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2. Уявна ситуація — образ гри, її модель, що виникає в ре-
зультаті переміщення реальних значень і відносин з одних об’єк- 
тів на інші.  

3. Роль — ігрова позиція студента, що полягає в ототожненні 
себе і мовного партнера з персонажами уявної ситуації. 

Таким чином, модельована ситуація є поліфункціональним за-
собом навчання діалогічній взаємодії. Вона реалізує єдність: 

1) а) ситуативної основи творчої діалогічної мови і 
б) опосередкованого управління нею; 
2) а) інтеграційного підходу до змісту діалогічної мови і 
б) мовних засобів її виразу; 
3) а) розвитку мовних діалогічних навиків і умінь і 
б) засвоєння мовного матеріалу; 
4) а) засоби навчання і  
б) контролю рівня сформованості діалогічної взаємодії. 
Модельована ситуація призначена також більшою мірою для 

вдосконалення діалогічних навиків і вмінь і консолідованого за-
своєння мовного матеріалу. Крім того, вона одночасно виступає 
як мета, засіб і контроль навчання (вдосконалення) умінь і нави-
ків діалогічної взаємодії. 

На нашу думку, таки види роботи сприяють більш активному 
засвоєнню фахової лексики та є ефективними методами реалізації 
комунікативних принципів вивчання іноземної мови. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ  
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 
Сучасна освітня система України концентрує в собі нововве-

дення, без яких неможливо здійснити підготовку високопрофе-
сійного та конкурентоспроможного фахівця. Ними, передусім, є 
інноваційні форми організації занять — робота студентів у міні- 
групах, використання проблемного аналізу, проведення ділових 
ігор, презентацій, соціологічних опитувань, виконання проектних 
робіт тощо. Як показує практика, вони позитивно впливають на 
ефективність навчального процесу, стимулюють активність сту-
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дентів, їхню самостійність, підвищують мотивацію до занять, 
формують особисту відповідальність за результати навчання. 

Використання інноваційних підходів на професійно зорієнто-
ваних заняттях з іноземної мови сприяють формуванню у студен-
тів міжкультурної комунікативної компетенції, що базується на 
сукупності навичок та вмінь, необхідних сучасному фахівцю для 
спілкування іноземною мовою у різних сферах його діяльності.  

Слід звернути увагу на доцільність використання кількох ін-
новаційних форм під час заняття, що робить його більш приваб-
ливими та цікавим для студентів, надає їм більшу можливість ре-
алізувати свій креативний потенціал.  

Наприклад, запропонувавши студентам проаналізувати певну 
проблемну ситуацію та розв`язати її, працюючи в мінігрупах за 
визначений проміжок часу, ефективним є використання такого 
творчого підходу, як майнд-меппінг. Його суттю є схематичне зо-
браження студентами кожної з мінігруп запропонованої до вирі-
шення проблеми. А саме — розміщення в центрі великого аркуша 
паперу (плакату) ключового терміну, який відображає об’єкт ана-
лізу та зазначення навколо нього поєднаних з ним понять.  

У процесі обговорення, яке ведеться іноземною мовою, студе-
нти захоплені пошуком оптимального рішення. Як учасники мі-
нігрупи вони взаємодіють між собою, обмінюються інформацією 
та думками, відстоюють свою точку зору. Отже відбувається їхнє 
взаємозбагачення. Водночас важливим є актуальність проблеми, 
необхідність вирішення якої спонукає студентів до демонстрації 
їхніх комунікативних навичок, фахових знань тощо. Змагальний 
характер роботи в мінігрупах стимулює студентів до якісного ви-
конання завдання — ніхто не хоче бути гіршим за інших. 

Під час презентації результатів виконаного завдання студенти 
з кожної мінігрупи демонструють, супроводжуючи поясненнями, 
схематичне зображення дослідженої проблеми, що позитивно 
впливає на її сприйняття аудиторією. 

У кінці заняття викладач надає студентам можливість висловити 
свої враження, зокрема щодо виконаного завдання, його актуально-
сті, оцінки своєї власної участі у розробці прийнятого рішення. 

Завдяки впровадженню під час занять з іноземної мови вище-
згаданих інноваційних підходів студенти, використовуючи фахо-
ву лексику, вдосконалюють навички та вміння мовленнєвої діяль- 
ності. Водночас, систематизуючи та аналізуючи певну проблемну 
ситуацію, розробляючи оптимальне рішення, вони розвивають 
управлінську майстерність, що є необхідним для них, як для май-
бутніх менеджерів. 


