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Сучасність доводить, що „сформувати й новими знаннями; доброчинність - спрямовуєтьс 
розвинути у сьогоднішніх студентів - завтрашніх моральною зумовленістю риторичних знань, кожн 
фахівців - інтелігентно-мовленнєві якості, вміння й промова має сприяти об'єднанню співрозмовник! 
йавички - значить розуміть веління часу, сенс змін, для вироблення спільних думок, висновків, позицій 
що відбуваються, практично розв'язати актуальні Промова має гармонізувати і промовця розуму 
завдання, що стоять перед вітчизняною вищою серця, почуттів. 
школою з підготовки кадрів III тисячоліття" [3, 148]. Як показали дані анкетування, проведеноп 

Сформувати, виховати справжнього фахівця серед курсантів і студентів І курсу, 45% найбільші 
III тисячоліття допоможе, безумовно, риторика. допомогли у засвоєнні навчальних дисциплін темі 
Виникнувши ще за часів Давньої Греції в У-ІУ тис. занять, на яких розглядалися становлення і розвитої 
до н.е., здобувши громадське визнання й пошану, вітчизняного ораторського мистецтва та піднесена 
вона стала наукою не тільки моральною, але й судового красномовства у II пол. XIX ст. Чи н< 
патріотичною. Тому відродження риторики як свідчить це про те, що сучасна молодь < 
засобу виховання патріотично свідомої молоді є патріотичною, яка високо цінує саме вітчизнян 
актуальним і до цього часу. На жаль, більшість здобутки, а високе красне слово, слово золотого 
великих праць з історії, теорії риторики присвячені правила риторики вважає найпереконливішими? Н* 
теоретичному обґрунтуванню цієї науки, тоді як на нашу думку, це великий крок уперед - зе 
сьогодні недостатньо наукових, методичних допомогою високої оцінки слова можна й треба 
розробок з практичного втілення риторики у виховувати сучасну молодь, яка є прекрасною, 
повсякденне (приватне) й професійне (публічне) Отже, виховання патріотично свідомої молоді 
мовлення. засобами риторики є вельми актуальним і потрібним 

Так, сьогодні у Запорізькому юридичному у час сьогоднішніх зрушень, змін на краще, 
інституті МВС України виховна робота Вважаємо за необхідне обов'язково включити де 
здійснюється за трьома основними напрямами: навчальних планів вищих навчальних закладів будь-
1. Формування світоглядних засад. Піднесення якої форми власності, фахового спрямування таку 
авторитету працівника ОВС у розбудові нової навчальну дисципліну, як риторика. Адже саме 
демократично-правової держави. 2. Формування риторика є і теорією, і практикою, і наукою, і 
гуманістичних засад. Патріотичне виховання. мистецтвом усної, ефективної, переконуючої 
3. Формування ідеалу здорового способу життя. Усі комунікації, яка активізує мисленнєво-мовленнєву 
ці напрями реалізуються й за допомогою різних діяльність людини і має становити фундамент 
засобів риторики, і в усіх них домінуючим є професіоналізму будь-якого фахівця. І саме за 
СЛОВО. Звертаючись до славетних сторінок історії допомогою риторики ми зможемо сформувати 
становлення й розвитку вітчизняної риторики, внутрішній ідеал молоді, який складається з 
сучасна молодь виховується на тих високих українського виховного ідеалу в його історичних та 
християнських ідеалах, патріотичних почуттях, національних формах і загальноєвропейського 
якими пронизані сторінки „Слова про закон і ідеалу. І саме це надасть їм можливості захиститися 
благодать" Іларіона, де він з патріотичних позицій словом, вчинком від впливу жорсткого світу, 
оцінив діяльність давньоруських князів і протистояти йому і в професійному плані, і в 
міжнародну роль Київської Русі. У ній автор-патріот духовному, 
гаряче виступає проти зазіхань Візантії на Русь, 
красномовно й переконливо доводить містичність ЛІТЕРАТУРА 
вчення про месіанську роль будь-якого народу, 1- Національна доктрина розвитку освіти / Указ 
обстоює самостійність Русі; „Повчання Володимира Президента України від 17.04.2002 №347/2002. 
Мономаха" уособлює в собі приклади урочистого, 000 Ю р и д и ч е с к а я п е д а г о г и к а" 
повчального і військового красномовства. Перлина '^Абрамов В. Формування логіко-мовленнєвої культури 
:лов'янської літератури „Слово о полку Ігоревім" сучасної фахівця // Філософська думка. - 2004. - №4. 

185) донесла до наших днів „золоте слово" -С.137-148. 
Святослава, „змішане із сльозою", що є взірцем 
зисокої риторичної культури того часу. Роль 
художнього риторичного слова була напрочуд 
важливою у боротьбі слов'янських народів за ТурчиноваГ.В. 
:оціальне, національне визволення проти духовного 
эабства, проти окатоличення, полонізації, проти РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
власних експлуататорів. НАВЧАННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОТРИМАНИХ 

Спостерігаючи за студентами, які готують ДАНИХ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
;вої перші доповіді на широкий загал, дійшли ПРОФЕСІЙНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ТА 
висновку, що всі вони беруть за основу риторичний ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
ідеал східних слов'ян: доцільність - відповідність 
тромови меті її мовця і яка пов'язана з його Практика викладання англійської мови на 
моральністю, тобто скерованістю на істину і спеціальності "Біологія та іноземна мова", а також 
іеревірені факти; змістовність - слово має велику аналіз чинних підручників та навчальних матеріалів 
;илу тільки тоді, коли воно змістовне; промова має свідчать про те, що методика навчання 
5ути позбавлена пустих слів, а бути насиченою професійного монологічного (ПІММ) та 
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щююгічного (ПІДМ) мовлення з урахуванням 
«ецифіки цієї спеціальності є практично 
•висвітленою. Розроблена автором система вправ 
ява. навчання студентів професійного монологічного 
та діалогічного мовлення лягла в основу 

- експериментальної перевірки, запропонованої 
методики підготовки майбутніх учителів до 
вкладання біології англійською мовою. Метою 
даної статті є необхідність презентувати отримані 
«ні під час експериментального навчання, яке 
•роводилось автором у рамках дисертаційного 
дослідження. 

Експериментальна перевірка ефективності 
розробленої автором методики підготовки 
майбутніх учителів до викладання біології 
яглійською мовою, зокрема навчання професійного 
монологічного та діалогічного мовлення, 
проводилась нами відповідно до трьох етапів 
експериментального дослідження: 1) підготовка 
експерименту; 2) проведення експерименту; 
3) обробка одержаних даних. В експерименті брали 
участь студенти КНПУ ім. М.П. Драгоманова 
спеціальності «Біологія та іноземна мова» І та П 
курсів. В експериментальній групі ЕГ-1 
налічувалось 15 студентів І курсу, в ЕГ-2 - 16 
студентів II курсу. 

Основною метою етапу підготовки до 
експерименту була розробка гіпотези. Розглянуті 
вами теоретичні положення щодо навчання 
професійного монологічного та діалогічного 
мовлення, а також визначені нами психолінгвістичні 
передумови навчання англійської мови для 
спеціальних цілей лягли в основу розробки та 
формування двох варіантів гіпотези. 

Варіант 1. Високого рівня сформованості 
вмінь продукувати професійне іншомовне 
монологічне та діалогічне мовлення можна досягти, 
якщо припустити, що ефективнішим виявиться 
паралельна модель навчання, а не послідовна. 

Варіант 2. Для успішного навчання ПІММ та 
ПІДМ можливе застосування курсу підготовки 
майбутніх учителів до викладання біології 
англійською мовою, починаючи з першого року 
навчання у ВНЗ. 

Згідно з гіпотезою були розроблені дві 
моделі методики навчання ПІММ та ПІДМ: 
послідовна та паралельна. Послідовна модель 
передбачала навчання студентів породжувати 
ПІММ, а потім формування вмінь продукувати 
професійне іншомовне діалогічне мовлення. 
Паралельна модель пропонувала одночасне 
навчання породжувати як ПІММ, так і ПІДМ. Під 
час експериментального навчання був застосований 
прийом перехрещення, введений у методологію 
експерименту В.С.Цетлін та С.А.Штульманом 
(1971). Якщо в першій серії експерименту група ЕГ-
1 працювала за першою моделлю, а група ЕГ-2 - за 
другою, то в наступній серії було здійснене таке 
перехрещення: в групі ЕГ-1 використовувалась 
друга модель, у групі ЕГ-2 - перша. Це створило 
можливість нейтралізувати вплив індивідуальних 
особливостей студентів на результати експерименту 
і при порівняно невеликій кількості учасників 

забезпечило більшу валідність експериментальних 
даних. Згідно з гіпотезою була сформована мета 
експерименту: визначити найефективнішу модель 
навчання продукувати іншомовне монологічне та 
діалогічне мовлення, порівнюючи послідовну та 
паралельну моделі навчання. У зв'язку зі 
сформованою метою були визначені конкретні 
завдання: 

1) підготувати матеріали для перевірки 
загального рівня володіння англійською мовою 
студентів І та II курсів у монологічному та 
діалогічному мовленні; 

2) визначити критерії оцінювання вмінь 
студентів породжувати монологічне та діалогічне 
мовлення; 

3) провести експериментальне навчання на 
основі розробленої системи вправ з метою 
визначення оптимального варіанту навчання; 

4) провести проміжний та 
післяекспериментальний зріз з метою визначення 
рівня сформованості вмінь студентів породжувати 
професійне монологічне та діалогічне мовлення; 

5) інтерпретувати результати експеримен-
тального дослідження та визначити їх надійність; 

6) сформувати висновки експериментального 
навчання та визначити кращий варіант навчання 
студентів породжувати професійне монологічне та 
діалогічне мовлення. 

Об'єктом контролю був рівень 
сформованості професійних мовленнєвих умінь, що 
вимірювалися як протягом експерименту, так і після 
його закінчення. 

До неварійованих умов експерименту 
належали: кількість груп та кількісний склад 
учасників груп; однакова кількість паралельних 
занять, відведених на опанування тем; навчальний 
матеріал; зміст навчання; особа викладача-
експериментатора. 

Варійованою умовою була послідовність 
вправ навчання монологічному та діалогічному 
професійному іншомовному мовленню. За умовами 
та методикою проведення експеримент був 
навчальним природним вертикально-
горизонтальним. Його вертикальний характер 
давав змогу зробити висновок про загальну 
ефективність розробленої системи вправ дня 
навчання професійного монологічного та 
діалогічного мовлення. Горизонтальний характер 
експерименту полягав у порівнянні двох моделей 
навчання: послідовної та паралельної, а також 
визначення найбільш ефективної. 

З метою визначення вихідного, а також 
досягнутого рівнів сформованості вмінь 
продукувати професійне іншомовне монологічне та 
діалогічне мовлення необхідно було провести 
передекспериментальний, проміжний та 
післяекспериментальний зрізи, результати яких 
оцінювалися за певними критеріями. Для 
визначення необхідних критеріїв ми звернулися до 
методичних досліджень з питань контролю рівня 
сформованості іншомовних умінь говоріння й 
зупинились на таких: для монологічного мовлення 
- змістовність; логіко-структурна організованість; 
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обсяг висловлювань; відносна правильність 
висловлювань; темп мовлення, наявність засобів 
зв^язку між фразами та частинами висловлювання; 
емоційність. Для діалогічного мовлення 
- змістовність; рівень сформованості дискусійних 
умінь; розуміння партнерів по спілкуванню; 
ініціативність; відносна правильність мовлення; 
темп мовлення; зверненість. З метою об'єктивної 
оцінки рівня сформованості навичок та умінь 
говоріння методисти радять використовувати 
бальну систему (Скляренко, Олейник 1995). Для 
оцінювання висловлювань учасників експерименту 
за бальною шкалою умовно визначили максимальну 
кількість балів, яку може отримати кожен 
комунікант за всіма критеріями - 100 балів. Якщо 
експериментатор оцінює мовлення студента за 
певними показниками досконалим, останньому 
присвоюється максимальна кількість балів за даним 
критерієм. У разі, коли викладач частково 
задоволений мовленням студента, той отримує 
меншу кількість балів (знімається 0,5 балів за кожну 
помилку). Якщо студент не досяг жодних 
результатів з точки зору даного критерію, бали не 
присвоюються зовсім (0 балів). Мовлення учасників 
експерименту записувалося на магнітну плівку і 
аналізувалося з виставленням відповідної кількості 
балів за кожним критерієм. З метою довести 
валідність отриманих даних ми використали метод 
математичної обробки результатів. Залучений 
критерій Манна-Уітні (U) дозволив нам порівняти 
результати студентів двох експериментальних груп 
у межах кожного зрізу; критерій Вілкоксона (Т) 
дозволив обчислити приріст навченості в кожній 
групі; критерій Фішера (F) показав нам кількість 
студентів, які досягли критерію навченості рівному 
0,7 (за Безпальком). Розглянемо етапи 
експериментального навчання. Експеримент 
включав п'ять етапів навчання. На першому етапі 
проводився експериментальний зріз, метою якого 
було перевірити вихідний рівень володіння 
англійською мовою студентів у монологічному та 
діалогічному мовленні. При проведенні 
передекспериментального зрізу ми виходили з того, 
що головною вимогою до нього є його повна 
відповідність суті дослідження, що проводиться 
(ІЇІтульман 1988:47), тому найефективнішим 
засобом контролю були обрані тести. Для ЕГ-1 
застосовувався тест, розроблений для випускників 
середніх шкіл. Рівень володіння іноземною мовою 
повинен відповідати рівню В1 за критеріальною 
шкалою, запропонованою Радою Європи. Для ЕГ-2 
було застосовано Preliminary English Test (PET), 
який відповідав рівню В2. Тривалість 
передекспериментального зрізу складала по три 
години для кожної групи і проводився 14 вересня 
2004 року для ЕГ-1 та 15 вересня 2004 року для ЕГ-
2. Результати передекспериментального тестування . 
довели, що середній коефіцієнт навченості в ЕГ-1 у 
монологічному мовленні складає 0,61, в ЕГ-2 - 0,73. 
За критерієм "змістовність" в ЕГ-1 показники 
відповідають 12,9, в ЕГ-2 відповідно 14,3 з 20 
максимальних балів; "логіко-структурна 
організованість" в ЕГ-1 складає 11,9, в ЕГ-2 - 14,9 з 

20 максимальних балів; за критерієм "обсяг 
висловлювань" в ЕГ-1 показники складають 9,2, а в 
ЕГ-2 - 15,4 з 20 максимальних балів; "темп 
мовлення" в ЕГ-1 - 2,8, в ЕГ-2 - 3,4 з 5 
максимальних; "відносна правильність мовлення" в 
ЕГ-1 складає 9,2, в ЕГ-2 - 11 з 15 максимальних 
балів; за критерієм "наявність засобів зв'язку між 
фразами та частинами мовлення" показники 
складають в ЕГ-1 9,9, в ЕГ-2 - 10,8 з 15 
максимальних балів; "емоційність" в ЕГ-1 - 2,7, в 
ЕГ-2 - 3,5 з 5 максимальних. Отже, сума набраних 
балів в ЕГ-1 складає 61,5, в ЕГ-2 - 73,4 зі 100 
максимальних балів. У діалогічному мовленні 
показники за критеріями складають: "змістовність" 
в ЕГ-1 - 12,7, в ЕГ-2 - 14,1 з 20 максимальних балів; 
"рівень сформованості дискусійних умінь" в ЕГ-1 
- 12,3, в ЕГ-2 - 14,3 з 20, "розуміння партнера по 
спілкуванню" в ЕГ-1 - 12,9, в ЕГ-2 - 14,9 з 20 
максимальних балів, "відносна правильність 
мовлення" в ЕГ-1 складає 9,2, в ЕГ-2 - 10,9 з 15; 
"ініціативність" в ЕГ-1 - 10,7, в ЕГ-2 - 9,6 з 15; 
"темп мовлення" в ЕГ-1 складає 2,7, в ЕГ-2 - 3,4 з 5 
. _ ГТ • fit • її _ rin -і л і м а к с п м о л ь ш о л и ш і ш , з в е р н е н і с т ь в ш -і — Z , / , В 
ЕГ-2 — 3,5 з 5 балів. Отже, сума набраних балів в ЕГ-
1 складає 63,3, в ЕГ-2 - 72,8 зі 100 максимальних. 
Середній коефіцієнт навченості в ЕГ-1 складає 0,63, 
в ЕГ-2-0,73. 

Як видно, отримані показники в ЕГ-1 є 
нижчими ніж в ЕГ-2. Студенти ЕГ-1 мали труднощі 
під час висловлювання власних думок англійською 
мовою. Невміння деяких студентів продукувати 
іноземну мову приводило до невдоволеності, 
висловлення мали нелогічний і непослідовний 
характер, спостерігалось некоректне використання 
засобів зв'язку між реченнями та їх частинами. 
Висловлювання були переважно короткими або 
включали окремі мовні розгорнуті фрази, головним 
чином складносурядні речення. Студенти стежили 
за правильністю свого мовлення і, як наслідок, 
порушувалась послідовність висловлювання, що 
перешкоджало його адекватному розумінню. 
Показники в ЕГ-2 були вищими, тому що студенти 
другий рік навчаються у ВНЗ. Але й їх 
висловлювання містили помилки, які впливали на 
якість мовлення. Таким чином, отримані результати 
підтвердили необхідність застосування спеціально 
розробленої системи вправ для навчання 
професійного монологічного та діалогічного 
мовлення. 

Другим етапом було саме експериментальне 
навчання. Дві експериментальні групи працювали за 
різними моделями навчання, які відрізнялися 
організацією вправ. Студенти ЕГ-1 навчалися за 
паралельною моделлю, студенти ЕГ-2 - за 
послідовною. Контроль навчального процесу 
здійснювався за допомогою безпосереднього 
контролю з боку викладача, групового, а також 
взаємо - та самоконтролю при виконанні вправ. У 
першій серії експерименту студенти опановували 
тему «Living Matter», яка включала три тексти: «The 
activities of life», «Living cells» та «Levels of 
organization». Навчальний процес тривав 7 тижнів і 
охоплював 14 годин для кожної групи. Після 
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закінчення першої серії експерименту ми перейшли 
до третього етапу - проміжному зрізу. Його метою 
%ло визначити рівень сформованості вмінь 
іродукувати ГПММ та ПІДМ, порівнюючи 

ультати ЕГ-1 та ЕГ-2. Під час виконання 
яого зрізу студентам необхідно було 

одну із запропонованих тем з фаху, 
'уявивши себе вчителем біології, який викладає цей 
предмет англійською мовою, та обговорити зі своїм 
товаришем одну із запропонованих тем з фаху. 
Проміжний зріз проводився 11 листопада 2004 року 
в ЕГ-1 та 12 листопада 2004 року в ЕГ-2. Для цього 
було відведено по 3 години на кожну групу. 
Отримані результати ми обчислили, використавши 
критерій Вілкоксона, який показав нам приріст 
рівня сформованості вмінь породжувати ПІММ та 
ПІДМ у кожній групі. 

Таблиці 1 та 2 
Порівняльна таблиця результатів 

передекспериментальиого і проміжного зрізів 
учасників першої серії експерименту у ММ 

Т7Т" 1 
Мі. -х 

І 

1ПДИОІД. 
значення 

г»;„ х u 
НИ 
ця 

Т7Т" 1 
Мі. -х 

І зріз 
1 

зріз 
2 

г»;„ х u 
НИ 
ця 

Єр-коМ. 66 83 17 
Ца-ко О. 64 81 17 
Ко-ко Я. 65 83 18 
Се-ук С. 57 78 21 
Бе-ваЯ. 54 77 23 
Но-адК. 61 81 20 
Ла-ко С. 64 82 18 
Кол-ко Т. 63 82 19 

) Чв-ваК. 65 82 17 
1 По-улО. 65 82 17 
! Чо-на Н. 65 84 19 
[ Са-укГ. 64 82 18 
і Ш-ваЮ. 72 87 15 
; Ке-оГ. 65 82 17 
1 Скр-каЛ. 33 56 23 
І Середнє значення 
і , . 

18, 
6 

Зріз І і II ЕГ-1 ТемпО 
Ткр для п 15 30 ( р < 0,05) 

19 (р< 0,01) 

Спостерігається лише 
інтенсивність у бік 
підвищення рівня навченості 

ЕГ-2 ІПДГШ1Д. 

значення 
Різ 
ни 
ця 

ЕГ-2 

зріз 
1 

зріз 
2 

Різ 
ни 
ця 

Ри-ко О. 74 81 7 
Га-ко О. 77 83 6 
Мо-на Н. 77 82 5 
Не-ваЛ. 76 79 3 
Лі-ук Ю. 75 81 6 
Лі-укН. 75 84 9 
Шга-ко О. 70 83 13 
Кон-ко Ю. 72 78 6 
Гри-ва ЇО. 71 79 8 
Бе-ва Н. 71 77 6 
Бе-юк Н. 75 80 5 
Чи-ан І. 76 80 4 
Па-ко В. 75 79 4 
Ли-дь О. 71 74 3 
Клі-укН. 73 74 1 

Не-ко А. 
67 73 6 

Середнє значення 5,8 

Зріз І і ПЕГ-1 ТемпО 
Ткр для п 16 35 (р < 0,05) 

23 ( р < 0,01) 

Спостерігається лише 
інтенсивність у бік 
підвищення рівня навченості 

З таблиць 1 та 2 ми бачимо, що у кожній 
групі спостерігається інтейсивність у бік 
підвищення рівня навченості, але, порівнявши 
середні показники передекспериментальиого та 
проміжного зрізів, ми з'ясували, що в ЕГ-1 середнє 
значення приросту групи складає у монологічному 
мовленні 18,6, а в ЕГ-2 - 5,8, у діалогічному 
мовленні відповідно в ЕГ-1 - 19,3, в ЕГ-2 - 8,4. 
Порівнявши між собою результати проміжного 
зрізу, ми з'ясували, що, хоча середні показники 
виросли в обох групах, в ЕГ-1 спостерігається 
більший ріст, ніж в ЕГ-2. Так, за критерієм 
"змістовність" у монологічному мовленні показники 
в ЕГ-1 складають 16,1, в ЕГ-2 - 17,1 з 20 
максимальних балів; за критерієм "логіко-
структурна організованість" показники в ЕГ-1 
складають 15,1, в ЕГ-2 - 15 з 20; "обсяг 

висловлювань" в ЕГ-1 - 16,7, ЕГ-2 - 17,1 з 20 баяш; 
"відносна правильність мовлення" в ЕГ-1 — 12,1, в 
ЕГ-2 - 11,3 з 15; "темп мовлення" в ЕГ-1 - 4, в ЕГ-2 
- 3,6 з 5; "наявність засобів зв'язку між фразами та 
частинами мовлення" в ЕГ-1 - 11,7, в ЕГ-2 - 11,1 з 
15; "емоційність" в ЕГ-1 - 4,3, в ЕГ-2 - 4,1 з 5. Сума 
набраних балів в ЕГ-1 складає 80,1, в ЕГ-2 - 79,2 зі 
100 максимальних. Середній коефіцієнт навченості 
в ЕГ-1 складає 0,8, в ЕГ-2 - 0,79. У діалогічному 
мовленні за критерієм "змістовність" показники в 
ЕГ-1 складають 16,7, в ЕГ-2 - 16,8 з 20 
максимальних балів, "рівень сформованості 
дискусійних умінь" в ЕГ-1 - 16,1, в ЕГ-2 - 14,9 з 20, 
"розуміння партнера по спілкуванню" в ЕГ-1 - 16,3, 
в ЕГ-2 - 16,8 з 20, "відносна правильність мовлення" 
в ЕГ-1 - 11,8, в ЕГ-2 - 11,2 з 15, "ініціативність" в 
ЕГ-1 - 13,4, в ЕГ-2 - 13,4 з 15, "темп мовлення" в 
ЕГ-1 - 4,1, в ЕГ-2 - 3,9 з 5, "зверненість" в ЕГ-1 
- 4,3, в ЕГ-2 - 3,9 з 5 максимальних балів. Сума 
набраних балів в ЕГ-1 складає 82,7, в ЕГ-2 - 81,3 зі 
100 максимальних. Середній коефіцієнт навченості 
у діалогічному мовленні в ЕГ-1 складає 0,83, в ЕГ-2 
- 0,81. Оскільки студенти в ЕГ-1 працювали за 
паралельною моделлю навчання, ми можемо 
припустити, що саме ця модель є ефективнішою. 

Після проведення проміжного зрізу, ми 
перейшли до четвертого етапу експериментального 
навчання. Було проведено друїу серію 
експерименту. З метою отримання достовірних 
даних під час цієї серії було зроблено перехрест: 
студенти ЕГ-1 навчалися за послідовною моделлю, а 
ЕГ-2 - за паралельною. Під час навчання студенти 
опановували другу тему "The life processes of Cells", 
яка включала в себе чотири тексти: "The cell 
membrane and diffusion", "Osmosis and active 
transport", "Cell release energy", "Cell division". 
Навчання тривало 6 тижнів і мало 12 годин на 
кожну групу. Після закінчення експерименту було 
проведено п'ятий етап - післяекспериментальний 
зріз, який мав на меті: 

1) встановити підсумковий рівень 
сформованості вмінь породжувати професійне 
монологічне та діалогічне мовлення; 

2) зробити остаточний висновок щодо 
ефективності послідовної та паралельної моделей 
навчання; 

3) встановити приріст рівня сформованості 
вмінь породжувати ПІММ та ПІДМ. 

Післяекспериментальний зріз проводився 24 
грудня 2004 року для ЕГ-1 та 25 грудня 2004 року 
для ЕГ-2. Тривалість зрізу складала по три години 
на кожну групу. Студенти отримали завдання і мали 
певний час на підготовку. Потім вони 
висловлювались за запропонованою темою і 
ситуацією перед аудиторією. Результати 
післяекспериментального зрізу дали змогу 
порівняти рівень сформованості вмінь породжувати 
монологічне та діалогічне мовлення з фаху. 
Отримані дані післяекспериментального зрізу 
свідчать про те, що досягнуто і перевищено 
достатній рівень коефіцієнту навченості за 
В.П.Безпальком 0,7. Так, середній коефіцієнт 
навченості в монологічному мовленні в ЕГ-1 
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складає 0,79, в ЕГ-2 - 0,93. За критерієм 
"змістовність" показники в ЕГ-1 складають 16,2, в 
ЕГ-2 - 18,8 з 20 максимальних балів; "логіко-
структурна орієнтованість" в ЕГ-1 - 15,6, в ЕГ-2 
- І 8,8 з 20 балів; "обсяг висловлювань" в ЕГ-1 
- 16,1, в ЕГ-2 - 18,8 з 20; "відносна правильність 
мовлення" в ЕГ-1 - 11,6, в ЕГ-2 - 13,9 з 15 
максимальних балів; "темп мовлення" в ЕГ-1 - 3,9, в 
ЕГ-2 - 4,5 з 5 балів; "наявність засобів зв'язку між 
фразами та частинами мовлення" в ЕГ-1 - 12,2, в 
ЕГ-2 - 13,7 з 15; "емоційність" в ЕГ-1 - 3,6, в ЕГ-2 
- 4,6 з 5 максимальних балів. Сума набраних балів в 
ЕГ-1 відповідає 79,2, в ЕГ-2 - 93,1 зі 100 балів. У 
діалогічному мовленні ми бачимо такі показники: за 
критерієм "змістовність" в ЕГ-1 - 15,9, в ЕГ-2 - 18,4 
з 20 балів; "рівень сформованості дискусійних 
умінь" в ЕГ-1 - 16,2, в ЕГ-2 - 18,7 з 20; "розуміння 
партнера по спілкуванню" в ЕГ-1 - 16, в ЕГ-2 19,3 з 
20 балів; "відносна правильність мовлення" в ЕГ-1 
- 11,6, в ЕГ-2 - 14,1 з 15; "ініціативність" в ЕГ-1 
- 12,3, в ЕГ-2 - 14,6 з 15 балів; "темп мовлення" в 
ЕГ-1 - 3,9, в ЕГ-2 - 4,4 з 5; "зверненість" в ЕГ-1 -
3,6, в ЕГ-2 — 4,6 з 5 Сума набраних балів в ЕГ-1 
складає 79,5, в ЕГ-2 - 94,1 зі 100 максимальних. 
Середній коефіцієнт навченості у діалогічному 
мовленні в ЕГ-1 складає 0,8, в ЕГ-2 - 0,94. Отримані 
дані свідчать про те, що діє як послідовна, так і 
паралельна моделі навчання. Але результати, 
отримані після навчання за паралельною моделлю, 
говорять про її більшу ефективність і 
підтверджують нашу гіпотезу про те, що для 
навчання студентів породжувати професійне 
монологічне та діалогічне мовлення краще 
застосовувати паралельну модель навчання. Як 
приклад, порівняємо результати проміжного та 
післяекспериментального зрізів. Так, коефіцієнт 
навченості за результатами проміжного зрізу склав в 
ЕГ-1 - 0,8 у монологічному мовленні та 0,83 у 
діалогічному мовленні (застосовувалась паралельна 
модель навчання), в ЕГ-2, де застосовувалась 
послідовна модель навчання - відповідно 0,79 та 
0,81. Коефіцієнт навченості за результатами 
післяекспериментального зрізу, де 
використовувалась послідовна модель навчання, 
склав у монологічному мовленні 0,79 та 0,8 у 
діалогічному мовленні. В ЕГ-2, де застосовувалась 
паралельна модель навчання, у монологічному 
мовленні коефіцієнт навченості склав 0,93, у 
діалогічному - 0,94. 

Отже, аналіз одержаних даних після 
закінчення експериментального навчання дозволив 
нам зробити такі висновки: 

1. При виконанні комплексу вправ у 
студентів формувалися і розвивалися вміння 
породжувати професійне монологічне та діалогічне 
мовлення. 

2. Підсумковий рівень сформованості вмінь 
породжувати ПІММ та ПІДМ виявився кращим під 
час навчання за паралельною моделлю навчання, що 
підтвердило нашу гіпотезу. 

3. Приріст умінь монологічного та 
діалогічного мовлення дозволив нам зробити 
висновок про те, що починаючи з І курсу можна 

викладати професійно орієнтований курс 
англійською мовою. 

Дані опитування, проведеного після 
закінчення експериментального навчання, 
дозволили з'ясувати думку студентів щодо 
використання навчальних матеріалів, а також 
визначити, яка з двох моделей навчання їм 
сподобалася більше. За результатами опитування ми 
можемо сказати, що всі студенти відзначили зміст 
навчальних матеріалів як корисний, цікавий, 
актуальний та чітко структурований. В ЕГ-1 восьми 
студентам сподобалась паралельна модель 
навчання, 7 осіб віддали перевагу послідовній. В ЕГ-
2 одинадцять студентів висловились за паралельну 
модель, 2 - за послідовну і 2 студенти не дали 
конкретної відповіді. Отже, з 31 студента, який брав 
участь в експерименті 19 (що складає 61,2%) 
віддали перевагу паралельній моделі навчання 
професійного монологічного та діалогічного 
мовлення, мотивуючи це тим, що вона є більш 
ефективною. 

Таким чином, результати проведеного 
експериментального навчання підтвердили ефектив-
ність методики підготовки майбутніх учителів до 
викладання біології англійською мовою. На нашу 
думку, все вищезгадане дає підстави рекомендувати 
методику навчання студентів породжувати 
професійне монологічне та діалогічне мовлення для 
практичного використання, починаючи з першого 
року навчання у педагогічному ВНЗ. 
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