеціальностей, які впливають на успішне осягнення ними смислу 

іншомовних наукових текстів; розроблено авторську анкету для діагностики 

стилю роботи студентів технічних спеціальностей з іншомовними науковими 

текстами; розроблено та емпірично апробовано програму, спрямовану на 

підвищення ефективності навчання роботі з іншомовними науковими 

текстами з урахуванням її психологічних особливостей; доведено позитивний 

вплив програми на підвищення ефективності навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами; визначено організаційні умови впровадження програми 

підвищення ефективності навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами на заняттях з іноземної мови, які позитивно впливають 

на оптимізацію навчального процесу. 
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Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Одеського 

національного політехнічного університету (акт від 27.03.2018 р.), 

Запорізького національного університету (довідка № 01.01-13/28 від 

10.04.2018 р.), Інституту енергозбереження та енергоменеджменту 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (довідка № 2400/91 від 13.04. 2018 р.), 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (довідка 

№ 14/17-1108 від 19.04.2018 р.), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 507-33/03 

від 24.04.2018 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертаційного дослідження доповідались і отримали схвалення 

на Міжнародних науково-практичних конференціях: «Соціальна робота і 

сучасність: теорія і практика» (Київ, 2010), «Сучасні підходи та інноваційні 

тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ, 2011), «Викладання психолого-

педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально відповідальний 

вимір» (Київ, 2011), «Профессиональное образование: социологические и 

педагогические проблемы» (Пенза, 2013), «Психологическое сопровождение 

образования: теория и практика» (Йошкар-Ола, 2013), «Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 

та методичний аспекти» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Шляхи подолання мовних 

та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін 

студентам немовних спеціальностей» (Київ, 2015), «Економіка, наука, освіта: 

інтеграція та синергія» (Братислава, 2016), «Подолання мовних та 

комунікативних бар’єрів: культура, освіта, наука» (Київ, 2016), «Нові 

концепції викладання у світлі інноваційних досягнень Європейської 

дидактики вищої школи» (Київ, 2017), «Актуальні проблеми вищої 

професійної освіти» (Київ, 2018); Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої 

освіти в Україні (Київ, 2010), «Новітні тенденції навчання іноземної мови за 
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професійним спрямуванням» (Херсон, 2013), «Інноваційні технології у 

контексті іншомовної підготовки фахівця» (Полтава, 2014); засіданнях 

кафедри психології і педагогіки Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2011 – 

2018 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 23 

одноосібних публікаціях, з-поміж них: 5 статей у наукових фахових виданнях 

України; 1 стаття у виданні України, що включене до міжнародних 

наукометричних баз; 1 стаття у зарубіжному науковому періодичному 

виданні; 16 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалів науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації 

українською й англійською мовами, вступу, трьох розділів, висновків до 

розділів, висновків, списку використаних джерел (усього 288 найменувань, із 

них – 68 англійською та французькою мовами) та додатків на 40 сторінках. 

Повний обсяг дисертації становить 270 сторінок, основний зміст викладено на 

166 сторінках. Дисертація містить 2 рисунка на 2 сторінках та 46 таблиць на 

16 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РОБОТІ З ІНШОМОВНИМИ 

НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ  

 

У першому розділі представлено теоретичний аналіз психологічних 

досліджень з проблеми читання іншомовних наукових текстів; визначено 

психологічний зміст читання та показники його ефективності; виокремлено 

підходи до дослідження психологічних особливостей роботи з іншомовними 

науковими текстами та навчання їй студентів; об’єктивні та суб’єктивні 

чинники, що впливають на осягнення смислу іншомовних текстів, 

обґрунтовано зміст і психологічні особливості навчання фахівців технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. 

 

1.1.  Теоретичний аналіз психологічних особливостей роботи з 

іншомовними науковими текстами 

 

У процесі професійної підготовки студенти технічних спеціальностей 

повинні опрацьовувати велику кількість наукової літератури, у тому числі 

іноземною мовою, тобто, здійснити відповідну роботу з друкованим 

текстами. За результатами теоретичного аналізу літератури виявлено [6, 17, 

38, 52, 96, 105, 217], що робота з друкованим текстом є складним 

когнітивним процесом, який включає читання тексту (сприймання, розуміння 

й осягнення його смислу) і, в залежності від поставленого завдання 

(наприклад, при перекладі тексту, написанні анотації іноземною мовою, 

реферату, тощо), створення вторинного тексту, його аналіз та оцінку. 

Оскільки читання – це складна аналітико-синтетична діяльність, яка 

включає процес сприймання та переробки тексту, результатом якого є його 

розуміння, перш за все, слід почати розгляд проблеми читання тексту саме з 

цих аспектів – сприймання та розуміння.  
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У різні часи вітчизняні та зарубіжні психологи досліджували когнітивні 

процеси, які відбуваються протягом читання, у тому числі, іноземною мовою. 

Отже, процес читання тексту передбачає аналіз, синтез, узагальнення, 

умовивід та прогнозування [276]. Б. Блум додає такі типи когнітивних 

процесів, які задіяні протягом читання тексту: 1) розпізнавання, 

2) пригадування, 3) розуміння тексту, що виражається у здатності робити 

висновки, перекладати, переказувати, пояснювати, резюмувати зміст 

прочитаного, 4) застосування знань, отриманих з прочитаного тексту для 

вирішення задач, 5) аналіз, 6) синтез, 7) оцінювання ефективності процесу 

згідно зі встановленими критеріями та стандартами. Положення про 

поєднання операцій аналізу та синтезу висуває і О. Р. Лурія [114]. Згідно з 

класифікацією Б. Блума, когнітивні процеси з більшими показниками є 

важчими та вимагають більшої заглибленості. Тобто, розпізнавання та 

пригадування є найбільш простими процесами, розуміння – процес середньої 

складності, а підгрупи 4–7 є найбільш складними282. 

За А. В. Антоновим, процес сприймання передбачає такі етапи 

пізнавальної діяльності: 1) виявлення; 2) розрізнення; 3) ідентифікація; 

4) декодування [6]. Натомість, Л. П. Доблаєв виокремлює два типи 

сприймання: 1) синтетичний, аналітичний та середній (аналітико-

синтетичний, який є більш досконалим; 2) описовий, пояснювальний та 

середній (описово-пояснювальний) [53]. 

Модель процесу сприймання тексту за Л. В. Ширінкіною містить такі 

компоненти: когнітивний (сприймання тексту реципієнтом є інформаційне 

поле змісту тексту), конативний (визначає можливість подальшого 

використання отриманої інформації) та афективний (вказує на суб’єктивне 

ставлення реципієнта до тексту, який він сприймає) [217]. 

У своїх дослідженнях О. І. Нікіфорова розглядає такі питання у межах 

проблеми сприймання текстів (художньої літератури): а) розробка принципів 

аналізу структур тексту; б) залежність сприймання від особливостей 

структури тексту та рівня сприймання читача; в) залежність сприймання від 
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мотивів читання, від рівня розвитку сприймання літератури та авторитету 

імені письменника; г) основні особливості та механізми безпосереднього 

сприймання літератури; д) умови розвитку безпосереднього сприймання; 

є) процес розуміння ідейного змісту та умови його удосконалення; 

ж) особливості впливу літератури на особистість читачів [130]. 

Розведення понять сприймання та розуміння тексту здійснила 

Л. В. Ширінкіна. Результатом сприймання тексту є образ його змісту, 

заміщення тексту його суб’єктивним образом,він визначає специфіку 

сприймання тексту, на відміну від його розуміння.  

Існує два підходи до вирішення співвідношення сприймання та 

розуміння друкованого тексту: лінгвістичний та психологічний. За 

лінгвістичного підходу сприймання та розуміння розглядаються як складові 

одного процесу: розуміння як результат сприймання, як регулятор 

сприймання. Сприймання підпорядковується розумінню та розглядається як 

процес, що обслуговує найбільш важливий, тобто розуміння. 

За психологічного підходу сприймання та розуміння – це два 

рівноправні процеси, сприймання – самостійний процес, результат якого – 

образ тексту [217]. 

Сприймання мовлення – це поетапне переведення сприйнятого на 

смисловий код, ототожнення окремих слів, словосполучень, а також цілих 

фраз із мовним досвідом. А розуміння мовлення – завершальна стадія 

процесу переведення, коли людина співвідносить зміст сприйнятого із 

змістом свідомості та різними чинниками діяльності [116]. 

Сприймання за Б. В. Бєляєвим – «чуттєве розуміння, обмежене 

діяльністю першої сигнальної системи», а розуміння – «усвідомлене 

сприймання, обумовлене діяльністю другої сигнальної системи». 

Сприймання усного та письмового мовлення пов’язане з безпосередньою 

взаємодією його фізичних властивостей на органи чуттів, що протікає в 

єдності з впливом його змісту на читача. Отримавши зорові сигнали, людина 

повинна перетворити їх на думки на основі системи значень відповідної мови 
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та свого життєвого досвіду. Сприймаючи письмовий (друкований) текст, ми 

не усвідомлюємо те, що цей процес починається під впливом сигналів 

(фізичних властивостей друкованих та письмових символів) на наш орган 

зору 12, с.106. 

Слідом за Б. В. Бєляєвим, Л. П. Доблаєв узагальнює сприймання як 

образне відображення реального світу, що діє на наші органи чуттів 

53, с.64. Сприймання – це цілісне відображення предметів, ситуацій, подій, 

взаємовідносин у їх чуттєво доступних взаємозв’язках та розвитку. Основна 

задача сприймання як психологічного процесу, який являється дуже 

важливим етапом пізнавання навколишнього світу – забезпечення людині 

орієнтування у зовнішньому світі. На думку Л. Геращенко, «сприймання 

визначається, як правило, мотивацією і найчастіше має безпосередньо 

емоційне забарвлення». Сприймання залежить від загального емоційного 

стану людини, його індивідуального психологічного типу, мотивації та 

ціннісних установок, це не пасивне копіювання у пам’яті окремих рис і 

якостей предметів або явищ, а активний творчий процес [42, с.26]. 

Розуміння тексту розглядається Н. В. Чепелєвою як процес засвоєння та 

породження смислів, основними характеристиками якого є відновлення 

смислу (концепту) вихідного повідомлення, інтерпретація та 

переосмислення, а результатом – синтез нового смислу, відтворюваного в 

процесі творчої діагностичної взаємодії з повідомленням 211. За 

О. Р. Лурією розуміння тексту характеризується як процес активної селекції 

важливих компонентів розгорнутого тексту у внутрішній смисл ( і 

нехтування другорядними його елементами), який має форму скороченої 

суб’єктивної схеми об’єктивно розгорнутого повідомлення 113. 

Розрізняють два види розуміння: безпосереднє (досягається одразу, не 

вимагає зусиль або якихось особливих мисленнєвих операцій та зливається зі 

сприйманням предметів) та опосередковане (розгортається поступово, 

проходячи ряд етапів та ступенів). Опосередковане розуміння – це «складна 

аналітико-синтетична діяльність, яка включає в себе різні мисленнєві 
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операції, супроводжується іноді досить болісним переживанням 

інтелектуального утруднення, що виникає перед нами, наполегливим 

прагненням перебороти його, знайти вирішення питання» 52; с. 74. Однак, 

Г. С. Костюк стверджує, що будь-яке розуміння є опосередкованим 

процесом. 

Підсумовуючи вищезазначені визначення поняття розуміння, 

Л. П. Доблаєв дає своє, у широкому смислі, визначення розуміння як 

встановлення значних зв’язків та відношень між предметами реальної 

дійсності за допомогою застосування знань. З цієї точки зору воно є 

компонентом різних пізнавальних процесів, у яких має місце встановлення 

(не тільки використання старих, але і встановлення нових) зв’язків: 

осмисленого сприймання та впізнавання, запам’ятовування або відтворення, 

уяви або мислення.  

Отже, розуміння – це процес проникнення в сутність досліджування 

об’єктів і явищ, специфічний спосіб пізнання. Це творчий результат процесу 

пізнання людиною реальної дійсності, знання. А розуміння тексту – це 

розкриття істотних зв’язків і відношень між смисловими елементами і 

текстом у цілому, які передаються мовними (і немовними) засобами 97, с. 5. 

У своїх дослідженнях І. В. Карпов виділяє чотири етапи дискурсивного 

розуміння (аналізу окремих елементів тексту та подальшого синтезу):  

1) первинне розуміння – розуміння загального змісту, яке 

супроводжується вільним перекладом; 2) аналітичний рівень – використання 

лексико-граматичного аналізу; 3) етап повного адекватного розуміння тексту 

(синтетичне розуміння); 4) етап безперекладного розуміння – які можуть 

поступово згортатись у міру накопичення знань, умінь та навичок читача 

[79]. 

Проблема розуміння пов’язана зі з’ясуванням механізму взаємодії 

думки і форми передачі цієї думки, інакше кажучи, взаємовідношення між 

розумовою діяльністю людини і текстом (кодом), тобто психічним і 

фізичним. Гештальтпсихологи пояснюють феномен розуміння як особливий 
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психічний акт миттєвого осягнення людиною істотних відношень у 

сприйнятій дійсності безвідносно до її знань. Розвиток експериментальної 

психології мислення показав, що розуміння формується під час розв’язання 

завдання, а не стосується певної стадії мислення, до того ж воно завжди 

спирається на життєвий досвід людини [96]. 

Так, Н. В. Чепелєва підкреслює діалогічність читання тексту, 

характеризуючи його як «творчий процес, що передбачає не пасивне 

сприймання закладеної в тексті інформації, а активну її переробку, висунення 

власних гіпотез, точок зору, запитань до тексту» [211, с. 5].  

Дослідження проблеми розуміння тексту передбачає розрізнення рівнів 

розуміння. За З. І. Кличніковою процес читання проходить три фази – 1 

рівень – спонукально-мотиваційний, 2 – той, що формує, та той, що 

формулює, 3 – виконавчий – висунуті І. О. Зимньою у концепції про 

трифазну структуру мовленєєвого вислову [85]. 

У своїх роботах з філологічної герменевтики Г. І. Богін вказує на три 

рівні розуміння тексту: перший рівень – семантизуюче розуміння 

("декодування" одиниць тексту, що виступають у знаковій функції., другий 

рівень – когнітивне (засвоєння змістовності пізнавальної інформації у формі 

тих самих одиниць тексту, з яким пов’язане семантизуюче розуміння) та 

третій рівень – смислове розуміння (побудоване на розпредмечуванні 

ідеальних реальностей) [17, с.12]. 

Більш повною є семирівнева структура розуміння тексту за 

З. І. Кличніковою, де перші три рівні є фрагментарними, оскільки отримані 

знання є частковими, неповними для адекватного відтворення тексту. Ці рівні 

характеризуються нерозумінням загального змісту прочитаного, що 

призводить до хибного синтезу тексту. З четвертого рівня починаються 

синтетичні рівні, які характеризуються розумінням не окремих слів та 

словосполучень, а тексту.  
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Погоджуємось з твердженням, що викладач має давати студентам 

тексти, при роботі з якими читачі досягали б найвищих ступенів розуміння, з 

метою мотивування студентів до читання іншомовних текстів [85]. 

Ступеневий характер розуміння тексту аналізували О. Р. Лурія (1975), 

З. І. Кличнікова (1973), а пізніше З. Я.Карманова (1994) та О. Р. Корнієнко 

(1996). О. Р. Лурія розглядає сприймання і розуміння тексту на рівні окремих 

слів, потім структури цілого речення (це проявляється у переході від 

виявлення поверхнево-синтаксичної структури через глибинно-синтаксичну 

до загального смислу речення) і насамкінець – цілого повідомлення. 

У своїх дослідженнях З. І. Кличнікова виділила чотири типи інформації 

(категоріально-пізнавальну, ситуаційно-пізнавальну, емоційно-оціночну, 

спонукально-вольову) та сім рівнів розуміння, де: 1-й рівень – рівень слів, 2-й 

– рівень словосполучень, 3-й – розуміння речень, 4-й та 5-й – рівні розуміння 

тексту (читання текстів, які містять категоріально-пізнавальну чи ситуаційно-

пізнавальну інформацію), 6-й рівень – розуміння змістової та емоційно-

вольової інформації, 7-й – розуміння усіх чотирьох типів інформації, 

включаючи спонукально-вольову. 

Разом з тим, Л. Бейкер визначає інші сім аспектів процесу розуміння 

тексту: 1) лексичні аспекти (розуміння окремих слів); 2) синтаксичні аспекти 

(граматика слів та словосполучень); 3) зв’язність речень (об’єднання 

суміжних речень у текст); 4) зовнішня сумісність (відповідність між 

інформацією з тексту та тим, що вже відомо); 5) внутрішня сумісність 

(відповідність між порціями інформації всередині тексту); 6) структурна 

зв’язність (об’єднання окремих речень у рамках головної теми тексту), 

7) інформаційна завершеність (ясність та повнота інформації, особливо по 

відношенню до інструкцій для виконання задачі ). У кожній новій ситуації 

читачі мають вирішити, які саме аспекти їм потрібно контролювати і як саме 

цей контроль має бути виконаним [276, с.228]. 

Психологічні особливості читання різножанрових текстів вивчали 

вітчизняні науковці – Н. О. Михальчук (літературних творів), 
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І. О. Ногачевська (поетичних творів), Н. М. Громова (іншомовних газетних 

текстів). Психологи С. К. Буховець, Т. В. Дроздова, Т. В. Кравчина, 

О. Ю. Крутських, Н. В. Чепелєва досліджували психологію читання 

навчальної та наукової літератури, Т. В. Кравчина – психологічні особливості 

розуміння іншомовного наукового тексту студентами гуманітарних 

спеціальностей. Проте, аналіз психологічної літератури показав, що 

недостатньо розкритою залишається проблема навчання читанню 

іншомовних наукових текстів студентів, для яких іноземна мова не є 

профільною дисципліною. Що ж до іншомовних наукових текстів, то 

протягом читання у студентів можуть виникати когнітивні утрудення не 

лише через брак знань з іноземної мови, а й через недостатні знання з фаху. 

У загальному значенні, науковий текст – спосіб репрезентації наукової 

інформації, результат наукового дослідження [216]. Науковий текст – це 

різновид тексту загальнолітературної мови, що виділяється рядом 

граматичних, лексичних, структурно-семантичних та логіко-композиційних 

особливостей. Тому психологічні особливості роботи з науковими текстами 

(їх сприймання та розуміння) перш за все пов’язані з їхньою структурою. 

У нашому дослідженні вивчаються психологічні особливості навчання 

студентів технічних спеціальностей роботі з науковими академічними 

текстами, оскільки вони є найбільш складними для розуміння у плані 

логічно-композиційної структури і лексико-термінологічного апарату та 

становлять найбільше утруднень для студентів технічних спеціальностей. 

Наукові тексти стали предметом вивчення вченими у 80–90-ті роки  

ХХ ст., їх поділяють на: академічні (статті, монографії, дисертації); навчальні 

(від академічних вони відрізняються інтенцією – їхня мета – навчання та 

научіння); науково-популярні; науково-інформаційні (тексти енциклопедій, 

довідників, реферативних журналів та збірників, наукової документації). 

На адекватне розуміння іншомовного наукового тексту впливають його 

структурно-семантичні та лексичні особливості: складність лексико-

термінологічного апарату, структура наукового тексту (довгі складнопідрядні 
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та складносурядні речення, дієприкметникові та дієприслівникові звороти, 

пасивна форма), наявність формул, схем, діаграм, таблиць та інших знаків, 

тощо. Кінцевий результат роботи з іншомовним науковим текстом – це 

осягнення його смислу. 

До іншомовних текстів, у тому числі наукових, які опрацьовують 

студенти протягом навчання, висувається ряд вимог. Зокрема, вони повинні 

мати наукову (відповідність науковій новизні у окремо взятій галузі), 

пізнавальну (сприяння формування і розвитку професійної компетентності) 

та мотиваційну цінність (відповідність інтересам, мотивам, мовному і 

віковому рівню студентів) [215]. 

Важливим чинником розуміння іншомовного наукового тексту є рівень 

його складності, причому викладач повинен варіювати тексти для 

аудиторних занять та самостійної роботи залежно від мовленнєвої підготовки 

кожного студента. У подальшому ми плануємо використати дану 

психологічну структуру навчання роботі з іншомовними науковими текстами 

у створенні програми, яка складатиметься з комплексу навчальних завдань та 

вправ, спрямованих на удосконалення навичок та вмінь читання наукових 

текстів іноземною мовою; бесід та тренінгів, метою яких є створення 

позитивної мотивації до вивчення іноземних мов та зокрема до роботи з 

іншомовними науковими текстами. 

Т. В. Кравчина розглядає основні функції, які виконують іншомовні 

наукові тексти: 1) інформативна – передавання інформації; 2) акумулятивна – 

накопичення та передача знань; 3) волюнтативна; 4) комунікативна, повязана 

зі спілкуванням науковців через наукові тексти [99]. К. Варгіна вводить ще 

одну функцію – впливу, обгрунтовуючи думку про те, що інформування – це 

особливий вплив на адресата. Адже, адресат, дізнавшись дещо нове про факт, 

змінює своє ставлення до об’єкту та може діяти відповідно до цього нового 

ставлення [27]. Відповідно, опрацьовуючи тексти з фаху іноземною мовою, 

студенти отримують необхідну наукову інформацію для навчання та 
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досліджень, використовують отримані з текстів знання для спілкування з 

колегами, для створення власних статей, тощо.  

Перехід до інформативного читання викликає головне утруднення, яке 

існує під час читання іншомовних текстів – стикання з незнайомими словами 

та словосполученнями. Якщо їх дуже багато, читач втрачає інтерес до тексту 

і читання в такому випадку стає навчальним. Тому задача викладача –

знаходити такі тексти, які не були б переобтяженими новою для студентів 

лексикою 122. За даними лінгвостатистики, повнота розуміння, яка є 

достатньою для ознайомчого читання, досягається, якщо читач розуміє 70–

80% усіх слововживань текста, що передбачає володіння приблизно 2000 

лексичних одиниць 42]. 

Проте студенти вважають більшість іншомовних наукових текстів 

важкими для розуміння, через їх переобтяження термінами, які необхідно 

розшифрувати та запам’ятати. Науковці часто використовують математичну 

мову символів та формул, які викликають труднощі при читанні та 

вимагають надзвичайної точності для відтворення. Читання іншомовних 

наукових текстів – складний процес, що вимагає розумового напруження та 

концентрації уваги.  

Якщо для читання наукових текстів труднощі виникають через 

недостатні фонові (базові) знання та знання з фаху, а також, у значній мірі, 

через психологічні утруднення, пов’язані з особливостями пам’яті, 

сприймання студентів, то для читачів іншомовних наукових текстів до цих 

утруднень додаються утруднення через брак знань з іноземної мови. 

Утруднення протягом читання можуть виникати через обмежені 

когнітивні здібності, проблеми з пам’яттю, знаходженням головної ідеї 

тексту, логічних висновків, використанням навчальних стратегій, тощо. 

Емпірично доведено, що недостатні попередні, фонові знання, або 

відсутність читацьких стратегій можуть провокувати утруднення протягом 

читання.  
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Отже, специфіка сприймання іншомовних наукових текстів полягає у 

тому, що для адекватного розуміння такого виду текстів до знань з фаху 

додаються знання іноземної мови. А тому, окрім утруднень сприймання 

іншомовних наукових текстів через брак спеціальних знань, індивідуально-

психологічних особливостей, когнітивні утруднення чекають на тих 

студентів, знання яких з іноземної мови є недостатніми для читання наукової 

літератури. 

Спостереження за студентами протягом опрацювання ними науково-

технічної літератури іноземною мовою показує, що їм необхідна не тільки 

спеціальна підготовка у вирішенні термінологічних питань, але і вміння 

граматично аналізувати складні речення. Адже у науково-технічних текстах 

зустрічаються речення з чисельними інфінітивними, дієприслівниковими та 

герундіальними зворотами, різні підрядні речення, поширені визначення та 

інші синтаксичні особливості, які викликають у студентів утруднення у 

розумінні їхнього змісту. 

Під час роботи з лексикою наукових текстів найбільше утруднення для 

розуміння та перекладу представляють багатокомпонентні терміни – 

термінологічні словосполучення, створені лексичним та синтаксичним 

методом. Особливі труднощі викликають безприйменникові термінологічні 

словосполучення, які складаються із ланцюжка слів, пов’язаних між собою 

службовими словами (артиклями, прийменниками і т.д.) [276]. 

Аби робота з іншомовними науковими текстами була плідною, слід 

поєднувати інтерактивні завдання протягом читання (підрахунок кількості 

рухів очима) та завдання, які виконуються за декілька годин, днів після 

прочитання тексту (тест на запам’ятовування та відтворення, відповіді на 

запитання, тощо). 

Крім того, під час навчання читанню іноземною мовою, викладач 

повинен піклуватися про виникнення у студентів позитивних емоцій. Але, на 

жаль, не всі тексти викликають у студентів однаковий інтерес та позитивні 

емоції, а це, у свою чергу, не приносить їм користі у навчанні. Емоційне 
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ставлення до читаного виникає у студентів тоді, коли під час читання вони 

дізнаються нові, невідомі їм факти, пов’язані з їхніми потребами, потребами 

у пізнанні. Пізнавальний інтерес сприяє успішності студентів у вивчення 

іноземної мови [85, с. 169]. Однак, студенти втрачають пізнавальний інтерес, 

коли текст чи книга, яку вони читають занадто важка для них, перенасичена 

новими невідомими словами чи не відповідає інтересам та потребам 

студентів. 

Науковий інтерес до вивчення іншомовних наукових текстів полягає в 

індивідуальних відмінностях розумових процесів читачів, їх знаннях з фаху, 

у виборі когнітивних стратегій під час зустрічі з утрудненнями, у мотивації 

студентів до подолання таких утруднень. Внутрішня мотивація та інтереси 

студента відіграють надзвичайно важливу роль при сприйманні наукового 

тексту. 

Слід зазначити, що на осягнення смислу тексту впливають, одного 

боку, об’єктивні та суб’єктивні чинники, з іншого – перед читачем встає ряд 

утруднень, які гальмують процес читання. 

Численні дослідження вказують на те, що частина невдач у наукових 

розробках пов’язана не з незнанням матеріалу, а з неправильною 

інтерпретацією складних проблем, та підкреслюють важливість знання 

специфічних особливостей наукової мови. Утруднення, з якими стикаються 

студенти технічних спеціальностей під час роботи з науковими текстами 

пов’язані як з лексикою, так із логічними зв’язками (службовими словами, 

які структурують текст, визначають етапи міркування у рамках 

складнопідрядних та складносурядних речень). Тому задача викладача 

полягає у тому, щоб навчити студентів науковій лексиці, граматиці і т. і., не 

тільки для того, щоб вони краще володіли мовою науки, але й підготувати 

студентів до утруднень, пов’язаних власне зі специфікою науково-технічних 

іншомовних текстів.  

Поняття структури наукового тексту пов’язане з категоріями зв’язності, 

структурності, цілісності, модальності та функціонально-смислового типу, в 
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яких відображаються логічність, точність, узагальненість, інформативність, 

типізовані схеми розміщення інформації, що притаманні науковому стилю.  

Т. ван Дайк, В. Кінч оперують стратегічною моделлю розуміння тексту, 

ідучи «від розуміння слів до розуміння складових частин речення та 

складних речень, потім до послідовностей речень і до найвищих структур 

тексту». Існує постійний зворотній зв'язок між менш складними та більш 

складними одиницями: розуміння функції слова у реченні залежить від 

функціональної структури речення в цілому, включаючи синтаксичний та 

семантичний рівень. Аналіз когнітивного опрацювання тексту, 

запропонований Т. ван Дайком та В. Кінчем дозволяє виділити три рівні 

репрезентації тексту: зовнішня лінгвістична форма, текстова база 

(семантичне представлення тексту, пов'язане із семантичною репрезентацією 

експліцитних одиниць інформації, що його утворюють, в епізодичній пам’яті 

читача, який сприймає текст) та ситуативна модель (когнітивне 

представлення подій, дій, осіб, ситуацій, про які йде мова в тексті; вона 

включає в себе відсутні елементи тексту, які читач віднаходить, базуючись на 

існуючих елементах тексту, своїх знань, уявлень з галузі) [276]. 

Наукові тексти мають деякі характеристики, пов’язані з трьома рівнями 

репрезентації, які утруднюють процес читання та розуміння. Підкреслена 

логічність, багатократне повторення з додатковим аргументуванням, 

складний синтаксис та розмаїття професійно-орієнтованої тематики – основні 

специфічні риси наукового тексту [39]. І саме ці аспекти викликають 

утруднення для студентів технічних спеціальностей. Фахова термінологія, 

анафори, контекст, який не дає достатньої інформації для розуміння 

невідомих слів, та знаходження когерентності утруднюють процес читання 

наукових текстів та вимагають високого рівня лінгвістичної підготовки та 

когнітивних здібностей студента. 

О. Ю. Крутських виділяє такі психологічні чинники розуміння 

наукового тексту, вивчення яких сприяє розробці оптимальної програми 

навчального впливу: об’єктні, суб’єктні та ситуаційні.  
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До об’єктних чинників, які пов’язані з особливостями тексту, 

відносяться: семантичні, структурні, функціональні, лінгвостилістичні, пара 

лінгвістичні та інші особливості об’єкта, що вивчається ( тобто, наукового 

тексту), а також способи, прийоми та засоби репрезентації інформації 

автором.  

До суб’єктних (особливостей суб’єкта, який пізнає, тобто читача) 

належать 1) психофізіологічні; 2) психосоціальні; 3) індивідуально-

особистісні особливості; 4) особливості розвитку пізнавальних процесів, 

ступінь інтелектуальної та емоційної підготовленості суб’єкту; 5) рівень 

інтелектуально-пізнавальної активності; 6) стиль пізнавальної діяльності.  

До ситуаційних відносяться різноманітні чинники, пов’язані з 

зовнішніми умовами протікання процесу розуміння тексту 1) просторово-

часовий чинник; 2) послідовність етапів, операцій; 3) форма роботи з 

текстом; 4) форма подачі матеріалу; 5) кількість учасників процесу; 

6) наявність зовнішніх стимулів [102; 41].  

Об’єктивними чинниками, що пов’язані з самим текстом та його 

структурою і які впливають на розуміння тексту З. І. Кличнікова називає: 

1) залежність розуміння тексту від його інформаційної насиченості; 

2) композиційно-смислову структуру тексту; 3) залежність розуміння тексту 

від мовного вираження смислових відносин, що в ньому реалізовані. Серед 

суб’єктивних чинників виділяють: 1) вплив незнайомих для читача слів на 

розуміння тексту; 2) знання граматичних явищ; 3) залежність розуміння 

тексту від минулого досвіду читача; 4) особливості уваги читача; 5) роль 

почуттів читача; інтерес; 6) готовність до читання; 7) звички читача; 

8) знання контексту та підтексту [85]. 

До умов успішної роботи над книгою Л. П. Доблаєв відносить такі 

психологічні чинники: установка, натхнення, зусилля волі, самостійність та 

наполегливість у подоланні утруднень протягом читання [53]. 

Щоб зрозуміти текст, читач повинен вміти розшифровувати або 

впізнавати слова з метою вибудування значення та запам’ятовування змісту 
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слів у довгостроковій пам’яті. Д. Еріксон та В. Кінч до короткочасної, 

довготривалої та робочої видів пам’яті додали ще довготривалу робочу 

пам'ять, яка дозволяє читачеві будувати більш поширені ситуативні моделі та 

відтворювати у пам’яті більші відрізки зв’язного тексту [276, с.10]. На 

розуміння тексту впливає здатність читача утримувати у пам’яті прочитане 

аби не повертатись назад, щоб відновити інформацію, отриману у 

попередньому абзаці. 

За результатами дослідження Н. В.Чепелєвої, глибина та повнота 

розуміння тексту залежать передусім від наявності в його смисловому 

просторі досить великої кількості переходів з рівня теоретичної інформації 

на інші смислові рівні, насамперед рефлексивний, причому ці переходи 

мають рівномірно розподілятися по всьому тексту [211]. 

У той же час В. І. Страхов підкреслює важливість ролі уваги, як однієї з 

психологічних передумов процесу читання, він формулює рід функцій, які 

виконує увага протягом опрацювання тексту (передувага – організація 

розумового зосередження та його заглиблення; вторинна передувага, 

пов’язана з переходом до нового розділу тексту, що читають; повернення 

уваги для осмислення прочитаного фрагменту; участь уваги антиципації; 

пошукова функція уваги як критерій високого рівня процесу читання; 

оперативна рухливість уваги, яка дозволяє читачеві орієнтуватися у 

матеріалі, тощо [128]. 

До психологічних механізмів, які характеризують процес читання 

належать внутрішнє проговорювання, що є необхідною умовою засвоєння 

прочитанного та прогнозування [133].  

Отже, однією з важливих складових розуміння тексту, у тому числі й 

іншомовного, є ймовірне прогнозування, або антиципація, яка, за словами 

І. З. Посталовського, «дозволяє значно швидше та точніше досягати мети, 

інтенсифікуючи мислення та роблячи його більш продуктивним та творчим» 

[145, с. 4].  
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Питання прогнозування як важливого механізму читання, що сприяє 

готовності до читання розглядали у своїх роботах і Н. А. Буре, 

Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, З. І. Кличнікова. Під терміном прогнозування 

(ймовірного прогнозування, антиципації) мають на увазі передбачення 

майбутнього, що базується на ймовірній структурі попереднього досвіду та 

наявної інформації. Минулий досвід та наявна ситуація дають підстави для 

створення гіпотез про майбутнє, кожній з них приписується певна 

ймовірність. Відповідно до таких прогнозів здійснюється підготовка до дій у 

майбутній ситуації, яка з найбільшою ймовірністю приведе до здійснення 

певної мети. Успішність ймовірного прогнозування залежить від відношення 

між знайомими та незнайомими словами, від ступеню знайомства з темою, 

від уміння користуватися миттєвим вибором з ряду ймовірних гіпотез [41].  

Необхідною умовою прогнозування є наявність та систематизація 

попереднього досвіду. Розглядаючи чинники, які забезпечують розуміння 

тексту, Д. Бізанц, В. Кінч та ін. акцентують увагу на попередньому досвіді 

студентів. Очевидно, що чим багатший попередній досвід студента та ширше 

його загальний світогляд, тим більш повно та правильно вони зрозуміють 

текст, який вони читають. В свою чергу, неправильні уявлення 

(misconception) негативно впливають на розуміння тексту. Деякі пізнавальні 

процеси важливі для усіх видів читання та вивчення тексту, незважаючи на 

тип тексту та умови як, наприклад, активація попередніх знань. Попередні 

знання необхідні під час читання як розповідних текстів для задоволення так 

і при вивченні наукових текстів з навчальних цілей 276, с. 127.  

Серед особливостей ймовірного прогнозування є такі: 1) знання 

читачем тих слів, словосполучень, які використовуються для вираження 

даної думки; 2) значну роль у ймовірному прогнозуванні відіграє кількість 

похідних слів, які можуть бути утвореними від деякої основи; 3) на 

прогнозування слів впливають семантичні асоціації, які мимовільно 

враховуються в індивідуальному мовному досвіді читача. Якщо у читача є 

досвід вивчення кількох іноземних мов, зрозуміти зміст прочитаного йому 
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допомагають лексеми, які мають однакову форму у мовах, які він вивчає. 

Проте, через існування «хибних друзів перекладача» є ймовірність 

неправильно трактувати те чи інше слово або термін.  

Після того, як студенти навчились розуміти окремі слова, які вони 

прочитали у тексті, мозку необхідні стимуляція та практика для того, щоб 

пригадати слова, прочитані раніше аби зрозуміти речення повністю. Читачу 

потрібно утримувати в пам’яті інформацію з початку речення або попередніх 

речень з абзацу поки він читає наступний фрагмент тексту. Студентам 

необхідно практикуватись у збереженні в пам'яті змісту речень для того, щоб 

вони могли розуміти сторінки, розділи і, нарешті, цілі тексти.  

Крім цього була виявлена залежність формування окремих навиків 

смислового аналізу текстової інформації та визначення індивідуальної моделі 

розуміння тексту від впливу ряду контекстних (або ситуаційних чинників), 

пов’язаних із зовнішніми умовами протікання процесів сприймання та 

розуміння тексту: просторово-часового чинника, форми роботи з текстом та 

подачі матеріалу, кількості учасників процесу, їх ролі та функції, наявності 

зовнішніх стимулів та установок, тощо [102]. 

У своїх роботах В. Ф. Вормсбехер та В. О. Кабін звужують об’єктивні – 

зовнішні (зовнішня обстановка, стан робочого місця та приміщення; 

особливості оформлення графічної інформації, стиль, структура тексту; час) 

та суб’єктивні – внутрішні чинники ефективності читання, які визначають 

відношення читача до читання, його здібності та навички сприймання та 

переробки тексту (психологічний стан читача, його здібність зосередитись; 

поле зору; внутрішнє приговорювання; регресія; знання предмету та мови; 

прогнозування; здатність довгий час зберігати інформацію) [34, с.12 ].  

Отже, робота з іншомовними науковими текстами є складним 

когнітивним процесом, який включає читання тексту: його сприймання, 

розуміння й осягнення його смислу) і, в умовах підготовки майбутніх 

фахівців – виконання поставленого викладачем завдання.  
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1.2. Основні підходи до навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами у вітчизняній та зарубіжній психології 

 

За результатами теоретичного аналізу літератури виокремлено 

неоднозначне розуміння змісту навчання загалом і роботі з іншомовними 

текстами, зокрема. 

Так, особистісно-орієнтований підхід (М. О. Алексєєв, 

С. Л. Рубінштейн та ін.) спрямований на формування належного рівня 

підготовки до роботи з іншомовними текстами лише у діяльності та з 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів.  

У психолого-педагогічній теорії склалися два шляхи врахування 

індивідуально-психологічних особливостей студентів: індивідуальний підхід, 

коли навчальна робота проводиться за однією програмою з усіма учнями при 

індивідуалізації форм та методів роботи з кожним з них, та 

диференційований підхід – розділення студентів на однорідні групи за 

здібностями, інтересами, тощо та робота з ними за різними програмами. До 

90-х років ХХ ст. пріоритетним напрямом у навчанні був індивідуальний 

підхід, зараз надається перевага диференційованому. 

Р. Морено розподіляє диференціацію студентів на групову та 

індивідуальну: групи умовно діляться за культурними, етнічними та 

расовими відмінностями; за соціокультурними та гендерними [283, с.56]. 

Індивідуальна диференціація включає розподіл студентів за типом інтелекту, 

когнітивними та учіннєвими стилями, за здібностями, за характером та 

темпераментом. 

Дотримання принципу використання особистісно-орієнтованого 

підходу сприяє розвитку автономності студента, його критичного мислення, 

а це, в свою чергу, сприяє його навчальній мотивації. 

Компетентнісний підхід (Н. Д. Гальскова, І. О. Зимня, Р. П. Мільруд, 

А. В. Хуторськой та ін.) передбачає розвиток у студентів здатності 

вирішувати професійні завдання відповідно до ключових компетенцій, у 
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тому числі комунікативної, зокрема, володіння іноземними мовами. Так 

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 18 

грудня 2006 року включила компетенцію в іноземних мовах у перелік 

основних компетенцій для навчання протягом усього життя [156].  

Важливими складовими навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами є фахова та мовна компетенції. Просунутий етап (C1, 

advanced level) передбачає використання знань з іноземною мови у 

професійних цілях: для пошуку необхідної інформації з фаху, тощо. 

Діалогічний підхід (І. Д. Бех, Л. В. Долинська та ін.) реалізується у 

формі діалогічного, або інтерактивного навчання у постійній, активній 

взаємодії «викладач» – «студент», «студент» – «студент». Діалогічність в 

процесі навчання, у тому числі іноземним мовам, передбачає суб'єктно-

суб'єктну парадигму комунікативних відносин, рівність суб'єктів, 

особистісно-орієнтований підхід, творчість, мотиваційно-стимулюючий 

підхід, тощо. У активному діалозі зі студентами, викладач стимулює їхні 

мотиви навчання, формує відповідальне ставлення до навчального процесу 

[9].  

Згідно з проблемно-орієнтованим підходом (О. В. Ковалевська та ін.) та 

ін.] протягом навчання студенти шукають шляхи вирішення різних, 

нестандартних проблем і, таким чином, засвоюють нові знання, набувають 

навичок та вмінь дослідницької діяльності. Переваги такого підходу: 

розвиток уваги, критичного мислення, спостережливість, самостійність 

студентів, тощо. 

Сутність системно-діяльнісного підходу (С. Л. Рубінштейн та ін.) у 

навчанні полягає у тому, що студенти як суб’єкти навчання є активними 

учасниками навчального процесу. У ході цього процесу студенти вчаться 

долати різного роду утруднення, у тому числі когнітивного характеру. 

Утруднення протягом вирішення задач та рівні цих утруднень 

досліджував у своїх працях Г. О. Балл. Необхідність подолання суб’єктом 

певних утруднень є однією із суттєвих ознак задачі, проблеми, проблемної 
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ситуації. Для характеристики складності текстів використовують суб’єктивні 

показники, які поділяються на дві групи. До першої групи відносять 

судження про складність задачі суб’єктів, що вирішують задачі, а до другої – 

думку викладачів-експертів, тощо [11]. 

Для пояснення виникнення утруднень у студентів протягом навчання 

роботі з текстом доцільно враховувати три види чинників: 1) ті, що пов’язані 

з навчальним процесом (до них він включає: неправильний розподіл 

навчального часу для роботи з текстом; неякісне навчання; використання 

неефективних навчальних ресурсів та методик; відсутність індивідуального 

підходу у навчанні роботі з текстом); 2) соціокультурні чинники ( відсутність 

інтересу до читання, яка ґрунтується на сімейних цінностях та вихованні, 

відсутність матеріалів для домашнього читання; шум та інші несприятливі 

умови для читання вдома, стрес, хвороби та ін.); 3) чинники, пов’язані з 

самими студентами (когнітивні здібності, недостатнє володіння мовою, 

погана пам'ять, увага, недостатньо розвинені навчальні стратегії а також 

психоемоційні стани тривожності, пригніченість, тощо [276, с. 90]. 

У свою чергу Л. П. Доблаєв говорить про проблемні ситуації, які 

виникають перед читачем через об’єктивні особливості тексту: 1) суб’єкт та 

його предикат розкриваються у тексті не одразу, а поступово; 2) суб’єкт та 

його предикат викладені неповно, односторонньо, або відсутні; 3) обмеження 

суб’єкта або предиката; 4) розширення суб’єкта (предиката); 5) з двох,тісно 

пов’язаних між собою суб’єктів (суджень) один протиставляється іншому, 

або суперечить йому. Отже, продуктивність читання визначається кількістю 

матеріалу, прочитаного за задану одиницю часу з максимально хорошим 

розумінням прочитаного.  

У той же час, А. І. Пилипенко висуває теорію психолого-пізнавальних 

бар’єрів, пов’язану зі сприйманням наукової інформації. Класифікація 

типових помилок, неправильних пізнавальних стратегій, вказує на об’єктивні 

психологічні механізми, які стоять за ними [139].  
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Психолого-пізнавальні бар’єри (ППБ), які виникають у навчанні та 

призводять до нерозуміння наукової інформації, Н. В. Мараховська розділяє 

на декілька груп: 1) ППБ вихідних когнітивних моделей, які пов’язані з 

відсутністю у студентів таких вихідних когнітивних моделей, як операція 

умовиводу, абстракції, вербально-логічних узагальнень усіх видів, дистинкції 

елементів розумового продукту і т. і.; 2) ППБ, що відносяться до логічної 

культури мислення студентів; 3) ППБ неадекватного сприймання мовлення; 

4) ППБ, пов’язані з використанням у мовленні слів та словосполучень, 

значення яких людина пояснити не може [139]. 

Коротка класифікація пізнавальних бар’єрів дозволяє викладачу 

завчасно коригувати та попереджати типові когнітивні утруднення та 

помилки у навчальній, мисленнєвій діяльності студентів. Фіксуючи можливі 

та фактичні утруднення та помилки студентів, викладач «розриває» процес 

навчання, що протікає «автоматично», на рівні буденного мислення, аналізує 

разом зі студентами причини невдач, роз’яснює суть ППБ, що з’явились, 

вказуючи на розрив між знанням та помилкою, нерозумінням, вчить 

знаходити причини нерозуміння та допомагає перейти на більш високий 

рівень рефлексії, який відповідає теоретичній свідомості. Така рефлексія 

ППБ формує ази вміння вчитися, виявляти та долати ППБ своєї свідомості.  

Утруднення можуть виникнути у будь-який момент процесу читання. 

Для того, щоб зрозуміти текст, читач постійно повторює попередні слова, 

фрази та сторінки. Для деяких студентів процес розшифрування інформації 

поглинає стільки обмінних процесів мозку (the brain’s metabolic activity), що 

виникає недостатня кількість кисню та глюкози для підтримування обміну 

речовин у корі головного мозку у тих відділах, які відповідають за 

збереження інформації. Без здатності об’єднати кожне нове слово, фразу, або 

зміст сторінки з попередньо прочитаною інформацією, студенти не можуть 

вибудувати ясне розуміння [276]. 

Часто читачі не контролюють розуміння тексту та не помічають, 

пропускають помилки протягом читання. У зв’язку з цим, психологи 
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вважають за необхідне давати студентам тексти, які містять деякі помилки чи 

виправлення, з метою їх виявлення. Першим кроком студентів є виявлення 

проблеми розуміння, розбіжностей у ідеях тексту або протиріччя між 

інформацією з тексту та попередніми знаннями. Після чого студенти 

стараються виправити цю проблему, використовуючи певну стратегію, 

перечитуючи текст, знаходячи значення невідомого слова, ставлячи 

запитання, тощо [276].  

Зважаючи на вищезазначене, у навчанні роботі з іншомовними 

науковими текстами викладач має виконувати такі завдання: 1) збільшувати 

оперативну одиницю сприймання тексту; 2) навчити розуміти текст (його 

частини) з першого сприйняття; 3) вчити сприймати та впізнавати нові 

сполучення відомих одиниць; 4) розвивати швидкість читання про себе; 

5) розвивати структурну антиципацію; 6) розвивати змістову антиципацію; 

7) розвивати вміння здогадуватись про значення невідомих одиниць; 8) вчити 

миттєво співвідносити форму одиниці, яку сприймають студенти, з її 

значенням; 9) розвивати вміння розбиратись у логіко-смислових звязках 

тексту; 10) розвивати вміння «ігнорувати» невідоме, якщо воно не заважає 

розумінню в цілому. 

Найбільш поширеними чинниками виявились (за ступенем значущості 

впливу чинника на процес смислового аналізу, починаючи від найбільш 

значущого чинника): 1) лінгвістичні засоби оформлення тексту; 

2) інформаційна насиченість тексту; 3) великий обсяг тексту; відсутність 

мотивації до читання; 4) відсутність часу; 5) відсутність мотивації читання; 

6) відсутність цікавої образної інформації; 7) складність понятійно-

термінологічного апарату; 8) відсутність чітко поставленого завдання 

читання; 9) форма викладу інформації (сухість, монотонність); 

10) відсутність у тексті коментарів, висновків; 11) складність фіксування 

матеріалу (конспектування); 12) відсутність необхідних навичок аналізу 

тексту; 13) відсутність необхідних навичок роботи з текстом; 14) структурно-

композиційна складність тексту; 15) емоційний настрій під час читання; 
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16) відсутність знань про особливості наукових текстів; 17) наявність 

додаткової інформації у тексті (посилань, коментарів); 18) відсутність 

ілюстрацій, схем у тексті. 

Ще у 30-х роках ХХ століття науковці почали розрізняти методи 

навчання техніці читання та читанню-розумінню, протиставляючи при цьому 

техніку читання аналітичному, курсорному (перейменованому у першій 

половині 50-х років ХХ століття на синтетичне) та читанню про себе. В свою 

чергу, І. О. Грузинська дала визначення аналітичному читанню як «центру, у 

якому сходяться, як у фокусі, всі лінії різнобічного вивчення мови: і 

фонетика, і граматика, і лексичний аналіз, і усне та письмове пророблення» 

та виділила три ступені аналітичного читання: 1) читання як озвучування 

тексту, 2) як спосіб роботи над мовою та 3) як процес розуміння тексту, що 

читають [50]. В той час,збереглась тенденція 20-х років протягом 

аналітичного читання вчити не розумінню, а перекладу з постійною опорою 

на рідну мову. 

У 40-50-тих років ХХ століття психологи зосередили свою увагу на 

встановленні зв’язку між навчанням техніці читання та навчанням розумінню 

читаного тексту, який залишалось осторонь два десятиліття тому. Тепер 

дослідники приділяли особливу увагу залежності розуміння тексту від рівня 

мовного розвитку читачів. Новий поштовх до дослідження проблеми 

розуміння текстів дала поява та швидкий розвиток психолінгвістики, 

інформатики, структурної лінгвістики, теорії комунікацій. Так, 

С. К. Фоломкіна розглядає техніку читання «як необхідну умову повного та 

глибокого розуміння тексту, що читають» [185, с.11). 

До кінця 50-х років ХХ століття вітчизняні психологи та методисти 

вважали доцільним переклад тексту рідною мовою для його розуміння. З того 

часу і до сьогодні науковці тавикладачі керуються принципом розуміння 

тексту без його перекладу. Так, Н. І. Гез, Г. В. Рогова, С. К. Фоломкіна та 

інші підкреслюють важливість навчання розумінню тексту без його 

мисленого перекладу на рідну мову.  
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Основні досягнення у галузі вивчення проблеми навчання читанню у 

80-х роках пов’язані з іменем С. К. Фоломкіної, яка запропонувала 

класифікацію видів читання з огляду на спосіб використання інформації, яку 

отримує читач протягом читання. В основу своєї класифікації вчена поклала 

мету, з якою читач опрацьовує текст: перегляд оповідання, статті або книги, 

ознайомлення зі змістом, пошук необхідної інформації, детальне вивчення 

змісту. На її думку, на характер читання найбільш впливають: передбачуване 

використання інформації, яку отримують під час читання і, як результат, 

мимовільна установка читача на міру повноти і точність розуміння читаного. 

Ці два чинники можна вважати основними критеріями при визначенні видів 

читання, бо вони врешті решт визначають характер читання» [185]. Кожен 

вид читання пов'язаний, відповідно, з вирішенням певних комунікативних 

завдань. Таким чином, С. К. Фоломкина виділяє такі види читання: 

пошукове, проглядове (або вибіркове), ознайомче та вивчаюче.  

Завдання проглядового читання – отримати найбільш загальне 

уявлення про зміст тексту, для цього потрібно вміти знаходити необхідну 

інформацію, розуміти загальний зміст та досить швидко читати (не менше 

400–500 слів на хвилину). Дещо схоже з проглядовим пошукове читання, 

мета якого – знайти конкретну інформацію у тексті (факти, характеристики, 

визначення, цифрові та інші дані, тощо). 

Метою ознайомчого читання є пошук потрібної інформації без 

установки на відтворення чи запам’ятовування (мінимальна швидкість –

125 слів на хвилину, ступінь розуміння прочитаного – 75%) 

Найбільш глибоке – вивчаюче читання, яке передбачає максимально 

точне та повне засвоєння змісту тексту та, за потреби,його адекватне 

відтворення. Крім того, відрізняють інформативне читання, до якого входять 

вивчаюче читання, метою якого є аналіз текста та пошукове читання, 

протягом якого важливо знайти ту інформацію, яку шукають. 

Отже, виокремлено основні підходи до навчання студентів роботі з 

іншомовними науковими текстами: особистісно-орієнтований, 
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компетентнісний, діалогічний, діяльнісний, проблемно-орієнтований. 

Найбільш доцільним у контексті завдань дисертаційного дослідження 

вважаємо комплексний підхід, що містить базові положення особистісно-

орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та діалогічного підходів. 

Відповідно читання іншомовних наукових текстів розглядаємо як складний 

процес осягнення студентом технічної спеціальності смислу тексту, що 

вимагає розумового напруження та концентрації уваги під час засвоєння 

науково-технічної інформації, поданої іноземною мовою ( Т. В. Дроздова, Т. 

В. Кравчина, С. Л. Лєдовських, та ін.), а навчання студентів роботі з 

іншомовними науковими текстами – як активну, двосторонню взаємодію у 

рамках «викладач» – «студент», спрямовану на розвиток мовної компетенції 

у роботі з іншомовними науковими текстами з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей студентів. 

1.3. Психологічна структура навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами 

 

Навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами зумовлено специфічними особливостями опанування 

даного фаху. 

Психологічна специфіка технічних спеціальностей: 1) студентам типу 

«людина-техніка» властиві технічне, конкретне та просторове мислення, 

здатність до абстрагування, акуратність і точність, вміння концентрувати та 

переключати увагу; 2) технічний склад розуму студентів, відсутність у них 

мовного чуття. Проте, існує думка, що студенти технічних спеціальностей не 

вміють чітко, грамотно формулювати свої думки, працювати з науковою 

літературою, у них слабо розвинена потреба в самоосвіті і самовихованні, 

цим вони протиставляються студентам гуманітарних спеціальностей [161]. 

Недостатність годин практичних занять з вивчення іноземної мови, 

недостатня сформованість внутрішньої мотивації до вивчення іноземних мов 
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студентами технічної спеціальності, для яких дисципліна «Іноземна мова 

професійного спрямування» не є профілюючою, зумовлюють необхідність 

більш глибокого дослідження проблеми читання іншомовних наукових 

текстів та створення і впровадження у навчальний процес ефективної 

методики для підвищення ефективності навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. 

Згідно з робочою програмою кредитного модуля «Іноземна мова для 

професійно-орієнтованого спілкування. Ділове мовлення» навчальної 

дисципліни для студентів 4 курсу КПІ імені Ігоря Сікорського, де проходив 

наш експеримент, загальною метою викладання та вивчення дисципліни є 

підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому академічному та 

професійному оточенні. Одним з компонентів фахової підготовки студентів 

технічних спеціальностей є робота з іншомовними науковими текстами. 

Програма дисципліни є професійно орієнтованою і базується на 

вміннях, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки: розумінні 

автентичних текстів, пов'язаних з навчанням та спеціальністю, з підручників, 

популярних і спеціалізованих журналів та джерел мережі Інтернет; розумінні 

головної ідеї та знаходженні необхідної інформації в неадаптованій технічній 

літературі за фахом; вмінні передбачати основну інформацію тексту за його 

заголовком та ілюстративним матеріалом, що супроводжує текст 

(прогнозуюче читання); здійсненні ознайомчого читання неадаптованих 

технічних текстів для отримання інформації; володінні навичками 

вивчаючого читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу; 

накопиченні та використанні інформації з різних джерел для подальшого 

застосування (на презентаціях, конференціях, дискусіях в академічному 

навчальному середовищі, а також у подальшій науковій роботі) тощо. 

До вимог, які висувають перед студентами-магістрантами, згідно з 

робочою навчальною програмою дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування (поглиблено) для магістрів» КПІ ім. Ігоря Сікорського, на 
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момент закінчення навчання, належить оволодіння такими видами читання 

іншомовних наукових текстів: 

1) Ознайомче читання на матеріалі професійно-орієнтованих 

автентичних текстів, які не мають незнайомих лексичних одиниць (ступінь 

розуміння 80–85%). 

2) Пошукове читання на матеріалі професійно-орієнтованих 

автентичних текстів, які можуть мати до 5–6 незнайомих слів на 1 сторінку 

друкованого тексту (ступінь розуміння 55–60 %).  

3) Вивчаюче читання складних, автентичних текстів з визначеною 

кількістю невідомих слів (5–10 на сторінку) з використанням словника 

(ступінь розуміння 100 %). 

З практичної точки зору, важливим є вивчення процесів розуміння 

студентами іншомовних наукових текстів, а аналіз когнітивних утруднень, 

які виникають протягом опрацювання іншомовних наукових текстів, 

допомагає психологам та педагогам розвивати навчальні стратегії, 

діагностувати та коригувати утруднення у процесі читання та навчання. 

Процес навчання роботі студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами може бути представлена у вигляді 

структури, де викладач, як суб’єкт навчання, забезпечує необхідні 

педагогічний вплив з підготовки студентів до роботи з іншомовними 

науковими текстами; студент, як суб’єкт учіння й об’єкт навчання одночасно 

взаємодіє протягом роботи на практичному занятті з текстом і з викладачем 

(рис. 1.1.). 
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Рис. 1.1. Психологічна структура навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами  
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На рис. 1.1. представлено компоненти (мотиваційний, когнітивний, 

операційний й емоційно-вольовий) психологічної структури навчання роботі 

з іншомовними науковими текстами, сформованість яких виступає 

передумовою осягнення смислу іншомовного наукового тексту, тобто 

досягнення його когнітивної цілісності: новий іншомовний науковий текст 

постає більш відповідним змісту оригінального тексту за рівнем 

завершеності та наповненості. 

Отже, в основу запропонованої нами психологічної структури навчання 

студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими 

текстами ми включили такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, 

операційний та емоційно-вольовий).  

Мотиваційний компонент є одним з найважливіших у психологічної 

структурі навчання студентів роботі з іншомовними науковими текстами та і 

психологічної готовності взагалі, це система взаємопов’язаних мотивів, які 

спонукають студентів до вивчення іноземних мов та до читання іншомовної 

літератури з фаху. За традиційним підходом до навчання студентів роботі з 

іншомовними текстами, у тому числі і науковими, викладач вчить читати 

текст та перекладати його. Наш підхід передбачає, що студент сам має 

вибрати собі текст для опрацювання (за рівнем складності, за фаховою 

специфікою тощо), зрозуміти його, при цьому не перекладаючи його, та 

використати зміст прочитаного для написання анотації, реферату, і т.п., 

беручи з тексту найважливішу інформацію. Тому задача викладача іноземної 

мови професійного спрямування полягає не лише у тому, щоб навчити 

розуміти науковий текст іноземною мовою, але, перш за все, зацікавити 

студента, мотивувати його до роботи з іншомовним науковим текстом [209]. 

Проблема мотивації людини як одна з центральних проблем психології 

особистості і діяльності досить широко представлена в численних 

дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів. Однак інтерес до неї не 

тільки не слабшає, але навіть посилюється (Б. Г. Ананьєв, В. Г. Асєєв, 

А. Г. Асмолов, Л. І. Божович, В. К. Вілюнас, Л. С. Виготський, В. В. Давидов, 
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Б. І. Додонов, В. І. Ковальов, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, 

А. К. Маркова, В. Н. Мясищев, А. Б. Орлов, С. Л. Рубінштейн, 

Г. С. Сухобская, Д. Н. Узнадзе, Х. Хекхаузен, П. М. Якобсон, 

М. Г. Ярошевський та ін.). Пояснюється це як логікою розвитку самої 

психологічної науки, так і потребами освітньої практики. 

На думку О. А. Чиханцової, мотивація відноситься до суб'єктивних 

якостей особистості, вона визначається його особистими спонуканнями, 

пристрастями і потребами, тому викладач повинен вплинути на неї лише 

побічно, створюючи передумови, на основі яких у студентів-першокурсників 

виникає особиста зацікавленість у роботі [214].  

Мотивація до читання за М. О. Зігановим, яка безпосередньо впливає 

на продуктивність читання, включає такі компоненти, як інтерес до змісту та 

до процесу читання, настрій протягом читання, впевненість у правильності 

змісту, впевненість у користі змісту, впевненість у своїх читацьких звичках 

[65]. 

Інтерес до змісту та до процесу читання іншомовних наукових текстів 

виробляється з розумінням необхідності роботи з текстом, основаної на 

внутрішній мотивації, з усвідомленням практичної користі, яку студент 

отримує від знань, здобутих після читання текстів зі спеціальності [65]. 

Інтерес до читання проявляється тоді, коли читач оцінює різницю між рівнем 

знань, що були в пам'яті та знань, отриманих з тексту. Чим вищі рівні 

попередніх знань та знань, отриманих після читання (і відповідно менша 

різниця між ними), тим вищий рівень емоціонального сприймання читача. 

Особистісно-орієнтоване навчання, в рамках якого ми проводимо 

експериментальне дослідження, націлене на перехід від зовнішньої мотивації 

читання до внутрішньої (задоволення від читання, потреба в отриманні 

інформації). 

Під час вивчення впливу мотиваційного компоненту на ефективність 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами ми використовували модель, розроблену 
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О. В. Винославською. Вона показує співвідношення між ступенем впливу 

мотиву на психологічну готовність та рівнем його особистісної значущості 

[31]. 

Якщо студент визнає, що завдання, які він виконує на занятті, пов’язані 

зі знаннями, що необхідні йому у професійній діяльності, він відчує бажання 

чи навіть необхідність долучатися та виконувати ці завдання. Таким чином, 

щоб сприяти залучанню студентів у процес їх навчання, 

викладач повинен: 1) визначати для студентів реальні короткострокові цілі, 

аби вони могли спостерігати за своїми успіхами; створити в групі таку 

атмосферу, аби студенти розглядали навчальну аудиторію як місце, де вони 

вчаться, а не де їх оцінюють; 2) надати студентам широкий вибір іншомовної 

наукової літератури та періодики, мультимедійних матеріалів, які б 

відповідали їхнім інтересам та потребам; 3) надати студентам можливість 

обирати собі самостійно тексти для читання, зважаючи на рівень їхньої 

складності та сферу інтересів та досліджень студентів та, за необхідності, 

допомогти у виборі; 4) сприяти взаємодії та обміну, надаючи студентам 

можливість обговорити прочитане всередині групи, зацікавлюючи тим самим 

інших студентів; 5) пропонувати різноманітні актуальні та ефективні види 

діяльності, пов’язані з роботою з текстом. 

Ми вважаємо, що протягом роботи з іншомовною науковою 

літературою доцільно опрацьовувати виключно автентичні, не адаптовані 

тексти (на противагу текстам, створеним авторами з конкретною навчальною 

метою для підручників чи посібників з іноземної мови професійного 

спрямування). Використання саме автентичних наукових текстів спрямоване 

зацікавити, мотивувати студентів через ознайомлення з реаліями наукового 

світу, дослідженнями та досягненнями фахівців тих країн, мову яких 

вивчають студенти та формує лінгвістичну компетенцію (ознайомлення зі 

сталими кліше, вузькоспеціалізованими термінами, тощо).  

Згідно з результатами досліджень мотивації людської діяльності та 

досліджень особистості, успішність людської діяльності визначається трьома 
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чинниками: силою мотивації, наявністю у ціннісній системі людини 

цінностей досягнення та засвоєнням необхідних навичок та вмінь [74, с.142]. 

Т. А. Ільїна класифікує навчальну мотивацію, спираючись на дві тенденції: 

до досягнення успіху та уникнення невдач [75].  

Тому, у структуру мотиваційного компоненту навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами ми також включили мотивацію 

досягнення успіху або уникнення невдач. В умовах праці люди мотивовані на 

досягнення успіху та уникнення невдач проявляють себе діаметрально 

протилежним чином. Якщо люди з мотивацією досягнення успіху 

зустрічають перешкоди, то шукають способи їх подолання, люди з 

мотивацією уникнення невдач – уникають відповідальних завдань, шукають 

причини, щоб відмовитись від них. Продуктивність діяльності і ступінь її 

активності в меншій мірі залежать від зовнішнього контролю для перших та в 

більшій мірі – для других. 

Студенти, умотивовані на успіх, найчастіше беруться за завдання 

середньої складності, вони ставлять перед собою реально досяжні цілі; 

схильні до переоцінки своїх невдач після досягнення успіхів; під час 

виконання завдань проблемного характеру і в умовах дефіциту часу, 

результативність діяльності, як правило, покращується.  

Ті, що умотивовані на уникнення невдач, беруться за завдання або 

занадто легкі (які не потребують особливих зусиль), або ж підвищеної 

складності; вони ставлять перед собою невиправдано завищені цілі, погано 

оцінюють свої можливості; схильні до переоцінки своїх успіхів після невдач; 

під час виконання завдань проблемного характеру і умовах дефіциту часу, 

результативність діяльності погіршується; як правило, відрізняються 

меншою наполегливістю в досягненні мети [74]. 

Когнітивний компонент представляє собою систему знань студента з 

іноземної мови (словниковий запас, знання граматики, фонетики), передбачає  

накопичення студентами знань про світ, культуру, визначення себе та свою 

діяльність в них; сутність готовності до розуміння тексту, способів її 
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формування, значущості даної якості у становленні цілісної особистості; 

типів труднощів (бар'єрів) розуміння тексту [181, с.87]. 

В. О. Артемов вважає, що успішність дії залежить від готовності до неї. 

Відповідно, успішність читання іншомовного тексту залежить від готовності 

до нього. Готовність до читання визначається рівнем володіння студентом 

іноземною мовою (лексикою, граматикою тощо), досконалістю техніки 

читання, загальною культурою, знанням великого контексту, розумінням 

предмету читання. Готовність до читання залежить і від викладача, який 

попередньою роботою з текстом повинен налаштувати студентів на читання 

До когнітивного компоненту навчання студентів технічних 

спеціальностей включаємо фахову та лінгвістичну компетенції. За 

Н. С. Ждановою, фахова компетенція – це сукупність знань, навичок, умінь 

та здатність особистості адекватно, самостійно вирішувати завдання, 

пов’язані з професійною діяльністю, в межах якої формується розуміння 

специфічної фахової постановки питання, усвідомлення міжпредметних 

зв’язків [60, с. 22]. Лінгвістична (мовна) компетенція відображає здатність 

студента практично користуватися мовною системою відповідно до норм 

конкретної мови і культури, вона містить фонетичну, граматичну, лексичну 

та семантичну компетенції. До фахової компетенції ми відносимо професійні 

знання та уміння студентів (глибокі знання з фаху, володіння фаховою 

лексикою, тощо) до лінгвістичної – рівень володіння іноземною та рідною 

мовами, володіння граматичними структурами, словниковий запас, достатній 

для читання та розуміння фахової літератури іноземною мовою середнього 

ступеню складності, тощо.  

Формування фахової та лінгвістичної компетенцій являється 

невід’ємною умовою підготовки студентів – майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців. 

Крім цього, вважаємо доцільним враховувати такі когнітивні 

компоненти ментальної діяльності студентів, як їхні домінуючі типи 

інтелекту та учіннєві стилі. 
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За визначенням Р. Данна, учіннєвий стиль (learning style) – це «спосіб у 

який кожен учень зосереджується, обробляє, засвоює та запам’ятовує нову і 

складну інформацію» [247, с. 2]. У більш широкому значенні учіннєвий стиль 

описується як чинники, сценарії поведінки, установки, які полегшують 

навчання людині у даній ситуації. Учіннєві стилі впливають на те, як 

студенти вчаться, як викладачі навчають і на те, як студенти і викладач 

взаємодіють між собою [276]. 

Не менш важливим за учіннєві стилі, ми вважаємо вплив типу 

множинного інтелекту на роботу студентв з іншомовними науковими 

текстами. 

У визначенні Т. А. Ратанової [154] термін «інтелект» включає в себе 

функціонування складних багаторівневих когнітивних репрезентативно-

операційних структур, якість та організація яких визначають ефективність 

вирішення як тестових, так і широкого кола навчальних, практичних і 

життєвих завдань». Тому, на нашу думку, врахування домінуючих типів 

інтелекту у студентів технічних факультетів дозволить викладачу: зрозуміти 

сильні сторони, потреби, інтереси кожного студента; сформувати групи та 

підгрупи в ході групової форми роботи зі студентами (гомогенної або 

гетерогенної, залежно від виду діяльності на занятті); зробити роботу на 

занятті якомога ефективнішою; змінювати види навчальної діяльності згідно 

з типами інтелекту студентів;  

Питання впливу типу інтелекту на вибір читацьких стратегій і на 

процес роботи з текстом в цілому є, на жаль, дослідженим лише зарубіжними 

психологами, але, на нашу думку, не менш перспективним. 

Доктор Кентського Університету (США) Брентон Шірер, розробник 

ефективного методу отримання детальної характеристики типів множинного 

інтелекту студентів, The Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales 

(MIDAS) у своїй статті наводить результати свого дослідження із впливу 

типів інтелекту учнів середніх шкіл на їхні читацькі навички. Найбільш 

значні відмінності у рівнях читацької компетенції були виявлені у студентів з 
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вербально-лінгвістичним, логіко-математичним, міжособистісним та 

внутрішньоособистісним типами інтелекту. Його теорія полягає у тому, що 

застосування домінуючого типу інтелекту сприятиме не тільки підтримці 

читацького інтересу, але й активізації пізнавальних процесів для кращого 

розуміння змісту тексту, який читають [278]. 

Згідно з результатами його дослідження серед хлопців, які показують 

найкращі успіхи у читанні, переважають ті, які мають 

внутрішньоособистісний та логіко-математичний тип інтелекту, а серед 

дівчат ті, хто мають вербально-лінгвістичний, міжособистісний та музичний 

тип інтелекту. Відповідно, у дівчат з низьким рівнем читацьких навичок 

переважають кінестетичний та внутрішньоособистісний типи інтелекту, а у 

хлопців – візуально-просторовий, кінестетичний та музичний. 

Не менш важливими для дослідження когнітивних особливостей 

студентів-читачів є їхні когнітивні стилі. Вплив когнітивних стилів на 

формування читацької компетенції досліджували у різний час С. І. Бондар, 

Т. Ю. Плетяго та інших психологів. Зокрема, С. І. Бондар виявила, що 

читачам з імпульсивним когнітивним стилем притаманна висока швидкість 

читання, з поленезалежним стилем – середня, і читачам з рефлективним 

стилем – низька швидкість читання. 

Отже, для студента використання у навчанні особливостей сприймання 

в залежності від типу інтелекту, учіннєвого та когнітивного стилів допоможе 

краще зрозуміти себе та свої особистісні психологічні особливості, відкрити 

свій творчий та науковий потенціал; сприятиме успішному оволодінню 

спеціальністю (вивченню іноземної мови та зокрема роботі з іншомовними 

науковими текстами); та формуванню або розвитку його навчально-

пізнавальній мотивації; усвідомити мету свого навчання. 

Викладачу врахування домінуючих типів інтелекту, учіннєвого та 

когнітивних стилів дозволить краще зрозуміти потенціал студентів, їхні 

інтереси та потреби; формувати навчальні підгрупи залежно від виду 
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діяльності на занятті (однорідні або змішані); створити позитивну навчальну 

атмосферу у групі.  

Операційний компонент характеризується здатністю реалізовувати 

отримані мовні знання під час читання фахової літератури іноземною мовою 

для створення вторинного тексту анотації до прочитаної статті, реферату, 

обговорення тощо. Так, М. І. Дьяченко вважає, що психологічна готовність 

до діяльності (у тому числі, робота з іншомовними науковими текстами) 

розвивається завдяки «озброєнню загальними та професійними знаннями, 

уміннями та навичками, удосконаленню професійно важливих якостей 

особистості» [58, с.133]. 

До операційного компоненту також входять індивідуальні особливості 

роботи з текстом та читацькі стратегії та звички студентів (регулярність 

читання наукової літератури, ведення конспекту та написання плану до 

прочитаної статті, тощо; використання словника, уникнення складних для 

розуміння фрагментів тексту і т. і.). 

Працездатність була включена до операційного компоненту, оскільки 

це здатність людини виконувати певну діяльність протягом певного часу.  

Працездатність людини – потенційна можливість людини виконувати 

доцільну діяльність на заданому рівні продуктивності протягом певного часу 

[148]. У нашому дослідженні працездатність – це здатність студента 

сприйняти і осягнути максимально можливий обсяг інформації за певний час.  

Працездатність студента може визначатись не тільки його станом 

здоров’я та самопочуттям, але й психологічними чинниками, такими як 

мотивація, настрій, ставлення до роботи, яку необхідно виконати. Тому, 

певною мірою, працездатність у навчальній діяльності залежить і від 

індивідуально-психологічних особливостей студента. 

Водночас, ми приділяємо велику увагу особливостям роботи з 

іншомовними науковими текстами, читацьким звичкам студентів технічних 

спеціальностей, їх реакцію на складні для розуміння тексти тощо. Від того, 

як часто студенти читають наукову літературу з фаху, в тому числі 
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іноземною мовою, за яким принципом вони обирають тексти для читання, 

яким чином опрацьовують особливо складні для розуміння фрагменти та 

тексти тощо, залежить формування їхнього читацького досвіду. 

Підсумовуючи сказане вище, когнітивний та операційні компоненти 

характеризують ступінь підготовленості студента до роботи з іншомовними 

науковими текстами, це їхній досвід – знання, уміння та навички з іноземної 

мови та з читання, зокрема. Основними показниками рівню розвитку 

когнітивного та операційного компонентів навчання студентів роботі з 

іншомовними науковими текстами, на які слід спиратись у ході професійної 

підготовки, є стандартизовані вимоги до володіння іноземною мовою та до 

читання [62].  

Оскільки до чинників, які впливають на стан психологічної готовності 

до діяльності, з поміж інших відносять зміст задачі та її складність [55], ми 

вважаємо за потрібне дослідити причини утруднень, які виникають у 

студентів технічних спеціальностей протягом опрацювання іншомовних 

наукових текстів. А здатність долати утруднення ми відносимо до емоційно-

вольового компоненту навчання роботі з іншомовними науковими текстами. 

До емоційного компоненту психологічної готовності до діяльності 

М. І. Дьяченко та Л. О. Кандибович включають: почуття відповідальності, 

впевненість в успіху, натхнення, а до вольового – управління собою, 

мобілізацію сил, зосередження на задачі, відволікання від впливів, які 

заважають, подолання сумнівів та побоювань, тощо [57]. 

Відповідно до об’єкту нашого дослідження – навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами, ми об’єднали ці два компоненти. З 

одного боку, ми характеризуємо емоційно-вольовий компонент навчання 

роботі з іншомовним науковим текстом як комплекс вольових якостей 

студента, які впливають на успішну роботу з текстом, а з іншого – включаємо 

до нього емоції, які відчувають студенти протягом вивчення іноземних мов 

та опрацювання іншомовних наукових текстів. 
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Ми поставили собі за завдання дослідити ступінь впливу таких 

психологічних компонентів особистості студентів як працьовитість, здатність 

до саморозвитку та самоосвіти, і самоорганізованість студентів, які на нашу 

думку, становлять складові системи самоорганізації майбутніх фахівців, 

необхідні для їхнього професійного самовдосконалення. Зокрема, ми 

вважаємо працелюбство – вольова якість особистості, що проявляється у 

активності, сумлінності, захопленості і задоволеності процесом роботи – 

необхідною якістю для становлення майбутніх фахівців. 

Здатність до саморозвитку – це здатність людини до набуття, 

оновлення та розвитку знань, вмінь, а здатність до самоосвіти – це здатність 

людини до самостійного оволодіння знаннями, навичками для особистісного 

чи професійного розвитку. 

За визначенням В. К. Калініна організованість – це вміння і здатність 

особистості до такого упорядкування своїх дій, яке забезпечує максимальну 

ефективність діяльності [73, с. 202]. А отже, ми вважаємо, що 

самоорганізованість студентів є важливим елементом та чинником навчання 

роботі з іншомовними науковими текстами. Під поняттям 

«самоорганізованість» (особиста організація) ми маємо на увазі вміння 

організовувати себе, свій час, свої дії [82; 160].  

Слід розрізняти два терміни – самоорганізація та самоорганізованість. 

Самоорганізація визначає здатність людини правильно розподілити свій час 

для роботи, навчання, відпочинку та інших занять. Інше, тотожне поняття, 

самоорганізація у широкому розумінні означає «діяльність та здатність 

особистості, пов'язані з умінням організувати себе, які проявляються у 

цілеспрямованості, активності, обґрунтованості мотивації, плануванні своєї 

діяльності, самостійності, швидкості прийняття рішення і відповідальності за 

них, критичності оцінки результатів своїх дій, відчуття боргу» [86, с.428–

 432]. 

До компонентів особистої організованості професор С. Д. Рєзнік 

включає такі: 1. схильність до системного підходу, який полягає у 
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комплексному врахуванні та взаємодії багатьох чинників, що впливають на 

особисту організацію; 2. вміння цінувати і ефективно використовувати час; 

3. вміння зосередитися на головному; 4. вміння все робити по порядку; 

5. вміння не випускати з уваги дрібниці; 6. вміння враховувати і аналізувати 

витрати часу [19, с.19]. 

До ознак організованості Є. П. Ільїн відносить дотримання певного 

порядку, який сприяє успіху в діяльності (дотримання порядку у книгах, на 

робочому місці тощо); планування своїх дій і розумне їх чергування; 

раціональне витрачання часу з урахуванням обстановки; уміння вносити у 

свою діяльність певну організацію при зміні обстановки [74]. 

Оскільки мета дисертаційної роботи – розробка та апробація програми 

підвищення ефективності навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовними науковими текстами, ми оперуємо таким поняттям як 

«ефективність». Під поняттям «ефективність роботи з іншомовними 

науковими текстами» ми маємо на увазі співвідношення досягнутого 

результату з осягнення смислу тексту та часу, затраченого на досягнення 

цього результату. Тому, ефективною ми вважаємо таку роботу з іншомовним 

науковим текстом, за якої осягнення смислу тексту відбулося за найменшої 

затрати часу.  

Головним критерієм продуктивного (психологи його ще називають 

ефективним) читання З. І. Кличнікова вважає швидкість читання [85, с. 26]. 

У своїх дослідженнях С. І. Бондар велику увагу приділяє важливості 

швидкості читання. Вчені довели зв'язок між швидкістю читання та 

розумінням прочитаного. Правильне розуміння залежить від здатності 

(вміння) читача знаходити та запам’ятовувати важливі думки в тексті, який 

він прочитав, а не від швидкості, з якою він читає [18]. 

З приводу ролі швидкості читання у процесі сприймання тексту 

висловлюється і М. О. Зіганов: «Напрошується заперечення, що швидке 

читання заважає появі і закріпленню мовних навичок. Насправді все 

відбувається навпаки. Навчений швидко читати учень набуває навичок 
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читання без перекладу, тобто він спирається на пряме сприймання. Справді, в 

процесі перекладу беруть участь, як відомо, численні складні механізми, які 

вдвічі збільшують час сприймання. Набуваючи навичок сприймання тексту 

за максимально короткий час, учень відповідно звільняється від звички 

читання-перекладу. Адже загальновідомо, що переклад – це заклятий ворог 

вільного стилю викладу» [65, с. 17]. Дослідження показують чітко виражену 

закономірність: зі збільшенням швидкості читання зростає процес засвоєння.  

У своїх роботах В. Ф. Вормсбехер та В. О. Кабін підкреслюють 

важливість методу динамічного (раціонального) читання та вводять поняття 

коефіцієнту ефективності читання (КЕЧ) – умовного показнику ефективності 

або продуктивності читання. Однак, недоцільно зважати лише на швидкість 

читання, не враховуючи відсоток тієї інформації, яку студент сприйняв та 

зрозумів належним чином. Адже, для оцінки процесу формування навички 

слід використовувати два критерії: час виконання завдання та кількість 

помилок [34]. А у нашому випадку – відсоток правильно виконаних завдань. 

Формула обчислення КЕЧ = (X × Y) ÷ 1000, де X – швидкість читання 

(кількість знаків, прочитаних за хвилину), Y – % засвоєння прочитаного 

тексту (частка матеріалу, що була відтворена після прочитання тексту) та 

КЕЧ – коефіцієнт ефективності читання (добуток перших двох показників). 

Дослідник швидкого читання М. О. Зіганов вводить поняття 

«коефіцієнту якості засвоєння основних думок та фактів» із прочитаних 

текстів середнього ступеню складності. Він складає суму у відсотках усіх 

балів за правильні та повні або частково повні відповіді на запитання до 

тексту.  

До нього додається «коефіцієнт засвоєння другорядних думок і 

фактів», який є показником засвоєння другорядної інформації, яка є 

важливою для сприймання тексту. Сума цих двох коефіцієнтів, поділена на 

два, є «середнім коефіцієнтом якості засвоєння» змісту прочитаного. Час 

читання вираховується у секундах та ділиться на 60, а потім об’єм 

прочитаного тексту, вирахуваний у друкованих знаках, ділиться на час. 
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Остаточна формула виглядає так: Швидкість читання помножена на середній 

коефіцієнт якості засвоєння / 100% [65, с.15]. 

Отже, беручи до уваги наведений зміст складових основних 

компонентів психологічної структури навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами, виділимо 

психологічні особливості навчання такій роботі:  

1) навчання цілеспрямованому читанню, що має випереджальний 

характер (пропонування студентам для читання актуальних текстів, які не 

лише відповідають сучасному стану розвитку науки і техніки, а й містять 

інформацію про започатковані теоретичні дослідження, які будуть 

реалізовані в майбутньому; сприяння розвитку їхньої здатності підібрати і 

прочитати іншомовні наукові тексти, що містять новітню інформацію про 

досягнення у технічній сфері відповідно до фаху);  

2) диференціація навчальних завдань з урахуванням індивідуально-

психологічних особливостей студентів (учіннєвих стилів загалом і стилів 

роботи з іншомовними науковими текстами зокрема, рівню знань студентів);  

3) внутрішньо умотивоване читання (сприяння розвитку й підтримці 

стійкої внутрішньої мотивації до роботи з іншомовними науковими текстами, 

прагнення досягнення успіху у цьому);  

4) усвідомлене/свідоме читання (забезпечення у процесі навчання 

усвідомлення необхідності роботи з іншомовними науковими текстами, 

розуміння таких текстів, осягнення їхнього смислу);  

5) продуктивне читання (формування у процесі навчання стійких 

читацьких навичок, розвиток самоорганізованості, опанування іншомовних 

наукових текстів без допомоги перекладача, прагнення робити це регулярно, 

розвиток концентрації уваги, зосередженості на тексті задля скорочення 

регресій тощо). 

Відповідно були визначені критерії та індикатори ефективного 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами, а отже у нашому дослідженні ми виходили з того, що 



72 
 

навчання студента роботі з іншомовним науковим текстом можна вважати 

ефективним за умов, що:  

- сформована стійка внутрішня мотивація студента до вивчення 

іноземної мови та роботи з іншомовною фаховою літературою; сформована 

мотивація досягнення успіху (мотиваційний критерій); 

- студентом усвідомлені необхідність роботи з іншомовними 

науковими текстами, розуміння таких текстів, осягнення їхнього смислу 

(когнітивний критерій); 

- сформовані та закріплені адекватні читацькі стратегії й навички 

студента (операційний критерій);  

- розвинена самоорганізованість студента (емоційно-вольовий 

критерій); 

- студентом осягнені не менше 80% його смислу для ознайомчого 

читання, не менше 55% для пошукового читання та 100 % для вивчаючого 

читання, без застосування дослівного самостійного чи машинного перекладу 

(інтегративний критерій). 

Отже, вважаємо, що ефективним є навчання, яке відбувається у тісному 

взаємозв’язку студентів з викладачем іноземної мови, коли осягнення 

студентом смислу іншомовного наукового тексту здійснюється за рахунок 

активізації студентом знань з фаху та іноземної мови, та з урахуванням 

викладачем індивідуально-психологічних особливливостей студентів (його 

мотивів, учіннєвих стилів, рівню самоорганізованості тощо). 
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Висновки до розділу 1 

Проведений теоретичний аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел 

показав, що природа читанню іноземною мовою розкривалася, в основному, 

в плані сприймання та розуміння тексту.  

Робота з друкованим текстом розглядається як складний процес 

осягнення студентом технічної спеціальності смислу тексту, що вимагає 

розумового напруження та концентрації уваги під час засвоєння науково-

технічної інформації, поданої іноземною мовою, і який включає читання 

тексту (сприймання, розуміння й осягнення його смислу) і, за необхідності, 

створення на його основі вторинного тексту (анотації, реферату тощо), його 

аналіз та оцінку.  

Науковці виокремлюють об’єктивні й суб’єктивні чинники, що 

впливають на сприймання та розуміння тексту читачем: 1) чинники, 

пов’язані зі структурою тексту: інформаційна насиченість, композиційно-

смислова структура, мовне вираження смислових співвіднесень, що в ньому 

реалізовані; 2) чинники, пов’язані з індивідуально-психологічними 

особливостями студентів (суб’єктні): емоційно-вольові: настановлення, 

натхнення, зусилля волі, самостійність та наполегливість у подоланні 

утруднень протягом читання; операційні: попередній досвід читача, читацькі 

стратегії та навички); когнітивні: когнітивні стилі читачів, ймовірнісне 

прогнозування; 3) чинники, пов’язані з особливостями організації освітнього 

процесу: диференціація навчання, групова робота, форма роботи з текстом 

тощо. 

Процес навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами представлений у вигляді структури, де 

викладач, як суб’єкт навчання, забезпечує необхідні умови підготовки 

студентів до роботи з іншомовними науковими текстами; студент, як суб’єкт 

учіння й об’єкт навчання, одночасно взаємодіє протягом роботи на 

практичному занятті з текстом і з викладачем. Кінцевою метою навчання 
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студентів роботі з іншомовними науковими текстами є формування та 

закріплення навичок роботи з іншомовними науковими текстами, 

результатом якої є осягнення смислу опрацьованого тексту. 

Для забезпечення ефективного навчання студентів роботі з 

іншомовними науковими текстами і, відповідно до запропонованої 

психологічної структури, були визначені основні компоненти навчання 

роботі з іншомовними науковими текстами. До складових мотиваційного 

компоненту відносяться сприяння розвитку й підтримці стійкої внутрішньої 

мотивації до роботи з іншомовними науковими текстами, прагнення 

досягнення успіху у цьому. 

До складових когнітивного компоненту були віднесені: сприяння 

усвідомленню, розумінню та осягненню смислу іншомовних наукових 

текстів; подання інформації з урахуванням особливостей переробки 

інформації студентами та ін.; розвивальні завдання з розуміння іншомовних 

наукових текстів. 

До складових операційного компоненту – навчання цілеспрямованому 

читанню випереджального характеру; формування стійких читацьких 

навичок, опанування іншомовних наукових текстів без допомоги 

перекладача, прагнення робити це регулярно; диференціація навчальних 

завдань з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей студентів 

(тип інтелекту, стиль роботи студента з іншомовними науковими текстами; 

до складових емоційно-вольового компоненту – формування позитивного 

ставлення до роботи з іншомовними науковими текстами та задоволеності 

цією роботою; сприяння розвитку самоорганізованості).  

Виходячи з наведеного змісту складових основних компонентів 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами, у нашому дослідженні 

ефективним можна вважати таке навчання студентів роботі з іншомовним 

науковим текстом за якого було: сформовано стійку внутрішню мотивацію 

студента до вивчення іноземної мови та роботи з іншомовною фаховою 

літературою; сформовано мотивацію досягнення успіху, прагнення до 
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саморозвитку і самоосвіти, розвинено самоорганізованість і працездатність 

студента; сформовано та закріплено адекватні читацькі стратегії й навички; 

результатом роботи студента з іншомовним науковим текстом є осягнення 

студентом не менше 80% його смислу для ознайомчого читання, не менше 55 

% для пошукового читання та 100 % для вивчаючого читання, без 

застосування дослівного самостійного чи машинного перекладу. 

Результати дослідження відображені у розділі, викладено у 3 

публікаціях автора [195, 201, 204].  
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РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОБОТІ З 

ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ 

 

 

У другому розділі викладено загальну стратегію емпіричного 

дослідження, підібрано та обґрунтовано вибір діагностичних методик, 

проаналізовано психологічні особливості та чинник навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами, визначено взаємозв’язки між 

індивідуально-психологічними особливостями студентів технічних 

спеціальностей та утрудненнями, що виникають в процесі їхньої роботи з 

іншомовними науковими текстами. 

 

 

2.1. Методика та організація констатувального етапу дослідження 

психологічних особливостей навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовним науковими текстами 

 

 

Мета констатувального експерименту – дослідження мотиваційних, 

когнітивних, операційних та емоційно-вольових компонентів психологічної 

структури навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами, для подальшого урахування при створенні програми, 

спрямованої на підвищення ефективності роботи студентів технічних 

спеціальностей з такими текстами. 

Оскільки одним із завдань нашої роботи є розробка та апробування 

програми тренінгових занять з підвищення ефективності навчання студентів 

технічних спеціальностей, розглянемо, які психологічні особливості впливають 

на ефективність цієї роботи. 
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Виходячи з припущення, що ефективність опрацювання студентами 

іншомовних наукових текстів залежить від мотивації, учіннєвого стилю і типу 

інтелекту, а також певних вольових якостей, ми визначили такі завдання 

констатувального етапу нашого дослідження: 

- дібрати комплекс діагностичних методик для дослідження 

особливостей роботи студентів технічних спеціальностей з іншомовними 

науковими текстами;  

- шляхом кореляційного аналізу виявити взаємозв’язок рівня розвитку 

сформованості індивідуально-психологічних особливостей студентів з 

успішністю їхньох роботи з іншомовними науковими текстами; 

- шляхом кореляційного аналізу виділити основні стилі роботи студентів 

технічних спеціальностей з іншомовними науковими текстами; 

В емпіричному дослідженні взяли участь 183 студенти 4 курсу технічних 

спеціальностей Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», віком від 21 до 24 років. 

Юнаки склали 81,4% від загальної кількості досліджуваних, дівчата – 18,6%. 

23,9% опитаних студентів вчили іноземну мову ще з початкової школи, тобто 

13 років і більше, 6,8% – почали вивчати мову, навчаючись в університеті 

(табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Тривалість вивчення студентами іноземної мови (n=183) 

Тривалість вивчення іноземної мови Кількість досліджуваних (у %) 

3–4 роки (протягом навчання в університеті) 6,8 

5–6 років 13,7 

7–10 років 41,9 

11–12 років 13,7 

13 та більше років ( з 1–4 класу школи) 23,9 

Як показує досвід викладання іноземної мови у технічному закладі вищої 

освіти, ті студенти, які вивчали мову ще у школі (студенти-філологи, або 
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слухачі технічних спеціальностей), в кінці навчання показують той самий, або, 

навіть, гірший результат, що й ті студенти, які почали вивчати іноземну мову у 

закладі вищої освіти. Це можна пояснити тим, що «досвідчені» студенти 

вважають, що їхніх знань достатньо для навчання і воліють приділяти більше 

уваги іншим дисциплінам. Тому для нас важливо також ураховувати 

попередній досвід студентів та загальну тривалість ними вивчення іноземної 

мови. 

Констатувальна частина дослідження проводилась у три етапи. На 

першому етапі констатувального експерименту було підібрано комплекс 

діагностичних методик для дослідження компонентів навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. 

У табл. 2.2 представлений комплекс діагностичних методик для 

емпіричного дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. 

 

Таблиця 2.2 

Комплекс діагностичних методик для емпіричного дослідження 

психологічних особливостей навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовними науковими текстами 

Критерій та індикатор 

Дослідження 
особливостей 
педагогічної 
діяльності 
викладачів 

Дослідження учіннєвої діяльності 
студентів 

Мотиваційний: 
- Прояв мотивів 
вивчення іноземних 
мов та роботи з 
іншомовними 
науковими текстами 
- Сформованість 
мотивації досягнення 
успіху 

Авторська анкета 
«Мотиви роботи з 
іншомовними 
науковими 
текстами»  

Авторська анкета «Робота з 
іншомовними науковими 
текстами» (запитання №2,3, 9) 

Методика Р. С. Нємова «Оцінка 
потреб досягнення успіхів» [129, 
с. 496–502] 

Когнітивний: 
- Тип інтелекту 

Авторська анкета 
«Фактори 

Методика «Визначення типу 
інтелекту» за Говардом 
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- Учіннєвий стиль 
 

ефективного 
навчання роботі з 
іншомовними 
науковими 
текстами» 

Гарднером (адаптована версія) 
[177] 

Методика «Ваш учіннєвий стиль» 
Тест П. Хані та А. Мамфорда 
[179] 

Анкета ІSALEM–97 «Визначення 
учіннєвого стилю» [4] 

Операційний: 
- Володіння 
читацькими 
стратегіями та 
навичками 
- Утруднення 
протягом роботи з 
іншомовними 
науковими текстами 

Авторська анкета 
«Особливості 
організації 
навчання студентів 
роботі з 
іншомовними 
науковими 
текстами» 

Авторська анкета «Робота з 
іншомовними науковими 
текстами» (запитання №1, 5–8) 

Емоційно-вольовий: 
- Ставлення до 
вивчення іноземних 
мов 
- Рівень працьовитості 
студентів 
- Рівень здатності до 
саморозвитку та 
самоосвіти 
- Рівень 
самоорганізованості 

Авторська анкета 
«Формування 
самоорганізованост
і студентів» 

Авторська анкета «Робота з 
іншомовними науковими 
текстами» (запитання №4) 

Методика В. І. Андрєєва «Оцінка 
працьовитості і працездатності» 
[2, с. 43–46] 

Методика В. О. Лілякова 
«Оцінювання здатності студентів 
до саморозвитку і самоосвіти» 
[182,с. 8–9] 

Методика «Рівень 
самоорганізованості» А. Бакюса 
та К. Ромена [224, с. 240–245] 

Інтегративний: 
- КЕРТ (Коефіцієнт 
ефективності роботи з 
текстом) 

 Авторська методика 
«Ефективність роботи з 
іншомовним науковим текстом» 

Середній бал академічної 
успішності студентів з читання 
іншомовних наукових текстів 

 

Для дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі за іншомовними науковими текстами за 

мотиваційним критерієм були дібрані такі методики: методика «Оцінка потреб 

досягнення успіхів» (Р. С. Нємов); авторська анкета «Робота з іншомовними 

науковими текстами» для визначення особливостей мотивації студентів до 

вивчення іноземних мов та роботи з іншомовними науковими текстами; 
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авторська анкета «Мотиви роботи з іншомовними науковими текстами» для 

визначення для викладачів іноземної мови значущості стимулювання у 

студентів мотивів роботи з іншомовними науковими текстами. 

Дослідження мотивів, які спонукають студентів вивчати іноземні мови та 

опрацьовувати іншомовні наукові тексти здійснювалось опосередковано за 

допомогою запитань: «З якою метою ви читаєте іншомовні наукові тексти?», 

«Яку мету ви ставите перед собою при роботі з іншомовними науковими 

текстами у своїй навчальній діяльності?». Для визначення розвиненості 

навчальної мотивації та мотивів опанування іноземних мов, студентам було 

поставлено закрите запитання: «З якою метою ви вивчаєте іноземні мови?», на 

яке студенти мали обрати не більше чотирьох відповідей з наведеного нижче 

переліку; погодитись або не погодитись з усіма твердженнями (6 – «повністю 

згоден», 5 – «згоден», 4 – скоріше згоден аніж не згоден», 3 – «скоріше 

незгоден аніж згоден», 2 – «згоден», 1– «зовсім не згоден»), і насамкінець 

проранжувати усі мотиви від найменш значимого до найбільш значимого. 

1. Завдяки вивченню іноземних мов я стаю більш компетентним спеціалістом; 

2. Завдяки вивченням іноземних мов я стаю всебічно розвиненою людиною; 

3. Вивчаю іноземні мови для можливості продовжити своє навчання чи 

працювати за кордоном; 

4. Володіння іноземними мовами дозволить мені знайти роботу за кордоном та 

заробляти порівняно великі гроші; 

5. Вивчаю іноземні мови з метою усного та писемного спілкування з 

іноземними фахівцями; 

6. Прагну отримати хорошу оцінку з іноземної мови; 

7. Вивчаю іноземну мову аби не мати проблем із заліком (іспитом), не 

втратити стипендію, тощо. 

8. Вивчаю іноземну мову професійного спрямування, оскільки ця дисципліна 

входить до навчального плану. 
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Окрім того, відповідь на поставлене запитання передбачала можливість 

надання власного варіанту відповіді. 

Нами було виділено 4 групи мотивів, які спонукають студентів технічних 

спеціальностей до вивчення іноземних мов. До першої групи мотивів увійшли 

пізнавально-освітні та мотиви особистісного та професійного 

самовдосконалення (запитання №1, 2). Друга група об’єднала матеріально-

практичні мотиви та мотиви діяльності за кордоном (твердження 3, 4). До 

третьої групи увійшли комунікативні мотиви (твердження 5) Четверта група 

включає утилітарні та мотиви обов’язку (запитання №6, 7, 8). 

Відповідаючи на запитання анкети «Робота з іншомовними науковими 

текстами», студенти мали вказати, з якою метою вони читають іншомовні 

наукові тексти, своє ставлення до читання таких текстів, та з якою метою вони 

вивчають іноземні мови.  

Отже, для запитання «З якою метою ви читаєте іншомовні наукові 

тексти?» пропонувались такі варіанти відповідей:  

1. за завданням викладача з іноземної мови; 

2. за завданням викладача зі спеціальності; 

3. для професійного самовдосконалення; 

4. для написання курсової роботи, підготовки до заліку (іспиту); 

5. для збагачення свого словникового запасу новими термінами, тощо; 

6.  вказати свій варіант відповіді. 

Серед відповідей на запитання «Яку мету ви ставите перед собою при 

роботі з іншомовними науковими текстами у своїй навчальній діяльності?» 

студенти мали обрати з-поміж:  

1. читання для себе, як засіб отримання необхідної лінгвістичної 

інформації (нові слова, терміни зі спеціальності, кліше, вивчення граматичних 

структур, тощо); 

2. читаю з метою отримання актуальної наукової інформації для 

подальшого використання в усному та письмовому професійному мовленні; 
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3. читаю іноземною мовою, щоб отримати більш високу оцінку на 

занятті (іспиті, заліку); 

4. вказати свій варіант відповіді. 

Відповіді на запитання « Яке ваше ставлення до роботи з іншомовними 

науковими текстами?» були такі: 

1. усвідомлюю важливість читання таких текстів та корисність завдань до 

них; 

2. усвідомлюю важливість читання таких текстів, однак ця робота 

вимагає значних зусиль, не є цікавою; 

3. не бачу необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти; 

4. не бачу необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти, 

форми роботи з ними мені також не подобаються. 

Аналіз відповідей студентів представлено у підрозділі 2.2. нашого 

дисертаційного дослідження. 

Ще одним елементом мотиваційного компоненту ефективної роботи 

студентів з іншомовними науковими текстами ми обрали мотивацію 

досягнення успіху та уникнення невдач. 

Дослідження психологічних особливостей навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі за іншомовними науковими текстами за когнітивним 

критерієм здійснювалось за методиками: методика «Визначення типу 

інтелекту» (Г. Гарднер) для визначення домінуючих типів інтелекту; методика 

«Ваш учіннєвий стиль» (П. Хані та А. Мамфорд) і тест ISALEM-97 (J. Therer, 

R. Cahay, F. Remy, M. Honorez, B. Monfort та ін.) для визначення учіннєвого 

стилю; авторська анкета «Фактори ефективного навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами» для викладачів з метою визначення їхньої 

обізнаності щодо умов забезпечення розуміння та осягнення смислу тексту. 

Оскільки ми припустили, що ефективність роботи з іншомовними 

науковими текстами залежить від складових когнітивних особливостей 

студентів, а саме типу інтелекту та учіннєвого стилю студентів, до комплексу 



83 
 

діагностичних методик для емпіричного дослідження індивідуально-

психологічних особливостей студентів були включені методики «Тип 

інтелекту» (досліджуваний параметр – домінантні типи множинного інтелекту 

студентів) [177], «Ваш учіннєвий стиль» (два види – Анкета ІSALEM-97 та Тест 

П. Хані та А. Мамфорда) [4, с. 180] (досліджуваний параметр – учіннєвий 

стиль). 

Для визначення учіннєвого стилю студентів застосувались Методика 1 

«Анкета ISALEM–97» та Методика 2 «Ваш учіннєвий стиль» (Додаток А). 

Для кожної ситуації пропонувалися 4 реакції, кожна з яких відповідає 

одному зі стилів учіння. Їх слід було класифікувати у порядку надання переваги 

(тобто привласнити число від 1 до 4 для кожної відповіді (1– так, ця реакція 

повністю відповідає моїй, а 4 – ні, таке зі мною рідко трапляється). Для того, 

щоб уникнути підтасовок з боку досліджуваних, анкета побудована таким 

чином, що всі учіннєві стилі не є очевидними під час вибору відповіді (на 

відміну від тесту Колба). 

Крім того, для визначення когнітивного стилю ми виокремили з тесту 

«Ваш учіннєвий стиль» (Додаток А, Методика 3) твердження, які вказують на 

когнітивні стилі, а саме, полезалежний, поленезалежний, імпульсивний і 

рефлективний. 

Для визначення полезалежного та поленезалежного стилів були 

виокремлені твердження №25 «Я приділяю пильну увагу деталям, перш ніж 

дійти якого-небудь висновку», №29 «Я вважаю за краще мати якомога більше 

джерел інформації: чим більше даних, тим кращою є можливість для 

обмірковування, є з чого вибрати» і №35 «Я схильний захоплюватися 

технічними прийомами, такими, як системний аналіз, блок-схеми та алгоритми, 

розгалужені програми, ситуаційне планування і т.д.»; для імпульсивного –  

№24 «Мені подобаються люди, які поводять себе спонтанно та люблять 

жарти», №34 «Я волію реагувати на події спонтанно і гнучко, а не планувати 

відповідь заздалегідь» і №43 «Під час обговорень я зазвичай пропоную безліч 
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несподіваних, стихійних ідей»; для рефлективного стилю – №14 «Найкраще 

мені працюється з людьми, які мислять логічно та аналітично, аніж з тими 

людьми, які поводять себе спонтанно та нераціонально», №16 «Мені 

подобається приймати рішення обережно, після зважування альтернативних 

варіантів», №28 «Я обережний та не роблю занадто поспішних висновків»,  

№39 «Мене дратують люди, які діють занадто поспішно», №66 «Краще все 

ретельно обміркувати перш ніж діяти». 

Для дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі за іншомовними науковими текстами за 

операційним критерієм застосовувались: авторська анкета «Робота з 

іншомовними науковими текстами», спрямована на виявлення читацьких 

стратегій студентів, а також типів утруднень, які виникають у студентів 

протягом роботи з іншомовними науковими текстами; авторська анкета 

«Особливості організації навчання студентів роботі з іншомовними науковими 

текстами», спрямована на визначення відповідних умінь і навичок викладачів 

З метою діагностики читацьких звичок та стратегій студентів технічних 

спеціальностей, їм було запропоновано обрати варіанти відповіді на такі 

запитання: 

1) Як часто ви читаєте іншомовну літературу зі спеціальності?  

2) Яким чином ви обираєте статтю іноземною мовою зі спеціальності для 

самостійної роботи?  

3) Якщо ви не читаєте запропоновані тексти іноземною мовою зі 

спеціальності, то з якої причини?  

4) Що ви робите у разі, якщо не розумієте текст, з яким працюєте 

(фрагмент тексту)?  

6) Що заважає вам у роботі з іншомовними науковими текстами?  

Для дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі за іншомовними науковими текстами за 

емоційно-вольовим критерієм були дібрані методики: «Оцінка 
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самоорганізованості» (А. Бакюс і К. Ромен) для оцінювання рівня 

самоорганізованості студентів; методика «Оцінка працьовитості і 

працездатності» (В. І. Андрєєв) для оцінювання рівня працьовитості і 

працездатності; методика «Оцінка здатності до саморозвитку і самоосвіти» 

(В. О. Ліляков) для оцінювання здатності до саморозвитку і самоосвіти; 

авторська анкета «Формування самоорганізованості студентів» для викладачів з 

метою виявлення їхнього налаштування на розвиток самоорганізованості 

студентів, їхньої здатності до саморозвитку, самоорганізації, самоосвіти. 

Ці методики дають змогу: а) оцінити працьовитість, працездатність 

студентів, їхню здатність до саморозвитку і самоосвіти та самоорганізованості; 

б) проаналізувати можливі шляхи вдосконалення вольових якостей студентів, 

які впливають не тільки на ефективність роботи студентів з іншомовними 

науковими текстами, а і на навчальний процес у цілому. 

Також, для оцінки емоційного ставлення студентів технічних 

спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами респонденти 

мали обрати відповідь на запитання «Як ви ставитесь до роботи з іншомовними 

науковими текстами?» серед запропонованих: усвідомлюю важливість читання 

таких текстів та корисність завдань до них; «Усвідомлюю важливість читання 

таких текстів, однак ця робота вимагає значних зусиль, не є цікавою» ; «Не 

бачу необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти»; «Не бачу 

необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти, форми роботи з 

ними мені також не подобаються». 

На початку й у кінці формувального експерименту студентам 

експериментальної та контрольної груп був запропонований автентичний 

іншомовний науковий текст, який вони мали протягом заняття опрацювати, 

зафіксувавши час, витрачений ними на розуміння й осмислення цього тексту. 

Максимальний бал за написання резюме прочитаного тексту іноземною мовою 

– 10 балів. 
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Для дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі за іншомовними науковими текстами за 

інтегративним критерієм було обрано коефіцієнт ефективності роботи з 

текстом, для визначення якого застосовувалась авторська методика 

«Ефективність роботи з іншомовним науковим текстом», а також середній бал 

академічної успішності студентів з читання іншомовних наукових текстів.  

Отже, коефіцієнт ефективності роботи з текстом (КЕРТ), визначався за 

формулою: 

 

Значення КЕРТ знаходиться в діапазоні 2,5–10. Нами було прийнято, що 

при значенні КЕРТ = 2,5–4,99 ефективність роботи з текстом є низькою, при 

значенні КЕРТ = 5–7,49 – достатньою, а при значенні КЕРТ = 7,5–10 – високою.  

Завдання другого етапу констатувального експерименту – вивчення 

психологічних особливостей роботи студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами. 

На початку емпіричного дослідження зі студентами проводилась вступна 

бесіда з метою пояснення цілей дослідження та підвищення їхньої мотивації 

щодо участі у дослідженні. Потім їм пропонувалося заповнити анкету «Робота з 

іншомовними науковими текстами». Далі студентам запропонували комплекс 

діагностичних методик для дослідження складових мотиваційного, 

когнітивного та емоційно-вольового компонентів навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами. І нарешті, студенти мали прочитати 

контрольний текст зі спеціальності іноземною мовою та виконати завдання до 

нього з фіксацією часу, який вони витратили на всю роботу. 

Завданням третього етапу констатувального експерименту виступив 

аналіз впливу мотиваційних, когнітивних, операційних та емоційно-вольових 

особливостей роботи з іншомовними науковими текстами на процес навчання 

КЕРТ = 
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роботі з іншомовними науковими текстами. Результати констатувального 

експерименту описані у наступному підрозділі нашої дисертації. 

 

 

2.2. Аналіз результатів дослідження психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами за мотиваційно-когнітивним критерієм 

 

 

У підрозділі представлені результати дослідження психологічних 

особливостей навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами за мотиваційним та когнітивним критерієм: 

проявів мотивів студентів технічних спеціальностей вивчення іноземних мов і 

роботи з іншомовними науковими текстами, рівню сформованості у них 

мотивів досягнення; домінуючих типів інтелекту та учіннєвих стилів.  

Результати експериментального дослідження параметру «Мотиви 

вивчення іноземних мов та роботи з іншомовними науковими текстами» 

представлені у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Розподіл досліджуваних за параметром «Мотиви вивчення іноземної мови 

та роботи з іншомовними науковими текстами» (n=183) 

 

Мотиви роботи з іншомовними науковими 

текстами 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Підвищення кваліфікації 75,8 88,2 78,1 

Всебічний розвиток 65,1 76,5 67,2 

Висока зарплатня 46,3 76,5 51,9 

Навчання/робота за кордоном 46,3 73,5 51,4 

Спілкування з іноземними фахівцями 40,9 61,8 44,8 

Виконання навчального плану 16,1 41,2 20,8 

Отримання заліку/екзамену 16,1 26,5 18,0 
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Висока оцінка з дисципліни «Іноземна мова» 5,4 41,2 12,0 

Свій варіант 5,4 11,8 6,6 

Отже, дані табл. 2.3 свідчать про те, що 78,1% студентів вивчають 

іноземні мови, щоб стати більш компетентними спеціалістами,  

67,2% – щоб бути всебічно розвиненими особистостями. На думку 51,9% 

студентів, знання іноземних мов дозволить отримувати більшу заробітну 

плату. 51,4 % досліджуваних вивчають іноземні мови для можливості 

продовжити своє навчання чи працювати за кордоном, 44,8% студентів – для 

спілкування з іноземними фахівцями. Певна частка респондентів мають мотиви 

обов’язку (вивчають мови, оскільки іноземна мова професійного спрямування 

входить у навчальний план (20,8%); щоб не мати проблем із заліком чи іспитом 

та не втратити стипендію (18,0%); щоб отримати високу оцінку з дисципліни 

«Іноземна мова професійного спрямування» (12,0%). 

Для визначення ступеня значущості мотивів вивчення іноземних мов 

були запрошені 52 експерта-викладача іноземної мови КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, віком від 28 до 43 років. Експерти мали оцінити мотиви роботи з 

іншомовними науковими текстами за 6–бальною шкалою – (1) «зовсім не 

згодний» до (6) «повністю згодний». Середні оцінки мотивів, які ми отримали 

після опитування викладачів-експертів, були проранжовані, а ранги мотивів – 

покладені в основу визначення глибини їхньої кореляції з середніми оцінками 

значущості цих мотивів студентами (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Ступінь впливу мотивів вивчення іноземних мов 

 Зміст мотиву Середнє 

значення 

Ступінь 

впливу 

мотиву 

1. завдяки вивченням іноземних мов я стаю більш 

компетентним спеціалістом 

6,0  

 

Високий 

рівень 

2. для можливості продовжити своє навчання чи 

працювати за кордоном  

6,0 
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3. завдяки вивченням іноземних мов я стаю 

всебічно розвиненою людиною 

5,8 

4. з метою спілкування з іноземними фахівцями 4,8  

Середній 

рівень 

5. володіння іноземними мовами дозволить мені 

знайти роботу за кордоном та заробляти 

порівняно великі гроші 

4,8 

6. прагну отримати хорошу оцінку з іноземної 

мови  

3,6  

Низький 

рівень 7. вивчаю іноземну мову аби не мати проблем із 

заліком (іспитом), не втратити стипендію 

3,5 

8. оскільки вивчення іноземної мови професійного 

спрямування входить у навчальний план 

3,2 

Нижче представлена узагальнена таблиця групи мотивів вивчення 

іноземних мов студентами технічних спеціальностей, з якої видно, що серед 

мотивів вивчення іноземних мов домінують пізнавально-освітні, мотиви 

особистісного та професійного самовдосконалення та мотиви діяльності за 

кордоном як серед юнаків та дівчат окремо, так і загалом по вибірці.  

Таблиця 2.5 

Групи мотивів вивчення іноземних мов (n=183) 

Ступінь 

впливу 

 

Групи мотивів 

Студенти,% 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Високий 

Пізнавально-освітні мотиви 75,8 88,2 78,1 

Мотиви особистісного та 

професійного самовдосконалення 
65,1 76,5 67,2 

Комунікативні мотиви 40,9 61,8 44,8 

Середній 

Мотиви діяльності за кордоном 46,3 73,5 51,4 

Матеріально-практичні мотиви 25,9 58,9 31,95 

Низький 
Утилітарні мотиви та мотиви 

обов’язку 
16,1 33,85 19,4 

Пізнавально-освітні мотиви, мотиви особистісного та професійного 

самовдосконалення, комунікативні мотиви (можливість стати компетентним 
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фахівцем, можливість професійного зростання та саморозвитку, спілкування із 

закордонними фахівцями) мають високий ступінь впливу; мотиви діяльності за 

кордоном, матеріально-практичні мотиви (навчання та робота за кордоном, 

можливість отримувати більшу зарплатню) – середній ступінь впливу; 

утилітарні мотиви та мотиви обов’язку (отримання високої оцінки з іноземної 

мови професійного спрямування, уникнення проблем із заліком з іноземної 

мови, отримання стипендії, необхідність вивчати іноземну мову через 

наявність дисципліни в навчальному плані) – низький ступінь мотиву. 

Досліджувані вказали мету, з якою вони опрацьовують іншомовні 

наукові тексти, результати представлено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Розподіл досліджуваних за параметром «Мета опрацювання іншомовних 

наукових текстів» (n=183) 

 

Мета 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Завдання викладача іноземної мови 32,9 38,2 33,9 

Завдання викладача зі спеціальності 10,7 0 8,7 

Професійне самовдосконалення 56,4 61,8 57,4 

Написання курсової роботи / складання заліку 13,4 35,3 17,5 

Отримання лінгвістичної інформації 35,6 41,2 36,6 

Збагачення словникового запасу 10,7 14,7 11,5 

Отримання актуальної наукової інформації 64,4 85,3 68,3 

Висока оцінка 5,4 0 4,4 

Свій варіант 5,4 0 4,4 

З табл. 2.6 видно, що більшість студентів, як дівчат так і юнаків, читають 

іншомовні наукові тексти заради отримання актуальної наукової інформації та 

професійного самовдосконалення (68,3% і 57,4% відповідно). 36,6% опитаних 

студентів вважають читання текстом засобом отримання необхідної 

лінгвістичної інформації (слова, терміни зі спеціальності, кліше, вивчення 

граматичних структур, тощо). 33,9% опитаних студентів опрацьовують тексти 



91 
 

з фаху за завданням викладача іноземної мови, лише 8,7% – за завданням 

викладача зі спеціальності, 17,5% студентів читають іншомовні наукові тексти 

для написання курсових робіт, перед складанням заліку, тощо. 11,5% 

досліджуваних вказали метою читання літератури з фаху для поповнення 

словникового запасу. 4,4% респондентів вказали метою читання іншомовних 

наукових текстів отримання більш високої оцінки на занятті, іспиті або заліку, 

стільки ж – вказали свій варіант відповіді.  

Таблиця 2.7 

Прояв у студентів мотивації досягнення успіху та уникнення невдач 

(n=183) 

 

Мотиви  

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Прагнення досягнення успіху 26,8 23,5 26,2 

Прагнення уникнення невдач 73,2 76,5 73,8 

Результати методики оцінювання мотивації досягнення успіху та 

уникнення невдач показали, що серед учасників експерименту переважають 

студенти, у яких домінує мотивація уникнення невдачі (73,8% з усієї вибірки), 

лише 26,2% опитаних студентів вмотивовані на досягнення успіху. 

Далі проаналізуємо взаємозв’язки між параметрами мотиваційного 

компоненту ефективної роботи з іншомовними науковими текстами.  

Таблиця 2.8 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та мотивами 

досягнення успіху та уникнення невдач (n=183) 
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Мотиви 

досягнення успіху 

,083 ,195** ,205** -,138 ,062 -,068 ,077 -,150* 

Мотиви уникнення 

невдач 

-,083 -,195** -,205** ,138 -,062 ,068 -,077 ,150* 

*) p<0,05; **) p<0,01 
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Як видно з таблиці 2.8, між мотивами досягнення успіху виявлені помірні 

взаємозв’язки з мотивом підвищення кваліфікації (0,195; p < 0,01) та мотивом 

професійного розвитку (0,205; p < 0,01). Ці дані свідчать про те, що студенти, 

які прагнуть стати висококваліфікованими фахівцями, налаштовані на 

досягнення успіху у своїй галузі. 

Між мотивами уникнення невдач існує взаємозв’язок на рівні тенденції з 

метою отримання заліку з іноземної мови (0,150; p < 0,05). Можна зробити 

припущення, що студенти, які налаштовані на невдачу (через брак знань, 

невміння застосовувати свої знання, навички тощо) відвідують заняття з 

іноземної мови лише з метою отримати залік. Очевидно, якщо студент 

опрацьовує іншомовні наукові тексти лише аби отримати позитивну оцінку або 

залік (зовнішня мотивація), а не для того, щоб отримати нові необхідні знання, 

мотивація уникнення невдач переважає над мотивацією досягнення успіху. 

Крім цього виявлений значний взаємозв’язок між тривалістю вивчення 

іноземної мови студентами та їхню мотивацією досягнення успіху та уникнення 

невдач (0,499; p < 0,01). А саме, чим довше студенти вивчають іноземну мову, 

тим сильніше розвинена мотивація уникнення невдач та тим слабше розвинена 

мотивація досягнення успіху. Ці дані можуть підтверджувати нашу ідею про те, 

що студенти, які вчать іноземну мову з початкових класів школи, не прагнуть 

набувати нових знань, надають перевагу іншим дисциплінам, а не іноземній 

мові професійного спрямування. 

Водночас, за авторською анкетою «Мотиви роботи з іншомовними 

науковими текстами» були виявлені ефективні, на думку викладачів-експертів 

мотивувати студентів до роботи з іншомовними науковими текстами. 

Отже, викладачі назвали такі шляхи підвищення мотивації студентів 

технічних спеціальностей до роботи з іншомовними науковими 

текстами: 1) підбирати актуальні автентичні наукові тексти, які містять цікаву 

інформацію, необхідну для подальшої роботи студентів (96% опитаних 

викладачів); 2) проводити бесіди зі студентами про важливість роботи з 
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іншомовними науковими текстами для подальшої наукової та практичної 

діяльності (88%); 3) використовувати автентичні тексти, тематика яких 

відповідає направленню курсових (дипломних) робіт студентів; (професійна 

значущість текстів) (77%); 4) використовувати активні форми роботи, які 

забезпечують активну соціальну взаємодію студентів (рольові та ділові ігри, 

ситуаційні вправи) (73%);  

 5)  проводити активний контроль розуміння смислу тексту (54%)6) налагодити 

зворотній зв'язок зі студентами з метою з’ясування кола їхніх інтересів у 

галузевих дослідженнях (6%); 7) ділитися власним досвідом пошуку 

професійної літератури іноземною мовою, прочитаними статтями тощо (4%). 

62% опитаних викладачів вважають за необхідне розвивати у студентів 

мотивацію досягнення успіхів, адже студенти умотивовані на успіх легше 

справляються з утрудненнями протягом вивчення іноземних мов і роботи з 

іншомовними науковими текстами.  

Як свідчать результати дослідження, студенти, умотивовані на невдачу 

частіше використовують онлайн перекладачі (0,151; p < 0,05), у них частіше 

виникають труднощі з доступом до наукової літератури іноземною мовою 

(0,280; p < 0,01). Крім того, був експериментально встановлений причинно-

наслідковий зв'язок між мотивацією досягнення учнів та їхньою навчальною 

успішністю 79. Проте жоден з опитаних викладачів не застосовує на своїх 

заняттях психологічні тренінги чи вправи з розвитку мотивації досягнення 

успіху. 

Дослідження когнітивного компоненту навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами показало такі 

результати: серед опитаних студентів переважають ті, що мають логіко-

математичний тип інтелекту і це є очевидним, адже ці студенти навчаються на 

технічних факультетах. Проте, з таблиці 2.9 видно, що серед вибірки юнаків 

переважає логіко-математичний тип інтелекту (86,6%), а серед дівчат – 

вербально-лінгвістичний (76,5%). Такі дані пояснюються наявністю змішаного 



94 
 

типу інтелекту як у юнаків, так і у дівчат. Також було відмічено переважання 

міжособистісного типу інтелекту серед юнаків та в цілому по вибірці (70,5% та 

64,5% відповідно) на противагу внутрішньоособистісному (50,8% по вибірці в 

цілому). Однак у групі дівчат переважає внутрішньособистісний тип інтелекту 

(61,8%). 

Розподіл досліджуваних за параметром «Тип інтелекту» представлений у 

табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Розподіл досліджуваних за параметром «Тип інтелекту» (n=183) 

Тип інтелекту Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка у цілому 

вербально-лінгвістичний 29,5 76,5 38,3 

логіко-математичний 86,6 64,7 82,5 

візуально-просторовий 67,1 38,2 61,7 

музичний 59,7 64,7 60,7 

тілесно-кінестетичний 46,3 41,2 45,4 

міжособистістний 70,5 38,2 64,5 

внутрішньоособистістний 48,3 61,8 50,8 

натуралістичний 29,5 52,9 33,9 

Завдяки проведеному нами кореляційному аналізу параметрів 

компонентів навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами, був виявлений помірний взаємозв’язок між 

логіко-математичним типом інтелекту та мотивами обов’язку – вивчення 

іноземної мови заради складання заліку (0,216; p < 0,01) та через те, що 

дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» входить у навчальний 

план (0,236; p < 0,01). Ми можемо припустити, що такі дані свідчать про те, що 

студенти, у яких переважає логіко-математичний тип інтелекту, ходять на 

заняття з іноземної мови здебільшого через обов’язок, адже ця дисципліна не є 

профілюючою. Про це також свідчать помірні взаємозв’язки між параметрами 

«Вербально-лінгвістичний тип інтелекту» та «Усвідомлення важливості роботи 

з іншомовними науковими текстами, корисності завдань до них» (0,241; p < 
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0,01) та між параметрами «Логіко-математичний тип інтелекту» та 

«Усвідомлення важливості, робота складна, нецікава» (0,358; p < 0,01).  

Результати тесту Хані та Мамфорда з визначення учіннєвого стилю 

представлені у табл. 2.10. 

Таблиця 2.10 

Розподіл досліджуваних за параметром «Учіннєвий стиль 1» (n=183) 

 

Тип інтелекту 

Студенти курсу, % 

Юнаки Дівчата Вибірка у цілому 

діяч 11,4 23,5 13,7 

рефлексуючий 53,7 23,5 48,1 

теоретик 37,6 47,1 39,3 

прагматик 26,8 41,2 29,5 

Як показують результати опитування, у студентів, які взяли участь у 

експерименті, переважають змішані учіннєві стилі: рефлексуючий-теоретик, 

рефлексуючий-прагматик, теоретик-прагматик, теоретик-діяч. Отже, за 

результатами тесту в цілому по вибірці переважає рефлексуючий учіннєвий 

стиль (48,1%), найменше ж студентів, які мають учіннєвий стиль «діяч» 

(13,7%). Серед юнаків переважає рефлексуючий учіннєвий стиль (53,7%), а 

серед дівчат – «теоретик» (47,1%). 

У табл. 2.11 представлений розподіл досліджуваних студентів за 

параметром «Учіннєвий стиль 2».  

Таблиця 2.11 

Розподіл досліджуваних за параметром «Учіннєвий стиль 2» (n=183) 

Тип інтелекту Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Інтуїтивно-рефлексивний 14,1 0 11,5 

Методично-рефлексивний  18,8 11,8 17,5 

Інтуїтивно-прагматичний 37,6 61,8 42,1 

Методично-прагматичний  32,2 38,2 33,3 

 Як видно з табл. 2.11, серед досліджуваних у цілому по вибірці 

переважають, ті, хто мають інтуїтивно-прагматичний учіннєвий стиль (42,1%). 
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Крім цього, і серед юнаків і серед дівчат переважає інтуїтивно-прагматичний 

стиль (37,6% та 61,8% відповідно). 33,3 % студентів по вибірці мають 

методично-прагматичний учіннєвий стиль.  

Проаналізувавши кореляційні зв’язки між учіннєвими стилями та іншими 

досліджуваними параметрами, ми дійшли висновків, що студенти, які мають 

учіннєвий стиль «Діяч» обирають більш цікаві наукові тексти для опрацювання 

(0,427; p < 0,01); звертаються по допомогу до викладача (0,277; p < 0,01) або 

друга (0,248; p < 0,01) у разі, якщо текст виявляється занадто складним; 

вважають, що їхнє невміння організовувати свої заняття (0,275; p < 0,01) та 

недостатньо відкритий доступ до наукової літератури (0,212; p < 0,01) 

ускладнюють роботу з іншомовними науковими текстами. 

Студенти з учіннєвим стилем «Рефлексуючий» обирають більш легкі 

тексти для опрацювання (0,222; p < 0,01); вважають, що брак лексичного запасу 

іноземної мови, що вивчають (0,248; p < 0,01), брак часу (0,223; p < 0,01) 

ускладнюють їхню роботу з іншомовними науковими текстами. Також 

студенти з таким учіннєвим стилем – поленезалежні (0,288; p < 0,01). Студенти 

з учіннєвим стилем «Теоретик» обирають іншомовні наукові тексти за 

тематикою (0,220; p < 0,01), їм притаманна рефлективність (0,317; p < 0,01). 

Ті студенти, які мають учіннєвий стиль «Прагматик», здебільшого 

опрацьовують іншомовні наукові тексти перед семестровим контролем (0,409;  

p < 0,01), через мотиви обов’язку (через виконання навчального плану – 0,319;  

p < 0,01 і заради отримання високої оцінки з іноземної мови – 0,277; p < 0,01. 

Для більш ефективної диференціації студентів технічних спеціальностей 

були виділені стилі їхньої роботи з іншомовними науковими текстами. З цією 

метою з тесту «Ваш учіннєвий стиль» було виокремлено твердження, які 

вказують на когнітивні стилі, а саме, полезалежний, поленезалежний, 

імпульсивний і рефлективний. Проаналізувавши відповіді досліджуваних, ми 

визначили їхні когнітивні стилі.  
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У результаті аналізу отриманих даних, виявилось, що серед 

досліджуваних 84,7% мають поленезалежний когнітивний стиль, 15,3% – 

полезалежний, 38,3% – рефлективний і 71% – імпульсивний. 

Ці дані, а також результати проведеного далі кластерного аналізу, 

дозволили нам виділити основні учіннєві стилі стосовно роботи з 

іншомовними науковими текстами – стилі роботи з іншомовними науковими 

текстами, які детально описані підрозділі 2.5 дисертаційного дослідження. 

За результатами авторської анкети «Фактори ефективного навчання 

роботі з іншомовними науковими текстами» були виявлені фактори, які на 

думку експертів дозволять підвищити ефективність опанування студентами 

іншомовних наукових текстів: врахування індивідуально-психологічних 

особливостей студентів (69% опитаних викладачів); ситуативний та 

проблемний характер вправ (23%); виконання дотекстових вправ 

(87%); виконання вправ на розуміння структури іншомовних наукових текстів 

(56%); нотування основних ідей тексту, ключових слів, ведення конспекту 

прочитаного тощо (90%). 

88% опитаних викладачів зазначило, що на початку навчального року 

проводять вхідне тестування студентів першого курсу з метою визначення 

їхнього рівня володіння іноземною мовою та розподілу за навчальними 

підгрупами. Відповідно12% опитаних викладачів працюють з навчальними 

групами зі змішаним контингентом (різні спеціальності, рівень володіння 

іноземною мовою тощо). Лише 15% опитаних викладачів диференціюють 

студентів у залежності від їхніх професійних інтересів та потреб і лише у 

групах, де навчаються студенти різних спеціальностей. 

За свідченням викладачів диференціація протягом навчання відбувається: 

при перевірці засвоєння навчального матеріалу (48% опитаних викладачів); під 

час пояснення нового матеріалу (48%); під час закріплення нового матеріалу 

(46%); при розподілі завдань до тексту (50%); при визначенні обсягу і змісту 

домашнього завдання (9,6%); на всіх етапах навчального процесу (0%). 
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Проте, жоден з викладачів не враховує індивідуально-психологічні 

особливості студентів (їхній учіннєвий стиль, тип інтелекту тощо) при доборі 

навчальних завдань, під час пояснення нового матеріалу, при розподілі завдань 

до тексту тощо. 

 

 

2.3. Аналіз результатів дослідження психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами за операційним критерієм 

 

 

У підрозділі представлено результати опитування студентів технічних 

спеціальностей за авторською анкетою «Робота з іншомовними науковими 

текстами», яке мало на меті дослідити читацькі стратегії та звички студентів, 

особливості їхньої роботи з іншомовними науковими текстами. 

Таблиця 2.12 

Розподіл досліджуваних за параметром «Частота опрацювання 

іншомовних наукових текстів» (n=183) 

 

Частота  

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Кожен день 37,6 0 30,6 

Перед заняттям з іноземної мови 27,5 64,7 34,4 

Перед семестровим контролем 8,1 0 6,6 

Свій варіант 26,8 35,3 28,4 

З результатів, представлених в табл. 2.12, видно, що 30,6% опитаних 

студентів в цілому по вибірці читають наукові тексти іноземною мовою щодня 

(причому серед них немає дівчат), 34,4% – перед заняттям з іноземної мови та 

6,6% – перед заліком або екзаменом. 28,4% досліджуваних вказали свої 

варіанти відповіді.  
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У табл. 2.13 представлено кількісний розподіл досліджуваних за 

параметром «Вибір іншомовного наукового тексту для опрацювання». Отже, 

53,0% студентів обирають тексти за тематикою в залежності від їхньої 

спеціалізації, 46,4 % студентів обирають ті тексти для домашнього читання, які 

на їхню думку є більш цікавими, а 20,2% – більш легкими для опрацювання. 

Лише 4,4% студентів читають перші ліпші тексти та 5 студентів ( 2,7%,) беруть 

текст, який, на їхню думку, є складнішим. Причому, у групі юнаків жоден не 

обирає для опрацювання більш складний текст.  

Таблиця 2.13 

Розподіл досліджуваних за параметром «Вибір іншомовного 

наукового тексту для опрацювання» (n=183)  

 

Вибір тексту 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Більш легкий для розуміння 18,8 26,5 20,2 

Більш складний для розуміння 0 14,7 2,7 

За тематикою 48,3 73,5 53,0 

Більш цікавий 46,3 47,1 46,4 

Перший ліпший текст  5,4 0 4,4 

У табл. 2.14 представлений розподіл студентів за параметром «Причини 

уникнення роботи з іншомовними науковими текстами». 

Таблиця 2.14 

Причини уникнення роботи з іншомовними науковими текстами 

 

Причини 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Нецікавий текст 26,8 26,5 26,8 

Занадто складний для розуміння текст 35,6 14,7 31,7 

Занадто легкий для розуміння текст 2,7 0 2,2 

Робота не оцінюється 5,4 0 4,4 

Немає смислу у такій роботі 10,7 11,8 10,9 

Все виконують 21,5 35,3 24,0 

Свій варіант 8,1 11,8 8,7 
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За даними табл. 2.14, 26,8 % досліджуваних не читають текст, якщо він 

нецікавий, 31,7% – якщо надскладний для розуміння, 2,2% – якщо текст 

занадто легкий, 4,4% – якщо завдання не буде оцінюватись, 10,9 % не читають, 

бо не бачать смислу у такому виді роботи для майбутньої професії та 8,7 % 

утримались від відповіді. 24,0 % – завжди виконують усі завдання викладача, у 

тому числі і опрацювання іншомовних текстів з фаху.  

Під час навчання читанню іноземною мовою, викладач повинен 

піклуватися про виникнення у студентів позитивних емоцій, але не всі тексти 

викликають у студентів однаковий інтерес та позитивні емоції. Ставлення до 

тексту виникає у студентів тоді, коли під час читання вони дізнаються нові, 

невідомі їм факти, пов’язані з їхніми потребами у пізнанні. Пізнавальний 

інтерес сприяє успішності студентів у вивченні іноземної мови [85]. Однак, 

студенти втрачають пізнавальний інтерес, коли текст чи книга, яку вони 

читають, занадто важка для них, перенасичена новими невідомими словами чи 

не відповідає інтересам та потребам студентів. Крім того, науковці знайшли 

зв'язок між увагою читача та рівнем складності тексту, який вони читають: 

якщо книга не зрозуміла читачу або, навпаки, занадто легка для розуміння, 

рівень його уваги падає. Тому при підготовці до роботи з іншомовним 

науковим текстом слід підбирати такий матеріал, щоб він був і не надто легким, 

і не надто складним для студентів, аби вони не втрачали інтерес до роботи. 

Таблиця 2.15 

Розподіл досліджуваних за параметром «Метод роботи зі складними 

для розуміння іншомовними науковими текстами» (n=183) 

 

Метод роботи 

  

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Допомога викладача 6,0 0 4,9 

Допомога друга 11,4 26,5 14,2 

Перечитування 29,5 11,8 26,2 

Використання онлайн перекладача 62,4 61,8 62,3 
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У табл. 2.15 надані результати відповідей на запитання, поставлене 

студентам технічних спеціальностей «Що ви робите, якщо не розумієте текст 

(фрагмент тексту), з яким працюєте?» Отже, як видно з таблиці, переважна 

більшість досліджуваних (62,3%) перекладають текст за допомогою 

перекладацьких сервісів на комп’ютері чи смартфоні ( GOOGLE перекладача, 

Мультитран, інших перекладацьких сервісів тощо), а потім редагують 

отриманий переклад. Необхідність обробляти великий об’єм науково-технічної 

літератури іноземною мовою змушує студентів удаватися до машинного 

перекладу, покладатися на перекладацький інтернет сервіс. Однак, такий метод 

роботи з іноземним науковим текстом не сприяє його адекватному 

сприйманню і, в результаті, розумінню. Адже, метою роботи з науковою 

статтею якраз і є його безпосереднє розуміння з мінімальним зверненням до 

словника. 

26,2 % респондентів перечитують незрозумілий фрагмент, або текст 

повністю, 4,9 % звертаються по допомогу до викладача, 14,2% – до друга або 

одногрупника. Варто зазначити, що жоден з опитаних студентів не відповів, що 

відкладає незрозумілий текст, усі доопрацьовують тексти до кінця.  

Проаналізуємо взаємозв’язки, які ми встановили між параметрами 

операційного компоненту навчання роботі з іншомовними науковими текстами 

(далі використовується скорочення ІНТ) та читацькими звичками студентів. 

Таблиця 2.16 

Взаємозв’язок між частотою читання ІНТ та вибором тексту (n=183) 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Отже, нами були виявлені помірні взаємозв’язки між параметрами 

«Читання ІНТ перед екзаменом» та «Вибір більш легкого текста для 

Частота читання ІНТ Вибір ІНТ  

Легший Складніший 
За 

тематикою 

Більш 

цікавий 

Перший 

ліпший 

Кожен день -,334* -,111 ,150* ,142 -,142 

Перед заняттям з 

іноземної мови 

,122 ,231** -,101 ,086 -,155* 

Перед екзаменом ,306** -,044 -,104 -,247** -,057 
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опрацювання» (0,306; p < 0,01). Такі дані можуть свідчити про те, що студенти 

зі слабким мотиваційним фоном, які рідко читають наукову літературу, а саме 

лише перед семестровим контролем, обирають легші для розуміння тексти. 

У таб. 2.17 представлені взаємозв’язки, виявлені між параметрами 

«Частота читання ІНТ» студентами технічних спеціальностей та «Методи 

роботи», які вони обирають при опрацюванні особливо складних, на їхню 

думку, текстів. 

Таблиця 2.17 

Взаємозв’язок між частотою читання ІНТ та методом роботи зі 

складними ІНТ (n=183) 

*) p<0,05; **) p<0,01 

З табл. 2.17 видно, що існує помірний взаємозв’язок між параметрами 

«Перед заняттям з ІНТ» та «Допомога викладача» (0,314; p < 0,01), «Перед 

заняттям з іноземної мови» та «Допомога друга» (0,298; p < 0,01); «Перед 

екзаменом» та «Допомога друга» (0,398; p < 0,01); «Кожен день» та 

«Перечитування» (0,251; p < 0,01). Студенти, які читають іншомовні наукові 

тексти перед заняттям з іноземної мови або перед семестровим контролем, 

звертаються по допомогу до викладача або друга у разі, якщо текст 

виявляється занадто складним для розуміння, а студенти, які опрацьовують 

такі тексти переважно щодня, стараються у таких випадках перечитувати 

складні фрагменти тексту або тексти повністю.  

Оскільки до чинників, які впливають на стан готовності до роботи, з 

поміж інших відносять зміст задачі та її складність [55], ми вважаємо за 

потрібне дослідити причини утруднень, які виникають у студентів технічних 

спеціальностей перед та протягом опрацювання іншомовних наукових текстів. 

Частота читання ІНТ Метод роботи 

Допомога 

викладача 

Допомога 

друга 
Перечитування 

Онлайн 

перекладач 

Кожен день -,151* -,270** ,251** -,071 

Перед заняттям з 

іноземної мови 
,314** ,298** -,014 -,219** 

Перед екзаменом -,060 ,398** -,158* -,158* 
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Тому друга частина анкети «Робота з іншомовними науковими текстами» 

була зосереджена на лексико-граматичних, семантичних та стилістичних 

особливостях наукового дискурсу, а також об’єктивних та суб’єктивних 

чинниках, через які, за свідченнями учасників експерименту, у них виникає 

найбільше утруднень під час читання.  

З цією метою, на початку експерименту ми опитали аспірантів та 

студентів 4–5 курсів технічних спеціальностей КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

загальною кількістю 132 особи. Вони мали відповісти на відкрите запитання: «З 

якими утрудненнями ви зустрічаєтесь протягом роботи з іншомовними 

науковими текстами?»  

Серед усіх відповідей ми відібрали ті, які найчастіше вказували опитані 

студенти і під час констатувального експерименту його учасники мали обрати 

серед зазначених утруднень саме ті, які, на їхню думку, були найбільш 

значущими для них. До найбільш значущих ми відносили відповіді «Повністю 

згоден», «Згоден» та «Скоріше згоден, аніж не згоден». Результати опитування 

щодо утруднень, з якими зустрічаються студенти технічних спеціальностей 

протягом роботи з іншомовними науковими текстами наведені у табл. 2.18. 

Таблиця 2.18 

Розподіл досліджуваних за параметром «Утруднення протягом 

роботи з іншомовними науковими текстами» (n=183) 

№ 

п/п 

Тип утруднення 

 

Кількість досліджуваних, у % 

1 2 3 4 5 6 

1. Переклад багатозначних слів та 

термінів  

8,7 41,5 33,9 9,3 6,6 0 

2. Брак лексичного запасу іноземної 

мови  

18,0 30,6 31,7 8,7 10,9 0 

3. Розуміння складнопідрядних речень 8,7 26,2 37,7 20,8 6,6 0 

4. Непрофесійний переклад наукових 

статей вітчизняних та зарубіжних 

науковців  

8,7 4,4 41,5 8,7 18,0 16,4* 

5. Формулювання довгих, заплутаних 

речень  

2,2 33,3 18,0 28,4 18,0 0 
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6. Брак досвіду у роботі з іншомовними 

науковими текстами (реферуванні, 

анотуванні, перекладі наукових статей 

іноземною мовою)  

4,4 22,4 24,6 24,6 10,9 13,1 

7. Брак знань з граматики іноземної 

мови  

11,5 23,0 13,1 30,6 10,9 8,7* 

8. Переклад спеціальних абревіатур  4,4 24,0 15,8 29,0 26,8 0 

9. Запам’ятовування незнайомих слів та 

термінів  

4,4 7,1 31,7 32,8 15,3 8,7 

10. З’єднання вже перекладених 

змістовних одиниць  

0 8,7 21,9 26,8 31,7 10,9 

11. Відсутність потреби у роботі з 

іншомовними науковими текстами  

4,4 10,9 13,1 21,9 19,1 28,4* 

Примітка. 1 – Повністю згоден, 2 – Згоден, 3 – Скоріше згоден, аніж не згоден, 4 – Скоріше 

не згоден, аніж згоден, 5 – Не згоден, 6 – Зовсім е згоден. 

* 2,2% досліджуваних не дало відповіді. 

Перераховані студентами утруднення були згруповані за походженням 

їхньої причини: 1) утруднення, пов’язані з когнітивними особливостями 

студентів (через особливості сприймання студентами іншомовних наукових 

текстів; через особливості пам’яті та уваги студентів); 2) утруднення, пов’язані 

зі структурою та лексико-граматичними, семантичними, стилістичними 

особливостями іншомовних наукових текстів (через багатозначність слів та 

термінів; через розуміння, довгих, обтяжених деталями речень); 3) утруднення, 

пов’язані з мотивацією та установками студентів (через відсутність потреби у 

роботі з іншомовними науковими текстами); 4) утруднення, пов’язані з 

організаційними та операційними особливостями роботи з іншомовними 

науковими текстами (через брак часу; через непрофесійні переклади статей 

іноземних науковців; через брак досвіду роботи з іншомовними науковими 

текстами; через брак знань з граматики та браком лексичного запасу; через 

недостатньо відкритий доступ до зарубіжних наукових статей; через невміння 

застосовувати свої знання на практиці); 5) утруднення, пов’язані з вольовими 

якостями студентів (через брак працелюбства та терпіння студентів). 
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Як видно з табл. 2.18, у сукупності 84,1% опитаних студентів відчувають 

утруднення при виборі адекватного еквіваленту протягом перекладу 

багатозначних слів та термінів. Тобто, викладачеві необхідно привчити 

студентів до неоднозначності слова, смисл якого можна зрозуміти за 

допомогою інших слів або контексту; навчити продовжувати роботу з текстом, 

не звертаючи увагу на незнайомі слова чи синтаксис. Лише ті слова та терміни, 

які є ключовими та впливають на зміст тексту чи уривку, оминати не слід. 

Слід зазначити, що згідно з Загальноєвропейськими Рекомендаціями з 

мовної освіти, студент, який має рівень володіння іноземною мовою В2, 

повинен розуміти спеціалізовані статті поза полем моєї діяльності, за умови, що 

я можу користуватись словником для уточнення термінології. Студент, що має 

рівень С1, може розуміти в деталях довгі, складні інструкції щодо нового 

приладу або процесу навіть поза сферою моєї спеціальності, якщо я маю 

можливість перечитати складні розділи; рівню С2 – може розуміти й 

інтерпретувати практично всі форми писемного мовлення, включаючи 

абстрактні, складні за структурою або з великою кількістю колоквіалізмів 

літературні та нелітературні письмові твори [62, с. 333].  

За даними табл. 2.18, 80,3% респондентів засвідчили, що відчувають брак 

лексичного запасу, коли читають наукові тексти іноземною мовою. Якщо 

студенти зустрічають у тексті багато нових слів, їм доводиться шукати 

переклад у словнику, через що втрачається сенс уже прочитаного. Тому 

студенти вдаються до свідомої регресії, яка уповільнює процес читання. 

З одного боку, студентам слід навчитися опрацьовувати текст, не 

звертаючи увагу на незнайомі слова (окрім ключових слів та термінів, без 

розуміння яких неможливе глобальне сприймання контексту). З іншого боку, у 

разі, якщо читач знаходить нове незнайоме слово чи термін, слід користуватися 

тлумачним словником, не вдаючись до перекладу. 

У 72,6% опитаних студентів виникають утруднення через довгі, 

складнопідрядні речення, адже їм було важко зосередитись на смислі 
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прочитаного. Протягом бесід зі студентами вони вказали, що, шукаючи 

переклад чи значення незнайомого слова у словнику, вони втрачали 

концентрацію та забували зміст попередньої частини складнопідрядного 

речення. Окрім того, через недостатньо високу концентрацію уваги у студентів 

також виникають утруднення під час з’єднання уже перекладених змістовних 

одиниць в процесі виконання перекладу заданого тексту. 

54,6% опитаних студентів траплялися статті, укладені не носіями тієї 

мови, якою написана стаття (вітчизняними, китайськими науковцями тощо), у 

зв’язку з чим у читачів виникали неправильні уявлення, які розбігалися з їхнім 

попереднім досвідом. Згідно з К. Варгіною науковий текст виконує функцію 

впливу, і під впливом нової інформації, яку він отримав, адресат (читач) може 

змінювати своє ставлення до об’єкта (до тексту та всього знання взагалі), тому 

зустрівшись з неадекватними перекладами, або такими, які містять суперечливу 

інформацію, у читачів виникає неправильне уявлення, і як результат – 

протиріччя між уставленими уявленнями, які у них сформувались та новою 

інформацією, фактами [27]. 

У 53,5 % опитаних студентів виникають утруднення при формулюванні, 

відповідно до норм української мови, речень, які вимагають описового 

перекладу, та довгих, заплутаних речень, переобтяжених деталями. По-перше, 

ці три аспекти пов’язані насамперед з композиційно-логічною складністю та 

складністю понятійно-термінологічного апарату іншомовних наукових текстів. 

По-друге, це утруднення виникає у студентів через невміння концентрувати та 

утримувати свою увагу на окремих елементах фрагменту чи всього 

іншомовного тексту. Специфічний індивідуальний авторський стиль, 

чергування другорядних ідей, довгих фраз, які відволікають увагу читача від 

основного змісту, як зазначили студенти протягом бесіди, – все це ускладнює 

розуміння наукового тексту. 

51,4% опитаних студентів відчувають утруднення через брак досвіду у 

реферуванні, анотуванні та перекладі іноземних текстів. Це свідчить про те, що 
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через об’єктивні (відсутність ефективної методики навчання читанню 

іншомовних наукових текстів, недостатня кількість тренінгих занять, націлених 

на специфічні види роботи з іншомовною науковою літературою, таких як 

анотування, реферування, синтез тощо) чи суб’єктивні причини студентам 

бракує навичок опрацювання текстів з фаху іноземною мовою. 

47,6% досліджуваних відчувають брак знань з граматики мови, яку 

вивчають, через що у них виникають утруднення при роботі з іншомовними 

науковими текстами. 

У 44,2% опитаних студентів виникають утруднення при підборі 

адекватних еквівалентів при перекладі абревіатур. Так само, як і утруднення з 

браком лексичного запасу в цілому, вибір адекватного перекладу абревіатур 

уповільнює процес читання через вимушений пошук потрібної абревіатури у 

словнику. За свідченнями студентів, коли абревіатура вперше з’являється в 

тексті статті чи книги і в наступних розділах автор регулярно її використовує, 

читачеві легко її пригадати. Але якщо абревіатура з’являється рідко в тексті, 

або читач перериває на певний час роботу з текстом, значення такої абревіатури 

може забутися.  

43,2 % респондентів зазначили, що їм важко запам’ятовувати переклад 

деяких незнайомих термінів. Такий високий показник змушує задуматись над 

виконанням вправ на покращення пам’яті студентів, а також на розвиток вміння 

працювати зі словником. Адже, важливими аспектами, які сприяють успішному 

навчанню читання науково-технічної літератури є вміння знаходити в тексті 

інтернаціональні слова; володіння термінологією не лише з вузької 

спеціальності; вміння працювати зі словником, беручи до уваги багатозначність 

слів і виразів; вміння розуміти слово за його словотворчими елементами; 

вміння працювати з термінами, які є основою будь-якого професійно- 

орієнтованого тексту. 

30,6% учасників експерименту відчувають утруднення при з’єднанні 

декількох вже перекладених блоків тексту у єдине ціле. Отже, у подальшому, 
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при розробці програми слід врахувати вправи на розвиток сили концентрації та 

уваги студентів. А, оскільки динаміка уваги пов’язана також з пам’яттю, 

інтересом та свідомістю [240], ми вважаємо за необхідне використовувати та 

варіювати такі психологічні вправи та тренінги, які б активували інтерес 

студентів до роботи з текстом. 

28,4% опитаних студентів вказали, що не відчувають потреби у роботі з 

іншомовними науковими текстами, у них відсутній інтерес до читання текстів з 

фаху, у тому числі, іноземною мовою. Слабкий мотиваційний фон студентів 

може бути пов’язаний із втратою інтересу до читання через невміння викладача 

організувати навчальний процес, а саме навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами, через неправильний підбір матеріалу для читання та 

неврахування особистих особливостей студентів (тексти не відповідають рівню 

володіння іноземною мовою студентів, їхньої спеціалізації, тощо), через 

мотивацію студентів до уникнення невдач і т.п. 

Крім цього досліджувані мали відповісти на запитання: «Протягом 

виконання якого виду роботи з текстом у вас виникло найбільше утруднень?» У 

табл. 2.19 представлені результати розподілу відповідей студентів технічних 

спеціальностей на це запитання. 

Таблиця 2.19 

Розподіл досліджуваних за параметром «Утруднення, які виникають 

у студентів технічних спеціальностей протягом різних видів роботи з 

іномовними науковими текстами» (n=183) 

 

Вид роботи з 

текстом 

Рівень утруднення, % 

Дуже 

багато 
Багато 

Досить 

багато 

Досить 

мало 
Найменше 

Немає 

відповіді 

Анотування 0 18,0 26,8 33,3 19,7 2,2 

Реферування 2,2 22,4 33,9 21,9 15,3 4,4 

Переклад 6,6 17,7 31,7 20,2 19,7 4,4 

За даними табл. 2.19, найбільше утруднень у студентів виникає протягом 

реферування (написання короткого переказу змісту наукової роботи, оформлене 
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у вигляді письмової публічної доповіді) – у 58,5% досліджуваних, у 56% 

опитаних виникає найбільше утруднень протягом перекладу статей і у 44,8% – 

протягом анотування (скороченого викладу змісту первинного документа з 

основними фактичними відомостями та висновками) наукових статей.  

У процесі дослідження утруднень, які виникають протягом роботи з 

іншомовними науковими текстами студенти мали самі обрати перешкоди, які 

виникають протягом опрацювання іншомовних наукових текстів і пов’язані з 

когнітивними здібностями, вольовими якостями або особливостями 

самоорганізації студентів (табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

Розподіл досліджуваних за параметром «Перешкоди в роботі з 

іншомовними науковими текстами» (n=183) 

 

Перешкоди  

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Нерозуміння матеріалу 59,1 88,2 64,5 

Невміння застосувати свої знання 22,1 11,8 20,2 

Брак працелюбства і терпіння 29,5 11,8 26,2 

Невміння організувати свої заняття 22,1 26,5 23,0 

Погана пам'ять  10,7 23,5 13,1 

Неуважність та недостатня концентрація уваги 13,4 23,5 15,3 

Брак часу для роботи з ІНТ 38,3 52,9 41,0 

Відсутність відкритого доступу до ІНТ 8,1 38,2 13,7 

Отже, 64,5% досліджуваних вказали, що автентичні наукові тексти є 

складними для розуміння і саме через нерозуміння матеріалу утруднюєтся, 

уповільнюється їхня робота з іншомовними науковими текстами. 26,2% 

опитаних студентів зазначили, що їм бракує терпіння та працелюбства, а 41,0% 

 часу. З об’єктивних чи суб’єктивних причин, студенти не знаходять часу для 

роботи з іншомовними науковими текстами. Проте, такі дані не обов’язково 

свідчать про те, що студентам дійсно бракує вільного часу на опрацювання 

фахової літератури. До суб’єктивних причин, через які студенти уникають 

читання відносимо: відсутність мотивації (або слабку мотивацію читання); 
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неправильну постановку мети читання; невміння розподіляти позааудиторний 

час та задачі за ступенем їхньої важливості, тощо.  

Крім того, 23,0% досліджуваних вказали, що не вміють організовувати 

свої заняття та самостійну роботу. Отже, можна зробити висновок, що 

проблема студентів досить часто полягає не у тому, що їм дійсно бракує часу, а 

в тому, що вони не вміють організувати та адекватно розподіляти свій час на 

роботу та відпочинок. 

20,2% досліджуваних зазначили, що не можуть застосувати свої знання 

на практиці, 15,3% респондентів вважають, що не можуть довго залишатися 

уважними та зосередженими на читаному тексті, 13,1%  мають погану 

пам'ять, і через це у них виникають утруднення під час опрацювання 

іншомовних текстів з фаху. 13,7% опитаних серед перешкод, які вони 

зустрічають протягом роботи з іншомовними науковими текстами вказали 

відсутність достатньо відкритого доступу до зарубіжних наукових статей. 

Проте більшість – 71% досліджуваних – не вважають відкритий доступ до 

зарубіжних статей з фаху тією перешкодою, яка утруднює їхню роботу з 

фаховою літературою іноземною мовою.  

Під час розмови зі студентами з’ясували, що для пошуку наукових статей 

іноземною мовою вони найчастіше звертаються до інтернет ресурсів (статей 

інформаційного ресурсу Wikipedia, тощо), однак ці джерела не завжди 

являються науковими, а їхні дані – достовірними. 

З іншого боку, такі показники свідчать про те, що останнім часом для 

студентів технічних спеціальностей відкриваються нові можливості у пошуку 

спеціалізованої літератури іноземною мовою. Так, наприклад, з листопада  

2016 року у Науково-технічній бібліотеці «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

відкрито доступ до наукометричної та універсальної реферативної бази даних 

SCOPUS видавництва Elsevier. Доступ здійснюється в мережі університету. 
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Узагальнена інформація про найбільш значущі взаємозв’язки між 

параметрами мотиваційного та операційного компонентів навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами стала підґрунтям для інтерпретації 

результатів подальшого визначення психологічних особливостей ефективної 

роботи з іншомовними науковими текстами. Кореляційний аналіз 

взаємозв’язків всередині групи параметрів, які впливають на ефективність 

роботи студентів технічних спеціальностей з іншомовними науковими текстами 

дозволив виявити найбільш суттєві з них. 

Таблиця 2.21 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та 

перешкодами протягом роботи з ІНТ (n=183) 
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Нерозуміння ,009 ,061 ,226** ,267* ,274** 

 

,074 

 
,229** 

Незастосування ,163* 

 

,003 ,120 

 

,124 

 

-,019 

 

-,060 

 

,047 

Брак терпіння ,315** 

 

,045 

 

,007 

 
,185* 

 

-,220** 

 

-,421** 

 

-,021 

 

Невміння організувати 

свої заняття 

,119 

 

,214** 

 

049 

 

137 

 
,158* 

 

,005 

 

-,121 

 

Погана пам'ять  ,011 

 

,049 

 

,142 

 

,120 

 
,255** 

 

-,144 

 

,155* 

 

Погана концентрація 

уваги  
,292** 

 

-,069 

 

,038 

 

-,218** 

 

,030 

 
,166* 

 

-,041 

 

Брак часу ,255** 

 

,226** 

 

,203** 

 

,066 

 
,170* 

 

,268** 

 

-,015 

 

Відсутність доступу до 

ІНТ 
,228** 

 

,056 

 

,142 

 
,149* 

 

,293** 

 

,383** 

 

-,021 

 
*) p<0,05; **) p<0,01 

У табл. 2.21 представлені результати кореляційного аналізу взаємозв’язку 

між мотивами вивчення іноземних мов та перешкодами, які стають на шляху до 

осягнення студентами смислу іншомовних наукових текстів та протягом такої 

читання в цілому. Наведені дані демонструють значну концентрацію 

взаємозв’язків між мотивами обов’язку і утилітарними мотивами та 
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перешкодами, які утруднюють роботу студентів технічних спеціальностей з 

іншомовними науковими текстами. Це можна пояснити тим, що студенти, які 

погано розуміють іншомовні наукові тексти (через брак знань з граматики, брак 

лексичного запасу, відсутності здібностей до вивчення іноземних мов, або з 

якихось інших причин) опрацьовують тексти з фаху іноземною мовою без 

особливого бажання чи мети, лише через те, що дисципліна «Іноземна мова 

професійного спрямування» є в навчальному плані їхнього курсу. 

У таблицях 2.22 – 2.24 представлені результати кореляційного аналізу 

взаємозв’язку між мотивами вивчення іноземних мов та читацькими звичками 

досліджуваних студентів.  

Таблиця 2.22 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та частотою 

читання ІНТ (n=183) 
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Кожен день ,361** 

 

,236** 

 

,262** 

 

-,223** 

 

-,245** 

 
,259** 

 

-,311** 

 

Перед заняттям з 

іноземної мови 

-,238** 

 

-,173* 

 

-,082 

 

,026 

 
,369** 

 

,053 

 

,049 

 

Перед семестровим 

контролем 

-,272** 

 

,140 

 

-,003 

 

,082 

 

-,098 

 

-,275** 

 
,335** 

 
*) p<0,05; **) p<0,01 

Як видно з табл. 2.22, існують помірні взаємозв’язки між щоденним 

читанням іншомовних наукових текстів та мотивами вивчення іноземних мов 

задля працевлаштування за кордоном (0,361; p < 0,01); мотивами набуття 

високої кваліфікації (0,236; p < 0,01); заради професійного розвитку (0,262;  

p < 0,01) та високої зарплатні (0,259; p < 0,01). Ці дані дають підстави зробити 

висновок, що серед опитаних студентів найбільш вмотивованими до роботи з 

іншомовними науковими текстами є ті, хто планують чи прагнуть 

продовжувати свої навчання чи працювати за кордоном та ті, хто прагнуть 
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отримувати високу зарплатню. Друга категорія студентів технічних 

спеціальностей бажає стати висококваліфікованим спеціалістом і задля цього 

опрацьовує щодня іншомовні наукові тексти. 

Виявлені помірні взаємозв’язки між параметрами «Читання ІНТ перед 

заняттями з іноземної мови професійного спрямування» та «Отримання високої 

оцінки» (0,369; p < 0,01) і «Читання ІНТ перед семестровим контролем» 

(заліком, екзаменом з іноземної мови) та мотивами отримання заліку з цієї 

дисципліни (0,335; p < 0,01).  

У табл. 2.23 представлені результати кореляційного аналізу взаємозв’язку 

між мотивами вивчення іноземних мов та вибором тексту для опрацювання. 

Таблиця 2.23 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та вибором 

іншомовного тексту для опрацювання (n=183) 
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Легший -,300** 

 

-,129 

 

-,228 

 

,094 

 
,178* 

 

,358** 

 

-,060 

 
,189* 

 

Складніший ,163* 

 

,089 

 

,117 

 
,186* 

 

,327** 

 

,453** 

 

,161* 

 

,357** 

За 

тематикою 
,420** 

 

,350** 

 

,182* 

 

-,054 

 

,023 

 

,045 

 
,146* 

 

-,014 

 

Більш 

цікавий 

,029 

 

-,144 

 

,090 

 

,064 

 

-,369** 

 

-,210** 

 

-,069 

 

-,209** 

 

Перший 

ліпший 

-,220** 

 

,113 

 

-,306** 

 

,022 

 
,418** 

 

-,079 

 

-,222** 

 
,178* 

 
*) p<0,05; **) p<0,01 

Між вибором більш легкого для розуміння тексту виявлений помірний 

взаємозв’язок з мотивом отримання високої оцінки з іноземної мови (0,358; 

p < 0,01) та взаємозв’язок на рівні тенденції з вивченням іноземної мови через 

те, що ця дисципліна є у навчальному плані (0,178; p < 0,05) та з метою 

отримання заліку (0,189; p < 0,05). Між вибором першого ліпшого тексту для 

опрацювання та з мотивом вивчення іноземних мов через наявність цієї 
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дисципліни у навчальному плані виявлені значимий взаємозв’язок (0,418; 

p < 0,01) та зв'язок на рівні тенденції з мотивом складання заліку з іноземної 

мови (0,178; p < 0,01).  

У табл. 2.24 представлені результати кореляційного аналізу взаємозв’язку 

між мотивами вивчення іноземних мов та причинами уникнення роботи з ІНТ. 

Таблиця 2.24 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та причинами 

уникнення роботи з ІНТ (n=183) 

 

 

 

Причини уникнення роботи з 

ІНТ 

 

Мотиви вивчення іноземних мов 
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Занадто складний текст -,113 -,094 -,025 ,218** -,097 ,169* 

Робота не оцінюється -,006 ,113 -,078 -,079 -,008 ,178* 

Немає смислу у роботі з ІНТ ,201** ,185* -,054 -,129 ,337** -,164* 

Все виконую ,445** ,174* ,066 -,051 ,234** -,131 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Отже, з наведених у табл. 2.24 даних видно, що існує тенденція до 

взаємозв’язку між причиною уникнення через занадто складний текст та 

мотивом складання заліку з іноземної мови (0,169; p < 0,05); через те, що така 

робота не оцінюється викладачем (0,178; p < 0,05); через те, що студенти не 

бачать смислу у роботі з ІНТ та мотивом досягнення високої кваліфікації 

(0,185;  

p < 0,05) та виконанням усіх завдань викладача іноземної мови та мотивом 

набуття високої кваліфікації (0,174; p < 0,05). Також були виявлені помірні 

взаємозв’язки між занадто складним текстом, як причиною уникнення роботи з 

ІНТ та мотивом отримання високої оцінки з іноземної мови (0,218; p < 0,01). 

Слід зазначити, що був виявлений помірний взаємозв’язок між причиною 

уникнення роботи з іншомовними науковими текстами (робота не оцінюється) 
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та відсутністю потреби у роботі з ІНТ (0,268; p < 0,01). Цей факт дає підстави 

свідчити про те, що, коли студент не відчуває контролю з боку викладача, він 

втрачає інтерес до роботи з іншомовними науковими текстами. Коли студент не 

зацікавлений тим, чим займається, не відчуває себе компетентним, або з боку 

викладача немає жодного контролю, він, як правило, невмотивований. І 

навпаки, якщо студент відчуває інтерес до діяльності, свою компетентність та 

контроль з боку викладача, він виконає своє завдання до кінця аби досягти 

успіху. Досягнувши успіху, студент стає, відповідно, ще більш вмотивованим 

до своєї діяльності.  

У табл. 2.25 наведені результати кореляційного аналізу взаємозв’язків 

між навчальною метою студентів технічних спеціальностей та методами роботи 

з особливо складними текстами та фрагментами наукових текстів іноземною 

мовою. 

Таблиця 2.25 

Взаємозв’язок між навчальною метою та методом роботи зі 

складними ІНТ (n=183) 

 

 

Метод роботи 
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Допомога 

викладача 

,318** -,070 -,264** ,299** -,082 -,334** -,049 -,105 

Допомога друга ,436** -,126 -,472** ,016 -,147* -,328** ,525** ,142 

Перечитування -,007 -,009 -,089 -,041 -,059 ,198** -,127 ,142 

Онлайн 

перекладач 

-,325** ,241** ,355** ,006 ,139 ,076 -,275** -,117 

*) p<0,05; **) p<0,01 

З результатів, наведених у табл. 2.25 видно, що між допомогою друга, 

одногрупника існують значимі взаємозв’язки з мотивом читання ІНТ за 

завданням викладача іноземної мови (0,436; p < 0,01) та метою отримання 

високої оцінки (0,525; p < 0,01). Можна припустити, що це пов’язано з тим, що 
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студенти, які мають намір отримати хорошу оцінку за домашнє завдання 

звертаються по допомогу до одногрупника, чи списують домашнє завдання у 

нього.  

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку між мотивами 

досягнення успіху та методами роботи зі складними іншомовними науковими 

текстами представлені у табл. 2.26. 

Таблиця 2.26 

Взаємозв’язок між мотивами досягнення успіху та уникнення невдач 

і методом роботи зі складними ІНТ (n=183) 

 

Мотиви досягнення успіху 

Метод роботи 

Допомога 

викладача 

Допомога 

друга 
Перечитування 

Онлайн 

перекладач 

Мотиви досягнення успіху -,136 -,100 ,209** -,151* 

Мотиви уникнення невдач ,136 ,100 -,209** ,151* 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Як видно з наведених у табл. 2.26 даних, між мотивами досягнення успіху 

та перечитуванням особливо складних фрагментів і текстів існує помірний 

взаємозв’язок (0,209; p < 0,01). Між мотивами уникнення невдач та 

використанням онлайн перекладачів виявлений взаємозв’язок на рівні тенденції 

(0,151; p < 0,05). Це свідчить про те, що студенти, які бояться поразки, невдачі, 

завідомо надають перевагу використанню перекладацьких сервісів, не 

сподіватися на свої сили. А студенти, націлені на успіх, на виконання 

поставленої задачі, перечитують незрозумілі фрагменти тексту без сторонньої 

допомоги.  

Таблиця 2.27 

Взаємозв’язок між утрудненнями та перешкодами протягом роботи з 

ІНТ (n=183) 

 

 

Утруднення у роботі з 

ІНТ 

 

Перешкоди протягом роботи з ІНТ 

 

Нерозу-

міння 

Незаст

осуван

ня 

Брак 

терпін

ня 

Невміння 

організув

ати свої 

заняття 

Погана 

пам'ять 

Погана 

концентрац

ія уваги 

Полісемія ,262** ,125 ,011 -,150* -,028 ,292** 
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Формулювання ,334** ,022 ,098 -,031 ,261** ,044 

Брак лексичного запасу ,222** ,381** -,008 -,021 -,001 ,036 

Спеціальні абревіатури ,051 ,255** -,129 ,019 ,010 ,041 

Непрофесійний переклад -,236** -,181* ,234** -,025 ,129 -,163* 

Брак часу ,113 ,351** -,095 -,052 -,178* ,151* 

Переклад термінів ,002 ,149* -,047 ,242** ,167* -,003 

Відсутність доступу ,235** -,216** -,006 -,124 -,141 -,040 

Відсутність потреби ,264** ,213** -,242** -,004 ,106 ,417** 

Відсутність досвіду 

роботи 

,334** ,095 ,053 -,028 ,048 -,073 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Зокрема, між параметром «Полісемія» виявлені помірні взаємозв’язки з 

параметром «Нерозуміння» (0,262; p < 0,01) та з параметром «Погана 

концентрація уваги» (0,274; p < 0,01). Такі результати можуть свідчити про те, 

що через переклад незнайомих багатозначних слів та термінів та їхній пошук у 

словнику студенти втрачають концентрацію уваги і, відповідно, їм стає 

складніше зрозуміти текст. Між параметром «Відсутність потреби у роботі з 

ІНТ» виявлений помірний взаємозв’язок з параметрами «Нерозуміння» (0,264; 

p < 0,01) та «Незастосування» (0,213; p < 0,01) та значимий взаємозв’язок з 

параметром «Погана концентрація уваги» (0,417; p < 0,01). Можна припустити, 

що студенти, яким важко працювати з іншомовними науковими текстами через 

погану концентрацію уваги чи інші утруднення, втрачають інтерес до такої 

роботи і, відповідно, вважають читання ІНТ не потрібним для їхньої 

професійної діяльності. Крім того, був виявлений помірний взаємозв’язок між 

параметром «Погана концентрація уваги» та параметрами «Робота не 

оцінюється» (0,206; p < 0,01), «Не бачу смислу у роботі з ІНТ» (0,240; p < 0,01). 

Ці дані свідчать про те, що серед причин, через які може знижуватись 

концентрація уваги під час читання окрім недостатнього словникового запасу, 

складності тексту, є відсутність інтересу та мотивації до читання. 
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У табл. 2.28 представлені результати кореляційного аналізу 

взаємозв’язків між перешкодами, які стають на шляху студентів технічних 

спеціальностей протягом роботи з ІНТ та вибором текстів для опрацювання. 

Таблиця 2.28 

Взаємозв’язок між перешкодами протягом роботи з ІНТ та вибором 

тексту (n=183) 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Між параметрами «Нерозуміння тексту» та «Вибір більш легкого для 

сприймання тексту» виявлений взаємозв’язок на рівні тенденції (0,146; p < 0,05) 

(табл. 2.28). Такі дані свідчать про те, що студенти, у яких виникають труднощі 

з розумінням наукового тексту іноземною мовою, навмисне обирають для 

опрацювання легший текст, щоб уникнути утруднень, або ж перший, який вони 

знайшли. А це може свідчити про відсутність у таких студентів інтересу до 

фахової літератури. Легший текст обирають студенти, які вважають, що не 

вміють організовувати свої заняття, про це свідчить наявність помірного 

взаємозв’язку між параметрами «Невміння організовувати заняття» та «Вибір 

легшого тексту» (0,275; p < 0,01). Також нами був виявлений помірний 

взаємозв’язок між параметрами «Легший текст» та «Погана пам'ять» (0,288; p 

< 0,01). 

Тому, вважаємо, що при виборі студентами матеріалів для самостійного 

опрацювання іншомовні наукові тексти слід підбирати за рівнем, поступово 

ускладнюючи зміст тексту, з метою уникнення занадто складних автентичних 

текстів, робота над якими лише втомлює і, в результаті, знижує мотивацію 

студентів до читання. 

Перешкоди на шляху до 

розуміння ІНТ 

Вибір ІНТ 

Більш 

легкий 

Більш 

складний 

За 

тематикою 

Перший 

ліпший 

Нерозуміння ,146* ,124 -,035 ,159* 

Брак терпіння -,053 -,100 -,235** ,359
**

 

Невміння організовувати заняття ,275** -,091 -,163* -,117 

Погана пам'ять  ,288** -,065 ,236** -,083 

Відсутність доступу до ІНТ ,156* -,067 -,040 -,085 
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Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку між причинами 

уникнення роботи з іншомовними науковими текстами та чинниками, які 

ускладнюють цю роботу представлені у табл. 2.29. 

Таблиця 2.29 

Взаємозв’язок між перешкодами протягом роботи з ІНТ та 

причинами уникнення роботи з ІНТ (n=183) 

Перешкоди протягом 

роботи з ІНТ 

Причини уникнення роботи з ІНТ 

Нецікавий 

текст 

Текст 

занадто 

складний 

Текст 

занадто 

легкий 

Робота не 

оцінюється 

Немає 

смислу у 

роботі з ІНТ 

Все 

виконую 

 

Нерозуміння -,067 ,187* -,201** -,065 -,033 -,117 

Незастосування 

отриманих знань 

,064 ,271** -,075 ,159* ,002 -,156* 

Брак терпіння ,201** ,128 -,089 -,127 -,050 -,219** 

Невміння організ-ти 

заняття 

,140 ,354** -,082 -,117 -,191
**

 -,307** 

Погана пам'ять  -,089 ,153* -,058 -,083 -,136 ,084 

Погана концентрація 

уваги 

,017 ,102 -,064 ,206** ,240** -,097 

Брак часу -,278** ,149* ,179* ,039 ,135 ,155* 

Відсутність доступу 

до ІНТ 

-,097 ,037 

 

-,059 

 

-,085 

 

,269** 

 

,074 

 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Як видно з табл. 2.29, між параметром «Незастосування отриманих 

знань» виявлений помірний взаємозв’язок з параметром «Текст занадто 

складний» (0,271; p < 0,01) та взаємозв’язок на рівні тенденції з параметрами 

«Невміння застосовувати свої знання» та «Робота не оцінюється» (0,159; p < 

0,05). Також виявлений помірний взаємозв’язок (0,354; p < 0,01) між 

параметром «Текст занадто складний для розуміння» та параметром «Невміння 

організовувати свої заняття». 

Між параметром «Відсутність доступу до ІНТ» існує помірний 

взаємозв’язок з параметром «Не бачу смислу у роботі з ІНТ» (0,269; p < 0,01). 

Це може означати або те, що студенти втрачають інтерес до читання 

через відсутність наукових текстів іноземною мовою у відкритому доступі, або 
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навпаки – через відсутність мотивації до читання, студенти не прагнуть пошуку 

необхідних друкованих джерел.  

Таблиця 2.30 

Взаємозв’язок між перешкодами протягом роботи з ІНТ та методом 

роботи зі складними текстами (n=183) 

Перешкоди протягом роботи з 

ІНТ 

Метод роботи 

Допомога 

викладача 
Допомога друга Перечитування 

Незастосування ,200
**

 ,146
*
 ,071 

Невміння організовувати заняття ,176
*
 ,448

**
 ,147

*
 

Погана пам'ять  -,088 ,213
**

 -,084 

Погана концентрація уваги -,097 -,173
*
 ,161

*
 

Брак часу ,067 ,234
**

 -,093 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Як видно з табл. 2.30, між параметром «Допомога друга» виявлений 

значимий взаємозв’язок з параметром «Невміння організовувати свої заняття» 

(0,448; p < 0,01) та помірний взаємозв’язок – з параметром «Брак часу» (0,234;  

p < 0,01). Такі результати дають підстави зробити висновок, що студенти, які, з 

об’єктивних чи суб’єктивних причин, не знаходять час для роботи з 

іншомовними науковими текстами чи неправильно розподіляють свій вільний 

час, вдаються до допомоги друга по групі аби уникнути проблем з виконанням 

завдання з іноземної мови. Студенти, у яких виникають утруднення протягом 

читання з іншомовними науковими текстами через погану концентрацію уваги 

перечитують незрозумілий фрагмент або весь текст, про це свідчить наявність 

взаємозв’язку на рівні тенденції (0,161; p < 0,05). 

Ми провели аналіз взаємозв’язків між типами інтелекту та читацькими 

звичками та порівняли результати студентів логіко-математичного та 

вербально-лінгвістичного типів інтелекту. 

Отже, студенти, які мають вербально-лінгвістичний тип інтелекту, 

усвідомлюють важливість читання таких текстів та корисність завдань до них 

(0,241; p < 0,01); обирають складніший текст для опрацювання (0,213; p < 0,01); 
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не читають, якщо текст не цікавий (0,159; p < 0,05); виконують усі завдання 

викладача іноземної мови (0,189; p < 0,05). 

Студенти з логіко-математичним типом інтелекту усвідомлюють 

важливість читання іншомовних наукових текстів, однак вважають, що ця 

робота вимагає значних зусиль, не є цікавою (0,358; p < 0,01); обирають легший 

текст для розуміння (0,232; p < 0,01); не читають, бо текст занадто складний 

(0,314; p < 0,01). 

Також ми провели аналіз кореляційних зв’язків між учіннєвими стилями 

та видами роботи з іншомовними науковими текстами, які викликають 

найбільше утруднень. Отже, був виявлений взаємозв’язок на рівні тенденції 

між методично-рефлексивним учіннєвим стилем та анотуванням наукового 

тексту (0,168; p < 0,05). Такий слабкий взаємозв’язок підтверджує те, що 

однією з переваг людей з методично-рефлексивним учіннєвим стилем є вміння 

чітко та логічно синтезувати великий обсяг інформації, адже в цьому і полягає 

суть процесу анотування. 

Між інтуїтивно-прагматичним стилем та перекладом виявлений помірний 

взаємозв’язок (0,245; p < 0,01) та помірні взаємозв’язки між методично-

прагматичним учіннєвим стилем та анотування (0,338; p < 0,01) та 

реферуванням (0,342; p < 0,01). Оскільки люди з інтуїтивно-прагматичним 

стилем скоріше діють за інтуїцією, їм важко дається переклад, в процесі якого 

потрібно чітко передавати зміст вихідного тексту.  

Крім цього був виявлений взаємозв’язок на рівні тенденції між 

інтуїтивно-прагматичним учіннєвим стилем та мотивацією до уникнення 

невдач (0,169; p < 0,05), що підтверджує теорію про те, що люди, які бояться 

невдач, віддають перевагу малому або, навпаки, занадто великому рівню 

ризику. А людям з інтуїтивно-прагматичним учіннєвим стилем якраз властиво 

ризикувати. 

Студенти з інтуїтивно-рефлексивним стилем обирають легший текст 

(0,376; p < 0,01), з методично-рефлексивним – легший (0,255; p < 0,01) та 
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перший-ліпший (0,393; p < 0,01). Студенти з інтуїтивно-прагматичним стилем 

обирають більш цікавий текст (0,210; p < 0,05), адже люди з таким стилем 

обирають той матеріал, який відповідає їхнім інтересам. 

Студенти з інтуїтивно-рефлексивним учіннєвим стилем не читають 

науковий текст іноземною мовою, якщо він не цікавий (0,259; p < 0,01) та якщо 

робота не оцінюється (0,445; p < 0,01). 

Студенти з методично-рефлексивним учіннєвим стилем не читають текст, 

якщо він складний для розуміння (0,181; p < 0,05), а з інтуїтивно-прагматичним 

стилем навпаки – якщо занадто легкий (0,205; p < 0,05). 

І нарешті, студенти з методично-прагматичним учіннєвим стилем все 

виконують – (0,175; p < 0,05). Такі дані підтверджують теорію про те, що люди 

з методично-прагматичним учіннєвим стилем беруть активну участь у тих 

видах робіт, де потрібно буде долати утруднення і тому дороблюють свою 

справу до кінця. 

Крім цього виявлені взаємозв’язки між учіннєвим стилем та методом 

роботи з особливо складними для розуміння текстами – студенти з інтуїтивно-

рефлексивним та методично-рефлексивним учіннєвим стилем перечитують 

незрозумілий фрагмент (0,249; p < 0,01 та 0,180; p < 0,05 відповідно). Студенти 

з методично-прагматичним стилем використовують в такому випадку 

перекладацькі онлайн сервіси (0,193; p < 0,05). 

Щодо опитування викладачів-експертів, результати анкети «Особливості 

організації навчання студентів роботі з іншомовними науковими текстами» 

виявили, що для підвищення ефективності роботи студентів з іншомовними 

науковими текстами викладачі застосовують на практичних заняттях такі види 

робіт: дотекстові завдання (78% опитаних викладачів); мозкові штурми (48%); 

дискусії за тематикою текстів (57,7%); проектні роботи (42%). 

У 31% випадків викладачі добирають тексти для опрацювання студентів, 

у 19% – студенти, у решті випадків (50%) студенти опрацьовують іншомовні 

наукові тексти з підручника, затвердженого у навчальній програмі. 
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Протягом читання іншомовних наукових текстів студенти користуються  

паперовими словниками (23% опитаних викладачів); словниками у смартфоні 

(71%); онлайн перекладачами (52%); екранними перекладачами (5,8%). Таке 

надмірне використання ресурсів машинного перекладу не сприяє розвитку 

автономності студентів у роботі з іншомовними науковими текстами та 

формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців. 

32,7% викладачів зазначило, що підручники, які вони використовують 

протягом занять і які затверджені МОН України містять застарілу інформацію, 

тому робимо висновок про те, що таке навчання не має випереджального 

характеру. 

 

 

2.4. Аналіз результатів дослідження психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами за емоційно-вольовим критерієм 

 

Параметрами емоційно-вольового компоненту навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами були обрані ставлення до роботи з 

іншомовними науковими текстами, рівень працьовитості і працездатності, 

рівень здатності до саморозвитку і самоосвіти та рівень самоорганізованості У 

табл. 2.23 – 2.25 представлено розподіл досліджуваних за цими парметерами. 

Таблиця 2.31 

Розподіл досліджуваних за параметром «Ставлення до роботи з 

іншомовними науковими текстами» (n=183) 

 

Ставлення 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата 
Вибірка в 

цілому 

Усвідомлення важливості, корисності завдань 56,4 88,2 62,3 

Усвідомлення важливості, робота складна, 

нецікава 
43,6 11,8 37,7 
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Як видно з табл. 2.31, більшість досліджуваних – 62,3 %, усвідомлюють 

важливість читання іншомовних наукових текстів та корисність завдань до 

них, 37,7% опитаних усвідомлюють важливість читання таких текстів, однак 

вважають, що ця робота вимагає значних зусиль та не є цікавою. Слід 

відмітити, що жоден студент не вказав, що не бачить необхідності та 

доцільності читати тексти зі спеціальності іноземною мовою, та що йому не 

подобається форма роботи з ними. 

Таблиця 2.32 

Розподіл досліджуваних за параметром «Рівень працьовитості та 

працездатності» (n=183) 

Рівень працьовитості та 

працездатності 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Низький 18,8 11,8 17,5 

Середній 67,8 38,2 62,3 

Високий 13,4 50,0 20,2 

За результатами дослідження вольових якостей студентів, у 17,5% 

опитаних виявився низький рівень працьовитості та працездатності, високий – 

у 20,2 % (серед яких лише у 5 студентів (2,7%) – дуже високий) (табл. 2.32).  

До чинників, які впливають на працездатність відносимо мотивацію до 

роботи, організацію часу та робочого місця, самопочуття студентів. 

Дослідження психологів та фізіологів показали, що високий рівень розумової 

працездатності характерний для студентів з високою успішністю [110, с. 72]. 

Однак, деякі досліджувані студенти компенсують не дуже високі здібності до 

навчання розумовою працездатістю, працелюбством, старанністю. 

Таблиця 2.33 

Розподіл досліджуваних за параметром «Рівень здатності до 

саморозвитку і самоосвіти» (n=183) 

Рівень здатності до саморозвитку 

та самоосвіти 

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Низький 18,8 11,8 17,5 

Середній 62,4 61,8 62,3 

Високий 18,8 26,5 20,2 
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Як видно з табл. 2.33, більшість опитаних студентів (55,5%) мають 

середній рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти, високий – у 21,2% 

досліджуваних (серед яких у 6 студентів (4,4% всієї вибірки) – дуже високий). 

Таблиця 2.34 

Розподіл досліджуваних за параметром «Рівень самоорганізованості» 

(n=183) 

 

Рівень самоорганізованості  

Кількість досліджуваних, у % 

Юнаки Дівчата Вибірка в цілому 

Низький 0 0 0 

Середній 70,5 64,7 69,4 

Високий 29,5 35,3 30,6 

Як видно з табл. 2.34, групі досліджуваних найбільш притаманним є 

середній рівень розвитку самоорганізованості – 69,4%, високий рівень 

самоорганізованості спостерігається у 30,6% досліджуваних. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між ставленням до роботи з 

іншомовними науковими текстами та мотивами вивчення іноземних мови 

представлені у табл. 2.34.  

Таблиця 2.35 

Взаємозв’язок між мотивами вивчення іноземних мов та ставленням до 

роботи з ІНТ (n=183)  

Мотиви вивчення іноземних мов 
Ставлення до роботи з ІНТ 

Усвідомлення важливості Незацікавленість 

Завдання з іноземної мови -,325** ,325** 

Завдання зі спеціальності -,079 ,079 

Професійне самовдосконалення ,264** -,264** 

Лінгвістична інформація ,193** -,193** 

Збагачення словникового запасу ,280** -,280** 

Наукова інформація ,076 -,076 

Висока оцінка -,275** ,275** 

Курсова, залік ,121 -,121 

*) p<0,05; **) p<0,01 
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Між параметром «Ставлення до роботи з ІНТ» (усвідомлення важливості 

читання таких текстів та корисності завдань до них) виявлений помірний 

взаємозв’язок з метою професійного самовдосконалення (0,264; p < 0,01); з 

метою отримання корисної лінгвістичної інформації (0,193; p < 0,01) та метою 

збагачення словникового запасу (0,280; p < 0,01). Між параметром «Ставлення 

до роботи з ІНТ» (усвідомлення важливості читання таких текстів, однак ця 

робота вимагає значних зусиль, не є цікавою) виявлений помірний 

взаємозв’язок з метою виконання завдання з іноземної мови (0,325; p < 0,01) та 

метою отримання високої оцінки (0,275; p < 0,01). Це свідчить про наявність 

матеріально-практичних мотивів серед студентів, які вважають роботу з 

іншомовними фаховими текстами складною та не цікавою. 

У табл. 2.36 представлено взаємозв’язок між мотивами досягнення успіху 

та рівнем працьовитості. 

Таблиця 2.36 

Взаємозв’язок між мотивами досягнення успіху та уникнення невдач 

та рівнем працьовитості та працездатності (n=183) 

 

Мотиви досягнення успіху 
Рівень працьовитості та працездатності 

Низький Середній Високий 

Мотиви досягнення успіху -,274** ,156* ,071 

Мотиви уникнення невдач ,274** -,156* -,071 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Виявлено тенденцію до взаємозв’язку між мотивами досягнення успіху і 

середнім рівнем працьовитості та працездатності (0,156; p < 0,05), та помірний 

взаємозв’язок між мотивом уникнення невдач і низьким рівнем працьовитості і 

працездатності (0,274; p < 0,01). Також відсутність кореляційних зв’язків між 

мотивацією досягнення успіху та терпінням студентів підтверджує результати 

дослідження про зв'язок мотивації досягнення з проявами вольових якостей, які 

необхідні для досягнення цілі (таких як терплячість, наполегливість та 

завзятість). А саме, мотивація досягнення не грає помітної ролі для прояву 

терплячості [74, с. 188].  
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У табл. 2.36 представлені взаємозв’язки між мотивами досягнення успіху 

та рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти. 

Таблиця 2.37 

Взаємозв’язок між мотивами досягнення успіху та уникнення невдач 

та рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти (n=183) 

Мотиви досягнення успіху 
Рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти 

Низький  Середній Високий 

Мотиви досягнення успіху -,274** -,049 ,318** 

Мотиви уникнення невдач ,274** ,049 -,318** 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Виявлений помірний взаємозв’язок між мотивами досягнення успіху та 

високим рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти (0,318; p < 0,01) і 

помірний взаємозв’язок між мотивами уникнення невдач та низьким рівнем 

здатності до саморозвитку та самоосвіти (0,274; p < 0,01). Ці дані збігаються з 

визначенням мотивації досягнення Х. Хекхаузеном, як прагнення підвищувати 

свої здібності і вміння, підтримувати їх на якомога більш високому рівні в тих 

видах діяльності, щодо яких досягнення вважаються обов'язковими [74, с. 187]. 

А отже, студенти, які прагнуть самовдосконалення, саморозвитку найбільш 

вмотивовані на успіх. 

Наявність помірного взаємозв’язку між мотивом досягнення успіху та 

високим рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти підтверджує гіпотезу 

Р. Г. Звєрєвої про те, що студентам з високим рівнем мотивації досягнення 

успіху притаманне прагнення до саморозвитку та самовдосконалення. Між 

мотивами досягнення успіху та рівнем самоорганізованості не було виявлено 

взаємозв’язків. 

Отже, з наведених вище результатів ми можемо зробити висновок, що 

студенти технічних спеціальностей, які налаштовані на успіх, мають високий 

рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти, стараються щодня читати 

іншомовні наукові тексти заради професійного самовдосконалення (або 
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продовження свого навчання за кордоном) поповнення свого словникового 

запасу новими термінами. 

І навпаки, студенти з високим рівнем мотивації уникнення невдач, 

читають іншомовні наукові тексти перед семестровим контролем та вважають 

цей вид навчальної діяльності складним, нецікавим та не потрібним для їхньої 

професії.  

У табл. 2.38 представлені результати кореляційного аналізу 

взаємозв’язків між рівнем самоорганізованості та утрудненнями, які виникають 

протягом читання наукових текстів.  

Таблиця 2.38 

Взаємозв’язок між рівнем самоорганізованості та утрудненнями 

протягом роботи з ІНТ (n=183) 

 

Утруднення протягом 

роботи з ІНТ 

Рівень самоорганізованості 

Середній Високий 

Полісемія ,232** -,232** 

З’єднання частин речення ,321** -,321** 

Формулювання ,293** -,293** 

Брак часу ,223** -,223** 

Відсутність потреби  ,316** -,316** 

Відсутність досвіду роботи  ,296** -,296** 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Наведені у табл. 2.38 дані демонструють концентрацію помірних 

взаємозв’язків між цими параметрами в області середнього рівня 

самоорганізованості. Отже, між середнім рівнем самоорганізованості виявлений 

помірний взаємозв’язок з утрудненням роботи з ІНТ через: нерозуміння 

багатозначних слів та термінів (0,232; p < 0,01); з’єднання прочитаних блоків 

тексту в єдине ціле (0,321; p < 0,01); формулювання довгих, заплутаних речень, 

переобтяжених деталями (0,293; p < 0,01); брак часу (0,223; p < 0,01); 

відсутність потреби у роботі з ІНТ (0,316; p < 0,01) і через відсутність досвіду у 

опрацюванні таких текстів (0,296; p < 0,01).  
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Причина взаємозв’язку між середнім рівнем самоорганізованості та 

браком часу для роботи з іншомовними науковими текстами очевидна: ті 

студенти, які не вміють організовувати, розподіляти свій час для навчання, 

відпочинку чи інших занять, відчувають брак часу для опрацювання текстів з 

фаху.  

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку між рівнем здатності до 

саморозвитку та самоосвіти та вибором тексту для опрацювання представлені у 

табл. 2.39. 

Таблиця 2.39 

Взаємозв’язок між рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти та 

вибором тексту (n=183) 

 

Метод роботи 
Рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти 

Низький Середній Високий 

Легший -,088 ,055 ,018 

Складніший -,077 -,215** ,333** 

За тематикою ,203** -,190** ,038 

Більш цікавий -,198** ,272** -,141 

Перший ліпший -,098 -,275** ,425** 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Як видно з табл. 2.39, виявлений помірний взаємозв’язок між низьким 

рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти та параметром «Вибір тексту за 

тематикою» (0,203; p < 0,01). Між середнім рівнем та параметром «більш 

цікавий» виявлений помірний взаємозв’язок (0,272; p < 0,01). Між високим 

рівнем існує помірний взаємозв’язок з параметром «більш складний» (0,333; p < 

0,01) та значимий взаємозв’язок з параметром «перший ліпший» (0,425; p < 

0,01). Ці дані можуть свідчити про те, що студенти, здатні до саморозвитку і 

самоосвіти, не бояться обирати складніші тексти для опрацювання з метою 

професійного самовдосконалення.  

У табл. 2.40 представлено взаємозв’язки між рівнем здатності до 

саморозвитку та самоосвіти та причинами уникнення роботи з іншомовними 

науковими текстами. Отже, з таблиці видно, що між низьким рівнем здатності 

до саморозвитку та самоосвіти виявлений помірний взаємозв’язок з параметром 
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«Немає смислу у роботі з ІНТ» (0,208; p < 0,01). Між середнім рівнем здатності 

до саморозвитку та самоосвіти виявлений помірний взаємозв’язок з параметром 

«занадто складний текст» (0,239; p < 0,01). 

Таблиця 2.40 

Взаємозв’язок між рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти та 

причинами уникнення роботи з ІНТ (n=183) 

 

 

Причини уникнення роботи з 

ІНТ 

Рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти 

Низький Середній Високий 

Нецікавий текст -,148* -,064 ,218** 

Занадто складний текст -,190* ,239** -,109 

Робота не оцінюється -,098 -,054 ,159* 

Немає смислу у роботі з ІНТ ,208** -,017 -,176* 

*) p<0,05; **) p<0,01 

Між високим рівнем існує помірний взаємозв’язок з параметром 

«нецікавий текст» (0,218; p < 0,01), а також взаємозв’язок на рівні тенденції з 

параметром «робота не оцінюється» (0,159; p < 0,05). Ці дані можуть свідчити 

про те, що студенти, які прагнуть професійного саморозвитку, обирають 

наукові тексти іноземною мовою відповідно до їхніх інтересів та потреб, а 

відсутність контролю роботи з боку викладача іноземної мови знижує їхню 

мотивацію до роботи з ІНТ.  

У табл. 2.41 представлені результати кореляційного аналізу 

взаємозв’язків між рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти і методами 

роботи з особливо складними текстами. 

Таблиця 2.41 

Взаємозв’язок між рівнем здатності до саморозвитку та самоосвіти та 

методом роботи зі складними ІНТ (n=183) 

 

Метод роботи 
Рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти 

Низький  Середній Високий 

Допомога викладача -,105 ,177* -,114 

Допомога друга -,187* ,317** -,205** 

Онлайн перекладач ,121 -,233** ,167* 

*) p<0,05; **) p<0,01 
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З табл. 2.41 видно, що між середнім рівнем виявлений помірний 

взаємозв’язок з параметром «допомога друга» (0,317; p < 0,01) і тенденцію до 

взаємозв’язку з параметром «допомога викладача» (0,177; p < 0,05). Такі 

результати свідчать про неготовність учасників експерименту брати на себе 

відповідальність, у випадку проблеми вони воліють звернутися по допомогу до 

більш компетентних одногрупників чи до викладача. 

Згідно з результатами опитування викладачів за авторською анкетою 

«Формування самоорганізованості студентів» 69% викладачів вважають за 

необхідне говорити зі студентами про прийоми та методи самоорганізації; 

31% опитаних утримались від відповіді. 96% опитаних викладачів вважають, 

що розвиток самоорганізованості студентів впливає на їхню успішність у 

навчанні, у тому числі і на успішність їхньої роботи з іншомовними науковими 

текстами, 34,6% – на їхню мотивацію до навчання, проте лише 1 викладач з 

тих, хто взяв участь в опитуванні включає перегляд відеоматеріалів з 

самоорганізації (а саме тайм-менеджменту) протягом своїх занять. 15% 

опитаних викладачів час від часу проводять бесіди зі студентами про користь 

планування, переваги тайм-менеджменту, які би сприяли підвищенню рівня 

самоорганізованості студентів. 

Крім того, наявність взаємозв’язку між мотивацію уникнення невдач та 

низьким рівнем самоорганізованості студентів свідчить про необхідність 

включення у програму підвищення ефективності навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами тренінгів з розвитку 

мотивації досягнення успіху студентів.  

 



132 
 

2.5. Стилі роботи з іншомовними науковими текстами та їхнє 

урахування у процесі підготовки студентів технічних спеціальностей 

 

Виявлені та описані вище кореляційні зв’язки в середині компонентів, а 

також між компонентами роботи з іншомовними науковими текстами дають 

нам підстави для створення програми з метою формування чи коригування тих 

чи інших параметрів.  

Видатний психолог В. С. Мерлін розробив теорію типологічного 

індивідуального стилю діяльності, а слідом за ним Є. О. Клімов, М. Р. Щукін та 

В. О. Толочек досліджували структуру індивідуального стилю діяльності, 

умови його формування, тощо. До ознак індивідуального стилю діяльності 

Є. О. Клімов відносить: стійку систему прийомів і способів діяльності; 

обумовленість цієї системи певними особистими якостями; ця система є 

засобом ефективного пристосування до об'єктивних вимог. 

Є. О. Клімов називає індивідуальним стилем «індивідуально-своєрідну 

систему психологічних засобів, до яких свідомо чи стихійно вдається людина з 

метою найкращого урівноважування своєї (типологічно обумовленої) 

індивідуальності з предметними, зовнішніми умовами діяльності» [150, с. 140]. 

Спираючись на визначення індивідуального стилю діяльності, висунуте 

В. С. Мерліном, стилем роботи з іншомовними науковими текстами ми 

називаємо набір окремих якостей читача, систему взаємопов’язаних дій, за 

допомогою яких досягається результат – осягнення смислу тексту. 

Отже, здійснивши кореляційний і кластерний аналіз результатів 

дослідження типів інтелекту, учіннєвих та когнітивних стилів студентів, а 

також їхніх мотивів вивчення іноземних мов та роботи з іншомовними 

науковими текстами, ми виокремили п’ять основних кластерів. Отже, на основі 

отриманих результатів ми можемо виділити п’ять груп учіннєвих стилів 

стосовно роботи з ІНТ: «Науково-поленезалежний», «Лінгвістично-



133 
 

імпульсивний», «Теоретично-рефлективний», «Прагматично-інтуїтивний» і 

«Дієво-полезалежний». 

Результати частотного аналізу показали, що найбільший відсоток серед 

студентів технічних спеціальностей, які взяли участь у констатувальному 

експерименті (27% від усієї вибірки в цілому), має провідний науково-

поленезалежний стиль роботи з ІНТ, 25% студентів – теоретично-

рефлективний, 20% – лінгвістично-імпульсивний, 17% – прагматично-

інтуїтивний і 11% студентів – дієво-полезалежний стиль роботи з ІНТ. 

Відповідно, нами було прийнято, що стиль роботи з ІНТ – це сукупність 

індивідуальних методів та прийомів, якими користується студент у процесі 

опрацювання ІНТ. Проаналізуємо основні характеристики студентів технічних 

спеціальностей згідно з їхніми стилями роботи з ІНТ. 

У таб. 2.42 представлені психологічні особливості кожного стилю роботи 

з іншомовними науковими текстами. 

Таблиця 2.42 

Психологічні особливості стилів роботи з іншомовними науковими 

текстами 

Стиль роботи з ІНТ Психологічні особливості стилю 

Науково-

полезалежний 

- опрацювання ІНТ з метою отримання актуальної 

наукової інформації; 

- вивчення внутрішніх джерел інформації; 

- гіпотетично-дедуктивний підхід до смислової обробки 

тексту; 

- аналіз шляхом синтезу; 

- детальний аналіз матеріалу. 

Лінгвістично-

імпульсивний 

- опрацювання ІНТ з метою збагачення словникового 

запасу; 

- швидке висування гіпотез та прийняття рішень; 

- низька концентрація уваги, більший її обсяг і менший 

самоконтроль; 

- утруднення при відокремленні важливої інформації від 

несуттєвої. 

Теоретично-

рефлективний 

- опрацювання ІНТ задля професійного 

самовдосконалення, навчання та роботи за кордоном; 

- побудова логічної послідовності подій; 
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- аналіз і синтез проблем; 

- переважання спостереження над дією; 

- стійка увага; 

- легкість у відокремленні суттєвої інформації від 

несуттєвої. 

Дієво-

полезалежний 

- опрацювання ІНТ заради високої оцінки, отримання 

заліку, стипендії; 

- самостійність у діях; 

- любов до ризику; 

- розсіювання уваги; 

- орієнтування на зовнішні фактори при обробці нових 

даних. 

Прагматично-

інтуїтивний 

- опрацювання ІНТ через мотивами обов'язку; 

- любов до експериментів і навчання; 

- переважання інстинктивної реакції над логічним 

аналізом; 

- здатність до реалізації власних проектів, до ризику. 

 

Отже, студенти з «Науково-поленезалежним» стилем опрацьовують ІНТ 

заради отримання актуальної наукової інформації, вивчають внутрішні 

джерела інформації (знання та досвід), вони успішно вирішують задачі на 

кмітливість; здійснюють гіпотетико-дедуктивний підхід до смислової обробки 

тексту; аналізують і досягають аналізу шляхом синтезу; легко опрацьовують 

тексти, роблять менше помилок при написанні і / або редагуванні, схильні до 

детального розбору матеріалу [18, с. 13]. 

 «Лінгвістично-імпульсивний»: студенти з таким стилем опрацьовують 

ІНТ заради збагачення свого словникового запасу новими словами та 

термінами, вивчають іноземні мови для всебічного розвитку; швидко 

висувають гіпотези та приймають рішення, а в ситуації альтернативного 

вибору здатні визначитися моментально; мають низьку концентрацію уваги, 

але більший її об’єм та менший самоконтроль; швидко дають відповідь, але й 

частіше за інших роблять помилки; протягом читання насилу відділяють 

суттєву інформацію від несуттєвої [142]. 
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 «Теоретично-рефлективний»: студенти з таким стилем вивчають 

іноземні мови та опрацьовують ІНТ через мотиви професійного 

самовдосконалення, заради навчання та роботи за кордоном; схильні 

вибудовувати логічну послідовність подій; люблять проводити аналіз і синтез 

проблем; люблять шаблони і правила; обережні, вдумливі й обачні; воліють 

спостерігати, а не діяти; перш ніж прийняти будь-яке рішення, воліють 

розглянути усі аспекти проблеми і зібрати якнайбільше інформації; їм 

притаманна стійка увага, вони повільно приймають рішення, довго зважують 

всі «за» та «проти»; здатні до повільного вдумливого, деталізованого читання; 

протягом читання з легкістю відділяють суттєву інформацію від несуттєвої. 

«Дієво-полезалежний»: студенти з таким стилем вивчають іноземні мови 

та опрацьовують ІНТ заради отримання високої оцінки, отримання заліку, 

стипендії; вони діють самостійно, воліють спочатку робити, потім думати, 

люблять ризикувати, їм притаманне розсіювання уваги, їм не подобається 

діяльність, яка вимагає тривалої напруги; при сприйнятті інформації більше 

уваги приділяють фону і менше – деталям, орієнтується на зовнішні фактори 

при обробці нових даних. 

«Прагматично-інтуїтивний»: студенти з таким стилем вивчають 

іноземні мови та опрацьовують ІНТ через мотив обов’язку (оскільки 

дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування є у навчальному плані; 

вони прагнуть перевірити нові ідеї на практиці; швидко і впевнено працюють 

над ідеями, які їх захопили; люблять експериментувати; люблять навчатися, 

самостійно беручись за справу, вони отримують задоволення, втілюючи свої 

проекти та самостійно беручись за нові експерименти, які розглядають як 

виклик; реагують скоріше інстинктивно, аніж користуючись логічним 

аналізом; здатні реалізовувати свої проекти, керувати, ризикувати. 

Контрольні тести на розуміння наукових текстів іноземною мовою та 

спостереження за досліджуваними на початку експерименту виявили, що: 
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1) найкращі результати показали студенти з науково-поленезалежним 

стилем роботи з ІНТ, за рахунок швидкості опрацювання текстів та відсотку 

правильно виконаних завдань до них; 

2) студенти з теоретично-рефлективним стилем показали хороші 

результати за рахунок більшого відсотку правильних відповідей на контрольні 

запитання, проте швидкість, з якою вони опрацьовували тексти, була меншою, 

аніж у студентів з науково-поленезалежним стилем; 

3) студенти з прагматично-інтуїтивним стилем роботи впорались із 

завданням швидше за інших, однак відсоток правильних відповідей на 

контрольні завдання виявився найнижчим; 

4) студенти з лінгвістично-імпульсивним стилем найкраще з усіх 

впорались із завданнями на розуміння лексично-тематичної основи тексту, а з 

науково-поленезалежним – на прогнозування змісту тексту; 

5) найкращі результати з виконання завдання на розуміння контрольного 

наукового тексту іноземною мовою показали досліджувані з науково-

поленезалежним і теоретично-рефлективним стилями роботи з ІНТ, а найгірші 

– з прагматично-інтуїтивним стилем. 

Отже, для підвищення ефективності навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами ми вбачаємо 

корегування їхніх стилів роботи з ІНТ за рахунок розвитку стійкої внутрішньої 

мотивації до вивчення іноземних мов та опрацювання наукової літератури 

іноземною мовою і мотивації досягнення успіху, розвитку пам’яті та 

концентрації уваги студентів, формуванню їхньої самоорганізованості. 

Для кожного стилю роботи з ІНТ ми розробили практичні рекомендації 

для більш ефективної роботи з іншомовними науковими текстами (див. 

підрозділ 3.4. нашого дисертаційного дослідження). 

Підбиваючи підсумки констатувального етапу експерименту слід 

зазначити, що окрім когнітивного компоненту навчання студентів технічних 

спеціальностей, до якого ми відносимо стилі роботи з ІНТ, ми вважаємо не 
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менш значущими мотиваційний, емоційно-вольовий та операційний 

компоненти, які впливають на ефективність навчання роботи з ІНТ. Про це 

свідчать взаємозв’язки, які ми відслідкували між складовими цих компонентів. 

Про вплив мотиваційного чинника на ефективну роботу з іншомовними 

науковими текстами свідчать помірні взаємозв’язки між параметрами «Частота 

читання ІНТ», «Вибір тексту для опрацювання», а саме – чим частіше студенти 

читають наукові тексти, тим складніше документ вони обирають, і навпаки – 

студенти, не націлені на самовдосконалення, які опрацьовують ІНТ лише перед 

семестровим контролем, обирають більш легкий документ (помірний 

взаємозв’язок між параметрами «Читання ІНТ перед екзаменом» та «Вибір 

більш легкого тексту для опрацювання» (0,306; p < 0,01) та параметрами 

«Читання ІНТ перед заняттям з іноземної мови» та «Вибір більш складного 

тексту для опрацювання» (0,231; p < 0,01).  

Проблеми з розумінням ІНТ негативно впливають на мотивацію: 

студенти, які погано розуміють іншомовні наукові тексти (через брак знань із 

граматики, брак лексичного запасу, відсутності здібностей до вивчення 

іноземних мов, або з якихось інших причин) опрацьовують тексти з фаху 

іноземною мовою без особливого бажання чи мети, лише через те, що 

дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування» є в навчальному плані 

їхнього курсу (помірний взаємозв’язок між параметром «Нерозуміння ІНТ» та 

мотивом вивчення іноземних мов через наявність цієї дисципліни у 

навчальному плані (0,267; p < 0,01).  

Про необхідність включити до програми вправи на розвиток пам’яті та 

концентрації уваги свідчить наявність помірного взаємозв’язку між параметром 

«Полісемія» та «Погана концентрація уваги» (0,274; p < 0,01). Адже, за 

свідченнями студентів, які брали участь в експерименті, через переклад 

незнайомих багатозначних слів та термінів та їхній пошук у словнику, студенти 

втрачають концентрацію уваги і, відповідно, їм стає складніше зрозуміти текст. 

Крім того, через погану концентрацію уваги чи інші утруднення, втрачають 
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інтерес до такої роботи і, відповідно, вважають читання ІНТ не потрібним для 

їхньої професійної діяльності. («Відсутність потреби у роботі з ІНТ»  

«Нерозуміння» (0,264; p < 0,01); «Відсутність потреби у роботі з ІНТ»  

«Незастосування» (0,213; p < 0,01) «Відсутність потреби у роботі з ІНТ»  

«Погана концентрація уваги» (0,417; p < 0,01).  

Таким чином, результати кореляційного аналізу ще раз доводять вплив на 

підвищення ефективності навчання студентів роботи з ІНТ мотивації 

досягнення успіху студентів. 

Отже, ми дійшли таких висновків: 

1. Студенти, які прагнуть стати висококваліфікованими фахівцями, 

налаштовані на досягнення успіху у своїй галузі («Мотиви досягнення успіху» 

 «Мотив підвищення кваліфікації» (0,195; p < 0,01) і «Мотиви досягнення 

успіху»  «Мотив професійного розвитку» (0,205; p < 0,01).  

2. У студентів, які опрацьовують іншомовні наукові тексти лише аби 

отримати позитивну оцінку або залік (зовнішня мотивація), а не для того, щоб 

отримати нові необхідні знання, мотивація уникнення невдач переважає над 

мотивацією досягнення успіху («Мотиви уникнення невдач  «Мета отримання 

заліку з іноземної мови» (0,150; p < 0,05).  

3. Студенти, налаштовані на успіх, на виконання поставленої задачі, 

перечитують незрозумілі фрагменти тексту без сторонньої допомоги, а 

студенти, які бояться поразки, невдачі, не готові брати на себе відповідальність, 

прагнуть швидкого результату («Мотиви досягнення успіху»  «Перечитування 

особливо складних фрагментів і текстів» (0,209; p < 0,01); «Мотиви уникнення 

невдач»  «Використання онлайн перекладачів» (0,151; p < 0,05).  

4. Студенти, які прагнуть самовдосконалення, саморозвитку найбільш 

умотивовані на успіх і навпаки «Мотиви досягнення успіху»  «Високий рівень 

здатності до саморозвитку та самоосвіти» (0,318; p < 0,01); «Мотиви уникнення 
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невдач»  «Низький рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти» (0,274; p < 

0,01).  

5. Студенти технічних спеціальностей, які налаштовані на успіх, мають 

високий рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти, стараються щодня 

читати іншомовні наукові тексти заради професійного самовдосконалення (або 

продовження свого навчання за кордоном), поповнення свого словникового 

запасу новими термінами. І навпаки, студенти з мотиваціє уникнення невдач, 

читають іншомовні наукові тексти перед семестровим контролем та вважають 

цей вид навчальної діяльності складним, не цікавим та не потрібним для їхньої 

професії.  

6. Студенти, у яких переважає тілесно-кінестетичний тип інтелекту, 

більш налаштовані на успіх «Мотиви досягнення успіху»  «Тілесно-

кінестетичний тип інтелекту» (0,155; p < 0,05). Такі результати дають підстави 

зробити висновок, що студенти, які займаються спортом, беруть участь у 

командних іграх, більш налаштовані на успіх, аніж інші студенти.  

7. Через недостатній рівень розвитку самоорганізованості і, відповідно, 

через невміння організовувати, розподіляти свій час для навчання, відпочинку 

чи інших занять студенти відчувають брак часу необхідного для вивчення 

іноземних мов та на роботу з іншомовними науковими текстами зокрема 

(помірний взаємозв’язок між параметрами «Середній рівень 

самоорганізованості» та «Брак часу» (0,223; p < 0,01). Тому вони частіше 

звертаються по допомогу до друга аби уникнути проблем з виконанням 

завдання з іноземної мови аніж самостійно опрацьовують текст («Допомога 

друга»  «Невміння організовувати свої заняття» (0,448; p < 0,01). 

Отже, аналіз результатів опитування студентів технічних спеціальностей і 

викладачів іноземної мови професійного спрямування, а також взаємозв’язків 

між досліджуваними параметрами, дають підстави зробити висновок, 

що протягом навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами слід враховувати такі психологічні 
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особливості: 

1) автентичні тексти, дібрані для читання на практичних заняттях та для 

домашнього опрацювання, повинні відповідати інтересам та потребам 

студентів, а за складністю – рівню мовної підготовки студентів (причому, 

рівень складності наукових текстів потрібно поступово підвищувати); тексти 

повинні містити інформацію про започатковані теоретичні дослідження, які 

будуть реалізовані в майбутньому – навчання читанню повинно мати 

випереджальний характер; 

2) урахування гетерогенності контингенту навчальних груп, що 

пояснюється гендерно-віковими, когнітивними та іншими особливостями та 

індивідуально- психологічними особливостями студентів (вік, тривалість 

вивчення іноземної мови, попередній досвід, учіннєвий стиль, тип інтелекту 

тощо) та диференціація навчальних завдань з урахуванням цих особливостей; 

3) заняття з іноземної мови професійного спрямування повинні 

передбачити психологічні тренінги з розвитку і підтримки у студентів стійкої 

внутрішньої мотивації до роботи з іншомовними науковими текстами, 

прагнення досягнення успіху у цьому;  

4) навчання усвідомленому / свідомому читанню передбачає повне 

розуміння тексту, осягнення його смислу а також усвідомлення необхідності 

опрацьовувати іншомовні наукові тексти; 

5) формування у процесі навчання стійких читацьких навичок, 

опанування іншомовних наукових текстів без допомоги перекладача, прагнення 

робити це регулярно, умінь розраховувати на свої власні сили й досягати 

поставленої мети, виховання здатності до самовдосконалення (саморозвитку, 

самоорганізації); розвиток концентрації уваги, зосередженості на тексті задля 

скорочення регресій тощо). 
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Висновки до розділу 2 

 

За результатами емпіричного дослідження встановлені психологічні 

особливості за кожним критерієм ефективності навчання студентів технічних 

студентів роботі з іншомовними науковими текстами.  

Так за мотиваційним критерієм психологічної структури навчання 

студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами 

виявлений значний відсоток студентів,які мають матеріально-практичні мотиви 

(31,95%), утилітарні мотиви та мотиви обов’язку вивчення іноземних мов 

(19,4%); 37,7% респондентів вважають роботу з іншомовними науковими 

текстами важливою для подальшого професійного зростання, та, водночас, 

нецікавою та важкою; лише 26,2% учасників експерименту вмотивовані на 

досягнення успіху; 73,8% опитаних студентів умотивовані на уникнення 

невдач. 

За когнітивним критерієм констатовано, що серед студентів по вибірці в 

цілому переважають логіко-математичний тип інтелекту (82,% – що 

пояснюється специфікою закладу технічної освіти) над вербально-

лінгвістичним (38,3%); міжособистісний (64,5%) над внутрішньоособистісним 

(50,8%). 

За параметром «Учіннєвий стиль 1» по вибірці в цілому переважають 

студенти зі стилем «рефлексуючий» (48,1%) та «теоретик» (39,3%); серед 

юнаків переважає стиль «рефлексуючий» (53,7%), а серед дівчат – «теоретик» 

(47,1%); по параметру «учіннєвий стиль 2» і по вибірці в цілому, і серед 

юнаків,і серед дівчат переважає інтуїтивно-прагматичний стиль (42,1%, 37,6 і 

61,8% відповідно). 

За операційним критерієм виявлено ряд утруднень, з якими стикаються 

студенти протягом роботи з іншомовними науковими текстами: найбільше 

утруднень виникає у студентів через нерозуміння багатозначних слів та 

термінів; брак лексичного запасу мови, що вивчають; розуміння довгих, 
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складнопідрядних та складносурядних речень; формулювання відповідно до 

норм української мови речень, які вимагають описового перекладу; через довгі, 

заплутані речення, переобтяжені деталями; брак знань з граматики мови, що 

вивчається; запам’ятовування незнайомих слів та термінів; з’єднання вже 

перекладених блоків тексту в єдине ціле.  

Учасники констатувального експерименту вказали, що їм важко 

опрацьовувати літературу з фаху через те, що вони не можуть довго бути 

уважними та зосередженими, їм бракує терпіння та працелюбства; вони мають, 

на їхню думку, погану пам'ять, не мають достатньо відкритого доступу до 

наукової автентичної літератури, не вміють організовувати свої заняття та 

застосувати свої знання на практиці. Зафіксовано взаємозв’язки між 

утрудненнями, які заважають студентам технічних спеціальностей 

опрацьовувати іншомовні наукові тексти, та недостатньо високим рівнем 

мотивації досягнення успіху, наявністю у студентів утилітарних мотивів та 

мотивів обов’язку, когнітивними здібностями студентів (їхньою пам’яттю, 

увагою, концентрацією уваги), невмінням раціонально використовувати свою 

пам'ять, недостатньо високим рівнем самоорганізованості. 

За емоційно-вольовим критерієм виявлено, що переважна більшість 

досліджених має середній рівень самоорганізованості (69,4% по вибірці в 

цілому); середній рівень здатності до саморозвитку і самоосвіти (62,3%); 

середній рівень працьовитості працьовитості та працездатності» (62,3%). 

Дослідження психологічних особливостей навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами шляхом 

анкетування викладачів іноземної мови професійного спрямування виявило: 

1) відсутність ефективної методики, спрямованої на розвиток свідомого, 

умотивованого читання, що має випереджальний характер; 2) диференціація 

студентів відбувається лише за їхнім рівнем володіння іноземною мовою, а не 

за їхніми індивідуально-психологічними особливостями (учіннєвим стилем, 

типом інтелекту тощо) при доборі навчальних завдань, під час пояснення 
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нового матеріалу, при розподілі завдань до тексту тощо; 3) неналежні умови 

навчання продуктивному читанню (надмірне використання студентами 

технічних спеціальностей електронних перекладачів, відсутність методик з 

розвитку самоорганізованості студентів), що не сприяють їхній автономності у 

роботі з іншомовними науковими текстами та формуванню професійної 

компетентності.  

За результатами кореляційного та кластерного аналізу виділені п’ять 

основних стилів роботи з іншомовними науковими текстами – «Науково-

поленезалежний», «Лінгвістично-імпульсивний», «Теоретично-рефлективний», 

«Прагматично-інтуїтивний» і «Дієво-полезалежний», кожному з яких 

притаманні індивідуальні когнітивні та мотиваційні особливості, методи і 

прийоми опрацювання фахової літератури іноземною мовою. Стилем роботи з 

іншомовним науковим текстом було прийнято називати сукупність 

індивідуальних методів та прийомів, якими користується студент у процесі 

опрацювання іншомовних наукових текстів. 

Встановлено, що серед студентів технічних спеціальностей, які взяли 

участь у констатувальному експерименті, переважають ті, чий провідний стиль 

з ІНТ є науково-поленезалежний (57% від усієї вибірки), він же виявився 

найбільш ефективним за результатами контрольних тестів на розуміння змісту 

наукових текстів іноземною мовою та за спостереженнями за студентами ЕГ у 

ході формувального експерименту. 35% студентів мають теоретично-

рефлективний стиль роботи з ІНТ. На третьому місці – студенти з прагматично-

інтуїтивним стилем (20% від усієї вибірки), на четвертому – з лінгвістично-

імпульсивним (16%). Найменше студентів виявилось з дієво-полезалежним 

стилем роботи з ІНТ – 7% від усієї вибірки. 

Отримані результати дали підстави вважати, що при створенні програми 

підвищення ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами 

необхідно враховувати такі психологічні особливості навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами: а) добір текстів має здійснюватись згідно з 
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інтересами і потребами студентів, в залежності від рівня їхнього володіння 

іноземною мовою; б) навчання роботі з іншомовними науковими текстами та 

добір навчальних завдань має з урахуванням індивідуально-психологічних 

особливостей студентів (стилю роботи з іншомовними науковими текстами, 

типу інтелекту тощо); в) психологічні тренінги на практичних заняттях, 

навчальні завдання, які пропонує викладач мають сприяти розвитку та 

підтримці у студентах стійкої внутрішньої мотивації до роботи з іншомовними 

науковими текстами, їхнього прагнення досягнення успіху у цьому; 

г) забезпечення у процесі навчання усвідомлення необхідності роботи з 

іншомовними науковими текстами, розуміння таких текстів, осягнення їхнього 

смислу; д) формування у процесі навчання стійких читацьких навичок, 

розвиток самоорганізованості, опанування іншомовних наукових текстів без 

допомоги перекладача, прагнення робити це регулярно, розвиток концентрації 

уваги, зосередженості на тексті тощо. 

Основні наукові результати розділу опубліковано у 3 працях [208, 278, 

279].  
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РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ РОБОТІ 

З ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ 

 

У третьому розділі дисертаційного дослідження описано процедуру 

формувального експерименту, програму підвищення ефективності навчання 

роботі студентів технічних спеціальностей з іншомовними науковими 

текстами, а також результати її експериментального впровадження; подано 

організаційні умови імплементації розробленої програми. 

 

3.1. Зміст програми підвищення ефективності навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами 

 

За результатами констатувального етапу емпіричного дослідження 

виявлено, що студентам технічних спеціальностей, які взяли участь в 

експерименті властиві: недостатньо сформована внутрішня мотивація до 

вивчення іноземних мов і до роботи з іншомовними науковими текстами та 

переваження мотивації уникнення невдач перед мотивацією до досягення 

успіху. Крім того студенти відчувають ряд утруднень, пов’язаних не тільки з 

лінгвістичними особливостями наукових текстів, а й з когнітивними та 

індивідуально-психологічними особливостями. 

Отже, з метою формування стійкої позитивної мотивації до оволодіння 

іноземними мовами і роботи з іншомовними науковими текстами, з метою 

розвитку когнітивних здібностей студентів, навичок їхньої роботи з фаховою 

літературою іноземною мовою, розвитку емоційно-вольових особливостей 

студентів була розроблена та експериментально апробована програма 

підвищення ефективності навчання студентів технічних спеціальностей 

роботі з іншомовними науковими текстами. 
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За своєю структурою програма підвищення ефективності навчання 

роботі з іншомовними науковими текстами включає чотири розділи, які 

спрямовані на формування і розвиток усіх параметрів компонентів навчання 

студентів роботі з іншомовними науковими текстами. Структуру програми та 

її зміст представлено у табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Структура програми підвищення ефективності навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами 

К-ти  

стр-ри 

нав-ня 

роботі з 

ІНТ 

Назва модулю Мета Зміст 

М
о

ти
в
ац

ій
н

и
й

 

Мотивація – рушійна 

сила успішного 

фахівця 

Стимулювання 

інтересу до вивчення 

іноземних мов. 

Розвиток стійкої 

мотивації до 

вивчення іноземних 

мов та роботи з ІНТ. 

Розвиток мотивації 

досягнення успіху 

Вправи, спрямовані на: 

формування стійкої 

внутрішньої мотивації 

до оволодіння інозем-

ними мовами, до 

професійного само-

вдосконалення, до 

роботи з іншомовними 

науковими текстами, 

прагнення досягнення 

успіху у цьому 

К
о

гн
іт

и
в
н

и
й

 

Пізнаємо і 

самовдосконалюємося 

Розвиток когнітивної 

компетенції 

студентів. Розвиток 

їхньої пам’яті та 

уваги 

Визначення власного 

типу множинного 

інтелекту, учіннєвого 

стилю та стилю роботи 

з іншомовними науко-

вими текстами. 

Виконання вправ, 

спрямованих на 

розвиток коротко-

тривалої та довго-

тривалої пам’яті, роз-

виток концентрації ува-

ги. 



147 

 

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

 
Ефективна робота з 

іншомовними 

науковими текстами 

Ознайомлення з 

лексико-стилістичні 

та граматичні 

особливості 

наукового дискурсу 

Формування 

читацьких стратегій, 

звичок і навичок. 

Розвиток здатності 

до подолання  

утруднень. 

Ознайомлення з 

методами швидкого 

читання задля більш 

ефективної роботи з 

ІНТ 

Вправи, спрямовані на 

формування стійких 

читацьких навичок, 

здатності до подолання 

утруднень протягом 

роботи з іншомовними 

науковими текстами, на 

опанування 

іншомовних наукових 

текстів без допомоги 

перекладача, прагнення 

робити це регулярно  

  

Е
м

о
ц

ій
н

о
-в

о
л
ьо

в
и

й
 

Бережи час Розвиток 

позитивного 

ставлення до 

вивчення іноземних 

мов. Розвиток 

самоорганізованості 

Дискусії та вправи, 

спрямовані на 

визначення пріоритетів 

діяльності студентів, 

розвиток навичок і 

вмінь планування та 

організації часу, підви-

щення рівня задово-

леності роботою з 

іншомовними науко-

вими текстами 

Згідно з дослідженнями професора, викладача когнітивної психології 

Університету Paris-Nanterre (Нант, Франція) Фаб’єна Фенуйє та професора 

Університу Rennes 2, Алена Лійорі мотивація до навчання та пам'ять 

взаємопов’язані, а саме: у короткочасній пам'яті мотивація впливає на увагу; 

у довгостроковій пам'яті, мотивація діє на організацію і взагалі, мотивація 

має потужний вплив на навчання шляхом реалізації навчальних стратегій, які 

сприяють запам'ятовуванню [250], тому вважаємо доцільним у нашій 

програмі поєднувати вправи та тренінги з розвитку пам’яті студентів та 

формування стійкої внутрішньої мотивації до вивчення іноземних мов та 

опрацювання іншомовних наукових текстів. 
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Першочергова задача викладача – розвивати навички студентів 

опрацьовувати іншомовні наукові тексти, які повинні формуватись завдяки: 

1) збільшенню оперативної одиниці сприймання тексту; 2) навчанню 

сприймати текст (його частини) з першого прочитання; 3) навчанню 

сприймати та впізнавати нові сполучення вже відомих лексичних одиниць; 

4) розвитку швидкості читання про себе; 5) розвитку структурної та змістової 

антиципації; 6) розвитку вміння здогадуватись про значення невідомих 

одиниць (за різними ознаками); 7) навчанню миттєво співвідносити форму 

того, що сприймається, з його значенням; 8) розвитку вміння розумітися на 

логіко-смислових зв’язках текстів різного характеру; 9) розвитку вміння 

ігнорувати невідомі слова, якщо це не заважає розумінню тексту в цілому 

[143, с. 503].  

Результатом апробації програми підвищення ефективності навчання 

студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими 

текстами ми вбачаємо: 

- усвідомлення значення вивчення іноземних мов та опрацювання 

іншомовної наукової літератури у процесі фахової підготовки; розвиток 

мотивації досягнення успіху (мотиваційний компонент навчання роботі з 

іншомовним науковим текстом); 

- покращення навичок роботи з іншомовним науковим текстом; 

подолання когнітивних та інших утруднень протягом читання (когнітивний 

та операційний компоненти навчання роботі з іншомовним науковим 

текстом); 

- розвиток наполегливості, зосередженості у роботі з іншомовними 

науковими текстами, розвиток впевненості у своїх силах і знаннях, 

подолання негативних станів (емоційно-вольовий компонент навчання роботі 

з іншомовним науковим текстом). 

Кожне тренінгові заняття має таку структуру: 
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 Ритуал вітання. З метою налаштування на роботу, викладач 

започатковує традицію починати кожне заняття з того, що три-чотири 

учасники за бажанням, по черзі розповідають, що позитивного трапилось у 

них за сьогоднішній день (на минулому тижні).  

Рефлексія попереднього заняття. Перше заняття проходить у формі 

знайомства, на подальших заняттях – у формі згадування того, що учасники з 

викладачем робили минулого разу, які висновки для себе зробили, якого 

досвіду набули, чому навчилися. Викладач задає учасникам тренінгу 

запитання про те, що було минулого разу, що вони пам’ятають, чи 

використовували вони новий досвід на практиці, як їм допомогло в житті те, 

чому навчились минулого разу тощо. 

Вступ у тему сьогоднішнього заняття (зміст заняття). Кожне 

заняття починається з постановки цілей викладачем, а закінчується, 

відповідно, обговоренням, протягом якого студенти разом з викладачем 

аналізують, чи всі цілі заняття були досягнуті. 

Міні-лекція на тему заняття. Викладач подає у стислому вигляді 

основну теоретичну інформацію, яка допомагає формувати навички з 

мотиваційної та інструментальної точок зору, дається у простій та зрозумілій 

формі. 

Міні-лекції мають на меті ознайомити з теоретичними засадами, на 

яких базуються наступні психологічні тренінги та вправи; узагальнити 

знання учасників із загальної психології (поняття пам’яті, уваги, сприйняття, 

розуміння, тощо).  

Групова дискусія тематичної орієнтації (на тему заняття). Викладач 

оголошує тему заняття та обговорення і далі дискусії проходять у формі 

«мозкових штурмів» з генерацією ідей та їхньою фіксацією. Тематика 

актуалізуються в процесі роботи а також планувалася наперед, у такому 

випадку студенти мають можливість підготуватись до обговорення 

зазначеної теми.  
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 Групова дискусія дозволяє навчити учасників тренінгу 

конструктивному аналізу реальних ситуацій, розвиває вміння слухати, 

розуміти позиції опонентів, взаємодіяти з іншими учасниками; зіставити 

протилежні позиції, побачити проблему з різних сторін, уточнити взаємні 

позиції, що зменшує опір сприйняттю нової інформації, прибирає емоційну 

упередженість [59, с. 45]. 

Пауза, присвячена релаксу, призначена для розслаблення, заспокоєння, 

психологічне налаштування перед наступним етапом заняття.  

Вправи, навчальні ігри та тренінги спрямовані на формування та 

розвиток складових компонентів навчання роботі з іншомовними науковими 

текстами ( з розвитку мотивації, когнітивних здібностей (пам’яті, уваги, уяви, 

тощо) та особистісних якостей студентів). 

Дебрифінг [59, с.45] – обмін почуттями, аналіз того, що відбулось, 

відповіді на запитання викладача, до функцій якого належить: вивести 

учасників заняття з розіграних або аналізованих ролей; внести ясність у 

події, що відбуваються (на рівні фактів); усунути непорозуміння, що виникли 

та виправити помилки; зняти напругу (тривогу, занепокоєння) в учасників 

тренінгу; виявити установки, почуття і зміни, що відбулися з учасниками в 

ході, наприклад, ситуаційно-рольових ігор; дати учасникам заняття 

можливість розвинути в собі здатність до самоспостереження і самоаналізу і 

продемонструвати їх; удосконалювати навички ведення включеного 

спостереження; співвіднести підсумковий результат зі спочатку 

поставленими цілями; проаналізувати, чому події відбувалися саме так, а не 

інакше; зробити висновки за підсумками аналізу поведінки і дій учасників; 

закріпити або відкоригувати засвоєння нової інформації; намітити нові теми 

для роздумів і підготовки до наступного заняття; встановити зв'язок з 

попередніми і наступними заняттями тощо [137, с.152]. 

Рефлексія заняття – підбиття підсумків спільної роботи студентів та 

викладача. Заняття закінчується постановкою трьох запитань перед 
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студентами: «Що я дізнався на сьогоднішньому занятті, чого навчився?», «Як 

я можу використати ці знання та навички у подальшому?» та «Які труднощі 

можуть у мене виникнути?» 

Домашнє завдання. Викладач дає учасникам завдання, яке вони мають 

підготувати на наступне заняття. 

Ритуал прощання.  

У контексті особистісно-орієнтованого підходу викладач відступає від 

ролі ментора, людини, яка повністю управляє навчальним процесом, та стає 

посередником між знаннями та студентом, фасилітатором, який полегшує 

процес навчання, підтримує навчальну взаємодію, допомагає студенту 

визначитися зі своїми потребами тощо. Отже, залежно від виду діяльності, 

яка виконується на заняттях формувального експерименту (тренінг, 

обговорення «мозковий штурм», викладач виконує різні функції – викладач-

фасилітатор (ведучий, координатор), викладач-тренер (наставник). 

До функцій викладача-фасилітатора та викладача-тренера входить: 

сприяти успішній навчальній комунікації, підтримувати взаємодію в середині 

груп, підгруп; створювати атмосферу довіри, відкритості, невимушеності, 

підтримки протягом занять, адже інтерес до навчання зростає, коли студенти 

відчувають довіру, не бояться задавати запитання, захищати свою точку зору; 

сприяти вільному висловлюванню своїх думок, розвитку критичного 

мислення у студентів; сприяти автономності кожного учасника тренінгу, 

надаючи йому право вибору, не нав’язуючи йому свою точку зору, та не 

критикуючи його ідею чи судження; мотивувати учасників через похвалу, 

схвалення їхнього вибору чи точки зору; організувати роботу в групах, 

підгрупах таким чином, щоб взаємодія була найбільш ефективною: 

підбадьорювати більш пасивних учасників, долучати їх до колективної 

роботи, рівномірно розподіляти обов’язки у рамках підгрупи тощо; студентів 

із міжособистісним типом інтелекту залучати до групової форми роботи, а 

студентам з внутрішньоособистісним типом інтелекту пропонувати 
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індивідуальні проекти; роз’яснювати незрозумілу інформацію студентам, 

подавати теоретичні знання у легкій та зрозумілій усім формі; реагувати, за 

потреби, коригувати хід виконання завдання у разі, якщо учасники групи не 

зрозуміли завдання тощо; вчити учасників тренінгу самим знаходити свої 

помилки та самостійного їх виправляти; допомагати вирішувати спірні 

моменти, які виникають у середині групи; проводити дебрифінг, керувати 

обговоренням результатів проведеного тренінгу, вправи; коригувати рівень 

складності вправи, завдання, адаптувати під потреби кожного учасника 

групи. 

Програма підвищення ефективності навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами складалась з чотирьох змістовних модулів загальним 

обсягом 72 навчальні години, з них 36 – аудиторних, 36 – самостійна робота.  

Вибір назв тем кожного модулю не випадковий. На нашу думку, назви 

у виді позитивних афірмацій («Я досягну успіху!», «Я хочу стати найкращим 

фахівцем!» наперед налаштовують на досягнення мети тренінгових занять, а 

фрази з використанням дієслів у першій особі множини («Пізнаємо себе», 

«Самовдосконалюємося», «Розвиваємо пам'ять» тощо) – на активну роботу 

та взаємодію студентів та викладача. 

Навчально-тематичний план програми підвищення ефективності 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами представлено у 

табл. 3.2. Детальний зміст програми з підвищення ефективності навчання 

студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими 

текстами подано у Додатку Б. 
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Таблиця 3.2 

Навчально-тематичний план програми підвищення ефективності 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами 

№ 

пор. 

 

Назва теми занять 

Обсяг навчальних занять (год.) 

Аудиторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Змістовний модуль №1 Мотивація – рушійна сила успішного фахівця 

1.1 Я хочу стати найкращим фахівцем! 4 4 

1.2 Я досягну успіху! 4 4 

Змістовний модуль №2 Пізнаємо себе 

2.1 Мій стиль роботи з іншомовними 

науковими текстами 
4 4 

2.2. Розвиваємо пам'ять 8 8 

2.3. Стаємо більш уважними 4 4 

Змістовний модуль №3 Ефективна робота з іншомовними науковими 

текстами 

3.1 Читаємо іншомовні наукові тексти 

з легкістю 
2 2 

3.2 Вчимось ефективній роботі з 

текстом 
4 4 

Змістовний модуль №4 Бережи час  

4.1 Організовуємо свій час 6 6 

Усього годин 36 36 

У змістовному модулі № 1 було передбачено проведення серед 

студентів групових дискусій, тренінгів, мета яких – формування 

мотиваційного компоненту психологічної структури навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами: стійкої 

внутрішньої мотивації до вивчення іноземних мов та роботи з іншомовними 

науковими текстами; мотивації досягнення успіху. 

Змістовний модуль №2 спрямований на розвиток когнітивного 

компоненту психологічної структури навчання студентів технічних 
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спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами шляхом 

проведення бесід, «мозкових штурмів», виконання творчих завдань, для 

усвідомлення студентами їхніх індивідуально-психологічних особливостей 

(типу інтелекту, учіннєвого стилю та стилю роботи з іншомовними 

науковими текстами). З метою розвитку пам’яті, концентрації уваги 

програмою передбачені психологічні тренінги та вправи, зміст яких подано у 

Додатку Б-1. 

Мета змістовного модуля №3 – узагальнити знання студентів технічних 

спеціальностей про структуру іншомовних наукових статей, лексико-

граматичні, семантичні, стилістичні особливості іншомовних наукових 

текстів задля подальшого, усвідомленого опрацювання таких текстів. 

У змістовному модулі № 4 було передбачено проведення серед 

студентів дискусій та психологічних тренінгів, спрямованих на розвиток 

самоорганізованості студентів. 

Нижче наведені ключові поняття кожної теми програми. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

« Робота з іншомовними науковими текстами як важливий компонент 

фахової підготовки» 

Змістовний модуль №1. Мотивація – рушійна сила успішного фахівця. 

  Тема 1. 1. Я хочу стати найкращим фахівцем! 

Мотивація. Теорії мотивації. Внутрішня та зовнішня мотивація. Що та 

хто впливає на мою мотивацію. Мотиви вивчення іноземних мов. Мотиви 

професійної діяльності. Професійне самовизначення особистості. Роль 

навчання у формуванні професійного мислення. 

Тема 1.2. Я досягну успіху! 

Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач. Характеристика 

людей, що вмотивовані на успіх та на уникнення невдач. Підґрунтя мотивації 

досягнення. 
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Змістовний модуль №2 Пізнаємо себе 

Тема 2.1. Мій стиль роботи з іншомовними науковими текстами 

Теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера. Мої домінуючі типи 

інтелекту. Учіннєві стилі Колба, Хані-Мамфорда. Мій учіннєвий стиль. 

Характеристики студентів з різними учіннєвими стилями. Теорія когнітивних 

стилів. Вплив учіннєвого і когнітивного стилів та типів інтелекту на 

навчальну діяльність студентів. Стиль роботи з іншомовними науковими 

текстами. 

Тема 2.2. Розвиваємо пам'ять. 

Поняття про пам'ять. Теорії пам’яті. Характеристика процесів пам’яті. 

Види пам’яті. Закони пам’яті. Візуальний та аудіальний тип пам’яті. Мій тип 

пам’яті. Запам’ятовування, відтворення та забування. Основні принципи 

раціонального сприймання інформації. Індивідуальні особливості пам’яті. 

«Вороги» та «союзники» пам’яті. Повторення. Основні принципи 

повторення. Цілі та мотивації для стимулювання пам’яті. Мнемотехніка. 

Стрес та пам'ять.  

Тема 2.3. Стаємо більш уважними. 

Поняття про увагу. Фізіологічні основи уваги. Різновиди та форми 

уваги. Властивості уваги. Закони уваги. Зосередження, стійкість, 

концентрація та переключення, розподіл, коливання уваги. Чинники стійкості 

уваги. Методика Доктора Вітто.  

Змістовний модуль №3. Ефективна робота з іншомовними науковими 

текстами 

Тема 3.1. Читаємо іншомовні наукові тексти з легкістю 

Лексико-стилістичні та граматичні особливості наукового тексту. Види 

читання. Ефективні методи роботи з іншомовними науковими текстами. 

Анотування, реферування та переклад іншомовних наукових текстів. 

Особливості роботи зі словниками. 
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Тема 3.2. Вчимось ефективній роботі з текстом 

Види читання та їх цілі. Вивчаюче, ознайомче, проглядове та пошукове 

читання. Швидке читання та розуміння тексту. Перешкоди швидкого 

читання. Регресія. Антиципація. Активне читання. Читацькі звички та 

алгоритми ефективного навчання роботі з іншомовними науковими текстами. 

Змістовний модуль №4. Бережи час 

Тема 4.1. Організовуємо свій час. 

Самоорганізованість студентів. Прокрастинація. Методи 

самоорганізації. Ефект Зейгарнік. Time management. Метод «Календар 

Сейнфелда» (The Seinfeld Calendar Method). 

Розглянемо більш детально зміст кожного тренінгового заняття, його 

мету та основні очікувані результати, яких можна досягти завдяки роботі 

протягом тренінгового заняття та участі у групових дискусіях, тренінгах, 

навчальних іграх а інших видах діяльності, які входять у структуру 

тренінгового заняття. 

Змістовний модуль №1. Мотивація – рушійна сила успішного фахівця. 

Тема 1. 1. «Я хочу стати найкращим фахівцем!» 

На першому занятті надзвичайно важливо налаштувати студентів на 

роботу у групі, тому вправа «Самопрезентація» допоможе студентам краще 

познайомитись один з одним, встановити між собою емоційний контакт і 

пізнати самого себе.  

Завдяки виконанню творчих завдань «Мої очікування» та «Лист 

самому собі» учасники зможуть спрогнозувати результати участі у 

формувальному експерименті, обговорюючи свої очікування від групової 

роботи. 

Групова дискусія «Навіщо потрібно вивчати іноземні мови?» та вправа 

«Якщо я буду знати англійську (французьку, німецьку) мову» спрямовані на 
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усвідомлення студентами важливості обраної професії, необхідності 

оволодіння іноземними мовами для професійного та особистісного 

самовдосконалення і відповідно – формування позитивної мотивації до 

оволодіння іноземними мовами. 

Виконанню вправ та проведенню дискусій з розвитку мотивації 

протягом тренінгового заняття 2 передує міні-лекція «Мотивація. Теорії 

мотивації», протягом якої студенти закріплюють свої знання з теорії 

мотивації, знайомляться з видами мотивації, мотивами професійної 

діяльності тощо. 

Завдяки груповій дискусії «Природа наших навчальних та професійних 

мотивів» студенти вчаться аналізувати природу свої мотивів, вплив 

внутрішніх та зовнішніх мотивів на формування особистості майбутнього 

фахівця. 

Вправи «Найкращий мотив» [111, с. 229] та «Метод незакінчених 

речень «Самомотивація» спрямовані на формування внутрішньої мотивації 

студентів до оволодіння своєю професією та професійного 

самовдосконалення. 

Для самостійної роботи обрано творче завдання «Створення 

мотиваційного плакату»: підготувати плакат з цитатою іноземною мовою, 

написати невелике ессе-рефлексію мовою, яку вивчають, з використанням 

обраної цитати та презентувати його на наступному практичному занятті.  

Тема 1.2. Я досягну успіху! 

Міні-лекція, проведена на початку тренінгового заняття 3, знайомить 

студентів з теорією Т. Елерса, характеристикою людей умотивованих на 

успіх та на уникнення невдач. 

Виконання вправи «Подолай перешкоду» [110, с. 217] сприяє розвитку 

стійкого прагнення до самостійного досягнення поставленої цілі, вміння 

знаходити в собі ресурси для подолання емоційних «перешкод», а вправа 
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«Кошик з невдачами» [229, с.152] – вміння отримувати урок зі своїх помилок, 

практикувати самоіронію. 

Обговорення на занятті притчі «Відкриті можливості» [59, с. 99] та 

створення вдома мотиваційного плакату спрямовані на підвищення у 

студентів мотивації досягнення успіху, усвідомлення того, що страхи та 

сумніви не дозволяють людині скористатися можливостями, які їй даються та 

досягти своєї мети. 

Крім того, вищезазначені активності сприяють формуванню синдрому 

досягнення (переважання мотивів досягнення успіху над мотивами 

уникнення невдач, звільнення від негативних емоцій). 

Тренінгове заняття 4 присвячене закріпленню навичок сформованих 

протягом попередніх тренінгових занять.  

Вправи «Стіна перешкод» [229, с. 191] та «Кроки до успіху» [110, 

с. 220] вчать визначити звичні та креативні стратегії подолання перешкод, 

знаходити більш ефективні рішення, долати страхи, перешкоди, ставити 

перед собою мету, візуалізувати її, знаходити шляхи її досягнення; формують 

прагнення обирати більш складні завдання.  

Вправа «Ресурси» [110, с. 222] вчить саморозкриттю, позитивному 

мисленню, вчить знаходити у собі сильні сторони, завдяки яким можна 

досягти поставленої мети, шукати способи подолання перешкод на шляху до 

поставленої мети. 

Мета вправи «Моя маленька перемога» – навчитися аналізувати свої 

почуття, чинники, які призвели до успіху, перемоги над собою. 

Для самостійної роботи обрано творче завдання «Історія людини, яка 

досягла успіху»: студенти мають знайти приклади з історії, літератури, кіно 

тощо, коли люди з високою мотивацією до успіху досягали своєї мети. 

Протягом обговорення студенти аналізують, що саме спонукало цих людей 

досягти поставленої мети, які вольові якості вони для цього розвивали у собі. 
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Змістовний модуль №2 Пізнаємо себе і самовдосконалюємося. 

Тема 2.1. Мій стиль роботи з іншомовними науковими текстами 

Тренінговому заняттю 5 передує міні-лекція про теорії множинного 

інтелекту Г. Гарднера й учіннєвих стилів Хані-Мамфорда, вплив 

індивідуально-психологічних особливостей студентів на їхню навчальну 

діяльність. 

Групові дискусії «Мій тип інтелекту» (тренінгове заняття 5) і ««Мій 

стиль роботи з іншомовним науковим текстом та його психологічні 

особливості» та вправа «Який я?» (тренінгове заняття 6) мають на меті 

навчити студентів діагностувати свої домінантні типи множинного інтелекту 

та використовувати їхні особливості для більш ефективного навчання, у тому 

числі, у роботі з іншомовними науковими текстами. 

Вправа «Портрет мого сусіда» навчить діагностувати свої 

індивідуально-психологічні особливості, використовувати особливості своїх 

домінантних типів інтелекту та учіннєвих стилів для більш ефективного 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами.  

У ході виконання вправи «Метод незакінчених речень «Щоб краще 

навчатись мені потрібно» студенти на чолі з викладачем формулюють 

практичні рекомендації для більш ефективного навчання та роботи з 

іншомовними науковими текстами для читачів з певним стилем роботи з ІНТ, 

усвідомлюючи, таким чином, важливість використання особливостей свого 

стилю для більш ефективного навчання роботі з іншомовними науковими 

текстами. 

Тема 2.2. «Розвиваємо пам'ять» 

Тренінгові заняття 7–10 спрямовані на розвиток у студентів технічних 

спеціальностей уваги, усвідомлення важливості раціонального використання 

своєї пам’яті та покращення короткотривалої та довготривалої пам’яті; аналіз 

особливостей людської пам’яті.  
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На початку тренінгового заняття 7 викладач проводить міні-лекцію на 

теми: «Функціонування пам’яті». «Види пам’яті» і т.д. після чого протягом 

групової дискусії студенти обговорюють причини, які спонукають їх 

покращувати свою пам'ять; переваги удосконалення пам'яті, таким чином 

вони мають усвідомити важливість раціонального використання своєї 

пам’яті. 

Групова дискусія «Взаємозв’язок пам’яті та мотивації» дає студентам 

змогу зрозуміти принципи функціонування пам’яті та усвідомити 

взаємозв’язок між функціонуванням пам’яті, цілями та мотивами. 

Обговорення результатів діагностичного тесту для самоперевірки «Чи 

ви знаєте все про пам'ять?» [267, с. 16] поглиблять знання з функціонування 

пам’яті, а тренінг «Повернути час назад» допоможе розвинути довготривалу 

пам'ять. 

Протягом групової дискусії на теми «Вороги» та «союзники» пам’яті», 

«Шляхи покращення пам’яті» на тренінговому занятті 8 студенти 

визначають, які чинники негативно впливають на стан пам’яті, та яким 

чином можна покращити свою пам'ять; проаналізують стратегії для кращого 

запам’ятовування необхідної інформації; навчаться використовувати 

мнемотехнічні прийоми для кращого запам’ятовування необхідної 

інформації. 

Комплекс навчальних ігор «Я їду у подорож», «Скульптори» [59, 

с. 135], «Зіпсований телефон та вправи «Світ змінюється», «Згадай слово» 

спрямовані на активізувізацію та розвиток короткотривалої пам’яті, 

покращення у студентів короткотривалої пам’ятї шляхом утримання у 

пам’яті без опори на записи та списку слів. В кінці тренінгового заняття 

студенти аналізують ефективність вивчених методів та прийомів для 

покращення запам’ятовування інформації та обирають найкращі для себе. 
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Тема 2.3. «Стаємо більш уважними» 

Мета тренінгових занять 11–12 – аналіз умов розвитку концентрації 

уваги; покращення уваги та концентрації уваги студентів. 

Початку заняття 11 передує міні-лекція, яка розкриє студентам ключові 

поняття такі як різновиди та форми уваги, властивості та закони уваги тощо. 

Мозковий штурм: «Як довго залишатися сконцентрованим?» має на 

меті виокремити та проаналізувати чинники та умови, які дозволяють довго 

залишатися сконцентрованими. 

Вправа «Лічилка» та комплекс вправ на розвиток уваги та 

концентрації уваги [267, с. 53–55] спрямовані на тренування уваги та 

концентрації уваги, навчать залишатися якомога довше уважними та 

сконцентрованими. 

 

Змістовний модуль №3 Ефективна робота з іншомовними науковими 

текстами 

Тема 3.1. «Читаємо іншомовні наукові тексти з легкістю» 

Тренінгове заняття 13 даного змістовного модуля спрямоване на аналіз 

та поглиблення знань про лексико-стилістичні та граматичні особливості 

наукового дискурсу на прикладі англо- та франкомовних автентичних 

наукових статей; а групова дискусія протягом тренінгового заняття 13 – на 

аналіз основних когнітивних та інших утруднень, з якими зустрічаються 

студенти під час читання іншомовних наукових текстів». 

Вправи «Склади речення», «Склади текст», «Робота над помилками», 

«Переплутані слова» допоможуть закріпити отримані знання та навички з 

роботи із тлумачними словниками, уникати машинного перекладу і 

використання онлайн перекладачів; допоможуть студентам долати 

утруднення, пов’язані з розумінням довгих, заплутаних речень, побудовою 

логічних зв’язків у реченні тощо. 
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Тема 3.2 «Вчимось ефективній роботі з текстом» 

Мета тренінгових занять 14–15 – ознайомлення з принципами та 

методами швидкого читання задля більш ефективного навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами, тому міні-лекція на початку заняття 14 

знайомить студентів з видами читання, поняттями, пов’язаними з методикою 

швидкого читання (Speed reading)/ 

Серед інтерактивних технік для проведення заняття: дискусія «У чому 

полягає ефективне читання?», «Читацькі звички та алгоритми ефективного 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами», мета яких: навчитися 

більш раціональному читанню; переглянути та змінити свої читацькі звички 

та стратегії, а вправа з читання наукової статті іноземною мовою з детальною 

інструкцією про роботі з нею допоможе закріпити навички ефективної 

роботи з текстом. 

Змістовний модуль №4. Бережи час. 

Тема 4.1. «Організовуємо свій час» 

Протягом тренінгових занять 16–17 студенти виконують творчі 

завдання і вправи («Я і час», «Поглиначі часу») мета яких: ознайомитися з 

основними принципами тайм-менеджменту; навчитися орієнтуватися у часі, 

більш раціонально використовувати свій час, оптимально розподіляти 

робочий та вільний час; проаналізувати перешкоди, які заважають 

раціонально розподіляти робочий час та виявити стратегії. 

 Групові дискусії, у ході яких студенти знаходять відповіді на 

запитання: «Чим зумовлені проблеми людини в управлінні часом?», «Як я 

організовую свій час на навчання у домашніх умовах?» «Як зробити роботу 

вдома ефективнішою?» «Як розподіляти час, щоб усе встигати?» мають на 

меті проаналізувати причини виникнення проблем з управлінням часом та 

виявити шляхи їх подолання; усвідомити індивідуальні стратегії управління 

часом; створити власну схему управління часом. 
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Використання методу «Календар Сейнфелда» допоможе студентам 

ефективно розподіляти свій робочий час, розставляти пріоритети у роботі, 

слідкувати за ходом виконання поставлених перед собою завдань, 

сформувати звичку планувати свій час і, як наслідок, отримувати 

задоволення від результату своєї праці.  

Мета заключного тренінгового заняття 18 – узагальнити отримані на 

тренінгових заняттях знання, набуті навички та досвід; проаналізувати 

результати виконаної роботи, чи збігаються вони з очікуваннями, які мали 

учасники на початку експерименту.  

Тренінг «Переваги самоорганізації» спрямований на аналіз переваг 

самоорганізації та її вплив на ефективність навчання і роботи з іншомовними 

науковими текстами. 

Групова дискусія, протягом якої студенти дають відповідь на відповідь 

на запитання: «Ви знаєте – для того, щоб в житті досягти чогось, потрібно 

регулярно докладати зусилля і постійно підвищувати свій професіоналізм. 

Але щоденна рутина вбиває всяке бажання трудитися і 

самовдосконалюватися. Що ви зробите, аби змусити себе щодня, постійно 

працювати? Де Ви знаходите резерви для підвищення творчого потенціалу?» 

[19, с. 184], і, таким чином діляться один з одним власним досвідом у пошуку 

способів професійного самовдосконалення. 

Мета заключної вправи «Зворотній відлік» – підбити підсумки роботи 

групи та проаналізувати результати участі у формувальному експерименті. 

Невід’ємною складовою програми підвищення ефективності навчання 

роботі з іншомовними науковими текстами є самостійна робота студентів. 

Оскільки навчальним планом передбачено у середньому 36 годин 

практичних занять з іноземної мови професійного спрямування на семестр 

(2 академічні години на тиждень), велику роль у кваліфікованій підготовці 

студентів відіграє саме самостійна робота.  
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Завдання викладача іноземної мови – здійснювати активний контроль 

самостійної роботи студентів з іншомовними науковими текстами, адже 

відсутність контролю з боку викладача, як показано з результатів нашого 

дослідження, демотивує найменш успішних студентів.  

До структури самостійної роботи студентів з іншомовними науковими 

текстами увійшли такі елементи: 

1. творчі завдання з розвитку навчальної мотивації та мотивації 

досягнення успіху; 

2. вправи, спрямовані на розвиток пам’яті, сили концентрації уваги 

(комплекс вправ з розвитку уваги та концентрації уваги (Додаток Б); 

3. робота з іншомовними науковими текстами. 

Зокрема, учасники експерименту отримали творчі домашні завдання зі 

створення мотиваційного плакату (Тренінгове заняття 3), «Історія людини, 

яка досягла успіху» (Тренінгове заняття 4), «Я і час» (Тренінгове заняття 16), 

а також виконували вправу «Метод незакінчених речень «Самомотивація» 

(Тренінгове заняття 2). 

І на тренінгових заняттях і самостійно вдома, робота з іншомовними 

науковими текстами здійснювалась у три етапи, і до кожного етапу 

підбирались відповідно завдання: передтекстовий, текстовий та 

післятекстовий етапи. 

Існує два підходи до відбору текстів: це вузька спеціалізація або тексти 

загального направлення, цікаві для будь-якої спеціалізації. Вибір залежить 

від ситуації: кількість спеціалізацій у групі, кількість студентів, кількість 

годин, мовленнєва підготовка. Оскільки рівень знань у групі неоднорідний, 

тексти можуть бути представлені двома рівнями: ті, що закріплюють знання, 

які мають студенти, та ті, що розширюють ці знання. Важливо, щоб тексти 

носили проблемний характер, аби кожен студент міг висловити свою точку 

зору до матеріалу. На першому етапі навчання роботі з іншомовними 

науковими текстами ми використовували два види текстів. 
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Аби проглянути та зрозуміти основну ідею тексту, ми обирали тексти, 

які містять 3% незнайомих для студентів слів, у такому випадку задача 

опрацювання тексту  зрозуміти основний його зміст, звертаючись до 

словника лише у тому випадку, коли незнайомі слова заважають зрозуміти 

основний зміст. 

Незалежно від характеру тексту та способу подолання труднощів 

протягом його опрацювання, він має бути побудованим на знайомому 

матеріалі, або ж містити не більше 6% незнайомих слів, значення яких читачі 

повинні розкрити за допомогою здогадки, посилань або словника. 

Оскільки, як показали результати опитування студентів технічних 

спеціальностей, протягом роботи з іншомовними науковими текстами у них 

виникало найбільше утруднень з віднайденням логічних зв’язків всередині 

тексту, завдання до автентичних текстів були дібрані з урахуванням цих 

утруднень.  

Для роботи з текстом студентам була запропонована техніка засвоєння 

тексту SQ3R, яка складається з п’яти етапів: 

1. Survey – огляд (читач проглядає увесь текст для отримання 

загального уявлення про прочитане); 

2. Question – запитання (читач формулює запитання, які виникають у 

нього протягом читання, про що він би хотів дізнатись з цього тексту? тощо); 

3. Read – читання (читач опрацьовує тексту, шукаючи відповіді на 

раніше сформульовані запитання); 

4. Recite – переказ (читач формулює власними словами в усній або 

письмовій формі основні моменти прочитаного тексту); 

5. Review – перегляд для повторення (читач вдруге перечитує текст, 

перевіряє та доповнює зроблені нотатки, обговорює прочитане з іншими 

читачами чи викладачем) [245, с. 315–316]. 

Задля більш ефективної роботи з текстом викладач має навчити 

студентів практикувати такі навички: визначати та поєднувати попередні 



166 

 

знання, вивчати новий вокабуляр перед читанням тексту, пояснювати 

ключові поняття, обговорювати, підсумовувати, виділяти основні ідеї, робити 

завдання на розуміння прочитаного із самоконтролем та під керівництвом 

викладача, тощо. Для студентів важливо, аби викладач використовував їх 

позитивний попередній досвід, підбирав завдання до текстів таким чином, 

щоб отримані у процесі читання знання можна було б застосувати у житті та 

роботі, що стимулює інтерес та уяву студентів. 

Увага та високий ступінь концентрації забезпечують точність та 

глибину сприймання тексту. Основні умови концентрації уваги – належні 

умови роботи: тиша, відсутність факторів, що відволікають та самопочуття 

людини. Щоб короткочасна пам'ять студента не була переповненою (що 

перешкоджає розумінню тексту), потрібно привчати студентів не зупинятися 

на кожному незнайомому слові або незрозумілій граматичній конструкції. 

Необхідно практикувати глобальне читання, зосереджуючись на смислі 

речення, потім тексту в цілому, треба привчити студентів до неоднозначності 

слова, смисл якого можна зрозуміти за допомогою інших слів або контексту; 

навчити продовжувати роботу з текстом, не звертаючи увагу на незнайомі 

слова чи синтаксис.  

Отже, самостійна робота студентів експериментальної групи була 

організована таким чином: перед кожним тренінговим заняттям студенти 

експериментальної групи мали підготувати та опрацювати невеликий текст з 

фаху (близько 450–500 слів). Щоразу студенти мали засікати час, який вони 

витрачали на те, щоб прочитати та зрозуміти прочитане. Крім того, студенти 

двічі–тричі на тиждень, за бажання і частіше, мали читати газетні та 

журнальні статті зі спеціальності. 

Перед початком роботи студенти мали записати у формі тез мовою, що 

вивчають, все, що вони знають з проблематики тексту, який їм потрібно 

прочитати а також поставити чіткі цілі роботи з текстом та протягом читання 

відповісти на запитання «Які основні теми цієї книги (статті, тексту), її 
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ключові слова? Чи пов’язані вони з моєю роботою?», «На чому мені слід 

зосередити особливу увагу?», «Яку корисну для себе інформацію я зможу 

отримати з цієї книги?». Такий вид роботи підвищує концентрацію, 

стимулює набуті знання (і, відповідно, пам'ять), допомагає знайти напрям 

подальшої роботи, визначити свої сильні та слабкі сторони, розвинути 

пізнавальну читацьку мотивацію [240, с. 139],  

Опрацьовуючи вдома наукові тексти іноземною мовою студенти мали 

вести словник (тезаурус), до якого входили найбільш значущі слова та 

словосполучення, що часто зустрічаються у текстах з їхньої спеціальності, 

при цьому вони уявляли собі образ, відповідний даному значенню або змісту. 

Наступного дня студенти перечитували записані слова та словосполучення та 

продовжували вести словник. 

Перед роботою з іншомовним науковим текстом подумки 

проговорювати формулу самонавіювання у стані релаксації: «Зараз я 

повністю готовий до швидкого і уважного читання. Я повністю зосереджений 

на тексті. Всі мою увагу повністю зосереджено на тексті. Вільно бачу і 

розумію текст з першого погляду. Гостро і чітко працює думка – 

запам'ятовую все відразу. Я уважний – я читаю» [160, с.50]. 

Отже, протягом самостійної роботи студенти експериментальної групи 

мали вести щоденник, в якому: занотовували задачі на наступний день 

(тиждень, місяць) та цілі, які мали досягти після закінчення тренінгових 

занять та відмічали ступінь виконання поставлених задач; заповнювали 

таблицю регулярності своєї роботи з іншомовними науковими текстами; вели 

словник зі словами та термінами, які часто зустрічали протягом читання 

іншомовних наукових текстів. 

Таким чином, підвищення ефективності навчання студентів роботі з 

іншомовними науковими текстами досягалось за умови поєднання роботи 

протягом тренінгових занять та систематичного виконання і контролю 

домашніх завдань.  
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3.2. Результати апробації програми підвищення ефективності 

навчання роботі з іншомовними науковими текстами в процесі 

підготовки студентів технічних спеціальностей 

 

Впровадження програми проводилось у формі групового експерименту 

методом паралельних груп – у першій та другій групах (експериментальних) 

студенти піддавались впливу, а у третій та четвертій ( контрольних) – ні. 

Ми погоджуємось з ідеєю, що оволодіння навичками опрацювання 

іншомовних наукових текстів повинно відбуватись на останньому етапі 

навчання на технічних факультетах, коли студенти в повній мірі оволоділи 

знаннями та навичками з граматики та спеціальною термінологією, а головне 

вони отримали достатні знання зі своєї спеціальності [173, с. 122].  

Тому формувальну частини експерименту ми проводили у групах 

студентів 4 курсу «Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в процесі 

викладання обов’язкової дисципліни «Іноземна мова професійного 

спрямування». Формувальний експеримент проходив упродовж 2-го 

семестру 2016/2017 навчального року і включав в себе проведення 

тренінгових занять з підвищення ефективності навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами. Заняття з експериментальною групою 

проводились один раз на тиждень, протягом 18 навчальних тижнів, 

тривалість 1 заняття – 2 астрономічні години. 

Оскільки згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу» 

нормативна чисельність студентів-бакалаврів при проведенні групових 

занять не повинна перевищувати 20–30 осіб, магістрів –15–25. Ми вважаємо 

доцільним проводити експеримент у групі, чисельність якої не перевищує  

15 осіб. Тому формувальний експеримент ми проводили у чотирьох 

приблизно рівних за складом групах (1-ша група – 12, 2-га група –  

15 (експериментальні); 3-тя – 13 та 4-та група –15 осіб (контрольні групи). 
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Перед початком формувального експерименту був проведений 

науково-методичний семінар для викладачів іноземної мови професійного 

спрямування, протягом якого учасники ознайомились з психологічною 

структурою навчання роботі з іншомовними науковими текстами, програмою 

підвищення ефективності навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами та з організаційно-педагогічними умовами її 

впровадження. 

 На початку та після завершення формувального експерименту 

студенти експериментальної та контрольної груп проходили діагностику 

особливостей їхньої мотивації щодо вивчення іноземних мов та опрацювання 

іншомовних наукових текстів, мотивації досягення успіху, рівню їхньої 

самоорганізованості, а також виконували контрольне завдання з оцінювання 

рівню ефективності роботи з іншомовним науковим текстом, що визначався 

за допомогою Керт. 

Для визначення ступеню значущості мотивів вивчення іноземних мов 

були запрошені 50 експертів-викладачів іноземної мови КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, віком від 25 до 43 років. Експерти мали оцінити мотиви роботи 

з іншомовними науковими текстами за 6-бальною шкалою – (1) «зовсім не 

згодний» до (6) «повністю згодний». Середні оцінки мотивів, які ми 

отримали після опитування викладачів-експертів, були проранжовані, а ранги 

мотивів – покладені в основу визначення глибини їхньої кореляції з 

середніми оцінками значущості цих мотивів студентами. 

При цьому за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена rs виявлено 

взаємозв’язок між середніми оцінками мотивів роботи з іншомовними 

науковими текстами, отриманими в процесі опитування експертів і студентів 

експериментальної групи rs = 0,923, p<0,01. 

В експериментальній групі зріс відсоток студентів, які вивчають 

іноземну мову з метою стати компетентним, конкурентоспроможним 

спеціалістом та всебічно розвиненою людиною; спілкуватися з іноземними 



170 

 

фахівцями; більше заробляти. Знизився відсоток студентів, які зазначили, що 

вивчають іноземну мову, аби надалі навчатися або працювати за кордоном; 

заради хорошої оцінки з іноземної мови, заради виконання навчального 

плану. 

Що ж до студентів контрольної групи, то протягом року у них не 

спостерігалось статистично значущого підвищення рівня внутрішньої 

мотивації до вивчення іноземних мов, натомість, навпаки, ближче до 

семестрового контролю, зросла значимість утилітарних мотивів та мотивів 

обов’язку. 

Після проведення формувального експерименту були зафіксовані зміни 

у показниках мотивації досягнення успіху та уникнення невдач (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Динаміка мотивації досягнення успіху та уникнення невдач у 

досліджуваних до і після формувального експерименту 

 

 

Вид мотивації 

Кількість досліджуваних, % 

ЕГ КГ 

І зріз ІІ зріз І зріз ІІ зріз 

Мотивація досягнення успіху 29,6 51,9* 28,6 25,0 

Мотивація уникнення невдач 70,4 48,1* 71,4 75,0 

* – відмінності значущі на рівні p<0,05 

За результатами порівняльного аналізу першого (до формувального 

експерименту) та другого (після формувального експерименту) зрізів в 

експериментальній групі зафіксовано статистично значущі позитивні зміни 

(p≤0,05) у рівнях розвитку мотивації досягнення успіху студентів. Отже, в 

експериментальній групі кількість студентів, умотивованих на досягнення 

успіху, зросла на 22,3%, а умотивованих на уникнення невдач – відповідно 

знизилась. Зазначений перерозподіл у підгрупах відбувся через усвідомлення 

частиною студентів, умотивованих на уникнення невдач, своїх можливостей 
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щодо спрямування своїх зусиль на досягнення поставлених цілей. У 

контрольній групі лише у одного студента був зафіксований перехід з 

підгрупи умотивованих на досягнення успіху до підгрупи, умотивованих на 

уникнення невдач, крім того, перерозподіл між підгрупами студентів, 

умотивованих на досягнення успіху та на уникнення невдач, відбувся 

всередині підгруп. 

У табл. 3.4 представлено розподіл студентів експериментальної та 

контрольної груп за рівнями самоорганізованості до й після формувального 

експерименту.  

Таблиця 3.4 

Розподіл досліджуваних за рівнями самоорганізованості, % 

 

Контрольні зрізи 

Середній Високий 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

І зріз 59,3 60,7 40,7 39,3 

ІІ зріз 37,0* 64,3 63,0* 35,7 

* – відмінності значущі на рівні p<0,05 

З табл. 3.4 видно, що якщо до початку експерименту кількість 

студентів з високим рівнем самоорганізованості в експериментальній групі 

становила 40,7%, то в результаті впровадження програми підвищення 

ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами ця 

кількість зросла на 22,3%, а кількість студентів із середнім рівнем 

самоорганізованості відповідно зменшилась. У контрольній групі 

перерозподіл між підгрупами студентів з високим та середнім рівнем 

самоорганізованості зафіксований лише у одного студента у підгрупі з 

середнім рівнем самоорганізованості. 

Студенти експериментальної групи відзначили, психологічні тренінги 

із самоорганізації допомогли їм планувати свій робочий та вільний час, 
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завдяки творчим завданням та вправам «Хвилина», «Поглиначі часу» вони 

навчилися цінувати свій час. 

На рис. 3.1 представлено динаміку середнього значення коефіцієнта 

ефективності роботи з текстом КЕРТ досліджуваних в експериментальній і 

контрольній групах.  

 

* – відмінності значущі на рівні p<0,05 

Рис. 3.1. Динаміка середнього значення КЕРТ досліджуваних в 

експериментальній і контрольній групах, % 

Як видно з рис. 3.1, перерозподіл середнього значення КЕРТ в 

експериментальній групі відбувся за рахунок збільшення швидкості роботи з 

текстом (скорочення регресії) та збільшення відсотку засвоєння матеріалу. В 

контрольній групі лише в одного студента була зафіксована зміна значення 

КЕРТ з низького на достатній рівень і, за критерієм знаків, ця різниця не є 

статистично значущою (p<0,1). 
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Наприкінці формувального експерименту, з метою оцінки тренінгового 

ефекту, студентам ЕГ була запропонована вправа «Зворотній відлік», де за 

завданням учасники мали підбити підсумки роботи групи та проаналізувати 

результати участі у тренінговій програмі. Крім того для оцінки ефективності 

тренінгових занять учасники складали стислий звіт – розгорнені відповіді на 

запропоновані запитання: «Які ваші загальні враження від тренінгових 

занять?», «Що нового ви дізналися та навчилися на тренінгових заняттях?», 

«Чи вважаєте ви відвідування тренінгових занять результативним?» У своїх 

звітах досліджувані фіксували свої враження від занять та оцінювали їхню 

ефективність. Нижче наведені уривки зі звітів студентів ЕГ. 

 «Раніше я користувався онлайн-перекладачем, коли мені потрібно 

було перекласти великий обсяг статей. Я проганяв їх через перекладач, а 

потім редагував переклад. Але після тренінгових занять поступово позбувся 

цієї звички. Головне – збагнути смисл прочитаного» (Р. К.); 

 «Влітку я планую поїхати за кордон по стипендії та всерйоз узявся за 

вивчення іноземної мови. Тільки зараз я зрозумів, скільки часу згаяв, адже, 

якби я вчився більш сумлінно, мені би зараз не довелося надолужувати 

згаяне і додатково займатися мовою» (О. Д.); 

 «Мені сподобалися вправи з розвитку пам’яті та концентрації уваги. Я 

помітив, що став більш уважним, коли читаю статтю іноземною мовою, не 

повертаюсь назад, щоб перечитати незрозумілий уривок» (Д. З.); 

«Після закінчення університету думаю працювати за спеціальністю в 

Україні або за кордоном, тому завдяки знанням іноземних мов (двох як 

мінімум) знайду хорошу роботу. Заняття допомогли визначитись у житті, 

наполегливо йти до своєї цілі» (В. П.); 

«Завдяки тренінгам із самоорганізованості я навчився краще 

розподіляти свій вільний час, ведення щоденника дійсно організовує» (О. Г.); 

«Мені сподобались творчі завдання, такі як створення мотиваційного 

плакату, «Історія успішної людини», вони надихають та мотивують досягати 
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поставленої цілі» (К. Т.); 

 «Я і раніше цікавилася психологією, а тепер ще дізналася багато про 

себе, про особливості пам’яті, уваги, про свій тип інтелекту та учіннєвий 

стиль. Це допомагає мені вчитися ще ефективніше, стала швидше читати, 

навчилась техніці запам’ятовування слів» (А. Р.). 

Отже, аналіз результатів імплементації програми засвідчив її 

ефективність щодо підвищення результативності роботи студентів технічних 

спеціальностей з іншомовними науковими текстами. Зокрема, в 

експериментальній групі це проявилося у збільшенні кількості студентів з 

розвиненою внутрішньою мотивацією до вивчення іноземних мов і 

досягнення успіху, підвищенні середньогрупового значення КЕРТ, більш 

раціональному використанні студентами аудиторного та позааудиторного 

часу. У контрольній групі, студенти якої не брали участі у формувальному 

експерименті, суттєвих змін за параметрами, що досліджувались, не 

відбулось. 

Отримані дані підтверджують доцільність впровадження в навчальний 

процес програми підвищення ефективності роботи студентів технічних 

спеціальностей з іншомовними науковими текстами. 

 

3.3. Організаційні умови впровадження програми підвищення 

ефективності навчання студентів роботі з іншомовними науковими 

текстами 

 

Спираючись на результати проведеного формувального експерименту 

зі студентами технічних спеціальностей, нами були сформульовані та 

прокоментовані методичні рекомендації, які слід враховувати під час 

впровадження програми підвищення ефективності навчання роботі з 

іншомовними науковими текстами. 
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Вимоги до викладача. Освітня підготовка викладача–ведучого 

тренінгових занять повинна включати вивчення основ психології. Тренер 

обов’язково повинен володіти теоретичними знаннями з загальної психології. 

Кількісний склад групи. Наявність постійної групи. Оптимально 

рекомендується група не більше 10–15 осіб, парна кількість не обов’язкова, 

адже програмою не передбачено проведення психологічних тренінгів чи 

вправ у парах. кількість учасників, яка не перевищує 15 осіб зумовлена …, 

адже ми вважаємо, що найбільш ефективна та продуктивна взаємодія між 

студентами та викладачем і між самими студентами можлива саме завдяки 

такому кількісному складу, коли викладач може більше часу приділяти 

кожному учаснику заняття.  

Організація простору для проведення тренінгових занять. Аудиторія 

для тренінгових занять, розміри якої дозволяють проведення тренінгів чи 

вправ для розміщення в ній до 15 осіб. Столи рекомендовано поставити 

півколом або літерою «П» з викладачем на чільному місці. Таке 

розташування ефективне для кращого сприймання інформації всіма 

учасниками, для групової дискусії, роботи в групі та реалізації навчальних 

ігор. 

Просторова організація занять. Розміщення парт в аудиторії, 

розташування та доступність навчальних ресурсів (дошка, фліп-чарт тощо) 

впливає на комунікацію між учасниками, концентрацію їхньої уваги. Тому, 

протягом групової дискусії, коли необхідно занотувати певну інформацію на 

дошці (фліп-чарті), рекомендуємо розташовувати учасників півколом 

навпроти дошки (фліп-чарту). Під час психологічних тренінгів та виконання 

вправ можна запропонувати учасникам вибрати зручне для себе місце 

півколом, забезпечивши тим найкращий огляд для кожного учасника та 

ведучого, високий рівень залученості в роботу, рівні умови для кожного 

учасника. 
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Мінімально необхідні вимоги до обладнання. Декілька столів (парт); 

дошка для писання крейдою чи фломастерами або фліп-чарт, аркуші формату 

А4, роздатковий матеріал. 

Часовий формат занять. Кожне заняття має бути закінченим у 

смисловому і структурному відношенні. Одне тренінгове заняття 

розраховане на 1 академічну годину (1,5 астрономічної години), яке 

розділяться 5-ти хвилинною перервою, розрахованою на активний 

відпочинок та відновлення перед наступним етапом. При цьому, перерву не 

рекомендовано робити після тренінгу та перед дебрифінгом.  

Частота занять. Залежно від навчального плану, але не рідше одного 

разу на тиждень. 

Комплектація групи. Важливим моментом проведення програми є 

добровільна участь у ній. При комплектації групи фасилітатор повинен 

попередньо в доступній формі пояснити мету програми, приблизний її зміст. 

Це має бути зроблено з метою формування мотивації у потенційних її 

учасників. 

При проведення початкового етапу роботи рекомендується 

використовувати дії, що стали вже досить традиційними, а саме: 

1. Знайомство учасників або їх представлення перед групою (якщо 

вони вже знайомі один з одним). 

2: Ознайомлення учасників з метою програми та її цілями. 

3. Висловлювання учасниками своїх очікувань від майбутньої роботи. 

4. Проведення обговорення та прийняття правил роботи у групі. 

Правила, які були прийняті після їх обговорення, рекомендується 

коротко записати усім учасникам групи. 

Протягом першого, інтродуктивного заняття, важливо сформулювати 

та встановити правила, яких повинні дотримуватись усі учасники групи. На 

початку викладач пояснює учасникам, що тренінг має свої правила, 
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виконання яких є обов’язковою умовою роботи в групі, вони враховують 

інтереси кожного та направлені на ефективність роботи всієї групи.  

1. Не спізнюватися і не пропускати заняття.  

2. Регулярно виконувати домашні завдання. 

3. Не користуватися протягом занять мобільним телефоном (за 

можливості відключити його на час заняття). 

4. За можливості, не виходити з аудиторії протягом заняття 

дотримуватись конфіденційності («Все, що відбувається на цьому тренінгу, 

залишається всередині групи, з жодною людиною, яка не бере участь у 

тренінгу, не обговорюється». Така установка дозволяє учасникам групи 

почувати себе безпечно, створює умови для більш комфортного 

саморозкриття. 

5. Персоніфікація висловлень. Говорити від свого імені. Не 

допускаються такі безособові звороти, як «Більшість людей або деякі з нас 

вважають, що …» замінюємо на «Я думаю, я вважаю, я відчуваю, що …», 

«На мою думку …».  

6. Кожен учасник групи бере активну участь у занятті. 

7. Кожен учасник працює сам за себе, не порівнюючи себе та свої 

відчуття з іншими. 

8. Кожен говорить щиро про власні почуття та переживання, які 

виникають в процесі роботи «тут і зараз». 

9. Кожен має право висловлювати свою думку з будь-якого питання. 

10. Не перебивати промовця. 

11. Не говорити про присутніх у третій особі. 

Дотримання вищезазначених правил сприяє створенню сприятливого 

психологічного середовища довіри, безпеки та взаємної підтримки.  

Оскільки однією з цілей психологічного тренінгу є зміни учасників 

тренінгу, розглянемо ряд чинників, які забезпечать зміни учасників протягом 

групової роботи [59, с. 24]: 
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1. Відчуття кожного члена групи як її повноцінної ланки. Адже 

«усвідомлення приналежності до групи дозволяє учаснику відчути, що його 

проблеми не унікальні і що він не сам зі своїми проблемами». 

2. Емоційна підтримка групи позитивно впливає на самооцінку 

учасників тренінгу, надає їм упевненості, сприяє саморозкриттю та зняттю 

психологічної напруги. 

3. Можливість вільно висловлювати свої емоції та переживання сприяє 

розкриттю особистісних проблем, їх усвідомленню та подальшій роботі з 

коригуванням проблемних ситуацій. 

4. Споглядання та осмислення. Навіть пасивне споглядання учасника 

дозволяє краще осмислити власний досвід, мотиви, які спонукають його до 

даної поведінки.  

Важливою є й емоційна підтримка та підбадьорювання викладача, як 

головного медіатора групи. Оскільки одним із завдань програми є розвиток 

мотивації досягнення успіху студентів-учасників, такі репліки викладача як 

«Хороша ідея», «Ви маєте рацію», «Повністю з вами згоден», «Молодці» 

сприятимуть формуванню високої самооцінки учасників.  

Одним із чинників успішного впровадження програми підвищення 

ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами є активне 

слухання з боку викладача [59, с. 94]. Уміння слухати учасників тренінгу 

включає такі елементи: зоровий контакт з усіма учасниками групи; 

реагування як головний елемент активного сприймання висловлювання 

учасників тренінгу; уникнення закінчувати фразу замість учасника, надання 

йому можливості самостійно зрозуміти та оформити свою думку; звертання з 

уточнюючими запитаннями до учасника, що говорить; перефразування 

висловлення учасника з метою уточнення смислу висловленої думки; акцент 

на вираженні почуттів учасника, його установок, емоційного стану через такі 

фрази, як «Я розумію Ваш стан …», « Я розумію, що Вам довелось 

пережити» тощо. 
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Ці правила допоможуть викладачу налаштувати усіх учасників на 

активне висловлення своїх думок, показати їм, що їх слухають, розуміють та 

співпереживають. 

З метою забезпечення більш ефективної роботи протягом тренінгових 

занять та, з огляду на індивідуально-психологічні особливості кожного 

студента, слід врахувати такі методичні рекомендації. 

Для ефективнішого навчання студентам з логіко-математичним типом 

інтелекту рекомендується вирішувати логічні задачі; робити наукові 

експерименти; брати участь у дослідженнях на визначену тему за заздалегідь 

підготовленим викладачем структурованим планом; розвивати критичне 

мислення. 

Студентам з вербально-лінгвістичним типом інтелекту рекомендується 

брати участь у дискусіях, проектних роботах, «мозкових атаках», де вони 

матимуть змогу робити вибір, приймати рішення; грати у різні види ігор зі 

словами;  

Для того, щоб студенти з візуально-просторовим типом інтелекту 

ефективніше опрацьовували іншомовні наукові тексти, їм рекомендується 

використовувати календар для того, щоб записувати справи, які слід зробити 

(за методом Сейнфелда); протягом занять робити нотатки, користуватися 

різнокольоровими маркерами протягом роботи з текстом; переглядати 

матеріал перед заняттями. 

Студенти з тілесно-кінестетичним типом інтелекту навчаються краще, 

коли діють, рухаються, беруть участь у проектах та дослідах. Такі люди 

застосовують набуті знання на практиці, у реальних пережитих ситуаціях. 

Вони не можуть довго всидіти на місці. Для кращої роботи їм варто: 

рухатись, ходити протягом навчання вдома; ставити перед собою мету 

(наприклад: прочитати 5 сторінок перед тим, як відпочити); використовувати 

мнемотехнічні прийоми (сукупність спеціальних прийомів та способів, які 

полегшують запам’ятовування потрібної інформації та збільшують об’єм 
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пам'яті, за допомогою утворення асоціацій (зв’язків), вчитися з людьми 

кінестетичного типу. Також рекомендується вчитися протягом коротких 

проміжків часу та користуватися годинником для того, щоб відслідковувати 

час, призначений для навчання. Коли час сплине, слід трохи відпочити, 

прогулятися. 

Для студентів з міжособистісним типом інтелекту, які орієнтовані на 

роботу в групі, тобто краще навчаються у групі, аніж самостійно, бажано 

(рекомендовано) навчатися разом із другом; брати участь у командній роботі, 

груповій дискусії; на заняттях старатися не сідати біля друзів для того, щоб 

сконцентруватися на занятті. 

Для студентів з внутрішньо-особистісним типом інтелекту, які 

надають перевагу самостійній роботі над роботою в групі, слід працювати у 

тихому місці, уникати шуму; використовувати тести для самоперевірки; коли 

потрібна допомога, навчатися з однією людиною замість групи людей.  

Тепер розглянемо поведінкові особливості студентів, що мають один з 

п’яти стилів роботи з іншомовними науковими текстами та дамо 

рекомендації для більш ефективного вивчення іноземної мови та роботи з 

іншомовними науковими текстами. 

Студентам з науково-поленезалежним стилем роботи з ІНТ надаються 

такі рекомендації: опрацьовувати іншомовні наукові тексти з метою 

написання наукових статей та тез іноземною мовою, підготовки доповідей на 

міжнародних конференціях; опрацьовувати тексти, спираючись на 

попередній досвід; виконувати вправи з ймовірного прогнозування змісту 

тексту. 

Студентам з лінгвістично-імпульсивним стилем роботи з ІНТ 

надаються такі рекомендації: підбирати статті, «багаті» на спеціальні терміни 

та нові слова; складати евристичні карти («карти пам’яті») щоб краще 

запам’ятовувати ключові слова та терміни; розвивати концентрацію уваги; 

для більш швидкого та концентрованого читання користуватися олівцем 
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тощо, щоб слідкувати за словами в тексті; не квапити з прийняттям рішення 

та регламентувати час, відведений на підготовку завдання. 

Студентам з теоретико-рефлективним стилем роботи з ІНТ надаються 

такі рекомендації: долучати до проектних робіт з детальним опрацюванням 

наукових текстів іноземною мовою; давати більше часу на обдумування та 

прийняття рішення. 

Студентам з дієво-полезалежним стилем роботи з ІНТ надаються такі 

рекомендації: розвивати внутрішню мотивацію до вивчення іноземних мов та 

роботи з іншомовними науковими текстами; надавати більше наочного 

матеріалу, великі шматки тексту слід показувати у структурованому вигляді з 

великою кількістю схем, таблиць, списків тощо; виконання вправ на 

сприймання та розуміння речення як цілісної смислової структури. 

Студентам з прагматично-інтуїтивним стилем роботи з ІНТ 

надаються такі рекомендації: розвивати внутрішню мотивацію до вивчення 

іноземних мов та роботи з іншомовними науковими текстами; давати більше 

часу на прийняття рішення. 

Для підтримання фізичного, психічного здоров’я, покращення пам’яті 

та концентрації уваги студентам слід дотримуватись таких рекомендацій: 

1. більше відпочивати (змінюючи види діяльності) та покращити якість 

сну: спати не менше 8–10 годин за ніч, вимикати комп’ютер за  

2 години до того, як лягати спати; 

2. правильно, збалансовано та помірно харчуватись, споживати 

продукти, багаті на кальцій, фосфор, магній, приймати вітамінні комплекси 

та продукти, які містять вітаміни B, D, PP; 

3. дотримуватись здорового способу життя та позбутися шкідливих 

звичок (куріння, вживання спиртних напоїв, пива, енергетичних напоїв, 

тощо); 

4. регулярно займатися спортом, виконувати фізичні вправи, більше 

рухатися, ходити пішки та підніматися сходами; 
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5. правильно організувати своє робоче місце (тихе, добре освітлене 

місце, впорядковані речі тощо); 

6. регулярно провітрювати своє помешкання, більше гуляти на свіжому 

повітрі, виконувати вправи з глибокого дихання, повного йогівського 

дихання тощо. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Здійснений теоретичний огляд літератури та результати, отримані під 

час емпіричного дослідження, дозволили обґрунтувати та розробити 

програму підвищення ефективності навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами, яка складається з 

чотирьох змістовних модулів. Кожен з модулів спрямований на формування 

та розвиток: мотиваційного (мотивація до вивчення іноземних мов та роботи 

з іншомовними науковими текстами, мотивація досягнення успіху), 

когнітивного (пам'ять, концентрація уваги студентів), операційного (читацькі 

стратегії та навички) та емоційно-вольового (самоорганізованість студентів) 

компонентів навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами. У ході формувального експерименту 

були враховані основні стилі роботи студентів з іншомовними науковими 

текстами та був досліджений їхній вплив на осягнення смислу таких текстів.  

Підвищення ефективності навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами досягалось за умови поєднання роботи протягом 

тренінгових занять та систематичного виконання і контролю домашніх 

завдань. А розроблені методичні рекомендації щодо впровадження програми 

підвищення ефективності навчання роботі з іншомовними текстами 

спрямовані на оптимізацію навчального процесу та сприяють покращенню 

психологічного клімату та групової роботи протягом тренінгів. 
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Аналіз результатів апробації розробленої програми підвищення 

ефективності навчання роботі з іншомовними науковими текстами показав, 

що в експериментальній групі, на відміну від контрольної, між результатами 

першого та другого зрізів були зафіксовані статистично значущі відмінності 

за параметрами: рівня мотивації досягнення успіху, коефіцієнту ефективності 

роботи з іншомовним науковим текстом, рівня самоорганізованості 

студентів. 

Наприкінці формувального експерименту студенти експериментальної 

групи самостійно, без допомоги перекладацьких інтернет ресурсів, осягали 

смисл запропонованих ним наукових текстів іноземною мовою середнього та 

високого рівнів складності. У них сформувались та закріпились адекватні 

читацькі звички і стратегії і самоорганізованість, що позитивно позначилось 

на загальній успішності студентів на заняттях з іноземної мови професійного 

спрямування.  

В експериментальній групі зафіксовані статистично значущі 

відмінності показників: рівня мотивації досягнення успіху (на +22,3%); 

високого рівня самоорганізованості студентів ( на +22,3%); коефіцієнту 

ефективності роботи з текстом (на +7,4% для високого значення КЕРТ, і на 

+22,2% для достатнього значення КЕРТ). 

Отже, результати формувального експерименту підтвердили 

ефективність використання розробленої нами програми підвищення 

ефективності навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами і засвідчили доцільність її впровадження в 

освітній процес закладів вищої освіти.  

Основні наукові результати розділу опубліковано у 3 працях [202, 207, 

282]. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів теоретико-експериментального дослідження 

та емпіричне дослідження психологічних особливостей навчання студентів 

технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами та 

апробація розробленої програми з підвищення ефективності роботи з 

іншомовними науковими текстами дають підстави для таких висновків: 

1. Здійснений теоретичний аналіз наукових джерел дозволив 

виокремити основні підходи до дослідження психологічних особливостей 

роботи з іншомовними науковими текстами та навчання їй студентів, серед 

яких найбільш доцільним у контексті завдань дисертаційного дослідження 

вважаємо комплексний підхід, що містить базові положення особистісно-

орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. 

Вивчення психолого-педагогічної літератури виявило, що поза увагою 

залишається дослідження врахування індивідуально-психологічних 

особливостей студентів, таких як учіннєві стилі, тип множинного інтелекту, 

мотивація досягнення успіху, рівень самоорганізованості студентів, на 

ефективність роботи з іншомовними науковими текстами. 

Протягом навчання роботі з іншомовними науковими текстами слід 

враховувати те, що через специфіку науково-технічної літератури, яка 

пов’язана з граматичними, лексичними, структурно-семантичними та логіко-

композиційними особливостями наукового дискурсу, у студентів виникають 

утруднення, що позначаються на повноті осягнення смислу наукових текстів 

іноземною мовою. На адекватне розуміння та осягнення смислу іншомовних 

наукових текстів впливають: композиційно-логічна складність наукового 

тексту; складність понятійно-термінологічного апарату; форма викладу 

інформації; багатозначність іншомовних термінів і слів; інформаційна 

насиченість тексту; відсутність цікавої образної інформації; великий обсяг 

тексту; відсутність додаткової інформації у тексті, тощо. 



185 

 

2. Психологічна структура навчання студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами включає чотири 

основні компоненти: мотиваційний (сприяння розвитку й підтримці стійкої 

внутрішньої мотивації до роботи з іншомовними науковими текстами, 

прагнення досягнення успіху у цьому); когнітивний (сприяння 

усвідомленню, розумінню та осягненню смислу іншомовних наукових 

текстів; подання інформації з урахуванням особливостей переробки 

інформації студентами та ін.; розвивальні завдання з розуміння іншомовних 

наукових текстів); операційний (навчання цілеспрямованому читанню 

випереджального характеру; формування стійких читацьких навичок, 

опанування іншомовних наукових текстів без допомоги перекладача, 

прагнення робити це регулярно; диференціація навчальних завдань з 

урахуванням індивідуальних психологічних особливостей студентів (тип 

інтелекту, стиль роботи студента з іншомовними науковими текстами) та 

емоційно-вольовий (формування позитивного ставлення до роботи з 

іншомовними науковими текстами та задоволеності цією роботою; сприяння 

розвитку самоорганізованості).  

3. Емпіричне дослідження дозволило виділити психологічні 

особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з 

іншомовними науковими текстами: навчання цілеспрямованому читанню, що 

має випереджальний характер; диференціація навчальних завдань з 

урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів; навчання 

внутрішньо умотивованому, усвідомленому / свідомому та продуктивному 

читанню. 

Відповідно, індивідуально-психологічні особливості студентів, які 

сприяють успішній роботі з іншомовними науково-технічними текстами: 

мотивація до вивчення іноземних мов і читання іншомовної фахової 

літератури, мотивація досягнення успіху (мотиваційний компонент 

психологічної структури навчання студентів технічних спеціальностей роботі 
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з іншомовними науковими текстами); учіннєвий стиль, тип множинного 

інтелекту, особливості пам’яті та уваги (когнітивний компонент); вміння 

долати утруднення, працездатність (операційний компонент); ставлення до 

вивчення іноземних мов, самоорганізованість (емоційно-вольовий 

компонент). 

4. У результаті кореляційного та кластерного аналізу результатів 

дослідження типів інтелекту, учіннєвих та когнітивних стилів студентів, а 

також мотивів вивчення ними іноземних мов та роботи з іншомовними 

науковими текстами, були виокремлені п’ять основних стилів роботи з 

іншомовними науковими текстами: «Науково-поленезалежний», 

«Лінгвістично-імпульсивний», «Теоретично-рефлективний», «Прагматично-

інтуїтивний» і «Дієво-полезалежний».  

З огляду на психологічні особливості кожного стилю, найкращі 

результати показали студенти з науково-поленезалежним стилем роботи з 

іншомовними науковими текстами та теоретично-рефлективним стилем; 

студенти з прагматично-інтуїтивним стилем роботи впорались із завданням з 

осягнення смислу читаного тексту швидше за інших, однак відсоток 

правильних відповідей на контрольні завдання виявився найнижчим; із 

завданнями на розуміння лексично-тематичної основи тексту найкраще з усіх 

впорались студенти з лінгвістично-імпульсивним стилем, на прогнозування 

змісту тексту – з науково-поленезалежним. Найкращі результати з виконання 

завдання на розуміння контрольного наукового тексту іноземною мовою 

показали досліджувані з науково-поленезалежним і теоретично-

рефлективним стилями роботи з іншомовними науковими текстами, а 

найгірші – з прагматично-інтуїтивним стилем. 

5. Розроблена у дисертації програма підвищення ефективності 

навчання роботі студентів технічних спеціальностей з іншомовними 

науковими текстами складається з чотирьох етапів, кожен з яких 

спрямований на формування та розвиток компонентів роботи студентів 
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технічних спеціальностей з іншомовними науковими текстами: 

мотиваційного, когнітивного, операційного та емоційно-вольового.  

Ефективність розробленої програми проявилась у позитивних змінах в 

експериментальній групі: у збільшенні кількості студентів, умотивованих на 

досягнення успіху, з високим рівнем самоорганізованості, з високим та 

достатнім значенням коефіцієнту ефективності роботи з текстом. В 

експериментальній групі із застосуванням послідовно здійснюваних 

тренінгів констатовано збільшення кількості студентів з пізнавально-

освітніми мотивами та мотивами особистісного і професійного 

самовдосконалення та зменшення кількості студентів з утилітарними та 

мотивами обов’язку.  

Результати, отримані в процесі апробації розробленої програми у 

закладах вищої освіти України, свідчать про те, що вона є ефективним 

засобом впливу на підвищення продуктивності роботи студентів з 

іншомовними науковими текстами. Розроблену програму доцільно 

рекомендувати до впровадження у навчальний процес мовленнєвої 

підготовки студентів технічних спеціальностей. 

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів 

проблеми опрацювання студентами технічних спеціальностей іншомовних 

наукових текстів. Перспективи подальших пошуків полягають у вивченні 

психологічних особливостей мовленнєвої компетентності з написання 

наукових текстів, зокрема іноземною мовою; впливу особистості викладача 

іноземної мови професійного спрямування на ефективність навчання 

студентів роботі з іншомовними науковими текстами. 
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Додаток А 

Комплекс діагностичних методик для дослідження 

психологічних особливостей роботи студентів технічних  

спеціальностей з іншомовними науковими текстами для студентів 

 

Додаток А-1 

 

Дослідження за мотиваційним та операційним критерієм 

 

АНКЕТА «РОБОТА З ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ» 
 

Вік ___________________________ Стать _________________________________ 

Якими іноземними мовами володієте? Як довго ви вивчали ці мови?___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Як часто ви читаєте іншомовну літературу зі спеціальності? 

- кожного дня 

- перед заняттями з іноземної мови 

- перед заліком (іспитом) з іноземної мови 

- ваш варіант (вкажіть)  

2. З якою метою ви читаєте іншомовні наукові тексти? 

- за завданням викладача з іноземної мови 

- за завданням викладача зі спеціальності 

- для професійного самовдосконалення 

- для написання курсової роботи, підготовки до заліку (іспиту) 

- для збагачення свого словникового запасу новими термінами, тощо 

- ваш варіант (вкажіть) 

3. Яку мету ви ставите перед собою при роботі з іншомовними науковими текстами у своїй 

навчальній діяльності? 

- читання для себе, як засіб отримання необхідної лінгвістичної інформації (нові слова, 

терміни зі спеціальності, кліше, вивчення граматичних структур, тощо) 

- читаю з метою отримання актуальної наукової інформації для подальшого використання в 

усному та письмовому професійному мовленні 

- читаю іноземною мовою, щоб отримати більш високу оцінку на занятті (іспиті, заліку) 

- інші цілі (вказати, які саме)  

4. Як ви ставитесь до роботи з іншомовними науковими текстами? 

- усвідомлюю важливість читання таких текстів та корисність завдань до них 

- усвідомлюю важливість читання таких текстів, однак ця робота вимагає значних зусиль, не 

є цікавою 

- не бачу необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти 

- не бачу необхідності, доцільності читати іншомовні наукові тексти, форми роботи з ними 

мені також не подобаються 

5. Яким чином ви обираєте статтю іноземною мовою зі спеціальності для самостійної роботи? 

- за складністю – обираю ту, яка легше для розуміння 

- за складністю – обираю ту, яка складніше для розуміння 

- за тематикою, яка відповідає моїй спеціальності 

- більш цікаву для мене 

- першу, що трапиться 

- ваш варіант ( вкажіть)  

6. Ви не читаєте запропоновані тексти іноземною мовою зі спеціальності бо 

- текст нецікавий 
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- текст занадто складний для вашого розуміння 

- текст занадто легкий для вашого розуміння 

- робота не буде оцінюватись 

- не бачите смислу завдання для майбутньої професії 

- це не про мене, я виконую всі завдання викладача 

7. Якщо ви не розумієте текст, з яким працюєте (фрагмент тексту), Ви 

- просите допомоги викладача 

- просите допомоги друга (одногрупника) 

- перечитуєте текст, поки не зрозумієте його зміст 

- перекладете текст за допомогою онлайн перекладача 

- відкладете текст і не виконаєте завдання 

8. Що заважає вам у роботі з іншомовними науковими текстами? (оберіть не більше 4 відповідей) 

- не завжди розумію матеріал  

- не можу застосувати свої знання на практиці 

- не маю достатнього працелюбства та терпіння 

- не вмію організовувати свої заняття 

- маю погану пам'ять  

- не можу довго бути уважним та зосередженим 

- бракує часу роботу з іншомовними науковими текстами 

- не маю достатнього доступу до наукової автентичної літератури іноземною мовою 

- ваш варіант 

9. З якою метою ви вивчаєте іноземні мови? (оберіть не більше 3 відповідей) 

- для можливості продовжити своє навчання чи працювати за кордоном 

- завдяки вивченням іноземних мов я стаю більш компетентним спеціалістом 

- завдяки вивченням іноземних мов я стаю всебічно розвиненою людиною 

- з метою спілкування з іноземними фахівцями 

- оскільки вивчення іноземної мови професійного спрямування входить у навчальний план 

- прагну отримати хорошу оцінку з іноземної мови 

- володіння іноземними мовами дозволить мені знайти роботу за кордоном та заробляти 

порівняно великі гроші 

- вивчаю іноземну мову аби не мати проблем з заліком (іспитом), не втратити стипендію, 

тощо 

- ваш варіант 

10. Протягом якого виду роботи з іншомовними науковими текстами у вас виникає найбільше 

і найменше утруднень? 

Вид роботи 
Виникає 

найменше 

утруднень 

 Виникає  

найбільше  

утруднень  

Анотування 

(скорочений виклад змісту первинного документа з 

основними фактичними відомостями висновками) 

1 2 3 4 5 

Реферування 

(короткий переказ змісту наукової роботи, книги або 

вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді) 

1 2 3 4 5 

Переклад статті 1 2 3 4 5 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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11. Чи згодні ви з наступними твердженнями?  

№ 

п/п 
Твердження 

Повністю 

згоден 
Згоден 

Скоріше 

згоден, 

аніж не 

згоден 

Скоріше 

не 

згоден, 

аніж 

згоден 

Не 

згоден 

Зовсім 

не згоден 

1. У мене виникають утруднення при 

виборі перекладу полісемічних слів 

та термінів. 

      

2. Через довгі, складнопідрядні та 

складносурядні важко 

зосередитись на смислі 

прочитаного. 

      

3. Мені важно з’єднати декілька уже 

перекладених блоків тексту в єдине 

ціле. 

      

4. Виникають утруднення при 

формулюванні відповідно до норм 

української мови речень, які 

вимагають описового перекладу, та 

з довгими, заплутаними реченнями, 

переобтяженими деталями. 

      

5. Виникають утруднення через брак 

знань з граматики мови, що 

вивчаю. 

      

6. Виникають ускладнення через брак 

лексичного запасу. 

      

7. Виникають труднощі у підборі 

адекватного перекладу абревіатур. 

      

8. Зустрічаюсь з непрофесійними 

перекладами іноземною мовою 

вітчизняних чи китайських 

науковців. 

      

9. Мені складно запам’ятати переклад 

деяких термінів, які я не знаю. 

      

10 Не відчуваю потреби у таких видах 

роботи з іншомовними науковими 

текстами. 

      

11

. 

Виникають утруднення через брак 

досвіду у реферуванні/анотуванні/ 

перекладі наукових текстів. 
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ТЕСТ «ОЦІНКА ПОТРЕБ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХІВ» 

Інструкція. Перед Вами ряд тверджень, почуттів, дій людини в тих ситуаціях життя, де вона 

може досягти успіху або уникнути невдачі. Прочитавши кожне твердження тесту, висловіть 

ступінь своєї згоди чи незгоди з ним, користуючись такою шкалою: 

+ 3 – повністю згоден;  

+ 2 – згоден;  

+ 1 – швидше згоден, ніж не згоден;  

0 - важко сказати: і так, і ні;  

– 1– швидше не згоден, ніж згоден;  

– 2– не згоден;  

– 3 – повністю не згоден.  

Прочитайте твердження тесту та оцініть ступінь своєї згоди (або незгоди). При цьому на 

бланку для відповідей проти номера твердження поставте цифру, яка відповідає ступеню Вашої 

згоди (+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3). Давайте ту відповідь, який першим приходить Вам в голову. Не 

витрачайте часу на його обдумування.  

 

1. Я більше думаю про отримання хорошої оцінки, аніж боюсь отримати погану. 

2. Якби я повинен був виконати складне завдання, то віддав би перевагу зробити його з кимось, 

ніж працювати над ним на самоті. 

3. Я частіше берусь за складну задачу, навіть, якщо не впевнений, що зможу її розв'язати, ніж за 

легку, яку, безумовно, розв'яжу. 

4. Мене більше приваблює справа, яка не потребує напруги і в успіху якої я впевнений, ніж важка 

справа, в якій можливі невдачі. 

5. Якби у мене щось не виходило, я швидше доклав би усіх зусиль, щоб із цим впоратися, ніж 

перейшов би до того, що в мене добре виходить. 

6. Я віддав би перевагу роботі, в якій мої функції і середня платня чітко визначені, роботі із 

платнею вище середньої, в якій я повинен сам визначати, що і як робити. 

7. Я витрачаю більше часу на читання спеціальної літератури, аніж художньої. 

8. Я віддав би перевагу важливій, складній справі, в якій ймовірність невдачі дорівнює 50%, 

достатньо важливій справі, в якій ймовірність успіху складає майже 100%. 

9. Я краще вивчу розважальні ігри, відомі більшості людей, ніж рідкісні ігри, які потребують 

високої майстерності і відомі небагатьом. 

10. Для мене дуже важливо робити свою роботу якнайкраще, навіть, якщо через це у мене 

виникають непорозуміння з товаришами. 

11. Якщо я зібрався грати в азартні ігри, то скоріше зіграв би в просту розважальну гру, аніж у 

таку, яка потребує напруги і складних роздумів. 

12. Я віддаю перевагу участі в змаганнях, де можу виявитись сильнішим серед інших, ніж в таких, 

де учасники приблизно однакові по силі. 

13. У вільний від роботи час я оволодіваю якоюсь грою скоріше для розвитку своїх умінь, ніж для 

відпочинку і розваг. 

14. Я краще віддам перевагу наміру зробити якесь діло так, як вважаю за потрібне, (нехай навіть із 

50% ризику помилитись), ніж робити його так, як мені радять інші. 

15. Якби мені довелось вибирати, то я швидше вибрав би роботу, в якій початкова платня буде 

помірною і постійною, а не роботу, в якій початкова платня буде невеликою, але є шанс, що, 

завдяки своїм зусиллям, невдовзі можна зробити її достатньо високою. 

16. Я краще буду грати в команді, аніж змагатися один на один. 

17. Я волію працювати, не жаліючи сил, поки повністю не буду задоволеним отриманим 

результатом, ніж старатися закінчити справу швидше і як-небудь. 

18. На екзамені я віддав би перевагу конкретним питанням з пройденого матеріалу, ніж тим, що 

вимагають відповідного глибокого мислення і виявлення особистої оригінальної точки зору. 

19. Я швидше обрав би справу, в якій існує певна ймовірність невдачі, але, разом із тим є і 

можливість досягти більшого успіху, ніж таку, де ймовірність невдачі зведена до мінімуму, але і 

успіху не досягнеш. 

20. Після вдалої відповіді на екзамені я швидше з полегшенням зітхну «пронесло», ніж порадію 

отриманій високій оцінці. 
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21. Якби я міг повернутися до однієї з двох незакінчених справ, то швидше повернувся б до 

тяжкої, ніж до легкої. 

22. При виконанні завдання я більше хвилююсь про те, як би не припуститися помилки, ніж про 

те, як його правильно вирішити. 

23. Якщо у мене щось не виходить, я краще звернусь до когось за допомогою, ніж сам почну 

шукати вихід із складного становища. 

24. Після невдачі я швидше стаю ще більш зібраним та енергійним, ніж втрачаю всяке бажання 

продовжити справу. 

25. Якщо є сумнів в успіху якогось починання, то я швидше не стану ризикувати, ніж все-таки 

візьму в ньому активну участь. 

26. Коли я берусь за складну справу, я швидше побоююсь, що не справлюсь з нею, ніж сподіваюсь 

на те, що з цього щось вийде. 

27. Я працюю ефективніше під чиїмось керівництвом, ніж тоді, коли несу за свою роботу особисту 

відповідальність. 

28. Мені більше подобається виконувати складне незнайоме завдання, ніж знайоме, в успіху якого 

я впевнений. 

29. Я працюю продуктивніше над завданням, коли мені конкретно вказують, що і як виконувати, 

ніж тоді, коли переді мною задачу ставлять лише в загальних рисах. 

З0. Якби я успішно розв'язав якусь задачу, то з більшим задоволенням взявся б ще раз розв'язати 

аналогічну задачу, ніж перейшов би до складнішої. 

ЗІ. Якщо потрібно змагатись, то в мене швидше виникає цікавість і азарт, ніж стурбованість і 

тривога за кінцевий результат змагання. 

32. Мабуть, я більше мрію про плани на майбутнє, ніж намагаюсь їх реально здійснити. 

 

Ключ до тесту:  

+ 1, -2, + 3, - 4, + 5,- 6, + 7, + 8, - 9, + 10, - 11, - 12, + 13, + 14, - 15, - 16, +17, - 18, + 19, - 20, +21, - 

22, - 23,  

+ 24, - 25, - 26,- 27, + 28, - 29, - 30, + 31, - 32. 

Залежно від представлених у ключі оцінок, дані Вами по кожному із суджень тесту переводяться в 

бали таким чином. Якщо в ключі судження помічене знаком «+», то оцінки (в числівнику) 

переводяться в бали (в знаменнику) так: 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Якщо в ключі відповідно судження помічене знаком «-», то користуються таким співвідношенням: 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

7 6 5 4 3 2 1 

 

Якщо ця сума виявилась в межах від 165 до 210, то робиться висновок про те, що в мотивації 

досягнення успіхів у даної людини домінує прагнення до успіху.  

Якщо сума балів виявилась в межах від 76 до 164, то робиться висновок про домінування 

прагнення уникати невдачі. 

Якщо сума балів виявилась в межах від 30 до 75, то ніякого визначеного висновку про 

домінування одного над іншим мотивації досягнення успіхів чи уникнення невдач зробити не 

можна. 
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Додаток А-2 

Дослідження за когнітивним критерієм 
 

ТЕСТ «ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ІНТЕЛЕКТУ»  
Прочитайте та позначте свою згоду чи незгоду з наведеними нижче твердженнями. За кожну 

відповідь «ТАК» надайте собі 1 бал. 

 

№ 

п/п 
Твердження ТАК НІ 

1. Вам подобається грати зі словами, вигадувати скоромовки, 

каламбури. 

  

2. Ви читаєте все: книжки, журнали, газети, навіть продуктові етикетки.   

3. Ви легко висловлюєте свої думки як усно, так письмово ( ви добрий 

оповідач чи письменник). 

  

4. Під час розмови ви часто «приправляєте» свою розповідь спогадами 

про те, що прочитали чи почули. 

  

5. Ви любите розгадувати кросворди, грати в «Ерудит» чи розгадувати 

інші головоломки зі словами. 

  

6. Інколи люди просять пояснити слова, які ви вживаєте.   

7. Коли ви навчалися у школі, то вам більше подобались такі предмети, 

як українська (англійська, тощо) мова, історія і географія. 

  

8. Ви вмієте відстоювати свою точку зору у дискусії.   

9. У розмові ви любите детально обговорювати проблеми, пояснювати 

рішення, ставити питання. 

  

10. Ви легко засвоюєте інформацію, почуту по радіо чи по музичному 

програвачу. 

  

11. Вам подобається працювати з цифрами та робити підрахунки в 

голові. 

  

12. Ви цікавитесь новими науковими досягненнями.   

13. Ви легко робите підрахунки свого сімейного бюджету.   

14. Вам подобається складати детальний маршрут подорожей на 

канікулах чи протягом ділової поїздки. 

  

15. Вам подобаються задачки та головоломки, які вимагають логічного 

мислення. 

  

16. Ви маєте тенденцію відшукувати нелогічність у тому, що говорять чи 

роблять інші. 

  

17. Математика та природничі науки були вашими улюбленими 

дисциплінами у школі. 

  

18. Ви можете знайти своєрідні приклади, щоб підтвердити загальну 

точку зору. 

  

19. Ви систематично, крок за кроком вирішуєте поставлену задачу   

20. Вам потрібно класифікувати, групувати чи виміряти речі для того 

щоб визначити їх доречність. 

  

21. Ви добре розумієтесь на мистецтві.    

22. Події у вашому житті стараєтесь зафіксувати на фото чи відеокамеру.   

23. Ви машинально креслите щось на папері, коли робите нотатки або 

думаєте. 

  

24. Без проблем читаєте мапи та знаходите правильний шлях.   

25. Вам подобається складати пазли та грати в ігри, такі як проходження 

лабіринту. 

  

26. В школі вам більше подобалась геометрія аніж алгебра.   
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27. Вам вдається розкладати речі на складові а потім їх знову 

об’єднувати. 

  

28. Часто свої презентації підкріплюєте діаграмами чи рисунками.   

29. Ви можете уявити, як виглядають речі у різних перспективах.   

30. Вам більше подобається читати матеріал з багатьма ілюстраціями.   

31. Ви вмієте грати на музичному інструменті.   

32. Ви можете чисто заспівати.   

33. Зазвичай, ви можете пригадати мелодію, яку почули лише кілька 

разів. 

  

34. Ви часто слухаєте музику вдома чи в машині.   

35. Часто ритмічно настукуєте ту чи іншу мелодію.   

36. Можете розпізнавати різні музичні інструменти.   

37. Мелодії із заставок чи реклами часто крутяться у вашій голові.   

38. Ви не можете уявити своє життя без музики.   

39. Ви часто насвистуєте або тихенько наспівуєте якусь мелодію.   

40. Вам подобається працювати під музику.   

41. Ви займаєтесь спортом або регулярно виконуєте якісь фізичні 

вправи. 

  

42. Ви краще вдіється робити щось самостійно.   

43. Вам більше подобається обдумувати проблеми коли ви у русі: йдете 

або біжите. 

  

44. Ви легко виходите на танцмайданчик.   

45. Вам подобаються най екстремальніші атракціони.   

46. Вам необхідно потримати чи розібрати річ щоб розібратись у ній.   

47. Найулюбленішими предметами в школі у вас були фізкультура та 

праця. 

  

48. Ви користуєтесь мовою жестів щоб висловитись.   

49. Ви любите грати у рухливі ігри з дітьми.   

50. Вам необхідно самостійно розібратися ніж прочитати інструкцію 

користувача чи подивитись відео. 

  

51. Вам подобається працювати з іншими людьми в групі.   

52. Ви дуже пишаєтесь, якщо вам доводиться буди чиїмось наставником 

або керівником. 

  

53. Люди приходять до вас за порадою.   

54. Вам більше подобаються командні ігри: баскетбол, футбол, аніж 

індивідуальні види спорту, такі як плавання та біг. 

  

55. Вам подобаються ігри, в які грають у компанії – бридж, Монополія, 

Мафія, тощо. 

  

56. Ви би надали перевагу піти на вечірку аніж залишитися самому 

вдома та дивитись телевізор. 

  

57. У вас є кілька дуже близьких друзів.   

58. Ви добре спілкуєтесь з людьми та можете допомогти розрішити 

суперечки. 

  

59. Ви не вагаючись берете на себе позицію лідера, показуючи іншим як 

діяти. 

  

60. Ви обговорюєте проблеми з іншими замість того, щоб вирішити їх 

самостійно. 

  

61. Ви ведете особистий щоденник або блог аби занотовувати свої 

найпотаємніші думки. 

  

62. Ви часто проводите час у тиші, роздумуючи про своє життя.   

63. Ви поставили собі цілі - ви знаєте, куди іти.   

64. Ви незалежний в своїх думках, у вас на все є власна думка.   
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А тепер визначте домінуючий тип Вашого інтелекту шляхом підрахунку загальної кількості 

балів у кожній групі запитань.  

№  

тверд- 

ження 

Тип 

інтелекту 

К-ть 

балів 

№ 

тверд

ження 

Тип 

інтелекту 

К-ть 

балів 

1-10 Вербально-лінгвістичний  41-50 Тілесно-кінестетичний  

11-20 Логіко-математичний  51-60 Міжособистістний  

21-30 Візуально-просторовий  61-70 Внутрішньоособистістний  

31-40 Музичний  71-80 Натуралістичний  

 

65. У вас є особисте хобі чи інтереси, якими ви ні з ким не ділитесь.   

66. Вам подобається ходити самому на рибалку чи їздити на велосипеді. 

Вам добре наодинці з собою. 

  

67. Для вас гарні канікули - проведені в хатинці у горах, аніж у 

п’ятизірковому готелі та великій компанії людей. 

  

68. Ви тверезо оцінюєте свої сильні та слабкі сторони.   

69. Ви відвідували семінари із самовдосконалення або ходили до 

психолога аби узнати більше про себе. 

  

70. Ви працюєте на себе або всерйоз задумувались над тим, щоб 

розпочати власний бізнес. 

  

71. У вас є домашні улюбленці або вам подобаються домашні тварини.   

72. Ви зможете розпізнати та назвати багато видів різних дерев, квітів та 

рослин. 

  

73. Ви розбираєтесь у будові людського тіла – ви знаєте, наприклад, де 

знаходяться основні внутрішні органи чи читаєте видання про 

здоров’я. 

  

74. Коли ви гуляєте в лісі, то можете розрізнити, якій тварині належать 

сліди, гнізда, вмієте передбачити погоду по народних прикметах. 

  

75. Ви могли би бути фермером, або вам подобається рибалити.   

76. Вам дуже подобається займатися садівництвом.   

77. Ви усвідомлюєте і цікавитесь проблемами захисту навколишнього 

середовища. 

  

78. Ви знаєтесь на астрономії, будові всесвіту, еволюції життя на Землі.   

79. Ви цікавитесь соціальними питаннями, психологією.   

80. Ви вважаєте, що збереження та примноження природних ресурсів є 

найважливішими завданнями сьогодення. 

  



225 

 

  

ТЕСТ «ВАШ УЧІННЄВИЙ СТИЛЬ» 
 

Обмеження за часом заповнення цього питальника немає. Точність результатів залежить 

від того, наскільки ви відверті. Тут немає правильних або неправильних відповідей. Якщо ви 

більш згодні, аніж не згодні з якимсь твердженням, то обведіть номер кружком. Якщо ви 

більш не згодні, аніж згодні, закресліть номер хрестиком. Обов'язково позначте кожний пункт 

кружком або хрестиком. 

№  

п/п 

Твердження Ваша 

відповідь 

1. Я маю чіткі переконання відносно того, що є правильним, а що 

неправильним, що добре, а що погано. 

 

2. Я дію без урахування можливих наслідків.  

3. Я маю схильність вирішувати задачі, просуваючись крок за кроком.  

4. Я вважаю, що формальні процедури обмежують людей.  

5. Я маю репутацію людини, яка говорить те, що думає, просто і прямо.  

6. Я часто переконуюсь у тому, що дії, засновані на почуттях, є такими ж 

розумними, як і дії, засновані на ретельному обмірковуванні і аналізі. 

 

7. Мені подобається такий вид роботи, при якому я маю час для ретельної 

підготовки і виконання. 

 

8. Найбільш істотним є питання щодо того, чи працює це на практиці .  

9. Я часто запитую людей про їх основні переконання.  

10. Я активно прагну набуття нового досвіду.  

11. Коли я чую про якусь нову ідею чи підхід, одразу ж починаю 

працювати над їхнім застосуванням на практиці.  

 

12. Я пишаюсь тим, що виконую роботу ретельно.  

13. Я прихильник самодисципліни, зокрема дотримання дієти, виконання 

регулярних фізичних вправ, дотримання певного режиму дня. 

 

14. Найкраще мені працюється з людьми, які мислять логічно та 

аналітично, аніж з тими людьми, які поводять себе спонтанно та 

нераціонально. 

 

15. Я дбаю про коректність інтерпретації доступних мені даних і уникаю 

поспішних висновків. 

 

16. Мені подобається приймати рішення обережно, після зважування 

альтернативних варіантів. 

 

17. Нові, незвичайні ідеї мене приваблюють більшою мірою, аніж 

перевірені на практиці. 

 

18. Мені не подобається впорядкованість чого-небудь, я надаю перевагу 

систематизації за певною моделлю.  

 

19. Я дотримуюся встановлених процедур до тих пір, поки вважаю їх 

ефективними для виконання роботи. 

 

20. Мені подобається співвідносити свої дії з деякими загальними 

принципами. 

 

21. У дискусіях мені подобається діставатися суті.   

22. У спілкуванні я схильний дотримуватись дистанції та підтримувати 

дещо формальні стосунки з людьми на роботі. 

 

23. Мені вдається успішно справлятися з новими та різноманітними 

завданнями. 

 

24. Мені подобаються люди, які поводять себе спонтанно та люблять 

жарти. 

 

25. Я приділяю пильну увагу деталям, перш ніж дійти якого-небудь 

висновку. 
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26. Мені важко генерувати ідеї під впливом моменту.   

27. Я вірю в можливість негайного осягнення суті питання.  

28. Я обережний та не роблю занадто поспішних висновків.  

29. Я вважаю за краще мати якомога більше джерел інформації: чим 

більше даних, тим кращою є можливість для обмірковування, є з чого 

вибрати. 

 

30. Легковажні люди, які до всього ставляться недостатньо серйозно, 

зазвичай дратують мене. 

 

31. Я вислуховую точку зору інших людей, перш ніж самому щось 

зробити. 

 

32. Я схильний відкрито виражати свою почуття.  

33. У дискусіях мені подобається спостерігати за поведінкою інших 

учасників.  

 

34. Я волію реагувати на події спонтанно і гнучко, а не планувати 

відповідь заздалегідь. 

 

35. Я схильний захоплюватися технічними прийомами, такими, як 

системний аналіз, блок-схеми та алгоритми, розгалужені програми, 

ситуаційне планування і т.д. 

 

36. Я хвилююсь, коли повинен напружено працювати, щоб встигнути у 

стислий термін.  

 

37. Я схильний оцінювати ідеї за їхнім практичним втіленням.  

38. Спокійні та вдумливі люди змушують мене почувати себе ніяково.  

39. Мене дратують люди, які діють занадто поспішно.   

40. Важливіше користуватися теперішнім моментом, аніж думати про 

минуле та майбутнє.  

 

41. Я думаю, що рішення, засновані на вдумливому аналізі усієї 

інформації, є більш доцільними, ніж рішення, засновані на інтуїції.  

 

42. Я схильний бути вимогливим до себе і до інших та домагатися 

досконалості в усьому, особливо в роботі. 

 

43. Під час обговорень я зазвичай пропоную безліч несподіваних, 

стихійних ідей. 

 

44. Під час нарад, обговорень я висуваю практичні та реалістичні ідеї.  

45. Часто правила існують для того, щоб їх порушували.  

46. Я вважаю за краще віддалитися від ситуації та розглянути усі 

перспективи. 

 

47. Я вмію бачити невідповідності і слабкості в аргументах, які наводять 

інші люди. 

 

48. В цілому, я більше говорю, аніж слухаю.  

49. Часто я бачу кращі, більш практичні способи виконання чого-небудь.   

50. Я думаю, що більшість письмових доповідей слід скоротити, 

залишивши саму суть. 

 

51. Я вважаю, що раціональне, логічне мислення повинне зайняти 

провідне місце. 

 

52. Я більш схильний до обговорення з людьми конкретних питань, аніж 

до участі у світських розмовах. 

 

53. Мені подобаються люди, які охоче підходять до проблем з 

реалістичної, а не з теоретичної точки зору. 

 

54. В ході обговорень мене дратують відхилення від теми та питання, які 

не стосуються справи.  

 

55. Якщо мені потрібно написати доповідь, я схильний опрацювати безліч 

варіантів перед тим, як зупинитись на остаточній версії. 

 

56. Я прагну знайти відповідь за допомоги логічного підходу.  
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Для обробки отриманих результатів користуйтеся таблицею 1. У ній містяться номери питань 

заповненої вами анкети. Відзначте у таблиці 1 номери питань, які були обрані при заповненні 

анкети.  

Таблиця 1 

Діяч 2 4 6 10 17 23 24 32 34 38 40 43 45 48 58 64 71 72 74 79 

Рефлексуючий 7 13 15 16 25 28 29 31 33 36 39 41 46 52 55 60 62 66 67 76 

Теоретик 1 3 8 12 14 18 20 22 26 30 42 47 51 57 61 63 68 75 77 78 

Прагматик 5 9 11 19 21 27 35 37 44 49 50 53 54 56 59 65 69 70 73 80 

 

Підрахуйте кількість оцінок у кожному з чотирьох стовпчиків і запишіть підсумки в таблицю 2, 

яку розміщено нижче.  

57. Я стараюсь перевіряти ідеї, щоб переконатись, що вони працюють на 

практиці. 

 

58. Мені подобається багато говорити.  

59. Під час обговорення я часто виявляю, що я реаліст, який дотримується 

суті справи та уникає довгих обмірковувань. 

 

60. Під час обговорень я часто виявляю, що я є людиною неупередженою 

та об’єктивною.  

 

61. Мені подобається ретельно обдумувати альтернативні варіанти перш 

ніж скласти свою думку. 

 

62. Під час дискусій я займаю стриману позицію, а не позицію лідера та не 

схильний багато говорити. 

 

63. Мені подобається, що я можу співвідносити поточні дії з більш 

довгостроковою та глобальною перспективою. 

 

64. Я схильний відкидати безглузді, несподівані ідеї як непрактичні.  

65. Колись щось іде не так, я прагну якомога швидше закінчити з цим та 

врахувати у своєму досвіді. 

 

66. Краще все ретельно обміркувати перш ніж діяти.  

67. В цілому я охочіше слухаю, аніж говорю.  

68. Я схильний бути жорстким з тими людьми, які не визнають логічний 

підхід. 

 

69. У більшості випадків я визнаю, що мета виправдовує засоби.  

70. Я не надаю значення тому, чи були зачеплені почуття людей, поки 

робота не закінчена. 

 

71. Я вважаю завадою наявність конкретних цілей та планів.  

72. Я роблю все, що є доцільним, щоб робота була виконана.  

73. Зазвичай я буваю одним з тих людей, хто перетворює життя на вечірку.  

74. Мені швидко набридає методична та тривала робота.  

75. Я суворий при аналізі основних пропозицій, принципів та теорій, які 

пов’язують факти та події. 

 

76. Мені завжди цікаво знати, що думають люди.   

77. Я уникаю суб’єктивні та неоднозначні теми.  

78. Я надаю перевагу тому, щоб наради проводились методично, 

ґрунтуючись на прийнятому порядку денному. 

 

79. Я отримую задоволення від драми та хвилювань, кризової ситуації.  

80. Люди часто вважають, що я не чутливий до переживань.  
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Таблиця 2 

Підсумки Діяч  

(Д) 

Рефлексуючий 

(Р) 

Теоретик  

(Т) 

Прагматик  

(П) 

 

Далі відмітьте точками отримані результати на чотирьох відповідних осях (рис. 1) і з'єднайте 

ці точки. Найдовша вісь отриманої кривої вкаже на учіннєвий стиль, якому ви надаєте перевагу. 

20

15

10

5

20 15 10 5 5 10 15 20

10

15

20

РефлексируючийПрагматик

Діяч

Теоретик  
Рис. 1. Бланк для визначення провідного учіннєвого стилю (стилів) 

 

 

 

ТЕСТ «ВИЗНАЧЕННЯ УЧІННЄВОГО СТИЛЮ» 
 

Відповідаючи на запитання даного тесту, слід спонтанно відреагувати на кожну з 

запропонованих 12 ситуацій, класифікуючи ваші відповіді у порядку віддання переваги. 

1 - Ця реакція повністю відповідає моїй  

2 - Ця реакція часто відповідає моїй  

3 - Ця реакція інколи відповідає моїй  

4 - Ця реакція рідко відповідає моїй  

Не використовуйте двічі одну й ту саму цифру для одного того самого запитання! Результати 

занесіть у нижче наведену таблицю. 

 

№ 

п/п 

 

Твердження 

 

ТАК 

 

Скоріше 

ТАК  

аніж НІ 

Скоріше 

НІ 

аніж 

ТАК 

 

НІ 

1. 
Коли я користуюсь новим пристроєм(комп'ютером, магнітофоном…), 

A ретельно вивчаю інструкцію і стараюсь добре 

зрозуміти кожну функцію. 

    

B дію за методом спроб та помилок.     

C довіряюсь інтуїції або прошу друга, щоб мені 

допоміг. 

    

D уважно слухаю та слідую поясненням людини, 

яка на цьому розуміється. 

    

2. 
Взагалі, стикаючись із проблемою, 

A я не поспішаю та вивчаю деталі,     

B я не зволікаю, «беру бика за роги» та дію,     
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C раціонально вивчаю проблему та стараюсь 

бути логічним, 

    

D скоріше дію інтуїтивно, довіряюсь враженням 

та почуттям. 

    

3. 
Щоб зорієнтуватись у незнайомому місті, 

A довіряюсь інтуїції, «відчуваю» загальний 

напрямок. Якщо нічого не виходить, 

звертаюсь до когось симпатичного, 

    

B спокійно та уважно роздивляюсь, стараюсь 

знайти орієнтири, 

    

C дивлюсь по карті або плану місцевості,     

D для мене головне – швидко діяти: інколи я 

запитую шлях, слідую за маршрутом, навіть 

коли доводиться повертатися назад. 

    

4. 
Якщо мені треба вивчити урок, 

A я перш за все роблю вправи та знаходжу 

практичні пояснення, 

    

B скрупульозно вивчаю матеріал: аналізую його 

та роблю висновки, 

    

C я не поспішаю, читаю та перечитую уважно 

матеріал, 

    

D я люблю готувати заняття з друзями і 

приділяю увагу найважливішому. 

    

5. 
Коли мені потрібно зробити важливу покупку, перед тим, як вибрати, 

A не поспішаючи, вивчаю, прислуховуюсь до 

думок інших, 

    

B довіряю своїй інтуїції,     

C стараюсь вирахувати найкраще 

співвідношення ціна-якість, якщо треба 

заглядаю у спеціалізовані журнали або на 

сайті. 

    

D для мене головне – спочатку спробувати, я 

ніколи не купую «кота у мішку». 

    

6. 
Викладач, який мені найкраще підходить, це той, хто 

A точно, логічно викладає свій матеріал,     

B задіює студентів якомога частіше,     

C перш за все використовує попередній досвід 

учнів, 

    

D спочатку вивчає та роздумує перед тим, як 

діяти. 

    

7.  
Вивчаючи іноземну мову, я вважаю за краще 

A читати та слухати, щоб краще просякнутися 

мовою, 

    

B оволодіти базовим словниковим запасом та 

мінімумом з граматики перед тим, як почати 

бесіду, 

    

C поринути у практику та почати говорити 

якомога швидше, 

    

D імпровізувати: все залежить від мови, від 

зустрічей, настрою. 

    

8. 
Щоб приготувати доповідь, 
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A я її репетирую сам чи у вузькому 

дружньому колі, 

    

B я її складаю в залежності від публіки,     

C надихаюсь прикладами, які я може 

розглянути та оцінити, 

    

D складаю логічну структуру, роблю аналіз та 

синтез. 

    

9. 
Щоб провести гарні канікули, 

A швидко зважуюсь, пакую валізи та іду,     

B збираю солідне досьє, зважую всі за та 

проти та вибираю зі знанням справи, 

    

C люблю дивитись на місці та ризикувати 

через несподіванки, 

    

D вагаюсь перед тим, як зробити вибір, мені 

потрібні думки та відгуки інших.  

    

10. 
Якщо мені треба прочитати складну книгу, 

A я аналізую її зміст, стараюсь вивчити 

кожний пункт перед тим, як перейти до 

іншого. 

    

B починаю з того, що проглядаю всю книгу, 

щоб краще її «відчути» і зрозуміти, чи 

варто її читати, 

    

C перш за все вишукую приклади, конкретні 

аспекти, застосування, 

    

D не поспішаю, інколи питаю думки, оцінки.     

11. 
Якщо мені треба приготувати смачну страву, 

A звертаюсь до того, хто вміє готувати і 

спостерігаю за ним, 

    

B аналізую рецепт, для цього потрібна точність 

та акуратність, 

    

C довіряю своєму досвіду та вмінню 

орієнтуватись, 

    

D починаю, пробую, куштую, зразу берусь до 

роботи. 

    

12. 
Щоб вибрати професію, 

A для мене найкраще, це слухати свою 

інтуїцію, 

    

B краще спробувати, пройшовши стажування,     

C найкраще для мене: спостерігати за 

професіоналами у роботі та почути відгуки, 

    

D головне, проаналізувати усі деталі: здібності, 

перспективи працевлаштування, 

зарплатню… 
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Тепер для кожного з 12 запитань перенесіть у таблицю цифру, яку ви привласнили 

кожному реченню: 

 Запитання 1 c ___ a ___ b ___ d ___ 

 Запитання 2 d ___ b ___ c ___ a ___ 

 Запитання 3 a ___ c ___ d ___ b ___ 

 Запитання 4 d ___ b ___ a ___ c ___ 

 Запитання 5 b ___ c ___ d ___ a ___ 

 Запитання 6 c ___ a ___ b ___ d ___ 

 Запитання 7 d ___ b ___ c ___ a ___ 

 Запитання 8 a ___ d ___ b ___ c ___ 

 Запитання 9 c ___ b ___ a ___ d ___ 

 Запитання 10 b ___ a ___ c ___ d ___ 

 Запитання 11 c ___ b ___ d ___ a ___ 

 Запитання 12 b ___ d ___ a ___ c ___ 

Всього 
 ___ 

I 

___ 

Ab 

 ___ 

Ac 

 ___ 

R 

Числа, які слід 

заносити на осі 
I - Ab –2 (9) =___ Ac - R – 2 (5) =___ 

 

Інструкція для підрахунку балів: 

В кожному стовпчику підрахуйте кількість балів.  

Від числа у І-й колонці (I) відніміть кількість балів з ІІ колонки (Ab) та відніміть 2 (для 

студентів до 18 років) або 9 (для студентів від 19 років).  

Від числа у ІІІ-й колонці (Ac) відніміть кількість балів з IV колонки (R) та відніміть 2 

(для студентів до 18 років) або 5 (для студентів більше 18 років).  

Ці два числа занесіть на осі координат: на горизонтальну ось абсцис занести перше 

число, а на вертикальну ось ординат-друге. Обидві точки з'єднайте разом. 

Ці два числа занесіть на осі координат: на горизонтальну ось абсцис занести перше 

число, а на вертикальну ось ординат-друге. Обидві точки з'єднайте разом. 
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Додаток А-3 

Дослідження за емоційно-вольовим критерієм 

 

ТЕСТ «ОЦІНКА ПРАЦЬОВИТОСТІ І ПРАЦЕЗДАТНОСТІ» 
 

Відповідаючи на запитання тесту, необхідно вибрати один з трьох варіантів відповіді. 

 

1. Чи часто ви виконуєте роботу, яку цілком можна було б передати іншим: 

а) так; 

б) рідко; 

в) дуже рідко. 

2. Як часто через зайнятість ви обідаєте наспіх: 

а) часто; 

б) рідко; 

в) дуже рідко. 

3. Як часто ту роботу, яку ви не встигли виконати вдень, ви виконуєте ввечері: 

а) рідко; 

б) періодично; 

в) часто 

4. Що для вас характерно: 

а) ви працюєте більше за інших; 

б) ви працюєте як усі; 

в) ви працюєте менше всіх за рахунок організованості. 

5. Чи можна сказати, що фізично ви були б більш міцним і здоровим, якби були менш старанні в 

навчанні або на роботі: 

а) так; 

б) важко сказати; 

в) ні. 

6. Чи помічаєте ви, що через старанність в роботі, навчанні ви мало часу приділяєте спілкуванню 

з друзями: 

а) так; 

б) важко сказати; 

в) ні. 

7. Чи не характерно для вас те, що рівень працездатності останнім часом став дещо падати: 

а) так; 

б) важко відповісти; 

в) ні. 

8. Чи помічаєте ви, що останнім часом втрачаєте інтерес до знайомих і друзів, які не пов'язані з 

вашим навчанням, роботою: 

а) так; 

б) відповісти важко; 

в) ні. 

9. Чи підлаштовуєте ви свій спосіб життя під потреби навчання, роботи: 

а) так; 

б) коли як; 

в) швидше за все, ні. 

10. Чи здатні ви змусити себе працювати в будь-яких умовах: 

а) так; 

б) коли як; 

в) ні. 

11. Чи дратують вас люди, які відпочивають, в той час як ви працюєте: 

а) так; 

б) коли як: 
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в) ні. 

12. Як часто ви захоплені роботою, навчанням: 

а) часто; 

6) періодично; 

в) рідко. 

13. Чи були останнім часом у вас ситуації, щоб ви не могли заснути, думаючи про свої проблеми 

у навчанні або роботі: 

а) часто; 

б) періодично; 

в) рідко. 

14. У якому темпі ви зазвичай працюєте: 

а) повільно, але якісно; 

б) коли як; 

в) швидко, але не завжди якісно. 

15. Чи працюєте ви під час канікул, відпустки: 

а) найчастіше так; 

б) іноді; 

в) ні. 

16. Що для вас характерно з точки зору професійного самовизначення: 

а) я давно обрав для себе професію і прагну професійно самовдосконалюватися; 

б) я точно знаю, яка професія мені найбільше підходить, але для того щоб оволодіти нею, немає 

відповідних умов; 

в) я ще не вирішив, яка професія мені підходить. 

17. Що б ви хотіли: 

а) мати дуже цікаву і творчу роботу, нехай навіть не завжди високооплачувану; 

б) роботу, де потрібні працьовитість і завзятість, високооплачувану: 

в) роботу, яка не потребує великої напруги і сил, але достатньо пристойно оплачувану. 

18. Чи вважали вас батьки, вчителі людиною посидючою і старанною: 

а) так; 

б) коли як; 

в) ні. 

 

Ключ до тесту: При підрахунку сумарного числа балів відповіді оцінюються: А – 3 бали, Б – 2 

бали, В – 1 бал. 

Рівень працьовитості та працездатності: 

18 – 25 – дуже низький рівень 

26 – 28 – низький 

29 – 31 – нижче середнього 

32 – 34 – трохи нижче середнього 

35 – 37 – середній рівень 

38 – 40 – трохи вище середнього 

41 – 43 – вище середнього 

44 – 46 – високий рівень 

47 – 50 – дуже високий рівень 

51 – 54 – найвищий 

Найкращі результати – це інтервал між 41 і 46 балами. Якщо людина набрала більше, це свідчить 

про її схильність до трудоголізму - вона надмірно старанна у роботі, що нерідко призводить до 

стресових ситуацій і навіть виснаження нервової системи. 
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Тест «ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО САМОРОЗВИТКУ І САМООСВІТИ» 

Оберіть один з трьох варіантів відповіді: 

1. За що вас цінують ваші друзі: 

а) відданий і вірний друг; 

б) сильний і готовий у важку хвилину за них постояти; 

в) ерудований, цікавий співрозмовник. 

2. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам найбільше підходить: 

а) цілеспрямований; 

б) працьовитий; 

в) чуйний. 

3. Як ви ставитеся до ідеї ведення особистого щоденника, до планування своєї роботи на рік, 

місяць, найближчий тиждень, день: 

а) думаю, що найчастіше це марна трата часу; 

б) я намагався це робити, але нерегулярно; 

в) позитивно, оскільки я давно це роблю. 

4. Що вам найбільше заважає професійно самовдосконалюватися, краще вчитися: 

а) немає достатньо часу; 

б) немає підходящої літератури; 

в) не завжди вистачає сили волі та наполегливості. 

5. Які типові причини ваших помилок і промахів: 

а) неуважний; 

б) переоцінюю свої здібності; 

в) точно не знаю. 

6. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам найбільше підходить: 

а) наполегливий; 

б) посидючий; 

в) доброзичливий. 

7. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам найбільше підходить: 

а) рішучий; 

б) допитливий; 

в) справедливий. 

8. На основі порівняльної самооцінки виберіть, яка характеристика вам найбільше підходить: 

а) генератор ідей; 

б) критик; 

в) організатор. 

9. На основі порівняльної самооцінки виберіть, які якості у вас розвинені більшою мірою: 

а) сила волі; 

б) пам'ять; 

в) обов'язковість. 

10. Що найчастіше ви робите, коли у вас з'являється вільний час: 

а) займаюся улюбленою справою, у мене є хобі; 

б) читаю художню літературу; 

в) проводжу час з друзями або в колі сім'ї. 

11. Яка з наведених нижче сфер для вас, останнім часом, являє пізнавальний інтерес: 

а) наукова фантастика; 

б) релігія; 

в) психологія. 

12. Ким би ви могли себе максимально реалізувати: 

а) спортсменом; 

б) вченим; 

в) художником. 

13. Яким, найчастіше, вважають або вважали вас вчителя: 

а) працьовитим; 
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б) кмітливим; 

в) дисциплінованим. 

14. Який з трьох принципів вам найближче за всіх, і ви дотримуєтеся його частіше всього: 

а) живи і насолоджуйся життям; 

б) жити, щоб більше знати і вміти; 

в) життя прожити – не поле перейти. 

15. Хто найближче до вашого ідеалу: 

а) людина здорова, сильна духом; 

б) людина, яка багато знає і вміє; 

в) людина, незалежна і впевнена у собі. 

16. Чи вдасться вам в житті досягти того, про що ви мрієте в професійному і особистому плані: 

а) думаю, що так; 

б) швидше за все, так; 

в) як пощастить. 

17. Які фільми вам найбільше подобаються: 

а) пригодницько-романтичні; 

б) комедійно-розважальні; 

в) філософські. 

18. Уявіть собі, що ви заробили мільярд, куди б ви хотіли його витратити: 

а) подорожував би і подивився світ; 

б) поїхав би вчитися за кордон або вклав гроші в улюблену справу; 

в) купив би котедж з басейном, меблі, шикарну машину і жив би у своє задоволення 

 

Ваші відповіді на запитання тесту оцінюються таким чином: 
№ 

запитання 

А Б В № 

запитання 

А Б В Рівень здатності до саморозвитку та самоосвіти:  

18 – 25 – дуже низький рівень 

26 – 28 – низький 

29 – 31 – нижче середнього 

32 – 34 – трохи нижче середнього 

35 – 37 – середній рівень 

38 – 40 – трохи вище середнього 

41 – 43 – вище середнього 

44 – 46 – високий рівень 

47 – 50 – дуже високий рівень 

51 – 54 – найвищий 

1 2 1 3 10 2 3 1 

2 3 2 1 11 1 2 3 

3 1 2 3 12 1 3 2 

4 3 2 1 13 3 2 1 

5 2 3 1 14 1 3 2 

6 3 2 1 15 1 3 2 

7 2 3 1 16 3 2 1 

8 3 2 1 17 2 1 3 

9 2 3 1 18 2 3 1 

 

ТЕСТ «ОЦІНКА САМООРГАНІЗОВАНОСТІ» 
Цей тест допоможе вам визначити, яким чином ви керуєте своїм часом та чи організована ви 

людина. 

Оберіть одну відповідь. 

1.Хороша самоорганізація повинна більшою мірою базуватись на здоровому глузді. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

2. Що найменше раз на день ви шукаєте ключі, окуляри чи запальничку. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

3. Метод Декарта полягає у тому, щоб розділити кожну проблему на декілька частин а не 

розглядати їх в цілому. А ви? 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 
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в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

4. Ви можете знайти будь-який документ менш ніж за 5 хвилин у вас вдома або в офісі. 

 а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

5. Організованість створена для людини, а не людина для організованості. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

6. Ви трохи спізнюєтесь зі сплатою рахунків або зі здачею роботи у призначений термін. 

а. часто 

б. час від часу 

в. рідко 

г. ніколи 

7. Організованість – синонім складностей. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

8. Краще надмірна уява аніж надмірна організованість. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

9. Ви порівнюєте ціни в декількох магазинах перед тим, як купити дорогий предмет. 

а. завжди 

б. часто 

в. інколи 

г. ніколи 

10. Організованості не можна навчитись, це вроджене. 

а. повністю згоден 

б. скоріше згоден 

в. скоріше не згоден 

г. зовсім не згоден 

11. Ви колись спізнювались на поїзд або літак. 

а. ніколи 

б. максимум 1-2 рази, не з вашої вини 

в. більше ніж двічі 

12. Організованість – це перш за все 

а. втрата поезії 

б. звичайна справа 

в. економія часу 

13. На підприємстві організованість сприяє: 

а. спілкуванню та діалогу 

б. принципу «кожен за себе» 

14. Вам необхідно зігнути 1 000 листків та покласти кожен у конверт. Ваші дії:  

а. берете перший листок згинаєте його, кладете у конверт, потім берете наступний 

б. спочатку згинаєте усі листки, а потім усі вкладаєте у конверти 

в. протягом усього процесу ви змінюєте техніку, покращуючи її 

15. Стандартизація – це  
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а. встановлення правил 

б. зниження до середнього показника 

в. рівний розподіл 

16. Ідеальна кар’єра – це 

а. започаткування власної компанії 

б. виконання різноманітної та цікавої роботи 

в. підйом по кар’єрних сходах у великій компанії 

17. Ви скоріш прибічник  

а. принципу «безтурботність та інтуїція» 

б. принципу «об’єктивність та організованість»  

в. принципу «відносини та дійсність» 

18. Ваші доходи. 

а. Ви повністю витрачаєте 

б. Ви залишаєте собі невеликий запас 

в. Ви стараєтесь зекономити та отримати додатковий дохід щоб зробити важливу покупку 

19. Чи завжди ви знаєте, чого від вас очікують, або що ви самі очікуєте, коли ви беретесь за 

роботу? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

20. Перед тим, як дзвонити співрозмовнику по телефону (тільки не близькому другові) чи 

складаєте ви список питань, які плануєте обговорити? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

21. Чи виникає у вас відчуття, що вам бракує часу на виконання справ? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

22. Чи регулярно ви користуєтесь діловим записником? 

так 

ні 

23. Чи часто ви робите декілька справ одночасно? 

так  

ні 

24. Протягом ваших щоденних переїздів, чи схильні ви їхати тими самими маршрутами та тим 

самим транспортом? 

так 

ні 

25. На роботі або вдома чи було таке, що ви не відповідали на телефонні дзвінки? 

так 

ні 

26. Чи складаєте ви раз на тиждень список справ, які треба зробити? 

так 

ні 

27. Чи складаєте ви план або робите чернетку, перед тим як писати текст чи лист? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

28. Якщо у вас є діловий записник, чи часто ви робите у ньому зміни? 

так 

ні 

 

29. Чи часто ви забуваєте подзвонити або передзвонити людям по телефону? 

так 

ні  

30. Чи завжди ви берете з собою якусь роботу, коли буваєте у роз’їздах? 
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так 

ні 

31. Чи багато часу ви проводите за зустрічами чи обговореннями, на роботі та вдома? 

так 

ні 

32. Чи можете ви вирізняти важливі та термінові справи? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

33. Чи вам часто трапляється працювати з одними й тими самими документами? 

так 

ні 

34. Чи легко ви перериваєтесь протягом роботи чи якоїсь діяльності? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

35. Чи можете ви швидко пригадати 3 важливі справи, які вам треба виконати завтра? 

так 

ні 

36. Чи часто вас захоплюють (захоплювали) зненацька прохання керівників? 

так 

ні 

37. Чи розставляєте ви пріоритети при виконанні декількох завдань? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

38. Зустрічі, у яких ви берете участь або справи, які ви організовуєте, закінчуються вчасно? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

39. Чи вмієте ви правильно визначати час, за який потрібно виконати роботу? 

найчастіше так 

найчастіше ні 

40. Чи часто ви відкладаєте справи на завтра? 

так 

ні 
Відповіді 

        А        Б        В        Г                       А       Б         В        Г 
 

 

 

Додайте 1 бал за відповідь «так» на 

запитання 21, 23, 24, 29, 31, 33, 34, 

36 та 40. 

Додайте 1 бал за відповідь «ні» на 

запитання 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 

30, 32, 35, 37, 38 та 39. 

Інтерпретація результатів: 

34 бали і більше – високий рівень само організованості людини. 

Від 33 до 21 бала відповідає середньому рівню самоорганізованості. 

Менше 20 балів – низький рівень самоорганізованості.  
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Додаток А-4 

Анкети для викладачів для дослідження психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними 

науковими текстами для студентів (авторська розробка) 

 

Шановний колего! 

 

Дане дослідження має на меті визначення психологічних особливостей 

навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими 

текстами та шляхи підвищення ефективності такого навчання. Дослідження 

складається з чотирьох анкет, до кожної з яких надана інструкція. Ваша думка 

має важливе значення для нас! Дякуємо за Вашу участь у дослідженні! 

 

Анкета «Мотиви роботи з іншомовними науковими текстами» 

1. Розташуйте мотиви вивчення іноземних мов студентами технічних 

спеціальностей, починаючи з найбільш значущого і закінчуючи найменш 

значущим: 

 для можливості продовжити своє навчання чи працювати за кордоном; 

 для того, щоб бути більш компетентним спеціалістом; 

 для того, щоб бути всебічно розвиненою людиною; 

 з метою спілкування з іноземними фахівцями; 

 оскільки вивчення іноземної мови професійного спрямування входить у 

навчальний план; 

 з метою отримання хорошої оцінки з іноземної мови; 

 для того, щоб знайти роботу за кордоном та заробляти порівняно великі 

гроші; 

 аби не мати проблем з заліком (іспитом), не втратити стипендію, тощо. 

2. Перерахуйте ефективні, на Вашу думку, способи мотивувати студентів до 

роботи з іншомовними науковими текстами (2-4 способи). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Чи необхідно, на Вашу думку, розвивати мотивацію досягнення успіху 

студентів? 

Так 

Ні 

Важко сказати 

4. Чи застосовуєте Ви психологічні вправи, тренінги з розвитку мотивації 

досягнення успіху на своїх заняттях, проводите мотивуючі бесіди зі 

студентами? 

Так 

Ні 

Інколи 
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Анкета «Фактори ефективного навчання роботі з іншомовними науковими 

текстами» 

1. Назвіть фактори, які дозволять викладачу підвищити ефективність 

опанування студентами іншомовних наукових текстів. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Чи відбувається диференціація на Ваших заняттях? 

Так 

Інколи 

Ні 

3. У яких ситуаціях відбувається диференціація протягом навчання на Ваших 

заняттях? 

При перевірці засвоєння навчального матеріалу; 

Під час пояснення нового матеріалу; 

Під час закріплення нового матеріалу; 

При розподілі завдань до тексту; 

При визначенні обсягу і змісту домашнього завдання; 

на всіх етапах. 

4. За яким критерієм відбувається диференціація студентів у Ваших навчальних 

групах? 

За рівнем опанування іноземної мови; 

За інтересами та потребами студентів; 

За когнітивним стилем студентів; 

За їхнім типом інтелекту; 

За стилем їхньої роботи з іншомовними науковими текстами. 

 

Анкета «Особливості організації навчання студентів роботі з іншомовними 

науковими текстами» 

1. Які види роботи ви застосовуєте протягом роботи з іншомовними науковими 

текстами на практичних заняттях? 

Дотекстові вправи 

Текстові вправи 

Післятекстові вправи 

Мозкові штурми 

Дискусії за тематикою текстів 

Проектні роботи 

Ваш варіант 

2. Хто здійснює підбір іншомовних наукових текстів для роботи на практичних 

заняттях та вдома? 

Викладач 

Студенти 

Як викладач так і студент, в залежності від виду роботи 

На заняттях використовуються тексти з підручника, який затверджений у 

навчальній програмі 
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3. Якими перекладацькими ресурсами користуються Ваші студенти протягом 

читання іншомовних наукових текстів?  

Паперовими словниками 

Словниками у смартфоні 

Онлайн перекладачами 

Екранними перекладачами 

 

Анкета «Формування самоорганізованості студентів» 

1. Чи важливо, на Вашу думку, говорити зі студентами про прийоми та методи 

самоорганізації? 

Так 

Ні 

Важко сказати 

2. Чи впливає, на Вашу думку,  розвиток самоорганізованості студентів на їхню 

мотивацію до навчання? 

Так 

Ні 

Важко сказати 

3. Чи впливає, на Вашу думку, розвиток самоорганізованості студентів на їхню 

успішність у навчанні? 

Так 

Ні 

Важко сказати 

4. Чи проводите Ви бесіди зі студентами про користь планування, переваги 

тайм-менеджменту? 

Так 

Ніколи 

Інколи 
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Додаток Б 

КОМПЛЕКС ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

РОБОТИ З ІНШОМОВНИМИ НАУКОВИМ ТЕКСТАМИ 

 

Розділ 1. Мотивація – рушійна сила успішного фахівця. 

Тема 1. 1. «Я хочу стати найкращим фахівцем!» 

Тренінгове заняття 1 

Мета заняття:  

 ознайомитись з метою та завданнями програми практичних занять; 

 дізнатися ступінь налаштування групи і кожного окремого учасника на 

роботу протягом тренінгів; 

 сформувати позитивну мотивацію до оволодіння іноземними мовами. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. «Самопрезентація».  

Процедура проведення: викладач пропонує студентам по черзі 

представити себе (мовою, що вивчають), свою спеціалізацію (якщо група 

збірна); представити переваги своєї професії, пояснити який вклад вони 

можуть внести у розвиток тієї галузі, яку обрали. 

2. Творче завдання «Мої очікування від програми тренінгів».  

Процедура проведення: кожен з учасників коротко, бажано однією 

фразою відповідає на такі запитання: «З яким настроєм я прийшов на 

тренінг?» «Чи брав участь я в інших подібних заняттях раніше?» «Що я чекаю 

від сьогоднішнього дня (від роботи протягом тренінгів?)» 

3. Творче завдання «Лист самому собі».  

Процедура проведення: на чистому листі паперу кожен учасник повинен 

написати лист самому собі, починаючи його з «Любий (своє ім’я), в якому 

опише свої очікування від проходження програми практичних занять. Лист 

слід згорнути і підписати (можна покласти лист у конверт і підписати його) та 

кинути в імпровізовану поштову скриньку. Після завершення курсу тренінгів 

обговорити свої початкові очікування та реальні результати. 

4. Групова дискусія «Навіщо потрібно вивчати іноземні мови?»  

Процедура проведення: кожному учаснику дається слово і він повинен 

висловитись, з якою метою, на його думку, необхідно вивчати іноземні мови 

та обґрунтувати свою відповідь. Серед можливих відповідей: подорожі за 

кордон, спілкування з іноземцями, перегляд фільмів іноземною мовою, 

читання літератури в оригіналі тощо. Викладач поступово підводить учасників 

дискусії до обговорення мотивів вивчення іноземних мов заради професійного 

самовдосконалення та кар’єрного зростання. 
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5. Вправа «Якщо я буду знати англійську (французьку, німецьку) мову». 

Процедура проведення: перший учасник промовляє мовою, яку вивчає, фразу 

«Якщо я буду знати досконало іноземну мову, то …», він повинен закінчити 

речення. Наприклад, «то я зможу читати іншомовні наукові тексти в 

оригіналі». Наступний учасник повинен почати з цієї, другої частини речення, 

вживаючи умовний спосіб «Якщо я буду читати іншомовні наукові тексти в 

оригіналі» та закінчити на свій розсуд. І так далі, допоки усі учасники не 

висловляться. Мета вправи полягає у тому, щоб показати студентам, які 

переваги вони матимуть, якщо будуть вчити та вдосконалювати свої знання 

іноземної мови. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 налаштуватись на роботу в групі; спрогнозувати результати участі у 

тренінговій програмі;  

 усвідомити важливість оволодіння іноземними мовами для професійного та 

особистісного самовдосконалення.  

Тренінгове заняття 2. 

Мета заняття:  

 ознайомитись з видами мотивації;  

 проаналізувати вплив внутрішніх та зовнішніх мотивів на формування 

особистості майбутнього фахівця; 

 сформувати внутрішньою мотивацію до професійного самовдосконалення. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Мотивація. Теорії мотивації». 

2. Групова дискусія: «Природа наших навчальних та професійних 

мотивів». 

Студенти обговорюють такі питання: «Звідки походить мотивація: 

ззовні чи зсередини (зовнішня та внутрішня мотивація)?», « Чи впливають 

сторонні на ваш вибір?» «Чому я обрав таку професію?», «Хто чи що 

підштовхнуло мене до вибору професії (спеціальності)». 

3. Вправа «Найкращий мотив» [111; с. 229]. 

Процедура проведення: викладач зачитує по два мотиви, головні 

причини, через які усі люди повинні обирати собі професію. У ході 

обговорення, шляхом голосування учасники повинні вирішити, який мотив 

найкращий. 

Список мотивів включає: 1) можливість стати відомим, прославитись; 

2) можливість продовжити сімейні традиції; 3) можливість продовжити 

навчання зі своїми товаришами; 4) можливість служити людям; 5) хороший 
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заробіток; 6) значення для економіки країни, суспільне та державне значення 

професії; 7) легкість отримання роботи; 8) перспективність роботи; 

9) можливість проявити свої здібності; 10) можливість спілкуватись з людьми; 

11) збагачення знаннями; 12) робота, різноманітна за змістом; 

13) романтичність, благородство професії; 14) творчій характер професії, 

можливість робити відкриття; 15) важка, складна робота; 16) легка, спокійна 

робота.  

Викладач читає по парі весь список мотивів і студенти обирають із 

запропонованої пари мотивів найбільш важливий. В результаті у викладача 

залишається список з 8 мотивів, потім дія повторюється. 

4. Вправа «Метод незакінчених речень «Самомотивація».  

Процедура проведення: пропонується список фраз, які учасники повинні 

доповнити, в залежності від ситуації, та цілі, які вони хотіли би досягти в 

даний момент: 

Фрази, що мотивують: 

 Я здатний …. 

 Я маю усі здібності, щоб стати (досягти) … . 

 Я хочу вміти … . 

 Я стаю все більш і більш … . 

 Мені дуже добре вдається … .  

 Коли я навчаюсь, я стаю все більше … .  

 Я навчаюсь у середньому … годин щодня.  

 У мене є усі можливості, аби досягнути успіху! 

Запишіть ці фрази на листку паперу та прикріпіть його на стіні біля 

робочого столу. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 зрозуміти природу своїх навчальних мотивів;  

 сформувати позитивну внутрішню мотивацію до оволодіння своєю 

професією. 

 

Тема 1.2. «Я досягну успіху!» 

Тренінгове заняття 3. 

Мета заняття:  

 розвинути стійке прагнення до самостійного досягнення поставленої цілі; 

 сформувати синдрому досягнення (переважання мотивів досягнення успіху 

на мотивами уникнення невдач); 

 звільнитися від негативних емоцій;  
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 поділитися труднощами у своїй професійній діяльності та особистому 

досвіді;  

 практикувати самоіронію.  

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Теорія мотивації досягнення успіху Т. Елерса». 

2. Групова дискусія: Притча «Відкриті можливості» [60; 99]. 

Якось вночі до одного чоловіка прийшов ангел і розповів йому про 

можливості, які чекають на нього: величезні багатства, гідне становище в 

суспільстві, одруження з прекрасною жінкою. 

Все своє життя ця чоловік чекав обіцяних чудес, але нічого не відбулося, 

і врешті-решт він помер на самоті й убогості. Коли він дійшов до воріт раю, то 

побачив ангела, який приходив до нього багато років тому, і заявив йому: 

 Ти обіцяв мені величезні багатства, гідне становище в суспільстві і 

прекрасну дружину. Все своє життя я чекав ... але нічого не відбулося. 

 Я не це тобі обіцяв,  відповів ангел.  Я обіцяв тобі можливості 

багатства, високого становища в суспільстві і зустрічі з прекрасною жінкою, 

яка може стати твоєю дружиною, а ти їх пропустив. 

Чоловік був спантеличений.  

 Я не уявляю, про що ти говориш.  сказав він. 

 Ти пам'ятаєш, одного разу у тебе була ідея ризикованого комерційного 

підприємства, але ти побоявся невдачі і не став діяти?  запитав ангел. 

Чоловік кивнув. 

 Через те, що ти відмовився здійснювати її, ідея була через декілька 

років віддана іншій людині, яка не дозволила страхам зупинити її, і, якщо ти 

пам'ятаєш, він став одним з найбагатших людей в царстві. 

 І ще, пам'ятаєш,  сказав ангел,  був випадок, коли великий землетрус 

струснув місто, зруйнувавши багато будинків, і тисячі людей не могли 

вибратися з-під уламків. У тебе була можливість допомогти знайти і врятувати 

людей, що вижили, але ти боявся, що під час твоєї відсутності мародери 

вломляться у твій будинок і вкрадуть все твоє майно, тож ти не звертав увагу 

на заклики про допомогу і залишився вдома. 

Чоловік кивнув, згадавши про свій ганебний вчинок.  

 Це була твоя чудова можливість врятувати сотні людських життів, 

щоб тебе поважали всі люди, які залишилися в живих в місті,  сказав ангел. 

 Ти пам'ятаєш жінку, прекрасну рудоволосу жінку, яка тобі дуже 

подобалася. Вона не була схожа ні на одну іншу з тих, кого ти бачив до цього і 

після цього, але ти думав, що вона ніколи не погодиться вийти заміж за 

такого, як ти, і, боячись відмови, ти пройшов повз неї? 
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Чоловік знову кивнув, але тепер в його очах стояли сльози.  

Так, друже,  сказав ангел,  вона стала б твоєю дружиною, з нею тобі 

пощастило би мати багато прекрасних дітей, і з нею ти був би по-справжньому 

щасливий все життя. 

Дебрифінг: протягом обговорення притчі студенти відповідають на 

запитання викладача: «Чому чоловік помер у скруті та на самоті?», «Які 

страхи перешкоджали здійсненню бажань чоловіка?», «Що б ви порадили 

чоловіку у кожному конкретному випадку, коли йому випадала якась чудова 

нагода?» 

3. Вправа «Кошик з невдачами» [245; 152]. 

Процедура проведення: учасники сідають у коло, у центрі якого стоїть 

сміттєва корзина. Учасники мають пригадати ситуацію, пережиту нещодавно і 

яка закінчилась невдачею, написати на листку паперу слово чи фразу, 

пов’язану з цією ситуацією. Потім кожен учасник по черзі пояснює свою 

ситуацію одногрупникам і кидає папірець у сміттєву корзину. В кінці тренінгу 

викладач запитує, які почуття пережили учасники тренінгу після закінчення 

вправи. 

4. Вправа «Подолай перешкоду» [111; 217]. 

Процедура проведення: всі учасники вишикуються в одну лінію. 

Обирається один учасник, який першим буде долати перешкоди, що 

представлять інші учасники команди. Кожен придумує, якою емоціональною 

перешкодою він буде (сум, лінь, образа, нерішучість, тощо). Учасник, який 

долає перешкоду, повинен мобілізувати усю свою волю та постаратися 

швидко зрозуміти, як слід її подолати. Усі відповіді записуються на дошці. 

Дебрифінг: Які способи подолання вам найбільше запам’ятались і які 

здаються найбільш ефективними? Які виявились найбільш оригінальними?  

5. Творче завдання «Створення мотиваційного плакату». Учасники 

отримують завдання підготувати плакат з цитатою іноземною мовою, 

написати невелике ессе-рефлексію мовою, яку вивчають, з використанням 

обраної цитати та презентувати його на наступному практичному занятті. 

Цитати мають розкривати тему тренінгового заняття «Досягення успіху»: 

«Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice 

and most of all, love of what you are doing or learning to do » (Pele), «Success 

consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm » (Winston 

Churchill); « Les deux freins à la réalisation de nos rêves sont la peur et la paresse » 

(Luc Ferry).  

6. Творче завдання «Історія людини, яка досягла успіху». Студентам 

дається завдання знайти приклади з історії, літератури, кіно, коли люди з 

високою мотивацією до успіху досягали своєї цілі (наприклад, фільм 
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«Манджхі: Людина гори» (2015), про чоловіка, який власноруч прорубав шлях 

крізь гору впродовж 22 років). Протягом обговорення студенти аналізують, що 

саме спонукало цих людей досягти поставленої мети. 

Основні результати: завдяки роботі протягом практичного заняття 

зможуть: 

 навчитися отримувати урок зі своїх помилок;  

 навчитися знаходити в собі ресурси для подолання емоційних «перешкод». 

Тренінгове заняття 4. 

Мета заняття:  

 сформувати прагнення обирати більш складні завдання; 

 визначити звичні та креативні стратегії подолання перешкод;знайти більш 

ефективні рішення,  

 навчитися долати страхи, перешкоди;  

 навчитися саморозкриттю, позитивному мисленню; 

 навчитися знаходити у собі сильні сторони, завдяки яким можна досягти 

поставленої мети. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Вправа «Стіна перешкод» [245; 191]. 

Процедура проведення: викладач пропонує учасникам уявити стіну 

(цегляну, бетонну тощо). За бажанням, протягом перерви, коли учасники 

відсутні, можна побудувати з меблів, які стоять в аудиторії, «стіну», що 

символізує перешкоду в житті, проблему, яку потрібно вирішити. Кожен 

учасник тренінгу повинен запропонувати свою стратегію переходу по іншу 

сторону «стіни» (розламати стіну, проповзти під стіною, пройти через іншу 

аудиторію чи навіть через вікно, пройти самому або у двох, допомагаючи один 

одному), не копіюючи стратегію своїх одногрупників. Потім кожен повинен 

провести паралель з професійною ситуацією, коли виникає якесь утруднення 

чи перешкода, та пояснити свою стратегію на конкретному прикладі. 

2. Вправа «Кроки до успіху» [111; с. 220]. 

Процедура проведення: у лівій стороні листка паперу намалювати сходи 

– не менше 5 кожен крок, побачити слова та образи, які їм відповідають. 

Скласти список усього сходинок, вгорі написати свою мету, до якої ведуть ці 

сходи. На кожній сходинці написати дію, яка приведе до успіху, досягненню 

задуманої цілі. Закрити очі та постаратися чітко уявити собі, що може 

завадити, глибоко вдихнути та «видихнути» думки, що відволікають. 

3. Вправа «Ресурси» [111; c. 222]. 

Процедура проведення: викладач дає студентам завдання подумати та 

сказати, які риси характеру можуть сприяти досягненню життєвих цілей, у 
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тому числі професійних, а потім написати на листку паперу чотири свої сильні 

якості (сторони), ресурси, які можуть допомогти у житті. 

4. Вправа «Моя маленька перемога».  

Процедура проведення: За завданням викладача, студенти мають 

пригадати ситуацію зі свого досвіду, коли вони досягали успіху (перемога у 

спортивному змаганні, призове місце на олімпіаді, ситуація, коли вони 

подолали страх, боязнь, тощо). Учасники повинні пригадати почуття, які 

пережили, коли досягли успіху, поділитися з іншими, яким чином їм вдалося 

перемогти над собою. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 навчитися ставити перед собою мету, візуалізувати її, знаходити шляхи її 

досягнення;  

 навчитися шукати способи подолання перешкод на шляху до поставленої 

мети;  

 аналізувати свої почуття, чинники, які призвели до успіху, перемоги над 

собою.   

 

Розділ 2. Пізнаємо себе. 

Тема 2.1. «Мій стиль роботи з іншомовними науковими текстами» 

Тренінгове заняття 5 

Мета заняття: 

  навчитися діагностувати свої індивідуальні психологічні особливості; 

 навчитися використовувати особливості своїх домінантних типів інтелекту 

для більш ефективного навчання. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Теорії множинного інтелекту Г. Гарднера та учіннєвих 

стилів Хані-Мамфорда». 

2. Групова дискусія «Мій тип інтелекту». 

Обговорення психологічних характеристик кожного типу інтелекту. 

Учасники разом з викладачем обговорюють та занотовують на дошці 

рекомендації для більш ефективного навчання та роботи з іншомовними 

науковими текстами для студентів з кожним типом інтелекту. 

3. Вправа «Портрет мого сусіда». Процедура проведення: за 

результатами тесту «Визначення типу інтелекту» кожен студент складає 

психологічний портрет свого сусіда згідно з його домінуючими типами 

інтелекту. 
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Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 діагностувати свої домінантні типи множинного інтелекту;  

 навчитися використовувати особливості своїх домінантних типів інтелекту 

для більш ефективної роботи з іншомовними науковими текстами.  

Тренінгове заняття 6. 

Мета заняття:  

 ознайомитись з учіннєвими стилями, та їхніми особливостями.  

 визначити домінантний учіннєвий стиль студентів-учасників експерименту. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Групова дискусія «Мій стиль роботи з іншомовним науковим текстом 

та його психологічні особливості». Обговорення психологічних характеристик 

кожного учіннєвого стилю. Учасники разом з викладачем обговорюють та 

занотовують на дошці рекомендації для більш ефективного навчання та 

роботи з іншомовними науковими текстами для студентів з кожним учіннєвим 

стилем. Викладач пояснює, що відсьогодні кожен з учасників експерименту 

буде слідувати цим рекомендаціям згідно своїх типів інтелекту та учіннєвого 

стилю. 

2. Вправа «Який я?» Процедура проведення: за результатами тесту «Ваш 

учіннєвий стиль» кожен студент складає свій психологічний портрет згідно з 

його учіннєвими стилями. 

3. Вправа «Метод незакінчених речень «Щоб краще навчатись мені 

потрібно».  

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 усвідомити важливість використання особливостей своїх учіннєвих стилів 

для більш ефективної роботи з іншомовними науковими текстами; 

 сформулювати практичні рекомендації для більш ефективного навчання та 

роботи з іншомовними науковими текстами для студентів з певним учіннєвим 

стилем. 

 

Тема 2.2. «Розвиваємо пам'ять» 

Тренінгове заняття 7. 

Мета заняття:  

 усвідомити важливість раціонального використання своєї пам’яті та 

покращення короткотривалої та довготривалої пам’яті; проаналізувати 

особливості людської пам’яті; 

 ознайомитись з методом асоціацій. 
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Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Пам’ять. Функціонування пам’яті. Види пам’яті». 

2. Групова дискусія: «Причини, які спонукають мене покращувати свою 

пам'ять», «Які переваги ви матимете, удосконалюючи свою пам'ять, 

покращуючи увагу та силу концентрації?»  

Процедура проведення: з поміж ряду причин (престиж в очах інших, 

збільшення ефективності у своїй роботі, економія часу, зменшення стресу 

перед екзаменами, тощо) студенти обирають свої варіанти та ранжують за 

ступенем важливості. Мета обговорення: усвідомлення необхідності та 

важливості покращення короткотривалої та довготривалої пам’яті, шляхом 

дискусії та обґрунтування кожної переваги. 

3. Дискусія «Взаємозв’язок пам’яті та мотивації».  

Процедура проведення: викладач пояснює учасникам, що пам'ять 

підпорядковується нашим особистим цілям, тому важливо стимулювати нашу 

пам'ять, а для цього потрібно знати свої цілі та мотиви, які нами керують. У 

запропонованому викладачем списку мотивів студенти ранжують мотиви, у 

порядку значимості, починаючи від самого значимого для них. Список 

мотивів: жага знань; цікавість; бажання досягти успіху; страх нудьги; бажання 

щось зробити; мої друзі; мій найкращий друг; мій хлопець (дівчина); мій 

батько – моя мати; мої однокурсник (колеги); мій викладач; цікавість до 

предмету; бажання бути кращим у свій спеціальності; необхідність заробляти 

гроші; конкуренція; бажання бути в курсі новин; винагорода. Також учасники 

можуть додати й інші мотиви. Учасники відповідають на запитання: «Навіщо 

ви хочете покращити свою пам'ять?» «Які переваги дадуть вам блискучі 

знання з тої чи іншої теми?» 

4. Діагностичний тест для самоперевірки «Чи ви знаєте все про 

пам'ять?» [278; с. 16]. 

5. Тренінг «Повернути час назад».  

Процедура проведення: викладач дає завдання учасникам: «Поверніть 

час назад та опиніться вранці того самого дня тижня, але минулого тижня. Ви 

щойно прокинулись… Пригадайте, що ви мали зробити того дня, огляньте усі 

деталі кімнати, в якій знаходитесь і т. і.» 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 зрозуміти принципи функціонування пам’яті та усвідомити взаємозв’язок 

між функціонуванням пам’яті, цілями та мотивами;  

 усвідомити важливість раціонального використання своєї пам’яті. 
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Тренінгове заняття 8.  

Мета заняття:  

 визначити, які чинники негативно впливають на стан пам’яті, та яким чином 

можна покращити свою пам'ять. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Групова дискусія: «Вороги» та «союзники» пам’яті», «Шляхи 

покращення пам’яті». Студенти мають визначити, які чинники негативно 

впливають на стан пам’яті, та яким чином можна покращити свою пам'ять; 

проаналізувати стратегії для кращого запам’ятовування необхідної інформації; 

навчитися використовувати мнемотехнічні прийоми для кращого 

запам’ятовування необхідної інформації. 

2. Навчальна гра «Я їду у подорож». 

Процедура проведення: перший учасник починає гру і говорить мовою, 

яку вивчає: « Я їду у подорож і кладу до валізи з собою зубну щітку». Другий 

учасник каже: «Я їду у подорож і кладу до валізи з собою зубну щітку та 

рушник», повторюючи попереднє слово та додаючи одне своє. Далі кожному 

учаснику потрібно вимовити всі слова, що сказали до нього у порядку їхньої 

появи та додати до них своє слово. Якщо учасник помилився, група допомагає 

йому, нагадуючи пропущене слово або переставляючи переплутані слова. 

Процедура закінчується тоді, коли три учасника поспіль не змогли відтворити 

увесь список без допомоги групи. 

Дебрифінг: після закінчення процедури підраховується кількість слів, 

яку вдалося безпомилково відтворити. Під час обговорення учасники 

описують свої способи запам’ятовування послідовності слів. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 покращити короткотривалу пам’ять шляхом утримання у пам’яті, без опори 

на записи, списку слів. 

Тренінгове заняття 9. 

Мета заняття:  

 проаналізувати стратегії для кращого запам’ятовування необхідної 

інформації; 

 активізувати та розвивати короткотривалу пам’ять. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Вправа «Світ змінюється».  

Процедура проведення: учасники оглядають аудиторію, в якій 

знаходяться, через хвилину, один або декілька учасників виходять з аудиторії. 

Протягом їхньої відсутності, ті хто залишились в аудиторії, пересідають на 
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інше місце та перекладають предмети. Коли ті учасник, що вийшли 

повертаються в аудиторію, вони мають вказати на те, що змінилось за їхньої 

відсутності. 

2. Гра «Скульптори» [59; 135].  

Процедура проведення: вибирається доброволець, який виходить за 

двері. Для першого разу обирають 3-4 особи, які будуть «матеріалом», решта 

учасників  «скульптори». Їх завдання: швидко «зліпити» скульптурну 

композицію з учасників, які виконують роль матеріалу. Скульптори спільно 

розставляють і надають певні пози учасникам, які повинні зберігати ці пози. 

Коли композиція готова, ведучий запрошує учасника, який чекав за дверима. 

Йому пропонується уважно подивитися на композицію (приблизно 5-10 

секунд) і ще раз вийти за двері. Після цього скульптурна композиція 

руйнується, ведучий «перемішує» всіх учасників. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 навчитися використовувати мнемотехнічні прийоми для кращого 

запам’ятовування необхідної інформації. 

Тренінгове заняття 10. 

Мета заняття:  

 активізувати та покращити короткотривалу пам’ять;  

 проаналізувати ефективність вивчених методів та прийомів для покращення 

запам’ятовування інформації. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Навчальна гра «Зіпсований телефон». 

Процедура проведення: 4-6 учасників тренінгу вишикуються у ряд. 

Викладач дає учаснику, який стоїть першим картку з короткою фразою мовою, 

що вивчають студенти. Фраза складається з 4-6 слів, це може бути скоромовка, 

відома цитата, прислів’я, приказка тощо. Перший учасник повинен тихо на 

вухо другому учаснику прочитати цю фразу, другий передати цю фразу 

третьому і так далі до останнього учасника у ряду. Останній учасник голосно 

вимовляє те, що він почув, після чого ведучий голосно зачитує вихідну фразу з 

картки. Завдання можна ускладнити, беручи більш довгі, складні фрази. 

Дебрифінг: учасники гри порівнюють вихідний текст з отриманим, 

обговорюють, що заважало запам'ятовуванню, що заважало командній роботі, 

хто як оцінює свою пам'ять тощо. 

2. Вправа «Згадай слово». 

Процедура проведення: викладач дає учасникам завдання: за 30 секунд 

пригадати та записати на листку паперу 10 слів, які би закінчувались на 
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«gram» (telegram, encephalogram, program і т.д.), –tion тошо. Після того, як 30 

секунд сплинуть, учасники по черзі зачитують по одному слову зі свого 

списку. Виграє той, у кого в списку залишиться принаймні одне слово, яке 

ніхто не записав. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 проаналізувати ефективність вивчених методів та прийомів для покращення 

запам’ятовування інформації та обрати найкращі для себе. 

 

Тема 2.3. «Стаємо більш уважними» 

Тренінгове заняття 11. 

Мета заняття:  

 проаналізувати умови покращення концентрації уваги; 

 покращити увагу та концентрацію уваги. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Увага. Види уваги. Властивості та закони уваги». 

2. Мозковий штурм: «Як довго залишатися сконцентрованим?» 

Отримані варіанти відповідей записуються у вигляді рекомендацій мовою, що 

вивчають: «Робіть частіше невеликі перерви у роботі», «Уникайте шумних 

місць», «Займайтеся спортом», тощо. 

3. Вправа «Лічилка».  

Процедура проведення: вправа виконується у колі. Учасникам 

пропонується пограти в лічилку: перший учасник називає число «один», 

учасник, що сидить зліва від нього називає число «два», потім наступний за 

ним по колу (за годинниковою стрілкою) говорить «три» і так далі. Учаснику, 

якому потрібно назвати число, що кратне «4» або містить в собі цифру «4» 

(наприклад, 4, 8,12, 14, 16 і т. д.), необхідно ляснути в долоні і тим самим 

пропустити хід. Дане число називає наступний за ним учасник. Якщо хтось 

помилився, то він вибуває з гри, але залишається сидіти на своєму місці, 

пропускаючи ходи. Можна ускладнити умови, додавши в процесі виконання 

вправи додаткову кратність, наприклад «3». В результаті плескати в долоні 

повинні учасники, на яких випадають числа: 3, 4, 6, 8, 9, 12 і т. д., таким чином 

учасники вибувають набагато швидше. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 проаналізувати чинники та умови, які дозволяють довго залишатися 

сконцентрованими. 
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Тренінгове заняття 12. 

Мета заняття:  

 тренування уваги та концентрації уваги. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Комплекс вправ на покращення уваги та концентрації уваги [278; 

с. 53–55]: 

- Вправа «Дорога». Процедура проведення: із заплющеними очима, 

уявіть собі два ряди дерев з кожного боку дороги. Подивіться на найближчі до 

вас дерева та слідкуйте поглядом за двома рядами дерев, допоки вони не 

зійдуться в одній точці. Таким чином можна уявляти рейки залізничної дороги 

чи дроти електричних стовпів. 

- Вправа «Гойдалка». Із заплющеними очима уявіть дитину на 

гойдалці. Слідкуйте за рухами гойдалки, які поступово уповільнюються до 

повної зупинки. 

- Вправа «Потяг». Із заплющеними очима уявіть потяг, який стоїть на 

станції. На платформі, позаду останнього вагону стоїть великий стенд, на 

якому написана літера І. Уявіть, що потяг відправляється і літера І стає 

дрібнішою допоки не стає крапкою, яка зникає на горизонті. 

- Вправа «Знак безкінечності». Розплющіть очі, правою рукою 

намалюйте у повітрі знак безкінечності. Повторіть цей рух лівою рукою, а 

потім зробіть те саме – із заплющеними очима. Насамкінець, не розплющуючи 

очі, намалюйте знак безкінечності подумки, не рухаючи руками. 

- Вправа «Квітка». Із заплющеними очима уявіть бутон квітки. Уявіть, 

як він повільно та поступово розкривається. Розслабтесь та відчуйте, як ви 

самі наповнюєтесь силами та розквітаєте, як ця квітка. 

- Вправа «Предмети». Розкладіть на столі 4–5 різних предметів. Один 

за одним, починаючи з останнього, приберіть усі предмети. Ту саму вправу 

повторіть подумки: заплющіть очі, уявіть предмети на столі, прибирайте їх 

один за одним. 

- Вправа «Цифри». Із заплющеними очима уявіть, як ви пишете на 

дошці цифру «1», потім «2» та «3». Подумки «витріть» спочатку «трійку», 

потім «двійку» і нарешті «одиницю».  

Кожну вправу слід повторювати вдома двічі або тричі на день, протягом 

3–4 днів. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 навчитися залишатися якомога довше уважними та сконцентрованими. 

 



255 

Змістовний модуль №3 Ефективна робота з іншомовними науковими 

текстами 

Тема 3.1. «Читаємо іншомовні наукові тексти з легкістю» 

Тренінгове заняття 13. 

Мета заняття:  

 проаналізувати основні лексико-стилістичні та граматичні особливості 

наукового дискурсу на прикладі англо- та франкомовних автентичних 

наукових статей. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Дискусія: «Утруднення, з якими ми зустрічаємось протягом читання 

іншомовних наукових текстів». Процедура проведення: викладач пропонує 

учасникам пригадати, з якими утрудненнями вони зустрічаються 

зустрічаємось протягом роботи з іншомовними науковими текстами, під час 

обговорення викладач записує на дошці відповіді, які надали учасники, усі 

разом згруповують названі утруднення (утруднення, пов’язані з 

особливостями наукового дискурсу, індивідуальних особливостей читача, 

його самоорганізацією і т.д.), потім усі разом обговорюють найбільш 

поширені утруднення та шляхи їх подолання. 

2. Вправа «Склади речення».  

Виконуються в підгрупах мовою, яку вивчають. Час виконання – 10–15 

хвилин. Процедура проведення: пропонуються три, не пов'язаних між собою, 

слова – терміни. Завдання кожної підгрупи – скласти якомога більше фраз, 

кожна з яких має включати всі три слова одночасно. Після закінчення часу 

кожна підгрупа зачитує свої версії. Перемагає підгрупа, яка написала 

найбільшу кількість варіантів фраз. 

3. Вправа «Склади текст».  

Учасникам роздаються роздруківки з науковим текстом іноземною 

мовою, який складається з 5–8 перемішаних абзаців. Завдання учасників: 

розташувати абзаци у правильному порядку аби відтворити початковий текст. 

4. Вправа «Робота над помилками».  

Учасникам роздаються роздруківки з науковим текстом іноземною 

мовою, у якому навмисно допущено ряд граматичних, лексичних, 

стилістичних помилок. Завдання учасників: виправити усі помилки. Для 

ускладнення завдання, викладач може не уточнювати, скільки саме помилок 

допущено у тексті. 

5. Вправа «Переплутані слова».  

Учасникам роздаються роздруківки з науковим текстом іноземною 

мовою, у якому ключові слова і терміни (кількістю від 10 і більше, іменники, 
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дієслова, дієслівні форми) переставлені місцями. Завдання учасників: 

розставити усі слова на свої місця. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 визначати структуру, лексико-стилістичні та граматичні особливості, які 

відрізняють іншомовний науковий дискурс;  

 навчитися працювати з тлумачними словниками, уникати машинного 

перекладу і використання онлайн перекладачів; 

 навчитися долати утруднення, пов’язані з розумінням довгих, заплутаних 

речень, побудовою логічних зв’язків у реченні тощо. 

 

 Тема 3.2 «Вчимось ефективній роботі з текстом» 

Практичні заняття 14-15.  

Мета занять:  

 ознайомитись з принципами та методами швидкого читання; 

 навчитися використовувати принципи та методи швидкого читання для 

більш ефективної роботи з іншомовними науковими текстами. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Міні-лекція «Види читання». Поняття та методи швидкого читання». 

2. Дискусія: «У чому полягає ефективне читання?», «Читацькі звички та 

алгоритми ефективної роботи з іншомовними науковими текстами». 

3. Вправа «Ефективне читання». Учасники отримують для домашнього 

опрацювання наукову статтю іноземною мовою, яку вони мають прочитати, не 

відволікаючись, і стараючись не перечитувати одні ті самі фрагменти чи 

фрази, відмітивши, скільки часу вони затратили на читання. Протягом читання 

потрібно підкреслювати (виділяти маркером) ключові слова, визначення, 

основні ідеї, приклади тощо та скласти, наприкінці роботи, письмове резюме 

прочитаного, використовуючи виділені слова. 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 навчитися більш раціональному читанню, навчитися уникати регресій під 

час читання;  

 переглянути та змінити свої читацькі звички та стратегії. 
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Змістовний модуль №4 Бережи час 

Тема 4.1. «Організовуємо свій час» 

Практичні заняття 16-17. 

Мета занять:  

  проаналізувати причини виникнення проблем з управлінням часом у людей 

та виявити шляхи подолання цих проблем; 

 навчитися орієнтуватися у часі, більш раціонально використовувати свій 

час, оптимально розподіляти робочий та вільний час; 

 проаналізувати перешкоди, які заважають раціонально розподіляти робочий 

час та виявити стратегії ефективного тайм-менеджменту. 

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Групова дискусія «Чим обумовлені проблеми людини в управлінні 

часом?» Учасники по черзі пропонують свої варіанти відповідей: особистою 

неорганізованістю, слабкою мотивацією до праці, невпевненістю в собі, 

недоліками планування, тощо). 

2. Творче завдання «Я і час». 

Викладач записує на дошці прислів’я на тему «Час» мовою, яку 

вивчають студенти за необхідності, студенти доповнюють цей список, 

шукаючи в Інтернеті інші прислів’я та приказки. Потім студенти обговорюють 

ці прислів’я, висловлюються, з якими вони повністю згодні, які вважають 

найбільш влучними, а з які – менш і чому.  

3. Вправа «Поглиначі часу» [125; с. 176]. 

Процедура проведення: викладач ділить групу на підгрупи, кожна 

підгрупа отримує список «Поглиначі часу» (1. Нечітка постановка мети. 

2. Відсутність пріоритету в справах, невміння вибирати головне. 3. Спроба 

занадто багато зробити за один раз. 4. Відсутність чіткого уявлення про 

майбутні завдання і шляхи рішення. 5. Погане планування робочого дня. 

6. Особиста неорганізованість («завалений письмовий стіл»).7. Недолік 

мотивації (байдуже ставлення до роботи).8. Недоліки співпраці з іншими або 

поділу праці.9. Нездатність сказати «Ні». 10. Відсутність самодисципліни. 

11. Невміння довести справу до кінця.12. Підвищене відволікання через 

телефонні дзвінки, спілкування у соцмережах тощо. 13. Синдром відкладання 

справ «на завтра». 14. Поспіх, нетерпіння. 15. Зосередженість на непотрібних 

деталях, які займають багато часу).  

Учасники аналізують отримані списки та вибирають ті «поглиначі» часу, 

які найбільш часто заважають їм в роботі, в житті, потім ранжують їх. Після 

цього кожен по колу зачитує три найголовніших «поглинача» часу. Тренер 

просить узагальнити сказане і виділити кілька груп перешкод, актуальних 
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саме для них. Потім викладач пропонує скласти список ресурсів та стратегій 

для подолання цих перешкод. 

4. Дискусія: «Як я організовую свій час на навчання у домашніх 

умовах?» «Як зробити роботу вдома ефективнішою?» «Як розподіляти час, 

щоб все встигати?»  

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 розробити індивідуальні стратегії управління часом;  

 створити власну схему управління часом. 

Тренінгове заняття 18. 

Мета заняття:  

 узагальнити отримані на практичних заняттях знання, набуті навички та 

досвід; 

  проаналізувати результати виконаної роботи, чи збігаються вони з 

очікуваннями, які мали учасники на початку експерименту.  

Інтерактивні техніки для проведення заняття: 

1. Тренінг «Переваги самоорганізації». Процедура проведення: «Вам 

запропоновано заповнити анкету, присвячену перевагам самоорганізації. Які з 

цих переваг найбільш важливі і які найбільшою мірою впливають на 

формування майбутнього фахівця? Що Ви запишете в якості визначення в 

графу «Організованість»? Аргументуйте свою відповідь». 

2. Групова дискусія: Процедура проведення: «Ви знаєте – для того, щоб 

в житті досягти чогось, потрібно регулярно докладати зусилля і постійно 

підвищувати свій професіоналізм. Але щоденна рутина вбиває всяке бажання 

трудитися і самовдосконалюватися. Що ви зробите, щоб змусити себе щодня, 

постійно працювати? Де Ви знаходите резерви для підвищення творчого 

потенціалу?» [19; с. 184]. 

3. Вправа «Зворотній відлік». 

Процедура проведення: «Сядьте зручно. закрийте очі і згадайте все в 

зворотному порядку, починаючи з того моменту, як я закінчу говорити. 

Згадайте все, якомога докладніше, що відбувалося на наших тренінгах, нічого 

не пояснюючи і не інтерпретуючи». 

Основні результати: завдяки роботі протягом тренінгового заняття 

зможуть: 

 проаналізувати переваги самоорганізації та її вплив на ефективність 

навчання і роботу з іншомовними науковими текстами; 

 підбити підсумки роботи групи та проаналізувати результати участі у 

тренінговій програмі. 
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Додаток В 

Довідки про впровадження результатів дисертації 

Додаток В–1 



260 

Додаток В–2 
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Додаток В–3 
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Додаток В–4 
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Додаток В–5 
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Додаток Г 

Список праць за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

 

1.  Цимбал І. В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у 

процесі фахової підготовки студентів. Актуальні проблеми психології: зб. 

наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України; за ред. 

С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.; Алчевськ: ЛАДО, 2013. Т. 1, вип. 

37. 222 с. С. 207–211. 

2.  Цимбал І. В. Індивідуалізація у навчанні студентів технічних 

спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами. Актуальні 

проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН 

України; за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.: Ін-т психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України, 2014. Т. 1, вип. 41. 216 с. С. 153–160. 

3.  Цимбал І. В. Створення програми підвищення ефективності роботи з 

іншомовними науковими текстами. Гуманітарний Вісник ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький: 

ПХДПУ, 2015. № 37. 170 с. С. 155–163. 

4.  Цимбал І. В. Формування психологічної готовності студентів технічних 

спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 

Психологія. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. № 1150, вип.57. 100 с. 

С. 53–56. 

5.  Tsymbal I. Formation de préparation psychologique à la lecture des textes 

scientifiques. Advanced education. Kyiv, 2015. №2. 120 с. С. 90–95. 

6.  Цимбал І. В. Принципи методу швидкого читання у навчанні ефективній 

роботі з іншомовними науковими текстами. Science and Education a New 

Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. V (50), 111. 80 с. С. 

76–80. 
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7.  Tsymbal I. Psychological conditions of improving reading competence of 

modern specialists. Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту 

психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ. 2019. Т. 1, вип. 51. 68 с. 

С. 43–48. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

8.  Цимбал І. В. Роль викладача у підвищенні відповідального ставлення 

студентів до роботи з іншомовними науковими текстами. Викладання 

психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально 

відповідальний вимір:матеріали VII Міжнар. наук.-метод. конф. (13-14 

жовт. 2011, Київ); редколегія: Г. О. Балл та інші. Київ, 2011. 112 с. С. 94–

95. 

9.  Цимбал І. В. Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних 

наукових текстів. Новітні тенденції навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (25-26 

квіт. 2013, Херсон); Херсон: Видавництво Херсонської державної морської 

академії, 2013. 296 с. С. 260–263. 

10.  Цимбал І. В. Психологічні чинники розуміння іншомовних наукових 
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2013. № 42 (66). 293 с. C. 255–263. 

11.  Цымбал И. В. Психологические факторы успешного чтения научных 

текстов на иностранном языке. Психологическое сопровождение 

образования: теория и практика: материалы IV Междунар.науч.-практ. 

конфер. (25-27 дек. 2013 г., Йошкар-Ола); под общ. ред. проф. 

Л. М. Попова, проф. Н. М. Швецова. Йошкар-Ола: МОСИ – ООО 

«СТРИНГ», 2014. Ч. 2. 417 с. С. 321–327. 

12.  Цимбал І. В. Опрацювання іншомовних наукових текстів як важливий 

елемент професійної підготовки студентів технічних спеціальностей. Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-
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практ.конфер. (17 квітня 2014 р., Київ). М-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". К.: Кафедра, 2014. 262 с. С. 224–

226. 

13.  Цимбал І. В. Врахування індивідуальних психологічних особливостей у 

процесі фахової підготовки студентів. Інноваційні технології у контексті 

іншомовної підготовки фахівця: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

Полтава, 2014. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 105–107. 

14.  Цимбал І. В. Дослідження психологічної готовності студентів до роботи з 

іншомовними науковими текстами. Шляхи подолання мовних та 

комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін 

студентам немовних спеціальностей: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конфер.; за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак, О. В. Ковтун. К.: 

Талком, 2015. 373 с. С. 117–119. 

15.  Цимбал І. В. Компоненти психологічної готовності студентів технічних 

спеціальностей до роботи з іншомовними науковими текстами. Мови 

професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-

практ.конфер. (16 квітня 2015 р., Київ). М-во освіти і науки України, Нац. 
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16.  Цимбал І. В. Комплекс тренінгових занять з підвищення ефективності 

роботи з іншомовними науковими текстами. Подолання мовних та 
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Медіа Груп, 2016. 342 с. С. 297–300. 

17.  Цимбал І. В. La lecture individuelle des textes scientifiques en langues étrangères. 
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практ. конфер. (18-21 січня 2016 р., Братислава); у 3-х т. К.: Вид-во «Центр 

навчальної літератури», 2016. Т.2. 92 с. С. 79–80. 

18.  Цимбал І. В. Utilisation de la plateforme MOODLE à l’organisation du travail 

individuel avec des textes scientifiques en langues étrangères. Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 
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та методичний аспекти: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ.конфер. (21 

квітня 2016 р., Київ). М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України 

"Київ. політехн. ін-т". К.: Кафедра, 2016. 262 с. С. 206–207. 
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Наукові праці, що додатково відображають результати дисертації 
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Додаток Д 

Відомості про апробацію результатів дослідження 
 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

1.  V Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота і 

сучасність: теорія і практика», м. Київ, 20-21 травня 2010 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Психолого-педагогічні особливості навчання 

студентів-соціологів роботі з іншомовними науковими текстами. 

2.  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», м. Київ, 25-26 лютого 

2011 р., очна форма участі. Тема доповіді: Ситуативне моделювання як 

ефективний метод закріплення термінологічної лексики. 

3.  VII Міжнародна науково-методична конференція «Викладання психолого-

педагогічних дисциплін у технічному університеті: соціально 

відповідальний вимір», м. Київ, 13-14 жовтня 2011 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Роль викладача у підвищенні відповідального ставлення 

студентів до роботи з іншомовними науковими текстами. 

4.  VII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи та 

інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов», м. Київ, 13 березня 2012 

р., очна форма участі. Тема доповіді: Індивідуальний підхід у викладанні 

іноземної мови у ВНЗ та групова форма організації роботи студентів. 

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Профессиональное 

образование: социологические и педагогические проблемы», м. Пенза, 

березень 2013 р., заочна форма участі. Тема доповіді: Психологические 

особенности формирования у студентов технических специальностей 

навыков чтения иностранных научных текстов. 

6.  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток соціальної 

відповідальності студентів у просторі вищої технічної освіти», м. Київ, 

18-19 жовтня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Відповідальне 
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ставлення студентів технічних спеціальностей до читання іншомовних 

текстів з фаху. 

7.  ІV Международная научно-практическая конференция «Психологическое 

сопровождение образования: теория и практика», г. Йошкар-Ола, 25-27 

декабря 2013 г., заочна форма участі. Тема доповіді: Психологические 

факторы успешного чтения научных текстов на иностранном языке. 

8.  І Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної 

 комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти», м. Київ, 17 квітня 2014 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Опрацювання іншомовних наукових текстів як 

важливий елемент професійної підготовки студентів технічних 

спеціальностей. 

9.  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної 

комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти», м. Київ, 16 квітня 2015 р., очна 

форма участі. Тема доповіді: Компоненти психологічної готовності 

студентів технічних спеціальностей до роботи з іншомовними науковими 

текстами. 

10.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи подолання мовних 

та комунікативних бар’єрів: культура, освіта, наука», м. Київ, 11-12 червня 

2015 р., очна форма участі. Тема доповіді: Дослідження психологічної 

готовності студентів до роботи з іншомовними науковими текстами. 

11.  Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: 

інтеграція та синергія», м. Братислава, 18-21 січня 2016 р., заочна форма 

участі. Тема доповіді: La lecture individuelle des textes scientifiques en langues 

étrangères. 

12.  ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови професійної 

комунікації : лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, 

перекладознавчий та методичний аспекти», м. Київ, 21 квітня 2016 р., очна 
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форма участі. Тема доповіді: Utilisation de la plateforme MOODLE à 

l’organisation du travail individuel avec des textes scientifiques en langues 

étrangères. 

13.  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Подолання мовних та 

комунікативних бар’єрів: культура, освіта, наука», м. Київ, 25-26 листопада 

2016 р., очна форма участі. Тема доповіді: Комплекс тренінгових занять з 

підвищення ефективності роботи з іншомовними науковими текстами. 

14.  Міжнародна науково-практична конференція «Нові концепції викладання у 

світлі інноваційних досягнень Європейської дидактики вищої школи», м. 

Київ, 30-31 жовтня 2017 р., очна форма участі. Тема доповіді: L’approche 

psychologique en enseignement du français scientifique. 

15.  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

вищої професійної освіти», м. Київ, 20 березня 2018 р., очна форма участі. 

Тема доповіді: Психологічні умови підвищення рівня мовної підготовки 

студентів технічних спеціальностей. 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

16.  ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчання іноземних мов 

у світлі Болонського процесу», м. Київ, 18-19 листопада 2010 р., очна форма 

участі. Тема доповіді: Навчання іноземних мов у світлі Болонського 

процесу. 

17.  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Новітні тенденції 

навчання іноземної мови за професійним спрямуванням», м. Херсон, 25-26 

квітня 2013 р., очна форма участі. Тема доповіді: Когнітивні утруднення у 

процесі читання іншомовних наукових текстів. 

18.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у 

контексті іншомовної підготовки фахівця», м. Полтава, 1 квітня 2014 р., 

заочна форма участі. Тема доповіді: Врахування індивідуальних 

психологічних особливостей у процесі фахової підготовки студентів. 

 


