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освітніх, спеціальних і профілюючих дисциплін, забезпечує ефе-
ктивне освоєння економічних тем іноземною мовою.

Успішне формування іншомовних компетенцій студентів-еконо-
містів забезпечується комплексом наступних педагогічних умов:

— реалізація білінгвального компонента, що сприяє розши-
ренню термінологічного вокабуляру студентів, розвитку навичок
мовної та контекстуальної здогадки, ефективному оволодінню
англійською мовою в економічній сфері;

— конструювання навчального матеріалу з урахуванням когні-
тивних стилів студентів, що скорочує час на сприйняття і переробку
навчальної інформації студентами — володарями різних індивідуа-
льно-психологічних особливостей; застосування структурно-логіч-
них схем, що сприяють комплексному вивченню складних грамати-
чних і лексичних реалій іноземної мови в доступній формі, вербалі-
зації висловлювання англійською мовою без попереднього форму-
лювання думки українською мовою і т.д.;

— застосування активних форм і методів навчання, в тому
числі проблемних і конкретних ситуацій, що формують іншомо-
вні комунікативні навички, пов’язані з професійною діяльністю
майбутніх економістів.

Оптимізації іншомовної підготовки сприяє її дидактичне та тех-
нологічне забезпечення, що включають класифікований список
слів-когнатів і комплекс вправ, спрямований на розвиток мовної ін-
туїції; комплекси вправ, які орієнтовані на облік когнітивних стилів
студентів, класифікація лексичних одиниць економічної тематики
згідно з морфологічними особливостями англійської мови; добірка
тем і текстів економічної спрямованості; діалоги на найпоширеніші
побутові теми; лексичні та граматичні вправи, тести та завдання,
контролюючий матеріал.
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МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Одними з головних методів організації роботи студентів на
заняттях з англійської мови є інтерактивні методи навчання.

Значення інтерактивних форм і методів навчання полягає в за-
безпеченні досягнення ряду важливіших освітніх цілей:
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— стимулювання мотивації і інтересу в сфері предметів, що
вивчаються і в загальноосвітньому плані;

— підвищення рівня активності і самостійності студентів;
— розвиток навичок аналізу, критичності мислення, взаємодії,

комунікації;
— саморозвиток і розвиток завдяки активізації діяльності ду-

мки і діалогічної взаємодії з викладачем та іншими учасниками
освітнього процесу.

Сучасне заняття вимагає спеціальних форм організації пізна-
вальної діяльності студентів. Центральною формою є навчальний
діалог, який дозволяє реалізувати потребу в спілкуванні. Основу
діалогу складає пошук способу рішення проблеми, коли учасни-
ки діалогу можуть висловлювати пропозиції, відстоювати власну
точку зору, що не завжди збігається з точкою зору інших. Тому
учасникам діалогу пропонуються, як мінімум, дві точки зору, при
обговоренні яких кожна з взаємодіючих сторін не тільки виражає
об’єктивне судження з приводу проблеми, що виникла, але і ви-
словлює власне відношення до неї. Діалог повинен бути орієнто-
ваний на емоціональний ефект, тому що емоції стимулюють пар-
тнерів в діалозі, служать предметом спілкування.

Навчальне заняття, організоване як звичайний діалог, по-
винно мати особу структуру. Гнучкість структури нетради-
ційного заняття примушує педагога шукати активні методи
навчання, в основі яких лежить діалог. Серед розмаїття таких
методів перевага надається евристичній бесіді, дискусії та
мозковому штурму.

Евристична бесіда — це метод навчання, при якому педагог не
передає студентам готових знань, а вміло поставленими питан-
нями, що не містять прямої відповіді, примушує їх на основі на-
явних знань, запасу уявлень, спостережень, особистого життєво-
го досвіду приходити до нових понять, висновків, правил.

Основу евристичної бесіди складає евристична задача, яка
повинна містити конкретну умову і питання. Причому умова мі-
стить неповний обсяг інформації, а питання досить конкретне:
«Що робити?», «Як бути?». Стимулює евристичний пошук пра-
вило переваг. Його зміст полягає в тому, що на початку пошуку
використовується знайома інформація, але поступово коло по-
шуку інформації розширюється. На уроці евристична бесіда
може використовуватися як окремий метод навчання, що не пе-
редбачає спеціальної підготовки студентів. Але часто вона ви-
користовується як різновид узагальнюючого уроку, і тоді її ефе-
ктивність у багато чому залежить від попередньої підготовки
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студентів. Дискусія — це всебічне колективне обговорення яко-
гось питання, проблеми чи співставлення інформації, ідей, ду-
мок, пропозицій.

Розрізняють кілька типів дискусій, знання яких визначає сис-
тему організації і проведення самої дискусії.

1. Еволюціююча, яка переростає з традиційних видів навча-
льної роботи. Вона виникає сама собою, але для цього на тра-
диційному уроці повинні бути створені певні умови: наявність
пошукових питань по типу «Навіщо?», «Чому?», «Яка ваша
думка?».

2. Самоорганізуюча дискусія, тобто дискусія без ведучого.
Вона виникає за ініціативою студентів, а педагог якби самоусто-
ронюється від ведення дискусії. Вона привчає студентів до само-
стійності, примушує розширяти свій інформаційний запас знань,
дає можливість самоствердитись.

3. Навчальна дискусія, що передбачає систему попередньої
підготовки як викладача так і студентів.

Мозковий штурм — метод навчання, що стимулює інтелекту-
ально-творчі і пізнавальні здібності студентів. Відмінна риса цьо-
го методу полягає в тому, що пошук рішень проводиться в обста-
винах, коли критика ідей забороняється, і кожна ідея
заохочується. Використання цього методу в навчальному процесі
сприяє формуванню вміння концентрувати увагу і розумові зу-
силля на рішенні актуальної задачі, надбання досвіду колективної
розумової діяльності, творчої розумової діяльності, творчому за-
своєнню і переробці студентами навчального матеріалу. Його ме-
та — організація колективної розумової діяльності з пошуку не-
традиційних шляхів вирішення проблеми.
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У сучасному світі швидких змін, абсолютно доступної та мит-
тєво поновлюваної інформації майбутній професіонал має бути
налаштованим на безперервні процеси саморозвитку та самоосві-
ти, які триватимуть усе життя і сприятимуть його успішній про-
фесійній реалізації в обраній сфері.




