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РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
У НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ ІЗ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Модернізація цінностей і перехід системи освіти України до Болонських стандартів актуалізує
процес збереження і зрощення системи національних (історичних, традиційних) цінностей із Єв-
ропейськими цінностями.

Одним із провідних напрямків подальшої реалізації Болонських інновацій у галузі освіти є
посилення наукової складової в діяльності університетів. З іншого боку, модернізацію науки не-
можливо здійснити без активного розв’язання проблеми інтеграції науки та освіти. На думку
учених, саме у вищих навчальних закладах, університетах насамперед реалізовується принцип
єдності навчання і наукових досліджень. Консолідація зусиль освітян і науковців сприяє вироб-
ленню інтегрованих програм навчання і тренінгу.

Посилення наукової складової діяльності університетів має вдосконалити систему української
освіти, створити умови для приведення рівня та якості освітнього потенціалу і кадрового забез-
печення країни у відповідність з вимогами інноваційно орієнтованої економіки та європейської
інтеграції в цілому. Крім того, реалізація наукового підходу в освіті неможлива без вирішення
дуже важливого питання інформатизації освіти.

Наукова діяльність безпосередньо впливає на якість навчального процесу, забезпечуючи науко-
ву співпрацю викладачів і студентів, атмосферу творчого пошуку. Для студентів це унікальна мо-
жливість опанувати сучасні наукові методики, доторкнутися до глибинних наукових проблем об-
раної ними галузі знань і стати продовжувачами традицій і досягнень кращих науковців України.

Комплексний підхід до реалізації інноваційної моделі економіки країни неодмінно вимагає за-
провадження сучасних ефективних технологій навчання у системі освіти. Ключем до розуміння
технологічної побудови навчального процесу в сучасній освіті є послідовна орієнтація цього про-
цесу на гарантоване досягнення чітко визначених дидактичних цілей формування сучасного кон-
курентоздатного фахівця, який володіє відповідними особистісними і професійними якостями.

У навчальному процесі великого значення набуває застосування активних методів навчання,
як одного із ефективних засобів реалізації інноваційних підходів в освіті. У європейській і вітчи-
зняній практиці стали актуальними такі засоби активізації навчального процесу, як системи пі-
знавальних і творчих наукових завдань, застосування різних прийомів співпраці і наукового діа-
логу, групової та індивідуальної наукової роботи.Активні методи навчання іноземної мови, на
нашу думку, можна розділити на аналіз конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності
та тренінги, які в свою чергу розподіляються на рольові, імітаційні, організаційно-діяльні та ді-
лові. Ефективна реалізація активних методів сприяє вдосконаленню навичок систематизації та
актуалізації набутих студентами компетенцій, підготовки та оцінювання процесу усного мовлен-
ня з використанням широкого спектру форм і методів, які враховують знання студентів, їх умін-
ня та особисте ставлення до зазначених аспектів. Активізація навчального процесу завдяки від-
повідним практично орієнтованим методам навчання обумовлює демонстрацію прийомів і
способів рішення виконавських завдань у нерозривному зв’язку з конкретикою завдання. Озна-
ками втілення в життя високого класу майстерності студентів є запровадження принципу науко-
вості та інноваційності в навчальному процесі.

Запровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови як один з факторів інтегра-
ції науки і освіти надає можливість студентам вдосконалити творче, аналітичне мислення та на-
бути компетентностей сучасного конкурентноздатного фахівця на ринку праці.
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ПОСИЛЕННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ВИКЛАДАННЯ «ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ»
І «ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

На сучасному етапі внаслідок посилення конкуренції на ринку праці і підвищення рівня вимог
до випускників усіх вищих навчальних закладів зростає значення наукового забезпечення навча-




