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них форм: словоформ, словосполучень, фразового рівня понад- 
фразової єдності, текстів. 

У навчальних закладах Великої Британії зміст дистанційної 
освіти з оволодіння іноземних мов окреслений у навчальних пла-
нах і програмах, розроблених відповідними освітніми установа-
ми. Реалізується безпосередньо у навчальному процесі через під-
ручники, посібники, дидактичні матеріали, сучасні інформацій-
но-комп’ютерні технології. У процесі дослідження проблеми з’я-
совано, що програми дистанційного навчання іноземних мов у 
закладах Великої Британії різняться гнучкістю та варіативністю, 
що дає можливість задовольнити потреби і вимоги найвибагли-
віших споживачів знань. 

Аналітико-синтетичний огляд літератури з проблеми дистан-
ційної освіти дозволив констатувати, що розробка програми дис-
танційного навчання іноземних мов починається з вивчення про-
фесійно-фахових потреб студентів з урахуванням специфіки 
процесу дистанційного навчання. Програми розробляються за-
вдяки наполегливій праці та спільних зусиль викладачів предме-
ту, програмістів, дизайнерів, художників, редакторів, допоміжно-
го персоналу, адміністрації та ін. Констатуємо, що в процесі 
визначення змісту програм дистанційного навчання іноземних 
мов застосовується командний підхід, побудований на принципі 
спільних зусиль членів колективу. Ось чому розробка одного кур-
су дистанційного навчання іноземних мов триває 3—4 роки і вар-
тість його складає близько 1 млн фунтів стерлінгів. Це свідчить 
про значущість окресленої проблеми і успішність її розв’язку у 
зарубіжних країнах з потужним соціально-економічним потенці-
алом. 
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ПЕДАГОГІЧНА КОНКУРЕНТНІСТЬ У ПІДГОТОВЦІ  
МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

 
На фоні стрімких змін, які відбуваються сьогодні в усіх сфе-

рах життя нашого суспільства, виключно важливе значення для 
досягнення соціально значущих позитивних результатів набуває 
задача кардинальної модернізації освітнього процесу. Традиційні 
групові методи навчання і передачі знань у сучасних умовах ви-
являються вже малоефективними. Потрібен розвиток принципово 
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нових підходів, основна мета впровадження яких — різке підви-
щення якості й обсягу освітньої діяльності. 

Одними з основних цілей Болонського процесу сьогодні є: 
побудова Європейського простору вищої освіти як передумови 
розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлашту-
вання; посилення міжнародної конкурентоспроможності як на-
ціональних, так і в цілому європейської систем вищої освіти; 
змагання з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив, 
гроші та престиж та ін. Освіта вже стала одним з найважливі-
ших чинників політики, тому в сучасному світі вже формується 
нова система цінностей, рушійною силою якої є інноваційний 
характер управління. Конкурентний стан економіки стало ви-
значати перспективи суспільного розвитку, рівня життя кожно-
го із нас. 

Створення, утвердження нового як цілісного феномену є 
стрижнем, ядром інноваційного процесу, базовий компонент яко-
го становить інновація. 

Саме поняття «інновація» відноситься не просто до створення 
і розповсюдження нововведень, але й до таких змін, які носять 
суттєвий характер, супроводжуються змінами в образі діяльності, 
стилі мислення.  

Конкурентні переваги менеджера проявляються в процесі вза-
ємодії, взаємозв’язку і боротьби на ринку з іншими господарюю-
чими суб’єктами за отримання найбільшого прибутку. 

Сьогодні виділяють чотири основні функції управління: пла-
нування; організація; лідерство; контроль. Саме для ефективного 
виконання перелічених функцій сучасний менеджер має оволоді-
вати інноваційними процесами. Інноваційні ж процеси не мож-
ливі без людського втручання. Така людина має володіти знан-
нями, вміннями, навичками, інтелектуальним розумом, лідерсь-
кими якостями, здібностями для досягнення поставленої мети, 
відповідною поведінкою та мисленням, яке зумовлено потреба-
ми, мотивами, інтересами конкурентоспроможних фахівців, їх 
цілями, завданнями.  

Для того, щоб підготувати конкурентоспроможних менедже-
рів, вже сьогодні на заняттях максимальна увага приділяється ви-
бору форм організації навчання (індивідуально-групові, взаємно-
го навчання, диференційного навчання і т. п.) і використанню 
активних методів навчання (кейс-методу, тренінгам, іграм, дис-
кусії, методу «мозкового штурму» і т. д.), мета яких полягає в 
тому, щоб студенти (під керівництвом викладача) проживали всі 
основні етапи розвитку організації (підготовчий, основний, за-
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ключний) і тим самим максимально наближали їх до реальності, 
сьогодення. 

Вибір форм і методів викладання залежить від рівня мотивації 
навчання, рівня підготовленості тих, хто навчається, активності, 
інтересу, часу навчання, кількості і складності матеріалу, типу і 
структури заняття і т. д. 

Прагнення студента до розвитку стає центром піклування 
викладача. І головне у цьому — глибоко усвідомити, що лише 
навчальна діяльність є всезагальною формою розвитку студен-
та. Відтак постає проблема пошуку найбільш оптимальних 
форм навчальної діяльності з позиції успішного досягнення цієї 
мети. 

Найважливішою компонентою інноваційної праці слід ви-
значати саме творчу. При цьому слід враховувати, що в інно-
ваційній праці мають місце різні види творчості, які обумовле-
ні предметом пошуку, характером і змістом завдань, що 
вирішуються. 

Кожен студент сьогодні, як і вчора, по суті є неповторним і 
унікальним. Він обдарований і талановитий, демонструє високі 
досягнення в одній або кількох сферах: інтелектуальній, творчій, 
продуктивній, спілкуванні і т. д. І розкрити та зберегти ці задатки 
— наше першочергове завдання.  

В процесі аналізу методів активізації мислення було зроблено 
висновок, що здатність розв’язувати творчі завдання можна і по-
трібно розвивати через навчання. 

Творча особистість бачить результати, які становлять принци-
пову новизну, а нетворча — лише результати, які стосуються до-
сягнення мети (доцільні результати). Для творчого процесу важ-
ливо вміти перетворювати незвичне на звичне і навпаки. Головне 
— побачити у новій, незвичній ситуації, проблемі щось знайоме, 
тобто таке, що розв’язується відомими способами. 

Застосування викладачами універсальних методів розвитку 
творчості й нестандартного мислення студентів дає змогу підви-
щити ефективність навчального процесу. 

Професійна освіта направлена на оволодіння знаннями, вмін-
нями, навичками, способами мислення, необхідними для вико-
нання певної професійної діяльності. Освіта — це мета, а навчан-
ня — спосіб її досягнення. Тільки за допомогою навчання можна 
досягти постановленої мети. 

 
 


