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зовані цілі. Одна з таких цілей складається в створенні комфортних
умов навчання, таких, при яких студент почуває свою успішність,
свою інтелектуальну заможність, що робить продуктивним сам
процес навчання. Від викладача залежить організувати навчальний
процес за допомогою презентацій таким чином, що практично всі
студенти виявляються залученими в процес пізнання.

Наш досвід застосування комп’ютерних слайдових презента-
цій у навчальному процесі підкреслив безсумнівні переваги цього
виду навчання:

— інтеграція гіпертексту (використання гіперпосилань) і муль-
тимедіа (об’єднання аудио-, відео- і анімаційних ефектів) у єдину
презентацію дозволяє зробити виклад навчального матеріалу сис-
темним, яскравим і переконливим;

— сполучення усного лекційного матеріалу з демонстрацією
слайда—фільму дозволяє концентрувати увагу студентів на осо-
бливо важливих моментах навчального матеріалу.

Форми і місце використання мультимедійної презентації (або
навіть окремого її слайда) на занятті залежать, звичайно, від зміс-
ту цього заняття, мети, що ставить викладач. Проте, наша прак-
тика дозволяє виділити деякі загальні, найефективніші прийоми
застосування таких посібників:

— при вивченні й закріпленні нового матеріалу. Дозволяє
ілюструвати різноманітними наочними засобами. Застосування
особливо корисно в тих випадках, коли необхідно показати ди-
наміку розвитку якого-небудь процесу;

— для поглиблення знань, як додатковий матеріал до семіна-
рів. Використання комп’ютерів у навчальній діяльності на сучас-
ному етапі виглядає цілком природним з погляду студента і є од-
ним з ефективних засобів підвищення мотивації до навчання і
розвитку творчих здібностей.

Драб Н. Л., доц.,
Лобецька І. М., ст. викладач кафедри

іноземних мов факультету МЕіМ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ-РЕКЛАМИ
ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ-ДОПОВІДІ

Згідно з дослідженнями у галузі психології принципове зна-
чення для моделювання процесів продукування мовленнєвої дія-
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льності має специфіка того виду мовлення, в межах якого вони
відбуваються.

Тому мета нашого дослідження полягає в аналізі процесу фо-
рмування і формулювання думки іноземною мовою за умов
ПСММ (професійно спрямованого монологічного мовлення). Ми
вважаємо, що ПСММ актуалізується через мотиваційно-орієнтов-
ну, виконавчу і контрольну фази.

Перша фаза ПСММ є складною взаємодією потреб, мотивів і
комунікативного наміру. В основі мовленнєвого механізму ПСММ
знаходиться потреба у професійному спілкуванні, яка реалізуєть-
ся у предметі (мотиві) відповідної діяльності. За умов ПСММ мо-
тивація може бути як зовнішньою (наказ керівництва), так і внут-
рішньою (почуття відповідальності). Мотивація породжує кому-
нікативний намір (КН), який веде до орієнтування в умовах за-
вдання, вибору того чи іншого способу його розв’язання і плану-
вання мовленнєвої дії.

Друга фаза процесу породження презентації-доповіді (ПД) та
презентації-реклами (ПР) — виконавча, яка відповідає за внутрі-
шню і зовнішню предметну, структурну і мовну організацію мо-
вленнєвої діяльності. Вона діє як на довгостроковій основі (під
час ретельного планування і підготовки до презентації), так і на
короткостроковій (безпосередньо під час презентації). Початко-
вим елементом внутрішньої організації мовленнєвої діяльності,
тобто програмування висловлювання, є задум, який співвіднесе-
ний з КН і визначається метою, яку закладено у мотиві даної мо-
вленнєвої дії. Програма розглядається як динамічне утворення,
що забезпечує логічне оформлення задуму. Характерним для ПД
і ПР на цьому рівні вважається також залучення письмових мате-
ріалів і їх трансформація за законами усної фахової комунікації.
У зв’язку із специфікою ПСММ, як здебільшого заздалегідь під-
готовленої промови, між першою і другою фазами може бути
значний проміжок часу, як і у випадку письмового мовлення.
Проведене нами дослідження дає підстави вважати, що програ-
мування ПД передбачає чітке визначення теми, проблеми, що по-
требує розв’язання, і мети презентації, виклад плану висловлю-
вання, огляд економічної ситуації, повідомлення статистичних
даних, внесення пропозицій, ідей, прогнозування результатів,
формулювання висновків. На програму ПР впливає необхідність
зазначити корисність теми презентації для слухачів, викласти
план висловлювання, зробити огляд досвіду компанії для підне-
сення рівня довіри з боку аудиторії, охарактеризувати бізнес-
продукт і визначити його переваги для потенційних клієнтів, на-
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вести приклади вигоди для користувачів бізнес-продукту, зроби-
ти висновки і запросити його придбати.

Третя фаза — контрольна — корелюється з фазою виконання і
регулює адекватність досягнення мети, поставленої на мотиваційно-
орієнтовній фазі. У цей період особливого значення набуває зворот-
ній зв’язок з аудиторією, який може бути позитивним або негатив-
ним і вираженим як вербальним шляхом (дискусія, додаткові пи-
тання, коментарі, вирази сумнівів, підтримки, схвалення), так і
невербальним (мовчання як прояв відсутності зацікавленості або
довіри до презентаторів, неуважне слухання, розмови між собою). У
навчанні ПД і ПР слід звернути увагу студентів на засоби реагуван-
ня на позитивний і негативний зворотній зв’язок у межах професій-
ного спілкування (чітка відповідь, повтор, перефразування, додат-
кове пояснення) і відведеного на це часу.

Успіх третьої фази у значній мірі залежить також від психологі-
чного стану комунікантів, пов’язаного з багатьма факторами. Най-
більш впливовими чинниками є добрий чи поганий настрій, страх
публічного виступу, невпевненість у собі, недостатня підготовле-
ність до промови. Тому за умов бізнес-середовища значну увагу
приділяють подоланню психологічних бар’єрів на шляху до ефек-
тивного ділового спілкування: надається час для ретельного плану-
вання презентації, створюються комфортні умови щодо організації
приміщення, забезпечується підтримка візуальними засобами.

Таким чином, ми визначили як формується думка іноземною
мовою за умов ПСММ та як вона актуалізується через мотива-
ційно-орієнтовну, виконавчу і контрольну фази.

Євдоченко О. О., канд. екон. наук, доц.
кафедри міжнародної торгівлі

ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ
КОМПЕТЕНЦІЙ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

Аудиторна робота вимагає від викладачів постійного вдоско-
налення підходів, методів та інструментарію, оскільки для сучас-
ного студента цікавими та практично необхідними є інноваційні
заняття. Одним з таких підходів є застосування тренінгових тех-
нологій під час аудиторної роботи, які направлені на формування
у студентів практичних навичок і професійних компетенцій.


