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— перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
— удосконалення методики викладання наук і дисциплін використання інноваційних техно-

логій навчання;
— удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
— вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, розробка методичних рекоменда-

цій із планування, організації і контролю самостійної роботи студентів;
— створення умов для уніфікації науково-методичного забезпечення дисциплін, розробка та

видання підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, рекомендацій, наочних за-
собів навчання тощо;

— формування фонду навчально-методичних матеріалів та ефективного використання на-
вчально-лабораторної бази;

— аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, форму-
вання поточних планів видання підручників, навчальних і навчально-методичних посібників.

Якість методичного забезпечення, освітніх послуг і рівень підготовки фахівців в університеті
визначається багатьма чинниками. Одним з найголовніших є високий фаховий рівень викладачів
університету. Велике значення має педагогічна майстерність викладача, його постійна участь у
науково-дослідній роботі, наявність власних наукових розробок тощо. Адже саме такий викладач
може забезпечити викладання на високому рівні, спираючись на останні досягнення науки і
практики, дати студентам глибші та ґрунтовніші знання. У зв’язку з цим постає необхідність
стимулювання дослідницької діяльності викладачів університету.

Важливу роль при цьому відіграє сучасний процес оновлення навчально-методичного ком-
плексу, який базується на матеріально-технічному забезпеченні. На даний момент компютеріза-
ція навчального процесу є досить важливим і суттєвим прикладом. Накопичення інформації
сприяє розвитку кафедри подальшим науковим дослідженням, удосконалення методики викла-
дання курсів, розробках нових програм.

Отже, зміни в системі освіти обумовлюють зміни в системі науково-методичної роботи кафе-
дри. Сучасний освітній процес безпосередньо залежить від якості методичного забезпечення,
своєчасного опрацювання та оприлюднення методичних матеріалів. Постійні інновації щодо ме-
тодичного забезпечення навчального процесу (що є усталеною практикою КНЕУ) сприятимуть,
на нашу думку, виведенню навчально-методичного процесу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадиму Гетьма-
на» на рівень провідних дослідницьких університетів, що сприятиме вищому рівню підготовки
кваліфікованих фахівців.

Деяк М.Ю., викладач,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Іншомовна комунікативна компетенція майбутнього економіста ― здатність до вільного ус-
ного та писемного спілкування іноземною мовою в межах тем, необхідних для здійснення май-
бутньої професійної економічно спрямованої діяльності Комунікативна компетенція студента-
економіста містить такі складові: лінгвістична, соціокультурна та стратегічна компетенції.

Лінгвістична компетенція формується у на заняттях з іноземної мови, під час самостійної ро-
боти та підготовки до занять. Лінгвістична компетенція передбачає навчання студента грамати-
ки, лексики, фонетики, орфографії та орфоепії, семантики, а також навчання основам ділової іно-
земної мови та структурним елементам економічної науки. До соціокультурної компетенції
студентів-економістів в межах дисципліни «Іноземна мова» відноситься формування знань сту-
дентів про соціокультурні особливості ведення бізнесу за кордоном, особливості тактики та стра-
тегії проведення ділових переговорів за кордоном, історія світової економіки тощо. До стратегіч-
ної компетенції студентів-економістів відноситься власне уміння організовувати спілкування,
проводити економічні заходи, планувати роботу тощо.

До ефективних методів навчання іноземних мов належать акмеологічні методи, які
об’єднують у собі комунікативні цілі: мікронавчання (micro teaching); швидке збирання ідей
(brainstorming); навчання через дію (learning though); колективна взаємодія (interactive learning);
демонстрація (demonstration); перекодування інформації (information solving); рольові ігри (role-
play). Факторами, які сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів і покращанню їх
комунікативної компетенції, є застосування інтерактивних технологій навчання, підбір цікавих і
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корисних для майбутньої професійної діяльності економічно спрямованих тем для вивчення іно-
земною мовою, організація активної участі студентів у навчальному процесі як власне суб’єктів
навчання.

З метою виявлення головних чинників покращання формування комунікативної компетенції сту-
дентів-економістів нами було проведене опитування студентів 2 курсу КНЕУ імені Вадима Гетьма-
на. Усього в опитуванні взяло участь 105 студентів, що дало змогу забезпечити валідність отриманих
результатів. Студентам було запропоновано дати відповідь на запитання: «Що сприяє збільшенню
Вашого інтересу до вивчення іноземної мови?», «Яким чином Ви збираєтесь застосовувати отримані
знання у подальшій професійній діяльності?», «Як Ви оцінюєте власну іншомовну комунікативну
компетенцію?», та «Що би Ви хотіли змінити у вивченні іноземної мови економічного спрямуван-
ня?». За результатами дослідження 64 % студентів зазначили, що перспектива використовувати
отримані знання у подальшій кар’єрі (наприклад, при працевлаштуванні в іноземні компанії чи робо-
ті за кордоном) суттєво збільшує їх мотивацію вивчати іноземну мову. Близько 24,6 % відмітили, що
цікаві заняття та добір цікавого матеріалу на заняттях сприяє активному вивченню дисципліни. Та-
кож 94 % опитаних студентів планують використовувати отримані знання іноземної мови у профе-
сійній діяльності, мотивуючи це власним професійним зростанням, коли 5 % студентів ще не визна-
чились з пріоритетами кар’єри у житті. З них 58 % характеризують власні комунікативні здібності
іноземною мовою як добрі, 24 % ― як задовільні, 9 % ― не дали відповіді на запитання. Щодо змін
у навчальному процесі, то 34 % не вважають за потрібне змінювати щось у процесі навчання, 22 %
змінили би вивчення деяких тем, керуючись власними профільними інтересами, 16 % хотіли би час-
тіше навчатись за інтерактивними технологіями.

Жибер Т.В., доцент, к.е.н., доцент
кафедри фінансів

НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ У ПРИКЛАДНИХ ДИСЦИПЛІНАХ

Викладання прикладних дисциплін передбачає набуття студентами практичних умінь під час
опрацювання ситуацій, максимально наближених до реальних. У такому випадку наукові основи
необхідні як база для засвоєння практичних вмінь, але наголос у практичних заняттях усе-таки
залишається на сучасних, плинних, фактичних подіях і ситуаціях. Однак, при викладанні при-
кладних дисциплін можна ефективно мотивувати студентів до наукової роботи.

Розглянемо такі способи наукової роботи зі студентами та самостійної наукової роботи студе-
нтів при вивченні ними прикладних дисциплін:

1. підготовка та проведення студентами практичного заняття;
2. підготовка студентами лекції;
3. самостійне індивідуальне наукове дослідження з презентацією результатів;
4. колективна наукова робота та використання її результатів на практичному тренінгу або в

підготовці ділових ігор.
Перший спосіб передбачає, що серед числа студентів у групі обирається один або два відпові-

дальних за проведення заняття. Їхня підготовка включає розробку структури заняття, визначення
і розробку завдань, проведення опитування, дискусій із групою тощо. Наукова робота відповіда-
льних полягає у тому, що, по-перше, вони повинні глибше вивчити тему, яка буде на занятті. По-
друге — розуміти і доповнювати відповіді інших студентів, керувати дискусією та розробляти
завдання для практичного виконання на основі наукових положень.

Підготовка лекції студентами теж включає наукову роботу, особливо якщо лекція включає
систематизацію наукових положень з огляду на практичні реалії. Також студенти можуть систе-
матизувати наукові поняття, розробляти класифікації та переліки, встановлювати зв’язки науко-
вих понять і їхнього нормативного регулювання. Лекції-диспути кількох студентів з різних точок
зору на наукову проблему дозволяють підвищити зацікавленість слухачів і виявити нові підходи
до використання теоретичного матеріалу дисципліни.

Самостійне індивідуальне наукове дослідження з презентацією результатів може стати осно-
вою для ділових ігор, імітації практичних ситуацій. За його тематикою студенти опрацьовують
публікації у сучасних періодичних виданнях — це вчить їх працювати з науковою літературою
та, наприклад, поточними звітами з виконання бюджетів одночасно. За результатами досліджень
студенти можуть готувати презентації, інтелект-карти, конспекти та використовувати їх при ви-
конанні наступних завдань.




