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бов’язань суб’єктів страхового договору, виявити та запропону-
вати найбільш економічно зважені варіанти страхових угод.

Це дозволить майбутнім вітчизняним спеціалістам більш впев-
нено працювати у середовищі як національного, так і світового
ринку.

Г. Копил, викладач кафедри німецької мови

АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З МЕТОЮ
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІКИ

З динамікою соціально-економічного розвитку суспільства якіс-
но та суттєво змінюється зміст професійної компетентності фахів-
ця — у сенсі його ємності. Ринкові умови економіки висувають
нові вимоги до фахівця нового типу, який, щоб бути конкуренто-
спроможним, має володіти сумою навичок, вмінь, якостей, які ви-
ражаються у відповідних компетенціях (наприклад, фахова, інфор-
маційна, методична, соціальна, соціокультурна, комунікативна і
т. ін.). Звичайно, всі елементи і види професійної компетентності
існують у взаємозв’язку і єдності. Їхній поділ можливий тільки
умовно, як теоретична схема, що показує складну побудову про-
фесійної культури фахівця. У діяльності вона завжди виявляється
цілісно. У цьому її принципово важлива особливість. Вищий рі-
вень розвитку культури фахівця припускає відповідну ступінь
сформованості його професійної компетентності.

Фахові компетенції формуються безпосередньо у процесі ви-
вчення фахових дисциплін. Серед нових компетенцій економіста,
продиктованих часом, можна назвати такі, які пов’язані з міжна-
родною економічною діяльністю, а саме з мовно-комунікатив-
ною. Це інтеркультурологічна компетенція, яка включає, окрім
знань іноземної мови, розуміння інтеркультурологічного змісту
тексту, сказаного іноземною мовою, що передбачає, в свою чер-
гу, знання таких видів культур, як загальної (етнічної), мовно-
комунікативної та підприємницької.

Цю компетенцію можна з успіхом розвивати при правильній
методико-педагогічній побудові занять з іноземної мови, активі-
зуючи навчальний процес. У процесі таких занять досягаються
дві мети — дидактична та педагогічна. Це означає, що мета таких
інтеркультурологічно налаштованих занять полягає не тільки у
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розвитку та удосконаленні мовних та мовленнєвих навичок, а й у
набутті розуміння та врахування інтеркультурологічних аспектів
у мовленнєвому процесі при спілкуванні з зарубіжними діловими
партнерами.

Інтеркультурологічні аспекти у спілкуванні включають інфор-
мацію вербального плану (мова, яка складається з лексичних
одиниць) та невербального плану (рухи, правила етикету, одяг,
дизайн, бюро, мова тіла — постава, жести, вираз обличчя, міміка
тощо). Саме характер та вид інформації, яка вивчається, є визна-
чальним фактором у виборі засобів навчання. Наприклад, при ви-
вченні інтеркультурологічних аспектів суто вербального плану
досить застосування аудіограм, тобто аудіювання. З цією метою
можна застосовувати також радіо- та телепередачі.

Візуальні медіа зайняли чинне місце серед допоміжних засо-
бів при вивченні іноземних мов, оскільки поєднують в собі де-
монстрацію вербальної й невербальної інформації. Ми можемо не
тільки слухати мовленнєві зразки, а ще й бачити їх у поєднанні з
діями і, що особливо важливо для даного дослідження, — стежи-
ти за вербальною та невербальною інформацією в інтеркультуро-
логічному контексті. Таку інформацію можна одержати тільки
завдяки цьому каналу інформації. На користь застосування відео
говорять такі факти: за результатами наукових досліджень люди-
на сприймає 50 % значення всіх виразів завдяки зору. Саме для
вивчаючих іноземну мову багатоканальність передачі інформації
завдяки поєднанню зображення зі звуком відіграє особливо вели-
ке значення. Окрім того, завдяки отриманню інформації через зо-
ровий канал процес запам’ятовування відбувається краще.

З метою формування інтеркультурологічної компетенції з ус-
піхом можна також застосовувати нові інформаційні технології, а
саме — комп’ютер, використовуючи його переваги, як засобу на-
вчання, які полягають у його оперативності, варіативності, ємно-
сті, що уможливлює: а) вносити корективи в тактику самона-
вчання, б) викладачеві виробити індивідуальний підхід як до
окремого студента, так і до групи в цілому. Отже, застосування
комп’ютера у навчальному процесі надає новий статус самостій-
ній роботі студентів, у рамках якої навчання з використанням
комп’ютерної техніки, будучи за формою індивідуальною та са-
мостійною, є по суті таким, що контролюється та керується.

Отже, при всіх можливостях активізації навчального процесу
центральною фігурою на занятті залишається викладач, який по-
винен організувати активне сприйняття аудіоінформації, фільму
чи його фрагменту і наступну комунікативну діяльність студен-
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тів. Завдяки чіткій організації навчального процесу, раціональ-
ному чергуванню різних видів діяльності та керуванню увагою
студентів, а також створенню позитивної мотивації навчання і
повного включення студентів в активну діяльність можна досягти
стійкої працездатності, запобігти втраті інтересу, що має належ-
ним чином сприяти формуванню важливих складових професій-
ної компетентності майбутніх фахівців економіки як для внутріш-
ньої, так і для зовнішньої професійної діяльності.

Т. В. Копитько, ст. викл.,
В. А. Лобанова, ст. викл.,

А. М. Жулківська, викладач кафедри
іноземних мов факультету маркетингу

ФОРМУВАННЯ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ
ПРИ ПЕРЕВІРЦІ ПИСЬМОВИХ ТВОРЧИХ РОБІТ

Існують різні підходи до оцінки письмових студентських робіт.
Зараз мова не йде про роботи, які передбачають саме універсаль-
ний підхід до перевірки і оцінки: тестові (на підстановку) завдан-
ня, диктанти, тести на перевірку засвоєння певної граматичної
структури. Проте, курс граматики і, більше того, практики мови
містить завдання творчого характеру, починаючи з короткого пе-
реказу прочитаного/почутого (summary) до твору чи есе. Під час
перевірки таких робіт викладач стоїть перед проблемою: Як реагу-
вати на помилки, що не пов’язані зі змістом? Помилки якого типу
треба відмічати? Який спосіб реакції викладача на помилку є най-
більш єфективним? І, нарешті, в чому полягає роль роботи над по-
милками, тобто зворотнього зв’язку, при навчанні творчого письма?

У творчих роботах значна увага приділяється розвитку і роз-
криттю основної ідеї, причому нерідко мовна точність (а саме
граматичні засоби) відсуваються на другий план. Одним із аргу-
ментів на захист такого навмисного «ігнорування» помилок є пе-
реконання в тому, що кількість виправлених помилок, особливо
на початкових курсах, може збентежити студента і придушити
його творчий потенціал. Проте, як свідчить практика, розвиток
навичок творчого письма, а саме глибина змісту, вміння розкрити
тему, більш високий рівень володіння лексичним запасом і т. п.,
не спричиняє автоматичного удосконалення мовних навичок, і
граматичні, лексичні і так звані технічні (правопис, пунктуація)
помилки «кочують» з роботи в роботу. З іншого боку, досвід ро-
боти підтверджує, що добре продумана та обґрунтована робота


