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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Перевірено теоретичні положення структурно-функціональної моделі реалізації професій-
ної спрямованості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації. Проаналізовано 
основу та структуру авторського курсу «Практикум з іноземної мови для майбутніх фахівців з міжнарод-
ної інформації». Представлені та проаналізовані рівні сформованості професійної іншомовної компетент-
ності майбутніх фахівців з міжнародної інформації для експериментальної та контрольної груп на основі 
розробленого тестування для перевірки ефективності впровадження авторської методики. Проаналізова-
но опитування студентів, котрі входили до складу контрольної та експериментальної груп. За допомогою 
методів математичної статистики підтверджено гіпотезу про те, що застосування організаційно-педаго-
гічних умов та структурно-функціональної моделі реалізації професійної спрямованості іншомовної під-
готовки майбутніх фахівців з міжнародної інформації було ефективним.
Ключові слова: фахівці з міжнародної інформації, іншомовна підготовка, математична статистика, 
компетентнісний підхід, авторський курс.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY ON THE FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS 
IN INTERNATIONAL INFORMATION READINESS TO PROFESSIONAL ACTIVITY  

IN THE FOREIGN LANGUAGE ENVIRONMENT 
Summary. Scientific resources were analyzed and the absence of a holistic research, in which the method of 
professional orientation of foreign language training of future specialists in international information formation 
would be presented, was revealed. The necessity of experimental research in a course of which the structural 
and functional model of foreign language training of future specialists in international information professional 
orientation implementation has been tested. The theoretical basis of structural and functional model of foreign 
language training of future specialists in international information professional orientation implementation 
have been examined. The basis and structure of the author's course "Foreign Language Practice for Future 
Specialists in International Information" was analyzed. The purpose of "Foreign Language Practice for Future 
Specialists in International Information" integrated course implementation was formulated as the formation of 
a professionally oriented foreign language competence of students. Levels of professional formation of foreign 
language competence of future specialists in international information for experimental and control groups on 
the basis of developed testing to verify the effectiveness of the author's technique implementation are present-
ed and analyzed. The analysis of the students who took in the control and experimental groups was analyzed. 
Using the methods of mathematical statistics, the hypothesis that the application of organizational and peda-
gogical conditions and the structural and functional model for future specialists in international information 
professionally orientation foreign language training implementation effectiveness was confirmed. The basis for 
future specialists in international information professionally oriented foreign language training was developed.
Keywords: specialists in international information, foreign language training, mathematical statistics, 
competency approach, author's course.

Постановка проблеми. Високий рівень 
іншомовної компетентності у професійно-

му середовищі є необхідною складовою характе-
ристики сучасного фахівця у сфері міжнародних 
відносин. Кожному фахівцю у сфері міжнарод-
них відносин доводиться працювати з іншомов-
ними ресурсами, співпрацювати з представ-
никами міжнародних організацій, проводити 
переговори з представниками інших країн тощо. 
Фахівці з міжнародної інформації не є винятком, 
адже саме фахівці з міжнародної інформації за-
безпечують міжнародну взаємодію у галузі зо-
внішньополітичних, економічних та культурних 
взаємовідносин та пов’язані з різними сферами. 
Для таких фахівців постає необхідність оволо-
діння фаховою лексикою, що стосується різних 
аспектів міжнародних відносин. Також у сту-
дентів необхідно розвивати навички анотуван-

ня і реферування іноземних друкованих, аудіо- 
та відеоматеріалів як українською, так і мовою 
оригіналу. Також важливо навчати майбутніх 
фахівців у сфері міжнародної інформації пра-
вилам оформлення документів, що відносяться 
до галузі дипломатії та зовнішньополітичних 
зв’язків. Окрім цього, необхідно розвивати на-
вики ділового листування іноземною мовою, 
аби майбутні фахівці мали змогу здійснювати 
не лише усну, а й письмову комунікацію у сфері 
своєї професійної діяльності.

Для підвищення рівня професійно-орієнтова-
ної іншомовної компетентності майбутніх фахів-
ців з міжнародної інформації нами розроблено 
та впроваджено у процес іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців з міжнародної інформації 
структурно-функціональну модель реалізації 
професійної спрямованості їх іншомовної.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Методика формування професійної спрямова-
ності іншомовної підготовки майбутніх фахівців-
міжнародників у своїх наукових працях дослід-
жували: І. Савка [1], О. Сніговська [2], Н. Бідюк 
[3], А. Петрова [4] та інші. Спільним у роботах 
вищезгаданих науковців є те, що вони виокрем-
люють форми і методи навчання іноземної мови, 
необхідні для якісної підготовки майбутніх фа-
хівців-міжнародників до професійної діяльності 
у іншомовному середовищі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових джерел 
показав відсутність цілісного дослідження, у яко-
му було б представлено методику формування 
професійної спрямованості іншомовної підготовки 
саме майбутніх фахівців з міжнародної інформа-
ції. Тому, постає необхідність експериментально-
го дослідження, у процесі якого було апробовано 
структурно-функціональну модель реалізації 
професійної спрямованості іншомовної підготов-
ки майбутніх фахівців з міжнародної інформації.

Мета статті. Перевірити теоретичні положен-
ня структурно-функціональної моделі реалізації 
професійної спрямованості іншомовної підготов-
ки майбутніх фахівців з міжнародної інформації.

Виклад основного матеріалу. У процесі фор-
мувального етапу експерименту, виконуючи зав-
дання щодо можливостей застосування компетент-
нісного підходу до підвищення рівня професійної 
спрямованості іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців з міжнародної інформації, ми досліджу-
вали результативність впровадження профе-
сійно спрямованих дисциплін іноземною мовою 
та розробку інтегрованих занять, об’єднаних у ва-
ріативний курс «Практикум з іноземної мови для 
майбутніх фахівців з міжнародної інформації». 
Відсутність належної бази знань студентів є голов-
ним недоліком програм мовного заглиблення. Пе-
рехідний етап, котрий фіксує вживання складних 
структур, що необхідні для засвоєння профільних 
дисциплін, може бути здійснений за допомогою 
інтегрованих курсів. В процесі інтеграції інозем-
ної мови з іншими предметами ми реалізуємо усі 
функції спілкування на предметному змісті. Окрім 
мовної компетенції студентів, інтегровані курси 
формують цілісне сприйняття світу та сприяють 
підготовці кваліфікованих фахівців.

Метою впровадження інтегрованого курсу 
«Практикум з іноземної мови для майбутніх фа-
хівців з міжнародної інформації» є формування 
професійно спрямованої іншомовної компетент-
ності студентів. 

Авторський курс передбачає поєднання дис-
циплін «Іноземна мова» та «Теорія і практика пе-
рекладу» з профільними дисциплінами спеціалі-
зації «Міжнародна інформація» («Інформаційне 
суспільство», «Інформаційні війни», «Геополіти-
ка», «Фабрики думки» та «Інформаційно-аналі-
тична діяльність») з наданням переваг системі 
органічно пов’язаних між собою інтегрованих 
знань та умінь, що підпорядковуються спільній 
меті та узгоджуються із суміжними курсами. 

Основу розроблення інтегрованого курсу 
«Практикум з іноземної мови для майбутніх фа-
хівців з міжнародної інформації» становить ідея 
щодо наскрізної інтеграції цілей, змісту, форм, 
методів та засобів у межах цього курсу.

Вимогами доцільності створення та впрова-
дження інтегрованого курсу «Практикум з іно-
земної мови для майбутніх фахівців з міжнарод-
ної інформації» є наступні: 

– адаптація існуючих курсів «Інформаційне 
суспільство», «Інформаційні війни» та «Інфор-
маційно-аналітична діяльність» до умов навчан-
ня з поглибленим вивченням іноземної мови  
(англійської), оскільки іноземна мова є засобом 
викладання матеріалів курсу; 

– формування мотивації студентів до вивчен-
ня професійно орієнтованих дисциплін англій-
ською мовою;

– варіативність і диференціація змісту, форм 
та методів навчання розробленого курсу;

– готовність викладачів до викладання інте-
грованого курсу «Практикум з іноземної мови для 
майбутніх фахівців з міжнародної інформації»; 

– дотримання принципу наступності в викла-
данні іноземної мови та фахових дисциплін;

– необхідність формування в студентів профе-
сійні компетенції; 

– проектування змісту запропонованого курсу 
як реального навчальної дисципліни.

У процесі формувального експерименту під час 
виконання завдань, щодо визначення рівня го-
товності до професійної діяльності в іншомовному 
середовищі нами було досліджено сформованість 
мотиваційно-орієнтаційного, когнітивно-інтегра-
тивного та ситуативно-діяльнісного компонента 
професійної спрямованості іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців з міжнародної інформації. Для 
визначення рівня готовності майбутніх фахівців 
з міжнародної інформації до професійної діяльнос-
ті в іншомовному середовищі нами проведено тес-
тування експериментальної та контрольної груп 
на початку експерименту та вкінці. До експеримен-
тальної та контрольної груп увійшли студенти пер-
шого курсу магістратури (п’ятий рік навчання), що 
здобувають освіту за спеціалізацією «Міжнародна 
інформація» у 4 ВНЗ: Хмельницький національ-
ний університет, Чернівецький національний уні-
верситет ім, Ю. Федьковича, Тернопільський наці-
ональний економічний університет та Державний 
вищий навчальний заклад «Ужгородський націо-
нальний університет». Нами розроблено та запро-
поновано тестові завдання. Результати тестування 
експериментальної та контрольної груп на початку 
експерименту та вкінці представлені у таблиці 1.

Динаміка рівнів сформованості професійної 
іншомовної компетентності майбутніх фахівців 
з міжнародної інформації представлена на рис. 1.

Аналізуючи результати тестування експери-
ментальної та контрольної груп на початку експе-
рименту та вкінці можемо констатувати, що після 
вивчення запропонованого курсу «Практикум з іно-
земної мови для майбутніх фахівців з міжнарод-
ної інформації» серед учасників експерименталь-
ної групи суттєво зменшилась кількість студентів 
з низьким та середнім рівнем (на 25,00% та 8,33% 
відповідно). Більше того, спостерігається суттєве 
збільшення кількості студентів з достатнім та висо-
ким рівнем (на 8,33% та 25,00% відповідно). Серед 
учасників контрольної групи спостерігається нульо-
ва динаміка для низького та високого рівнів, несут-
тєве зменшення кількості середнього та збільшення 
достатнього рівня (на 10%). Отже, впровадження за-
пропонованого курсу «Практикум з іноземної мови 
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для майбутніх фахівців з міжнародної інформації» 
позитивно вплинув на рівень готовності майбутніх 
фахівців з міжнародної інформації до професійної 
діяльності в іншомовному середовищі і є доцільним 
його впровадження для вивчення студентами, що 
здобувають освіту за спеціалізацією «Міжнародна 
інформація» у інших вищих навчальних закладах.

Після проведення експериментального до-
слідження було проведено опитування студентів, 
що входили до складу контрольної та експери-
ментальної груп. Респондентам було запропоно-
вано відповісти на запитання «Чи вважаєте Ви 
ефективним навчання професійно-спрямованої 
іноземної мови?».

В опитуванні взяли участь 22 студенти.  
Результати опитування наведені в таблиці 2.

Таблиця 2
Ставлення учасників експериментальної 

та контрольної групи до ефективності 
навчання професійно-спрямованої 

іноземної мови
ТАК, вважаю НІ, не вважаю

Експериментальна 
група 10 (83,32%) 2 (16,67%)

Контрольна група 3 (30%) 7 (70%)

Необхідно встановити чи вірогідно розрізня-
ються відсоткові частки.

Висуваємо гіпотези:
Н0: Частка осіб, які вважають 

навчання професійно-спрямова-
ної іноземної мови ефективним 
серед учасників контрольної 
групи менша, ніж серед учасни-
ків експериментальної групи.

Н1: Частка осіб, які вва-
жають навчання професійно-
спрямованої іноземної мови 
ефективним серед учасників 
контрольної групи більша, ніж 
серед учасників експеримен-
тальної групи

Для підтвердження однієї 
з гіпотез необхідно знайти куто-

ві коефіцієнти Фішера за формулою 1: 
ϕi iarcsin p= ( )2 �     (1)

Отже, ϕ1 1 98= , , а ϕ2 1 96= , .
Далі обчислюємо емпіричне значення крите-

рію ϕ* за формулою 2:
�ϕ ϕ ϕ* = −( ) ⋅ ⋅

+1 2
1 2

1 2

n n
n n

(2)

Отже, ϕåìï* ,= 0 072
З таблиць кутового перетворення Фішера зна-

ходимо табличне значення критерію для рівнів 
надійності 95% та 99%:

ϕêð
p

p
* , ,

, ,
=

≤( )
≤( )







1 64 0 05

2 31 0 01

�
�

Оскільки, ϕ ϕ� �åìï êð<  (0,072 < 1,64/2,31), можемо 
зробити висновок про справедливість Н0 гіпо-
тези, тобто, частка осіб, які вважають навчання 
професійно-спрямованої іноземної мови ефек-
тивним середу учасників контрольної групи мен-
ша, ніж серед учасників експериментальної гру-
пи. (на рівнях надійності 95% та 99%).

Висновки і пропозиції. Таким чином, вико-
ристовуючи методи математичної статистики, ми 
підтвердили гіпотезу про те, що застосування орга-
нізаційно-педагогічних умов та структурно-функ-
ціональної моделі реалізації професійної спрямо-
ваності іншомовної підготовки майбутніх фахівців 
з міжнародної інформації було ефективним.

Таблиця 1
Рівні сформованості професійної іншомовної компетентності 

майбутніх фахівців з міжнародної інформації, % 

Рівень 
сформованості 

професійної 
готовності

Експериментальна група

Д
ин

ам
ік

а Контрольна група

Д
ин

ам
ік

а

На початок 
експерименту

На кінець 
експерименту

На початок 
експерименту

На кінець 
експерименту

Низький 33,32 8,32

-2
5,

00 30,00 30,00 0

Середній 25,00 16,67

-8
,3

3

30,00 20,00

-1
0,

00

Достатній 25,00 33,32

+8
,3

2

20,00 30,00

+1
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00

Високий 16,67 41,67

+2
5,

00

20,00 20,00 0
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Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості професійної 
іншомовної компетентності  

майбутніх фахівців з міжнародної інформації 
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