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РОЗВИТОК КОЛЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ 

НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-АГРАРІЇВ 

 

На даний час серед показників іншомовного спілкування виділяється 

феномен колективної взаємодії через знакову систему іноземної мови [1]. 

Наша мета – описати досвід формування навичок іншомовного 

спілкування в контексті розвитку групової взаємодії на практичних заняттях з 

англійської мови за професійним спрямуванням. 

Для вироблення відповідних знань, умінь і навичок ототожнення себе в 

межах певної спільноти фахівців, визначення та використання етикету й правил 

колективу впроваджувалися певні комунікативні кліше. Вони представлені у 

табл. 1, присвяченій розвитку професійно-орієнтованого іншомовного 

спілкування через засвоєння студентами основних правил спільної роботи 

майбутніх фахівців з агроінженерії та вироблення вміння описати ці правила за 

допомогою знакової системи англійської мови [2]: 

Таблиця 1 

Сollective Interaction and Etiquette – Колективна взаємодія й етикет 

The rules of interaction – Правила взаємодії Etiquette – етикет 

1. Be proud to become mechanical engineer doing mutual 

work for self-development – Пишайся тим, що станеш 

інженером-механіком, виконуючи спільні завдання для 

саморозвитку  

2. Be friendly and open-minded future mechanical engineer – 

Будь дружньо налаштованим та відкритим до пізнання 

нового майбутнім  інженером-  механіком  

3. Improve your skills to change regimes of conversation for 

your team of future mechanical engineers – Вдосконалюй 

навички змінювати режими спілкування у своїй команді 

майбутніх  інженерів-мехініків 

4. Try to do the best to represent your link (part of work) for 

your team in time – Намагайся вчасно зробити для команди 

все, що від тебе залежить, виконуючи свою частину 

роботи  

5. Try to improve your knowledge in sign system of 

professional language– Намагайся вдосконалити свої 

знання у знаковій системі професійної мови  

1. Be patient and reliable –  

Будь терплячим і надійним 

2. Be powerful and hard-working 

– Будь потужним та 

працьовитим 

3. Build your own team of future 

mechanical engineers – Створи 

свою власну команду майбутніх  

інженерів-мехініків 

4. Try to do the best for your team 

of future mechanical engineers – 

Намагайся зробити все, що у 

твоїх силах, для своєї команди 

майбутніх інженерів-мехініків 

5. Try to deal either with pleasant 

or with unpleasant colleagues – 

Намагайся знайти спільну мову 

як з приємними, так і 

неприємними колегами 

Після роботи з зазначеною таблицею було надано наступний зразок 

написання частини твору про ознайомлення з англомовними розмовними 



кліше: «У правилах колективної взаємодії я обрав для себе настанову «Be proud 

to become mechanical engineer doing mutual work for self-development». Як на 

мене, вартий уваги і такий вираз із правил етикету, як «Build your own 

team»…». 

У результаті застосування запропонованих комунікативних кліше був  

досягнутий позитивний результат вдосконалення навичок іншомовного 

спілкування в контексті розвитку групової взаємодії на практичних заняттях з 

англійської мови за професійним механіко-транспортним спрямуванням. 
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