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Можливості використання Інтернет ресурсів дуже великі. Глобальна сітка Інтернет створює
умови для отримання будь-якої інформації, необхідної для вивчення іноземної мови: країнознав-
чий матеріал, новини із життя молоді, статті журналів і газет. Цю інформацію студенти успішно
використовують при підготовці презентацій на заняттях з іноземної мови.

Особливо цікаво використовувати Інтернет у процесі роботи над проектом. Викладач може
підшукати різноманітну, часом навіть суперечну інформацію в Інтернеті по проблемі, яку надалі
будуть обговорювати та досліджувати. Пропонуючи матеріал студентам у малих групах, викла-
дач може поставити певну задачу перед студентами, підібрати необхідну інформацію для обго-
ворення цієї задачі і погодитися з нею та прийняти до відома у роботі над проектом, або, навпа-
ки, аргументовано заперечити її.

Важливість інформації, отриманої з сіті Інтернет, саме в тому, що, можливо, якщо необхідно,
скористуватися найсвіжішою інформацією або підібрати дайджест з цієї чи іншої актуальної
проблеми. Можливо скористуватися послугами чату чи електронної пошти, або провести телеко-
нференцію, щоб отримати думку носіїв мови.

Машкова І.М., старший викладач кафедри іноземних мов
фінансово-економічного факультету

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ СПІЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Епоха постмодерну змінила пріоритети, поставивши у центр уваги особистість, яка вперше
усвідомила себе як мікрокосм, як частину світової культури, де на основі діалогу культур вона
пізнає себе у своїй власній, збагачуючи культурологічний досвід людства.

Становлення майбутнього фахівця у будь-якій сфері національної економіки потребує ви-
сокої культури і професіоналізму, доброчесності і громадянської відповідальності. Тому важ-
ливим завданням вищих навчальних закладів є виховання моральних і громадянських рис, без
яких неможливі професійна та життєва компетентності. Слід зазначити, що поява концепту
«компетентність» відповідала викликам епохи постмодерну. На відміну від звичних «знань,
умінь і навичок» до структури компетентності увійшли «цінності й якості», що перетворили
«виконавця», який знає, уміє і діє, на «усвідомленого творця», який знає, заради чого і яким
чином він діє.

Характер соціально-педагогічних технологій особливо яскраво проявляється у процесі педа-
гогізації соціокультурного середовища, залучення студентів до соціокультурної творчості, що є
можливим за умов соціальної спрямованості саморозвитку особистості та розвитку соціальної
активності. Цінності, пов’язані з соціокультурним контекстом, є фундаментом культури, а куль-
тура ― предметним полем формування цінностей.

Оскільки свідомість є вищою формою регуляції діяльності на основі цінностей і моральних
норм і має на увазі активну життєву позицію особистості, знання іноземних мов дає студенту
можливість розширити обрії пізнання і піднятись на вищий ступінь духовної активності. Розви-
нена наукова свідомість дає можливість особистості не тільки вірно відображати об’єктивну реа-
льність, світ, що існує, але й передбачати майбутнє і на цій основі через практичну діяльність
створювати свій власний світ.

Студент як мовна особистість у глобальному середовищі в процесі розвитку свого наукового
потенціалу та реалізації соціокультурних потреб усвідомлено екстраполює інформацію, здобуту
з іншомовних джерел на площину своєї діяльності. Викладачам іноземних мов економічних ВНЗ
у процесі організації навчання обов’язково треба пам’ятати, що мова втілює в собі та виражає
всю суму суспільних зв’язків «природних» носіїв мови. У такому підході закладені величезні
психолого-дидактичні можливості, чим і пояснюється, з одного боку, популярність методик з
орієнтацією на соціокультурний контекст життєдіяльності основних носіїв мови, а з іншого, дій-
сну продуктивність цих методик, що виражається у більш успішному засвоєнні іноземних мов
тими, хто їх вивчає. Отже, соціокультурний розвиток через вивчення іноземної мови має важливе
значення для професійного становлення майбутнього фахівця будь-якого напряму. Студенти за-
цікавлені у можливостях застосування іноземної мови для розширення своїх знань зі спеціально-
сті, що, в свою чергу�, є значним стимулювальним мотивом і для їх науково-дослідницької дія-
льності.

Виховання на основі цінностей — це основний шлях формування особистості студента —
майбутнього фахівця у сфері глобальної світової економіки. Діалектична взаємодія викладача і



155

студентів у цілісному педагогічному процесі є надзвичайно складним феноменом, який реалізує
аксіологічні функції. Це особлива форма відтворення культури, під впливом якої формується і
розвивається культура особистості всіх суб’єктів навчального процесу. Педагогічна культура є
інтегративною характеристикою досконалого педагогічного процесу в єдності його аксіологіч-
ної, акмеологічної, гуманістичної спрямованості. Чим вища професійна і педагогічна культура
викладача, тим вищий рівень культурологічного розвитку студента.

Фактична, а не формальна автономія університетів неможлива без розвинених партнерських
відносин між студентами і викладачами, їх соціокультурної творчості. Освіта, будучи сферою
соціокультурної діяльності, відкриває великі можливості для осягнення світової культури і фор-
мування в особистості культурологічної основи. Цей процес обумовлюють культурологічна дія-
льність плюс система соціокультурних факторів.

Мендрух Ю.М., старш. викл.,
кафедра іноземних мов ФЕФ

ЕТАПИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з маркетингу передбачає
створення моделі. На думку О.М. Дахіна, модель — це штучно створений об’єкт у вигляді схеми,
фізичної конструкції, знакових форм і формул, подібний до досліджуваного явища і відображує в
спрощеному та узагальненому вигляді структуру, взаємозв’язки та відносини між елементами
цього об’єкта. Модель навчання визначається як схема дій педагога під час здійснення навчаль-
ного процесу. лежить в основі такої моделі. Важливі характеристики моделі навчання представ-
лені переважним характером діяльності тих, хто навчається (продуктивним або репродуктив-
ним); характером та послідовністю етапів навчання в часі; стилем взаємодії викладача і
студентів; характеристикою очікуваних результатів навчання. Модель формування комунікатив-
ної компетентності майбутніх бакалаврів з маркетингу — штучно створений об’єкт у вигляді
схеми, який у спрощеному, узагальненому, деякою мірою ідеалізованому вигляді відображує до-
сліджуване явище.

Ми вирізнили такі етапи у моделі формування комунікативної компетентності майбутніх
фахівців з маркетингу: мотиваційний, діагностувальний, інформаціно-змістовий, діяльнісний,
рефлексивний і результативний. Мотиваційний етап моделі забезпечує мотивацію навчально-
пізнавальної діяльності з оволодіння комунікативною компетентністю майбутніх фахівців з
маркетингу. На цьому етапі нами було визначено мотиви вивчення дисципліни “Психологія
спілкування”, досліджено спрямованість особистості у спілкуванні, ціннісні орієнтації та
якості особистості. Мотивація учіння була забезпечена професійно-орієнтованим змістом на-
вчання, комплексом методів і прийомів мотивації та стимулювання, використанням тренінго-
вих програм та інтерактивних методів навчання, створенням позитивної атмосфери на занят-
тях. Діагностувальний етап спрямований на оцінку як вихідного рівня сформованості
комунікативної компетентності, так і рівня сформованості вказаної компетентності наприкін-
ці експерименту. Оцінка рівнів сформованості проводилася під час вивчення студентами ди-
сципліни “Психологія спілкування” на основі мотиваційно-особистісного, когнітивного та
поведінково-діяльнісного критеріїв відповідно до виокремлених показників кожного з крите-
ріїв. Інформаційно-змістовий етап передбачає формування знань студентів у процесі вивчен-
ня дисципліни “Психологія спілкування”. Діяльнісний етап спрямований на практичне засто-
сування набутих знань, тобто формування умінь і передбачає визначення організаційних
форм, методів і засобів навчання. Рефлексивний етап моделі передбачає усвідомлення та ана-
ліз реального протікання комунікативної діяльності, власної ролі; самооцінки того, як його
сприймають партнери зі спілкування, оцінки партнера зі спілкування, самоконтролю діяльно-
сті з формування комунікативної компетентності та самокорекції власної комунікативної по-
ведінки. Результативний етап моделі передбачає аналіз результатів навчально-пізнавальної
діяльності майбутніх фахівців з маркетингу з формування комунікативної компетентності та
реєстрацію змін у процесуальному компоненті навчально-пізнавальної діяльності студентів, а
також у мотиваційній, особистісній і когнітивній сферах особистості. На цьому етапі також
відбувається оцінка ефективності форм організації навчання, обраних методів та засобів на-
вчання, які були використані на попередніх етапах моделі.




