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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Проблеми демократизації сучасного суспільства, 

гуманізації відносин у суспільному житті не можуть бути успішно вирішені без 

модернізації всієї системи вищої освіти України. У державних документах, що 

визначають перспективи розвитку системи вищої освіти, розроблено стратегію 

перебудови – через демократизацію та гуманізацію до нової якості педагогічної 

роботи, до школи розвитку, творчості, диференціації й індивідуалізації навчання, 

реалізації особистісно-орієнтованого підходу до його організації. 

Психолого-педагогічні дослідження Г. Балла, О. Бодальова, Л. Виготського, 

Г. Дьяконова, Г. Ковальова, О. Леонтьєва Б. Ломова, А. Мудрика, А. Петровського,       

та інших учених дають підстави вважати, що формування професійно спроможних, 

здатних до постійної творчої самореалізації та саморозвитку майбутніх фахівців, 

виступає інтегральним показником трансформації системи вищої освіти в Україні. 

Це визначає потребу в дослідженнях, які змогли б вирішити проблему технологічної 

модернізації засобів навчання у вищому навчальному закладі та були спрямовані на 

подолання суперечностей між творчою природою навчально-пізнавальної діяльності 

і репродуктивним характером навчання, між збільшенням обсягу навчальної 

інформації та неефективними формами її передачі, між потребою суспільства в 

людях, здатних висловлювати самостійні, оригінальні й перспективні ідеї, та 

формальним засвоєнням студентами навчальної програми. 

Подолання цих суперечностей зумовлює пошук більш ефективних форм 

взаємодії викладача та студентів у навчальному процесі. Саме такою формою 

взаємодії в системі «викладач – студент» виступає освітній діалог. 

Проблема діалогу не нова. З давніх часів відомі різні тлумачення суті і 

призначення діалогу в спілкуванні, підготовці людини до життя, до самостійної 

діяльності. Діалог як спосіб пізнання, спілкування, духовного єднання і 

самоствердження особистості цікавив Сократа, Платона, Арістотеля, Теофраста. 

Грунтовні філософсько-психологічні підвалини наукового розуміння діалогу 

заклали   М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер. 

У наш час проблемам діалогічного спілкування в педагогічній психології для 

вирішення освітніх задач присвячено праці З. Абасова, О. Бодальова, І. Зимньої, 

Т. Іванової, В. Ісаєва, В. Кан-Каліка, З. Карпенко, С. Курганова, А. Моключенко, 

С. Мусатова, Є. Пассова, І. Полікарпова, О. Пометун, В. Слободчикова,  

Т. Флоренської, Д. Хазарда, Д. Черенщикової, О. Шеїна та ін. 

Водночас, у науковій та методичній літературі недостатньо обґрунтовані 

моделі та функції освітнього діалогу в здійсненні особистісно-орієнтованого 

навчання студентів іноземних мов, у становленні сучасного конкурентоздатного на 

ринку праці і в умовах полікультурного професійного середовища фахівця. 

Найбільш вивченою є навчальна функція діалогу, а виховна та розвивальна, 

особливо при вивченні іноземних мов, не отримали всебічного обґрунтування. 

Теоретично не обґрунтовані та експериментально не перевірені дидактичні умови, 

які забезпечують результативність освітнього діалогу у вивченні іноземних мов. 
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З урахуванням теоретичної значущості та практичної потреби використання 

діалогу в навчальному процесі вищої школи було обрано тему дослідження 

«Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації 

навчання іноземних мов (на матеріалі викладання англійської мови у вищих 

навчальних закладах)». 

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

дослідження здійснювалося відповідно до плану наукових досліджень кафедри 

педагогічної та вікової психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» «Інноваційні психотехнології оптимізації аксіогенезу 

особистості» (номер державної реєстрації 0109U001408). Тему затверджено на 

засіданні вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» (протокол № 3 від 27 березня 2012 р.) й узгоджено  в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 19 червня 2012 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність та психолого-

педагогічні особливості освітнього діалогу, розробити й експериментально 

перевірити програму оптимізації навчання іноземних мов в освітньому діалозі (на 

матеріалі викладання англійської мови у вищих навчальних закладах). 

 Відповідно до мети було поставлено такі задачі дослідження: 

1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми освітнього діалогу як 

засобу оптимізації навчання студентів та визначити його психолого-педагогічні 

особливості. 

2. Емпірично дослідити іншомовну професійну комунікативну компетентність 

з позицій освітнього діалогу як мету і результат навчально-професійної діяльності 

студентів. 

3. Обгрунтувати психотехнологію оптимізації навчання англійської мови у 

студентів-психологів. 

4. Експериментально перевірити ефективність авторської програми 

оптимізації навчання іноземної мови засобами освітнього діалогу (на матеріалі 

викладання англійської мови у вищих навчальних закладах). 

Об’єкт дослідження – освітній діалог як засіб оптимізації навчання іноземних 

мов у вищих навчальних закладах. 

Предмет дослідження – психолого-педагогічні особливості освітнього 

діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов студентів (на матеріалі 

викладання англійської мови у вищих навчальних закладах). 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження склали 

грунтовні філософсько-психологічні підвалини наукового розуміння діалогу 

(М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер); роль діалогу у розвитку ціннісно-смислової сфери 

(Г. Дьяконов, З. Карпенко, Г. Ковальов, Г. Радчук, О. Старовойтенко, Т. Флоренська 

та ін.); впровадження діалогу в навчальний процес вищої школи на основі 

проблемного навчання (А. Брушлинський, Т. Кудрявцев, А. Матюшкін, Л. Новікова, 

А. Петросян та ін.); концептуальні положення про сутність і структуру іншомовної 

професійної комунікативної компетентності (А. Андрієнко, Н. Гез, С. Козак, 

О. Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова та ін.); психологічні аспекти 
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формування іншомовної комунікативної компетентності (О. Бодальов, 

Ю. Ємельянов, Н. Кузьміна, С. Макаренко, Ю. Паскевська, Л. Петровська, 

Н. Чепелєва, В. Черевко та ін.); дидактичні аспекти (В. Борщовецька, В. Бухбіндер, 

Г. Китайгородська, В. Коростильов, Є. Пассов, О. Тарнопольський, С. Шатілов та 

ін.); принципи навчання шляхом освітнього діалогу в процесі вивчення іноземної 

мови (І. Бім, А. Бухбіндер, Є. Вишневський, Є. Вільчек, Б. Ляпідус, Є. Пасов, 

В. Рогова, Н. Скляренко, С. Шатілов); впровадженням компетентнісного підходу в 

систему освіти займалися Н. Бібік, О. Іванашко, О. Лозова, О. Овчарук, 

Л. Паращенко, Л. Подшивайлова, О. Пометун, М. Савчин та ін. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання поставлених завдань 

використано сукупність наукових методів: теоретичні – аналіз та узагальнення 

психолого-педагогічної літератури з теми дослідження для відбору й осмислення 

наукових положень, концепцій, теорій, методик з метою виявлення шляхів 

вирішення досліджуваної проблеми; емпіричні – анкетування для з’ясування 

сформованості іншомовної комунікативної та професійної компетентності, 

особливостей мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови; експертна оцінка 

для диференціального аналізу стартового, офіційно зафіксованого рівня іншомовної 

підготовленості студентів; опитування для діагностики структурних компонентів 

іншомовної професійної комунікативної компетентності як емпіричних корелятів 

формального, змістового та особистісно-смислового рівнів освітнього діалогу; 

бесіда, аналіз результатів діяльності студентів, включене спостереження в процесі 

впровадження авторської програми оптимізації навчання іноземної мови засобами 

освітнього діалогу; психолого-педагогічний експеримент для перевірки 

ефективності авторської програми оптимізації навчання іноземної мови засобами 

освітнього діалогу; з метою з’ясування динаміки психологічних змінних було 

застосовано такі психодіагностичні методики: на встановлення мотиваційного 

компоненту – методика В. Русалова; на встановлення функціонального компоненту 

– методика “Ваш творчий потенціал”; на визначення показників дискурсивного 

компоненту – методика КОС-2; рефлексивний компонент діагностувався 

опитувальником Кіркпатрика; кількісної обробки даних для виявлення кількісних 

характеристик результативності дослідно-експериментальної роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилось на базі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». На 

першому констатувальному етапі експерименту було проведено анкетування 

студентів першого курсу немовних спеціальностей в 2011 – 2012 рр. (вибірка 

становила 1 000 респондентів). Для відстеження динаміки формування іншомовної 

професійної комунікативної компетентності було проведено формувальний 

експеримент з групою студентів першого курсу, майбутніх психологів, кількістю 20 

осіб (2012 – 2013рр.).   

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

визначена базова особливість освітнього діалогу, яка полягає у взаємозв’язку 

освітнього діалогу з іншомовною професійною комунікативною компетентністю як 

одного з аспектів мети і результату навчально-професійної діяльності студентів, 

сутність якого полягає  у взаємовпливі  цільових аспектів (дидактичного, 
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практичного, виховного і розвивального) та рівнів (формального, змістового та 

особистісно-смислового) освітнього діалогу на структурні компоненти 

(функціональний, дискурсивний, мотиваційний і рефлексивний) іншомовної 

професійної комунікативної компетентності; розроблено діагностичний 

інструментарій у формі пакету анкет, спрямований на виявлення іншомовної 

комунікативної компетентності, іншомовної професійної комунікативної 

компетентності та мотиваційної готовності до професійного вивчення англійської 

мови; удосконалено уявлення про освітній діалог як особливий простір розвитку та 

вдосконалення особистості, в якому з’являється новий смисл народженого у діалозі 

знання; про сутнісні характеристики освітнього діалогу та його функції в процесі 

навчання англійської мови у студентів немовних спеціальностей; про структуру 

іншомовної професійної комунікативної компетентності (функціональний, 

дискурсивний, мотиваційний та рефлексивний компоненти) як одного з аспектів 

мети і результату навчально-професійної діяльності студентів; уточнено специфіку 

моделювання діалогічних навчальних ситуацій (як засобу оптимізації навчання 

іноземних мов) на заняттях англійської мови з урахуванням напряму професійної 

підготовки майбутніх фахівців; дістали подальшого розвитку уявлення про 

психолого-педагогічні особливості ефективності навчання іноземної мови у вищій 

школі (психологічні – мотиваційний, функціональний, дискурсивний і 

рефлексивний компоненти; педагогічні – академічна успішність, реальна іншомовна 

комунікативна компетентність та іншомовна професійна комунікативна 

компетентність). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що розроблено й апробовано  авторську програму оптимізації навчання іноземної 

мови на теоретичних і методичних засадах освітнього діалогу; розроблені автором 

анкети, дидактичні матеріали і навчально-методичний посібник «Практикум з 

англійської мови для студентів спеціальності «Психологія», побудований на 

концептуальній основі дисертаційного дослідження, можуть використовуватися в 

процесі викладання англійської мови студентам немовних спеціальностей. Виявлені 

психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як засобу оптимізації 

навчання студентів можуть бути використані при вивченні таких навчальних 

дисциплін, як «Педагогічна психологія», «Психологія і педагогіка вищої школи» 

тощо.  

Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (довідка 

№ 01-15/03/216 від 12.02.2015 р.), Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1760-33/03 від 05.12.2014 р.), 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (довідка 

№ 03-29/02/563 від 25.02.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача у праці, написаній у співавторстві з                     

Л. М. Романковою, полягає у висвітленні особливостей організації самостійної 

роботи студентів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення, 

висновки, практичні результати дослідження представлено на науково-практичних 
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конференціях та семінарах різного рівня: міжнародних –  «Інформаційні технології: 

Наука. Техніка. Технологія. Освіта. Здоров’я» (Харків, 2011), «Проблеми та 

перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів» 

(Тернопіль, 2011), «Розвиток педагогіки та психології в умовах сьогодення» (Київ, 

2013), «Нові підходи  вивчення психологічних і педагогічних наук» (Москва, 2013), 

«Педагогіка і психологія: Тренди. Проблеми. Актуальні завдання» (Краснодар, 

2013), “Перспективи інтеграції науки і практики” (Ставрополь, 2014), “Пріоритетні 

напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук” (Одеса, 2014); 

всеукраїнських – «Методологічні проблеми психології особистості» (Івано-

Франківськ, 2011, 2013), II Всеукраїнському психологічному конгресі, 

присвяченому 110-й річниці від дня народження Г.С. Костюка. (Київ, 2010), 

«Актуальні проблеми практичної психології» (Глухів, 2013). Результати 

проведеного дослідження обговорювалися на щорічних наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Івано-

Франківськ, 2010–2014 рр.). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

відображено у 17 публікаціях, з яких 5 –  у наукових фахових виданнях України у 

галузі психології (з них 1 у співавторстві), 1 – у періодичному науковому фаховому 

виданні іноземної держави.   

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(249 найменувань, з них – 24 іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг 

дисертації  становить  262  сторінки.  Основний  зміст  дисертації  викладено  на  
174 сторінках.  Робота містить 7 таблиць  і 12 рисунків. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано мету та 

завдання дослідження, визначено його об’єкт, предмет і методи, розкрито наукову 

новизну та практичну значущість роботи, наведено дані про апробацію і 

впровадження результатів дослідження в практику, подано інформацію про 

структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади освітнього діалогу як 

засобу навчання у вищій школі» представлено філософсько-психологічне 

розуміння діалогу та його тлумачення в царині педагогічної психології; розкрито 

психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу; обґрунтовано авторську 

позицію стосовно того, що іншомовна професійна комунікативна компетентність є 

метою і результатом діалогічного навчання студентів англійської мови у вищому 

навчальному закладі. 

Відзначено, що ставлення до діалогу як особливої розвивальної, освітньої та 

виховної практики сформувалося ще в античній філософії. Широко відомий 

сократичний діалог був утілений у мистецтві майєвтики – всебічного критичного 

дослідження проблеми учнем під керівництвом запитань уважного і досвідченого 

вчителя з метою пошуку істини, розкриття інтелектуальних потенцій та 

гармонійного морального й естетичного розвитку підопічного. Епоха Відродження 
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збагатила погляди на  діалог баченням його як адекватного науковому дослідженню 

евристичного методу пізнання. 

Класична спадщина розвитку діалогічної парадигми в Новий час представлена 

насамперед релігійно-філософським вченням М. Бубера й антропо-філософським – 

М. Бахтіна. На думку першого, суть людського буття розкривається в безоцінному 

відкритому «Я–Ти» ставленні до Іншого як до мети суб’єкт-суб’єктного 

спілкування. Когнітивно-практична, суб’єкт-об’єктна комунікація побудована на 

утилітарному використанні Іншого як засобу досягнення власних цілей. Поєднання 

обох онтологічних настанов об’єктивно зумовлене і сповнене діалектичних 

суперечностей, які повномасштабно проявляються в Зустрічі двох суверенних 

особистостей. Утворюється зона співбуття, внутрішній простір діалогу, в якому 

кожен його учасник отримує нагоду для саморозкриття, самопізнання і 

саморозвитку через фасилітативну інтенцію Іншого. 

Для М. Бахтіна діалог є результатом звертання до Іншого як до рівноправного 

партнера по спілкуванню. На думку вченого, неможлива відсторонена «заочна» 

правда про людину. Лише непідробний жвавий інтерес до Іншого, який 

супроводжується глибинним емоційно-інтуїтивним проникненням у його суть, 

призводить до особистісного зростання комунікантів.  

Сучасні дослідники діалогу звертають увагу на умови досягнення його 

характеристик у науковій комунікації (Ю. Габермас), у психотерапевтичному 

спілкуванні (Дж. Бюдженталь), у контексті розвитку ціннісно-смислової за змістом і 

діалогічної за формою індивідуальної свідомості (З. Карпенко) та розв’язання 

творчих задач (Г. Буш) тощо. 

Традицію перетворення діалогу в предмет педагогічної психології 

започаткував Л. Виготський, який обґрунтував ідею розвитку мислення в процесі 

мовленнєвого спілкування дитини з дорослим. Цю тезу розвинули О. Бодальов, 

Б. Ломов, С. Рубінштейн, увівши в науковий дискурс положення про суспільний 

характер свідомості, яке на сьогодні підтверджено емпіричним обґрунтуванням 

теорії прив’язаності Дж. Боулбі та М. Ейнсворт. 

Про діалогічну (інтерсуб’єктну, бісуб’єктну) природу психіки пишуть 

З. Карпенко, Г. Ковальов, Т. Флоренська, а С. Братченко виокремлює такі атрибути 

діалогу, як свобода співбесідників, їхня рівноправність, наявність співпереживання і 

взаєморозуміння.   

На необхідності діалогізації навчання як засобу розвитку мислення 

наполягають А. Брушлинський, С. Курганов, А. Матюшкін, І. Полікарпов. 

А. Абульханова-Славська вважає його чинником розбудови внутрішнього світу і 

вироблення власної стратегії життя. 

Фундаментальне дослідження діалогічного спілкування здійснив Г. Дьяконов, 

який розглядає діалог у ролі нової методології соціально-гуманітарного пізнання. 

Його поділ психологічних механізмів діалогу на ідентифікаційні й відособлювальні 

відкриває широкі можливості для їхньої дидактичної операціоналізації в реальному 

освітньому процесі.  

Спираючись на науковий доробок Г. Радчук, в дослідженні визначено, що 

освітній діалог є формою активного навчання, яка виступає зовнішнім стимулом 
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внутрішнього особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця. У 

культурно-психологічному сенсі освітній діалог є складноопосередкованою 

інтелектуально-емоційною взаємодією суб’єктів спілкування – носіїв різних 

сенсових позицій (Г. Балл, В. Зінченко). Інструментальне забезпечення діалогічної 

взаємодії у процесі навчання утворює діалектика запитань і відповідей 

(А. Моключенко) при дотриманні принципів конкордантності і толерантності 

(Г. Балл). Внаслідок цього діалогічне навчання має переваги над традиційним 

(Д. Хазард) у плані відкритості досвіду, свободі вибору предметів і методів 

навчання, використання творчої фантазії, стимулювання саморозвитку тощо. 

Функції освітнього діалогу є похідними від функцій спілкування. Так, 

інформаційна функція полягає в передачі суспільного досвіду і культурної 

спадщини людства чи окремих спільнот; регулятивна – в налагодженні ефективної 

взаємодії між суб’єктами навчального процесу; рефлексивна – в оцінці 

комунікативних намірів, здібностей, умінь партнерів педагогічного спілкування; 

розвивальна – в розвитку пізнавальних здібностей і творчого мислення, прагнення 

до самовдосконалення суб’єктів освітнього діалогу.  

З вище сказаного можна визначити психолого-педагогічні особливості 

освітнього діалогу: рушійна сила творчого пошуку; передача інформації, 

соціального досвіду та культурної спадщини людства; простір розвитку та 

вдосконалення особистості; формування особистісної культури студента; 

формування певного світогляду; засвоєння та застосування наукових знань; бажання 

оригінально вирішити проблему, що з’являється; мислительний пошук суб’єктом 

нового знання за умов актуалізації внутрішньої пізнавальної потреби; освітній 

діалог орієнтований на  долучення студентів до іншої культури як рівноправних 

комунікантів тощо.   

Інтегральним критерієм застосування освітнього діалогу як засобу оптимізації 

навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі є іншомовна професійна 

комунікативна компетентність як різновид комунікативної мовленнєвої 

компетентності (В. Теніщева), що складається з лінгвістичних, соціолінгвістичних 

та прагматичних компонентів і передбачає наявність мовних знань (фонетичних, 

граматичних, лексичних), умінь (мовлення, аудіювання, читання, письмо) та 

навичок оперування ними (Є. Бібікова). 

Отже, освітній діалог змістовно за формами, типами, функціями забезпечує 

достатній рівень іншомовної професійної комунікативної компетентності як 

необхідної компоненти професіоналізму випускників вищих навчальних закладів. 

У другому розділі «Експериментальне дослідження іншомовної 

професійної комунікативної компетентності з позицій освітнього діалогу» 
описано процедуру констатувального експерименту; представлено результати 

дослідження іншомовної професійної комунікативної компетентності у студентів з 

позицій освітнього діалогу у процесі вивчення англійської мови. 

 Системний аналіз наукової літератури дозволив визначити іншомовну 

професійну комунікативну  компетентність як інтегративне особистісно-професійне 

утворення, яке реалізується у психологічній та фахово-операційній готовності 

особистості до виконання успішної професійної діяльності з використанням засобів 
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іноземної мови або в умовах іншомовної культури і забезпечує можливість 

ефективної взаємодії з оточуючим середовищем. 

На думку Н. Копилової, іншомовну комунікативну компетентність можна 

розглядати з позицій особистісного, системно-структурного, акмеологічного 

підходів. 

Щодо структури іншомовної комунікативної компетентності, то думки вчених 

розбігаються. Виокремлюють лінгвістичний, прагматичний, соціокультурний, 

стратегічний, дискурсивний (Ю. Солоднікова); мотиваційний, функціональний та 

рефлексивний її компоненти (Є. Бібікова).  

Оптимізація навчання іноземної мови передбачає також вироблення 

діалогічних умінь у межах мотиваційного, комунікативного, організаторського, 

гностичного, креативного, емоційного, оцінного компонентів діалогічного 

спілкування(Л. Бурман). 

Узагальнюючи наукові доробки низки дослідників (І. Бім, А. Бухбіндер,                                   

Є. Вишневський, Є. Вільчек, Б. Ляпідус, Є. Пассов, В. Рогова, Є. Розенбаум,                    

Н. Скляренко, С. Шатілов), виокремлено такі принципи навчання шляхом 

впровадження освітнього діалогу в процес вивчення іноземної мови: принцип 

комунікативної спрямованості, принцип моделювання типових ситуацій, принцип 

свідомості навчання, принцип навчання освітнього діалогу як форми соціальної 

поведінки, принцип ролей. 

З метою діагностики іншомовної професійної комунікативної компетентності 

було проведено констатувальний експеримент зі студентами перших курсів ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», які вивчали 

англійську мову (всього 1000 осіб). Розробку діагностичного апарату 

дисертаційного дослідження детерміновано інтегрованою структурою іншомовної 

професійної комунікативної компетентності, що об’єднує мотиваційний, 

дискурсивний, функціональний та рефлексивний компоненти. Відповідно, 

створення авторських анкет слугувало презентації загальних показників іншомовної 

професійної комунікативної компетентності у студентів перших курсів. Зокрема, 

було розроблено такі авторські анкети: анкета на визначення самооцінки 

англомовної комунікативної компетентності; анкета на виявлення англомовної 

професійної комунікативної компетентності; анкета на з’ясування самооцінки 

мотиваційної готовності студентів до професійного вивчення англійської мови.  У 

першій та другій анкетах передбачено п’ятирівневу диференціацію володіння 

студентами англійською мовою;  у третій анкеті застосована одинадцятирівнева 

градація прагнення до професійного вивчення англійської мови. Окрім того, бралися 

до уваги порівняльні дані успішності абітурієнтів різних структурних підрозділів 

університету з англійської мови (оцінки з атестатів). 

Встановлено, що стартовий діапазон успішності з англійської мови (за даними 

атестатів) знаходиться в межах від 3,9 бала (фізико-технічний, економічний 

факультети та факультет фізичного виховання і спорту) до 4,2 бала (Інститут 

філології); англомовної комунікативної компетентності – від 2,4 бала (фізико-

технічний факультет) до 2,9 бала (Інститути туризму, мистецтв та юридичний); 

англомовної професійної компетентності – від 1,2 бала (фізико-технічний факультет 
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і факультет фізичного виховання і спорту) до 1,4 бала (Інститут туризму та 

Юридичний інститут). 

Результати констатувального експерименту представлено в табл.  1. 

Таблиця 1 

Результати успішності студентів (1000 респондентів) 

 Структурні підрозділи Іноземна мова 

(бал  атестата 

за 

п’ятибальною 

системою) 

Іншомовна 

комуніка-

тивна ком-

петентність 

(середній бал 

за 

п’ятибальною 

системою  ) 

Іншомовна 

професійна 

комунікативна 

компетентність 

(середній бал за 

п’ятибальною 

системою) 

1. Педагогічний інститут 4,1 2,5       1,3 

2.Інститут історії та 

політології 

4,1 2,8     1,3 

3.Факультет математики 

та інформатики 

4,0 2,7    1,3 

4. Інститут філології 4,2 2,8   1,3 

5.Фізико-технічний 

факультет 

3,9 2,4   1,2 

6.Філософський 

факультет 

4,1 2,5   1,3 

7. Природничий інститут  4,0 2,6  1,3 

8. Інститут туризму 4,0 2,9  1,4 

9. Юридичний інститут 4,2 2,9  1,4 

10.Факультет фізичного 

виховання та спорту 

3,9 2,5   1,2 

11.Економічний 

факультет 

3,9 2,8 1,3 

12. Інститут мистецтв 4,1 2,9 1,3 

      У процесі проведення дослідження було з’ясовано, що студенти першого курсу 

немовних спеціальностей мають здебільшого високий середній бал оцінки в 

атестаті, середній рівень самооцінки іншомовної комунікативної компетентності  та 

низький рівень іншомовної професійної комунікативної компетентності.  

       Низький рівень – студент не може спілкуватися англійською мовою на 

професійному рівні через низький рівень володіння професійною лексикою та 

граматикою, хоча він усвідомлює, що потрібно мати високий рівень знань з 

англійської мови, щоб отримати роботу в якійсь компанії. Він має страх перед 

спілкуванням з іноземцями та страх бути виправленим керівником чи партнером, що 

створює проблеми для професійно-орієнтованого спілкування на рівні особистісно-

смислового освітнього діалогу. Студент не вміє написати офіційного листа, 

працювати з документами, читати і перекладати спеціалізовані тексти, ставити 
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запитання та відповідати на них, а також він не вміє користуватися словником та 

читати транскрипцію. Студент знає окремі слова, пов’язані із професійною 

діяльністю, але не вміє правильно побудувати речення з ними, щоб висловити свою 

думку чи вести бесіду на дискурсивному рівні змістового освітнього діалогу.  

Рівень нижче середнього – студент володіє невеликим запасом професійної 

лексики, може висловити свою думку чи дати професійну пораду окремими словами 

або короткими реченнями, які, скоріш за все, неправильно побудовані. Він вважає, 

що потрібно мати високий рівень знань з англійської мови, щоб отримати роботу в 

якійсь компанії. Студент робить помилки у написанні офіційних листів, має певні 

труднощі у читанні та перекладі спеціалізованих текстів. Він не може виступати з 

доповіддю англійською мовою на визначену тему без підготовки. Студент знає, як 

користуватися словником, має певні знання у читанні транскрипції, має труднощі у 

розумінні іноземних партнерів. Всі ці недоліки спричиняють проблеми на 

формальному та змістовому рівнях освітнього діалогу у функціональному і 

дискурсивному сегментах іншомовної професійної комунікативної компетентності.  

Середній рівень – студент володіє певним обсягом професійної термінології, 

може спілкуватися англійською мовою, але присутні окремі помилки в побудові 

питальних та стверджувальних речень, перекладі речень з однієї мови на іншу. Він 

не має страху вести діалог з іноземними партнерами, що не створює ніяких проблем 

на рівні особистісно-смислового освітнього діалогу Студент не має труднощів у 

розумінні іноземців, хоча й усвідомлює присутність незнайомої термінології, 

пов’язаної із професією. Він робить переклад спеціалізованих текстів за допомогою 

словника. Студент має незначні труднощі у перекладі та написанні офіційних 

листів, знає деякі скорочення, які використовуються в мові, може зробити записи 

про те, що почув від партнера, англійською мовою. Існують помірні труднощі у 

володінні функціональним та дискурсивним компонентами іншомовної професійної 

компетентності, які актуалізують проблему налагодження формального та 

змістового рівнів освітнього діалогу.  

Рівень вище середнього – студент вміє спілкуватися англійською мовою на різні 

теми, використовуючи професійну термінологію, роблячи при цьому незначні 

помилки у вимові, які не заважають спілкуванню на дискурсивному рівні освітнього 

діалогу.  Не має страху чи труднощів у говорінні або розумінні іноземних партнерів, 

що спричинили б труднощі на особистісно-смисловому рівні освітнього діалогу. 

Студент вміє ставити запитання на професійну тематику і давати на них відповіді, 

розуміє зміст мовлення, яке може містити певну кількість незнайомих слів, про 

значення яких він може здогадатися. Студент вміє писати офіційні листи, розуміє 

значення окремих скорочень, вміє читати і перекладати документи, спеціалізовані 

тексти, а також знає, як користуватися словником. Він вважає, що потрібно мати 

високий рівень знань з англійської мови, щоб отримати роботу за фахом, що 

свідчить про належне опанування функціонального компонента іншомовної 

професійної комунікативної компетентності. 

Високий рівень – студент спілкується англійською мовою на високому 

професійному рівні, веде бесіди на різну професійну тематику на дискурсивному 

рівні змістового освітнього діалогу, без особливих зусиль розуміє тривале мовлення 
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й основний зміст повідомлень і може передавати цей зміст у письмовій формі. 

Вільно читає спеціалізовані тексти, вільно робить переклади з однієї мови на іншу 

і навпаки. Він знає, як працювати з першоджерелами, писати офіційні листи. 

Студент виступає з доповіддю на будь-яку професійну тему без підготовки. Він 

може пояснити значення складних наукових термінів простими словами, вести 

переговори по телефону. Студент вміє працювати зі словником, знає скорочення, які 

використовуються в офіційній англійській мові. У студента з високим рівнем 

сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності 

(мотиваційної, функціональної, дискурсивної, рефлексивної) є змога ефективно 

поглиблювати свої знання, уміння, навички, розвивати професійно значущі 

особистісні якості на всіх рівнях освітнього діалогу. 

Наведені дані свідчать про надзвичайно великий відрив офіційно зафіксованого 

в шкільних атестатах стану володіння англійською мовою та реальним рівнем 

англомовної комунікативної, а особливо професійної комунікативної 

компетентності студентів. 

Опитування студентів (крім майбутніх викладачів англійської мови) показало 

високу мотивацію до набуття іншомовної комунікативної компетентності з метою 

здобуття можливостей інтеграції в світовий освітній і культурний простір, для 

більшої професійної мобільності та кар’єрного зростання, задоволення духовних 

потреб.  

У третьому розділі «Психотехнологія оптимізації навчання англійської 

мови у вищому навчальному закладі» висвітлено методичні засади 

психотехнології оптимізації навчання англійської мови студентів-психологів, 

подано зміст авторської програми оптимізації навчання іноземної мови засобами 

освітнього діалогу (на матеріалі викладання англійської мови у студентів-

психологів) та представлено результати перевірки авторської програми. 

Психотехнологія оптимізації навчання розглядається у дослідженні як певна 

система спеціально організованих технік та прийомів з метою позитивних змін у 

провідній діяльності студентів. Така система представлена сукупністю різних форм 

освітнього діалогу (безпосереднього та опосередкованого); типів діалогу (фатичний, 

інформаційний, дискусійний); функціональним змістом комунікативної взаємодії; 

дидактичними завданнями та вправами, що, в свою чергу, забезпечували 

продуктивність запропонованої програми оптимізації навчання студентів 

англійської мови у вищих навчальних закладах. 

З метою доведення доцільності застосування освітнього діалогу як дієвого 

психодидактичного засобу оптимізації навчання іноземної мови у вищому 

навчальному закладі було проведено формувальний експеримент із групою 

студентів першого курсу, майбутніх психологів, кількістю 20 осіб. Навчання 

тривало повний академічний рік і складалося з трьох етапів, кожен з яких вирішував 

специфічні мовленнєво-комунікативні завдання, кінцевою метою яких було 

формування іншомовної професійної комунікативної компетентності. З метою 

формування іншомовної професійної комунікативної компетентності було 

розроблено й реалізовано авторську програму оптимізації навчання англійської 

мови студентів-психологів засобами освітнього діалогу при викладанні навчальної 
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дисципліни «Практикум з англійської мови для студентів спеціальності 

«Психологія». 

Експериментальними етапами у діалогічному навчанні англійської мови в 

університеті, що передбачено програмою, були: аналіз рівня знань студентів з 

англійської мови; розподіл студентів на підгрупи за рівнем мовної підготовки;  

підбір навчальних матеріалів для підгруп студентів з різними рівнями знань 

англійської мови; диференціація змісту навчального матеріалу та його розподіл за 

часом, формами і методами реалізації; розроблення загальної схеми дій викладача 

при діалогічному навчанні; керівництво діалогічним навчанням студентів на занятті; 

аналіз результативності й успішності діалогічного навчання англійської мови.      

Авторська програма оптимізації навчання іноземної мови засобами освітнього 

діалогу підлягала такій логіці: рівень формального діалогу забезпечував формування 

функціонального компоненту іншомовної професійної комунікативної 

компетентності та був презентований у його дидактичній меті; рівень змістового 

діалогу забезпечував дискурсивний компонент цієї компетентності, зазначений у 

практичній меті навчального заняття; особистісно-смисловий рівень освітнього 

діалогу  був представлений мотиваційним і рефлексивним компонентами 

іншомовної професійної комунікативної компетентності та презентований у 

виховній і розвивальній меті навчального заняття. Вищезазначене  представлено на 

рис. 1  у вигляді схеми оптимізації навчання іноземної мови з позицій освітнього 

діалогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Схема оптимізації навчання іноземної мови з позицій освітнього діалогу. 
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Програма оптимізації була спрямована на формування таких компонентів 

іншомовної професійної комунікативної компетентності, як мотиваційний, 

функціональний, дискурсивний, рефлексивний.  

З метою формування мотиваційного компоненту іншомовної професійної 

комунікативної компетентності було вибрано такі методи і прийоми: створення 

творчої атмосфери при проведенні занять з використанням інноваційних методик 

навчання та викладання, професійний зміст і спрямованість освіти, використання 

ділових і рольових ігор, творчих презентацій та проведення аудіо-, відео-, інтернет-

занять. 

Для формування функціонального компоненту використовувалися такі методи 

та форми організації занять: підготовка презентацій психологічної спрямованості, 

використання методів комп’ютерного навчання (виконання вправ і навчальних 

тестів), заняття-захисти проектів на психологічну тематику, активні методи 

навчання (аудіо- та відеозаняття, конференції) та методи самостійної підготовки з 

літературою професійного спрямування.  

Формуючи дискурсивний компонент іншомовної професійної комунікативної 

компетентності, було використано ситуаційний метод навчання, сократичні та 

евристичні бесіди, метод навчальної дискусії, заняття-вікторини. 

Формуванню рефлексивного компоненту сприяли практичні методи навчання, 

зокрема види завдань, які включають оцінку й самооцінку студентів, правильність їх 

виконання з виправленням помилок, а також методи усного та письмового 

контролю. 

Програмою було передбачено використання таких діалогічних методів 

навчання: ділові та рольові ігри, сократичні й евристичні бесіди, аудіо-, відео- та 

інтернет-заняття, вікторини, підготовка презентацій психологічного змісту, 

ситуаційний метод навчання та ін. 

Показники ефективності впровадження  авторської програми оптимізації 

навчання англійської мови засобами освітнього діалогу для студентів-психологів 

отримано за трьома критеріями: англомовна комунікативна компетентність, 

англомовна професійна комунікативна компетентність і самооцінка володіння 

англійською мовою. Показники, отримані за двома першими критеріями, 

репрезентують власне педагогічні особливості діалогічного навчання. Третій 

критерій діагностує рефлексивний компонент іншомовної професійної 

компетентності і належить власне до психологічних особливостей діалогічного 

навчання. 

Так, показник англомовної комунікативної компетентності за підсумковим 

тестовим зрізом збільшився з 4,6 до 5,1 бала в 10-бальній системі оцінювання. Для 

цього проводилося вхідне тестування, яке складалося з 20 навчальних тестів, та 

оцінювалися правильні відповіді по 0,5 бала за 10-бальною системою. На кінцевому 

етапі проводилося тестування, яке складалося зі 100 навчальних тестів, та 

оцінювалися правильні відповіді по 0,1 бала за 10-бальною системою. Порівняння 

середніх величин за t-критерієм Ст’юдента свідчить про існування достовірної 

відмінності між середніми  обох зрізів на рівні р<0,001 (t=5,104). Отже, статистичні 

відмінності між середніми обох діагностичних зрізів є значущими, а це, в свою 
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чергу, підтверджує ефективність авторської програми оптимізації навчання 

іноземної мови засобами освітнього діалогу з метою формування іншомовної 

професійної комунікативної компетентності. 

Крім того, на вхідному та кінцевому етапах проводилося анкетування, яке 

складалося із 25 запитань та передбачало самооцінку рівня іншомовної 

комунікативної компетентності. Студенти оцінювали себе від 1 до 5 балів. Повторна 

діагностика щодо рівня самооцінки володіння англійською мовою вказує на те, що 

якісні зміни в розвитку самооцінки особливо помітні при зіставленні бальних 

показників вхідного (2,5 бала) і кінцевого (2,82 бала) тестувань. Значущість 

відмінностей між середніми величинами отриманих експериментальних даних 

підтверджується t-критерієм Ст’юдента (t=15.09; p=0,000). Отже, можемо 

стверджувати, що в особистісно-професійній сфері учасників програми відбулися 

значні зміни.  

Слід також зазначити, що досліджувані студенти зберігають критичність 

самооцінки свого рівня опанування англійською мовою і, вочевидь, небезпідставно, 

що засвідчують показники тестування на володіння іншомовною професійною 

комунікативною компетентністю. 

Рівень сформованості іншомовної професійної компетентності визначався в 

такий спосіб. На вхідному та кінцевому етапах формувального експерименту 

проводилося тестування, яке складалося із 50 тестів, та оцінювалися правильні 

відповіді по 0,1 за 5-бальною системою. Показники іншомовної професійної 

комунікативної компетентності підвищилися з 1,43 бала до 2,15. Визначення 

достовірності середніх величин 1,43 бала – на вході і 2,15 бала – на виході за 

критерієм t-критерієм Ст’юдента дає переконливий  результат (t=10,09; p=0,000). 

Отже, статистичні відмінності між середніми обох констатувальних зрізів є 

значущими, а це підтверджує ефективність авторської програми оптимізації 

навчання іноземної мови засобами освітнього діалогу з метою формування 

іншомовної професійної комунікативної компетентності.  

Для того, щоб глибоко вивчити психологічні зміни, що супроводжують 

формування іншомовної професійної комунікативної компетентності і відбуваються 

у процесі реалізації авторської програми оптимізації навчання іноземної мови 

засобами освітнього діалогу було використано такі психодидактичні методики: на 

встановлення мотиваційного компоненту – методика визначення предметного і 

комунікативного аспектів темпераменту людини В. Русалова; на встановлення 

функціонального компоненту – методика “Ваш творчий потенціал”; на визначення 

показників дискурсивного компоненту – методика виявлення комунікативних та 

організаторських здібностей (КОС – 2); рефлексивний компонент професійної 

іншомовної комунікативної компетентності діагностувався окремим 

опитувальником  Кіркпатрика. 

З метою порівняльного аналізу рівнів розвитку психологічних складників 

іншомовної професійної комунікативної компетентності як результату реалізації 

діалогічної психотехнології навчання було здійснено постекспериментальне 

опитування експериментальної (20 осіб) і контрольної (41 особа) груп. Перша група 

навчалася за авторською програмою, друга перебувала поза її впливом. 



15 

 

 

Встановлено, що за всіма показниками мотиваційного компоненту іншомовної 

професійної компетентності, за винятком двох – соціальної ергічності та 

соціального темпу, отримано статистично достовірні відмінності між середніми 

значеннями експериментальної та контрольної груп. 

Аналіз письмових рефлексивних самозвітів учасників експериментальної 

групи за основними параметрами моделі Кіркпатрика засвідчив загалом високу 

оцінку студентами-психологами застосованих психодидактичних засобів, 

методичних прийомів інтерактивного, діалогічного характеру, тісно пов’язаного з 

навчальною дисципліною “Загальна психологія”, яка вивчається на першому курсі. 

Респонденти відзначили образність, метафоричність, семантичне багатство 

професійної лексики англійською мовою; зауважили, що моделювання актуальних 

життєвих ситуацій допомагало їм розвивати оперативну лінгвістичну пам'ять, 

ініціювати спонтанність вербальної поведінки; демократичний стиль педагогічного 

спілкування викладача дозволив фасилітувати процеси професійної 

самоідентифікації та особистісного зростання учасників; ігрові методи роботи 

вносили невимушеність в академічну ситуацію та мотивували до засвоєння 

об’єктивно важкого навчального матеріалу; динамічний темп навчальних занять 

враховував підготовленість і функціональний стан студентів, відтак академічні 

навантаження були помірними і збалансованими за видами навчальної роботи тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційне дослідження було спрямоване на обґрунтування теоретико-

методологічних і організаційно-методичних засад оптимізації навчання іноземної 

мови у вищих навчальних закладах психодидактичними, розвивальними і 

виховними засобами освітнього діалогу. 

1. Філософсько-психологічні і психолого-педагогічні напрацювання в царині 

дослідження діалогу як фундаментальної основи людського способу буття 

дозволяють визначити освітній діалог як засіб суб’єкт-суб’єктної педагогічної 

взаємодії із притаманними їй рисами відкритості новому досвіду, паритетності 

сенсових позицій учасників, безцінності та безумовного прийняття партнерів 

освітньої комунікації, конкордатності й толерантності висловлювань і поведінкових 

реакцій, визнання і реалізації права на вільне волевиявлення, заохочення 

інтелектуальної ініціативи, творчого пошуку в розв’язанні навчальних задач, 

стимулювання інтересу до іншомовного культурного і професійного середовища, 

заохочення професійно-особистісного зростання. 

2. Інтегральним показником ефективності діалогічного навчання іноземної 

мови у вищих навчальних закладах є сформованість іншомовної професійної 

комунікативної компетентності як складової частини іншомовної комунікативної 

компетентності, яка полягає у здатності до успішного виконання професійної 

діяльності з використанням засобів іноземної мови, що забезпечує ефективну 

професійну комунікацію із представниками різних етнокультурних спільнот. 

Іншомовна комунікативна компетентність та іншомовна професійна комунікативна 

компетентність зумовлюють педагогічні особливості діалогічного навчання 

іноземної мови у вищій школі. 
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Іншомовна професійна комунікативна компетентність складається з 

мотиваційного, функціонального, дискурсивного і рефлексивного компонентів, що 

зумовлюють психологічні особливості діалогічного навчання іноземної мови у 

вищому навчальному закладі. 

У результаті проведення констатувального експерименту встановлено 

суттєвий відрив офіційно зафіксованої успішності студентів від показників 

самооцінки реального володіння ними іноземною мовою та підготовленістю до 

професійного спілкування при наявності високої мотивації до вивчення іноземної 

мови у вищих навчальних закладах. 

3. Психотехнологія оптимізації навчання розглядається у дослідженні як певна 

система спеціально організованих технік та прийомів з метою позитивних змін у 

провідній діяльності студентів. Така система представлена сукупністю різних форм 

освітнього діалогу (безпосереднього та опосередкованого); типів діалогу (фатичний, 

інформаційний, дискусійний); функціональним змістом комунікативної взаємодії; 

дидактичними завданнями та вправами, що, в свою чергу, забезпечували 

продуктивність запропонованої програми оптимізації навчання студентів 

англійської мови у вищих навчальних закладах. 

        4. Авторська програма оптимізації навчання іноземної мови засобами 

освітнього діалогу передбачала таку специфікацію завдань формувального 

експерименту: рівень формального діалогу забезпечував створення умов для 

формування функціонального компоненту іншомовної професійної комунікативної 

компетентності та був презентований у його дидактичній меті; рівень змістового 

діалогу забезпечував дискурсивний компонент цієї компетентності, зазначений у 

практичній меті навчального заняття; особистісно-смисловий рівень освітнього 

діалогу був представлений мотиваційним і рефлексивним компонентами іншомовної 

професійної комунікативної компетентності та презентований у виховній та 

розвивальній меті навчального заняття такими засобами (методами) освітнього 

діалогу, як ділові та рольові ігри, сократичні й евристичні бесіди, аудіо-, відео- та 

інтернет-заняття, вікторини, підготовка презентацій психологічного змісту, 

ситуаційний метод навчання та ін. 

5. Результати реалізації  авторської програми оптимізації навчання іноземної 

мови засобами освітнього діалогу й апробованої в її рамках психотехнології 

оптимізації навчання іноземної мови засвідчують значне зростання об’єктивних, 

педагогічних показників іншомовної комунікативної та професійної комунікативної 

компетентності, а також суб’єктивних, психологічних – самооцінки студентами 

рівня володіння англійською мовою, підвищення мотивації до навчання, творчого 

потенціалу, комунікативних та організаторських здібностей, що доводить 

ефективність формувального експерименту. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів вивчення проблеми 

освітнього діалогу як засобу оптимізації навчання іноземних мов.  Перспективу 

подальших досліджень освітнього діалогу можуть становити прикладні 

психодидактичні і методичні дослідження шляхів застосування діалогічних методів 

в опануванні різних навчальних дисциплін студентами.   
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АНОТАЦІЇ 

Карпенко Г. М. Психолого-педагогічні особливості освітнього діалогу як 

засобу оптимізації навчання іноземних мов (на матеріалі викладання 

англійської мови у вищих навчальних закладах). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні й організаційно-методичні 

засади оптимізації навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах 

психодидактичними, розвивальними і виховними засобами освітнього діалогу.  

Емпірично перевірено авторську програму оптимізації навчання іноземної 

мови засобами освітнього діалогу з метою формування англомовної професійної 

компетентності майбутніх психологів як частини іншомовної комунікативної 

компетентності. Програма передбачала формування мотиваційного, 

функціонального, дискурсивного і рефлексивного складників іншомовної 

професійної компетентності такими засобами (методами) освітнього діалогу, як 
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ділові та рольові ігри, сократичні та евристичні бесіди, аудіо-, відео- та інтернет-

заняття, вікторини, підготовка презентацій психологічного змісту, ситуаційний 

метод навчання та ін. 

Ключові слова: освітній діалог, психолого-педагогічні особливості 

освітнього діалогу, засоби оптимізації навчання іноземних мов у вищому 

навчальному закладі, іншомовна професійна комунікативна компетентність, 

іншомовна комунікативна компетентність, психотехнологія оптимізації навчання 

англійської мови у вищому навчальному закладі. 

 

Карпенко А. М. Психолого-педагогические особенности образовательного 

диалога как средства оптимизации обучения иностранных языков (на 

материале преподавания английского языка в высших учебных заведениях). – 

На правах рукописи.  

Диссертация на соискание учёной степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 

университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015.  

В диссертации обоснованы теоретико-методологические и организационно-

методические основы оптимизации обучения иностранному языку в высших 

учебных заведениях психодидактическими, развивающими и воспитательными 

средствами образовательного диалога.  

Эмпирически проверено авторскую программу оптимизации обучения 

иностранному языку средствами образовательного диалога с целью формирования 

англоязычной профессиональной коммуникативной компетентности. Программа 

предусматривала формирования мотивационного, функционального, дискурсивного 

и рефлексивного компонентов иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности такими средствами (методами) образовательного диалога, как 

деловые и ролевые игры, сократические и эвристические беседы, аудио-, видео- и 

интернет-занятия, викторины, подготовка презентаций психологического 

содержания, ситуационный метод обучения и др.  

Ключевые слова: образовательный диалог, психолого-педагогические 

особенности образовательного диалога, средства оптимизации обучения 

иностранным языкам в высшем учебном заведении, иноязычная профессиональная 

коммуникативная компетентность, иноязычная коммуникативная компетентность, 

психотехнология оптимизации обучения английского языка в высшем учебном 

заведении. 

 

Karpenko H.M. Psychological and pedagogical peculiarities of educational 

dialogue as a means of optimization of learning foreign languages (based on English 

teaching material in higher educational establishments). – Manuscript. 

The dissertation for the degree of candidate of psychological sciences, specialty 

19.00.07 – pedagogical and age psychology. – Borys Hrinchenko Kyiv University, Kyiv, 

2015. 

Theoretical and methodological and organizational and methodical principles of 

optimization of learning a foreign language in higher educational establishments by 
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psychodidactic, developing and educative means of educational dialogue were proved in 

the dissertation.  

Philosophical and psychological understanding of a dialogue and its interpretation in 

the field of pedagogical psychology were represented. Structural and functional 

peculiarities of educational dialogue, its kinds, forms and types were revealed. The content 

of author program of optimization of learning a foreign language by means of educational 

dialogue (for students-psychologists) was presented and the results of the efficiency of 

forming experiment were given. The author’s dialogical psycho-technology of forming 

English language professional competence of future psychologists as a part of foreign 

language communicative competence was empirically tested. 

The program provided for the formation of functional, discursive, motivated, and 

reflexive components of foreign language professional communicative competence. 

Foreign language professional communicative competence is a personal and 

professional formation that will be realized in psychological and professional readiness of 

a personality to perform a professional activity by means of a foreign language 

successfully, productively, and effectively or in the conditions of foreign culture and 

provides the possibility of the effective co-operation with the environment. 

In order to form the motivated component of foreign language professional 

communicative competence, we chose such methods and techniques as creating creative 

atmosphere during lessons using innovative methods of teaching, professional content and 

direction of education, the combination of communicative and traditional methods of 

teaching, using creative presentations and conducting audio-, video- and internet-classes.  

To develop the functional component we used such methods and forms to organize 

lessons as preparation presentations on psychological theme, using methods of doing 

exercises and writing tests on computer, defense project-lessons on psychological topics, 

active teaching methods (audio and video lessons, conferences) and methods of self-

training with professional guidance literature.  

To form the discursive component of foreign language professional communicative 

competence we used situational teaching method, the method of discussion, quiz-lessons. 

To develop the reflexive component we used practical teaching methods, students 

did different kinds of tasks that included their rating and self-rating, and the methods of 

assessing students’ oral and writing knowledge. 

We formed English professional communicative competence combining traditional 

and non-traditional methods. Besides traditional forms and methods of conducting lessons, 

we used non-traditional ones such as business and role-playing games, heuristic 

conversation, audio, video classes, quizzes, situational teaching method and so on. 

Key words: educational dialogue, psychological and pedagogical features of 

educational dialogue, means of optimization of learning foreign languages in higher 

educational establishment, foreign language professional communicative competence, 

foreign language communicative competence, psycho-technology of optimization of 

learning English in higher educational establishment. 
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