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Так, ведучи переговори на рівні «фірма—фірма» слід мати на
увазі, що у німців прийнято палити під час їх проведення, і німе-
цька сторона позитивно відреагує на вашу пропозицію запалити
українські цигарки.

Готуючи договір про співпрацю чи якийсь інший діловий доку-
мент, слід пам’ятати про важливість з німецькою точністю перекла-
дати пункти договору. Наприклад, якщо в українському тексті гово-
риться про «обмін співробітниками фірми», то в німецькомовному
варіанті має бути вказано «Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter». Харак-
теризуючи пунктуальність німців, можна ввести на заняттях такі
прислів’я, як «Fünf Minuten vor der Zeit ist Soldatenpünktlichkeit» (на-
голошує пунктуальність), «Er ist pünktlich wie der Maurer» (вказує на
схильність людини до запізнень).

Підтримуючи ділові стосунки з партнером із ФРН, не забувай-
ти вітати їх зі святами. При цьому пам’ятайте, що вітання, напри-
клад, з Різдвом чи Новим роком німці направляють зарані, а не
телефонують без пяти хвилин дванадцять до настання свята, як
це дуже часто відбувається у нас.

Нині спостерігається активний розвиток міжкультурної кому-
нікації в усіх галузях бізнесу, тому в процесі вивчення іноземної
мови важливим є засвоєння бізнес-термінології у цілому, а також
у порівняльному аспекті, що допоможе запобігти неправильному
тлумаченню текстів договорів чи угод і як результат не допусти-
ти фінансових збитків підприємств чи окремих бізнесменів. На-
приклад, помилкою буде переклад німецького «Zentner» на
українську мову як «центнер», оскільки німецький «Zentner» рів-
няється 50 кг, а «нашим» центнером є німецьке «Der metrische
Zentner».

Веремієнко Т. С., асистент
кафедри міжнародного менеджменту

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Вища освіта на сучасному етапі спрямована на становлення і
розвиток особистості, підготовку фахівців, компетентність яких
була б адекватною зростаючим потребам і вимогам економіки
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знань, а отже, потребує пошуку нових форм, методів і змісту на-
вчання. Однією з найактуальніших проблем сучасної освіти є по-
будова такого навчального процесу, який міг би стати основою
формування мотиваційної сфери студентів. Структура мотивів
студента, сформована під час навчання, стає стрижнем особисто-
сті майбутнього фахівця.

Під час вивчення студентами курсу дисципліни «Міжнародні
організації» дуже важливо показати практичне застосування ви-
вченого матеріалу та стимулювати студентів до навчання за до-
помогою методів мотивації результативності навчального проце-
су. Особлива роль при цьому відводиться відповідальності самих
студентів за результати навчання, їхній старанності, готовності
брати активну участь у навчальному процесі.

Провідну роль у стимулюючих методах відіграють суб’єктивні
стосунки між педагогом і студентом при налагоджених засобах
одержання зворотного зв’язку як у колективній, так і в індивідуа-
льній роботі. Педагогічною наукою накопичено величезний досвід
методів і прийомів, спрямованих на формування позитивних мо-
тивів навчання (метод навчальної дискусії, метод забезпечення ус-
піху в навчанні, метод створення ситуації новизни навчального
матеріалу, методи стимулювання обов’язку і відповідальності в
навчанні тощо), і які більшою мірою використовуються під час ви-
вчення дисципліни «Міжнародні організації». Так, метод навчаль-
ної дискусії являє собою суперечку, обговорення будь-якого пи-
тання навчального матеріалу. Цей метод ґрунтується на обміні
думками між студентами, викладачем і студентами, вчить само-
стійно мислити, розвиває вміння практичного аналізу і ретельної
аргументації висунутих положень, поваги до думки інших. Навча-
льна дискусія використовується під час спільного розв’язання
проблеми групою студентів, її мета — обговорення наукових по-
ложень, даних, що потребують безпосередньої підготовки студен-
тів за джерелами ширшими, ніж матеріал підручника. Метод за-
безпечення успіху в навчанні передбачає допомогу викладача
відстаючому студенту, розвиток у нього інтересу до знань, праг-
нення закріпити успіх. Цей метод ефективний у роботі зі студен-
тами, які мають проблеми з навчанням. Метод створення ситуації
новизни навчального матеріалу передбачає, що у процесі викла-
дання дисципліни, викладач прагне окреслити нові знання, якими
збагатилися студенти. Методи стимулювання обов’язку і відпові-
дальності в навчанні передбачають пояснення студентам суспіль-
ної та особистої значущості навчання; висування вимог, дотри-
мання яких означає виконання ними свого обов’язку; заохочення
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до сумлінного виконання обов’язків та ін. Крім того, з метою під-
вищення мотивації студентів до систематичного навчання та розви-
тку творчого мислення, під час вивчення дисципліни «Міжнародні
організації» використовуються креативні прийоми та способи, які
сприяють створенню умов для активного самостійного набуття сту-
дентами загальнонаукових і професійних знань, навичок і вмінь.
Головним фактором креативного навчання виступає ініціатива сту-
дентів, яка виявляється у мотиваційній готовності та інтелектуаль-
ній здатності до пізнання шляхом практичної взаємодії з нею.

Воробйова Ж. Ю., викладач
кафедри іноземних мов

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ, ЇХ ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СУЧАСНИХ
УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ

Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних
сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий про-
стір, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії по-
требують певних трансформацій і у сфері освіти як важливого
державного інституту, у тому числі й у галузі навчання інозем-
них мов [1].

Сьогодні, як ніколи раніше, статус іноземної мови має тенде-
нцію до постійного зростання. Серед світової спільноти вона все
ширше набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Усе це
зумовлює визначення основних стратегічних напрямків удоско-
налення цілей, змісту, методів, прийомів і засобів навчання іно-
земної мови.

У січні 1997 році Глави урядів СНД затвердили «Концепцію
формування єдиного (загального) освітнього простору Співдру-
жності Незалежних Держав», а також прийняли «Угоду про спів-
робітництво по формуванню єдиного (загального) освітнього
просторі Співдружності Незалежних Держав»; у Національній
доктрині розвитку освіти, визначено як мета, входження системи
освіти України у світовий освітній простір.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти, основ-
ними напрямами оновлення змісту вищої освіти є: особистісна


