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перед студентами. Так, наприклад, відповідно до наведених культурообумовлених ситуацій пе-
ред студентами, можна поставити наступні питання:

o Що Вам найбільше запам’яталось, вразило?
o Що Вам найбільше сподобалось / не сподобалось?
o Що Вас дивує?
o Що Ви знаходите незвичайного у даних словах (ситуації, діях)?
o З чим Ви не згодні, але можете проявити толерантність?
o Ці вирази (слова, жести,) прийнятні у нашій діловій культурі?
o Для чиєї ділової культури це типове/нетипове явище?
o Належить це до ділової культури Німеччини, чи це інтернаціональне?
o Як би діяли наші підприємці (менеджери) у даній ситуації?
o Як би діяли Ви у даній ситуації?
o Що нового Ви відкрили для себе?
o Може бути це рішення (вислів, манера, поведінка, поступок, дія) прийнятним у нас зараз чи

у майбутньому?
o Що з того, про що Ви дізнались, хотіли б застосувати у своїй практиці?
o Можна віднести ці слова (поведінку, дії, рухи, жести) до ділової культури?
У межах екстенсивного етапу всі питання можна поділити на три наступні групи: констатація

фактів (розуміння інтеркультурологічного аспекту); вираження свого ставлення до певного аспе-
кту та перспектива застосування нового досвіду на практиці.

Список питань можна за бажанням викладача доповнювати чи скорочувати. Доцільно виріз-
нити головні особливості формулювання вказаних питань, а саме: сприяти вірному, адекватному
аналізу першоджерел, забезпечувати краще розуміння інтеркультурологічного аспекту цільової
мови у діловій сфері. Таким чином, після другого прослуховування аудіотекту студенти повинні
під час відповідей на питання проявляти інтеркультурологічну компетенцію.

На заключному етапі роботи з автентичним текстом можна здійснювати закріплення мовлен-
нєвих навичок і розвиток у майбутніх фахівців з міжнародної економіки комунікативних здібно-
стей. У зв’язку з тим, що в процесі роботи з текстом студенти вже мають досить добре засвоїти
діалог на лексичному, змістовному та контекстуальному рівнях, слід активізувати отримані ними
знання на практиці. З цією метою доцільно проводити рольові ігри, які актуалізують діалогічне
мовлення студентів. Тренування діалогічного мовлення зумовлюється однією з основних навча-
льних цілей вивчення іноземної мови — розуміння аудіотекстів відповідно до поданих у них ре-
альних ситуацій і адекватно на них реагувати з метою застосування набутих навичок на практиці.

Вказана методика має сприяти формуванню інтеркультурологічної складової професійної
компетентності майбутніх фахівців з міжнародної економіки, що продиктовано потребами су-
часного ділового світу.

Король О.Ю., ст. викладач
кафедри іноземних мов

MOODLE ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Сучасна науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку нових методичних і методологічних
підходів у процесі формування іншомовної компетенції майбутніх фахівців. Ефективним у цьому
руслі є використання інформаційно-комунікативних технологій, які інтенсифікують процес на-
вчання, підвищують його ефективність.

Модель змішаного очного та дистанційного навчання (Blended Learning) включає елементи
основних моделей:

• дистанційне навчання (distance learning);
• навчання в аудиторії — (face-to-face learning);
• навчання через Інтернет — (on-line learning).
Ефективність даної моделі пояснюється тим, що навчання базується на взаємодїї студента не

тільки з комп’ютером, але і з викладачем в активній формі, коли, мовний матеріал, опрацьований
самостійно, узагальнюється, аналізуєтся і вживається в реальній ситуації шляхом рішення ко-
мунікативних задач, а саме в спілкуванні.

У результаті застосування моделі Blended learning формуються вміння, необхідні для випуск-
ників вищих навчальних закладів упродовж усього життя, а саме:

• вміння самостійно планувати діяльність;
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• уміння ефективно організовувати діяльність, орієнтуючи її на кінцевий результат;
• уміння приймати рішення, робити усвідомлений вибір та брати за це відповідальність;
• рефлексивні навички, які сприяють успішному функціонуванню суб’єкта в будь-якій

діяльності;
• уміння працювати в інформаційному просторі:
— вибирати інформацію відповідно до теми;
— проводити самостійно пошукову діяльность.
Що до дистанційного навчання широкого визнання набуло використання Moodle. Доцільність

впровадження в освітній процес платформи Moodle — модульно-динамічне, об’єктно-орієнтоване
освітнє середовище — є той факт, що Moodle є безплатним вирішенням проблеми технічного забез-
печення освітнього процесу засобами навчально-методичного, лекційного, практичного наповнення
електронних дистанційних курсів з метою подальшого розвитку дистанційної освіти. Звісно, існують
сучасніші та потужніші платформи для організації дистанційного навчання студентів, однак врахо-
вуючи економічні та соціальні фактори, саме платформа Moodle визначається як найдоступніша у
даному аспекті. Платформа користується всесвітньою популярністю не тільки серед навчальних за-
кладів, а й серед багатьох фірм, організацій тощо.

Moodle надає можливість інсталяції навчальних ресурсів (навчальних матеріалів) і забезпечує
засобами доступу до ресурсів та управління ними. Навчальні курси можуть включати різні нав-
чальні матеріали такі, як анотація курсу, ресурси, завдання, форуми. Ця система навчання спря-
мована на самостійну роботу студента і може виступати як засіб отримання студентами не-
обхідної інформації, засіб навчання, засіб комунікації (зокрема, у ситуації викладач — студент) і
як засіб перевірки знань, умінь і навичок. 

Система Moodle відкриває нові можливості в рефлексії навчальної діяльності, які дозволяють
по-новому організувати навчальний процес і стимулювати мотивацію навчання, розвиток твор-
чих сил студентів, що дозволяє виробити у студентів специфічні уміння, які не можуть бути
сформовані на етапах навчання без використання інформаційних технологій.

В Україні реалізація інноваційних платформ для дистанційного навчання (на прикладі
Moodle) стримується відсутністю якісно нового навчально-методичного забезпечення і його про-
грамної підтримки. Тим не менш, розвиток змішаного навчання (Blended learning) сприятиме
розширенню сфери діяльності вузів, дасть реальний економічний ефект, створить можливості
для впровадження нових освітніх технологій і таким чином підвищить престиж ВНЗ в Україні.

Костюк Т. О., викладач
 кафедри іноземних мов факультету МЕіМ

ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ-ЗРАЗКІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ
АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПОБУТОВОГО СТИЛЮ

Навчання писемної комунікації на економічному факультеті відбувається поза межами мовно-
го серидовища. За таких умов зростає роль автентичного тексту, оскільки він реконструє мовне
серидовище та підвищує ефективність навчального процесу.

У рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді Європи зазначено, що усні чи письмові
тексти можуть бути:

1. автентичними, створеними в комунікативних, а не в навчальних цілях;
2. спеціальними текстами, відібраними як матеріал для навчання мови.
До другої гупи текстів можна віднести:
• тексти на зразок автентичних текстів;
• тексти, створені з метою наведення контекстуальних прикладів лінгвістичного змісту під

час навчання;
• ізольовані фрази як матеіал для граматичних і фонетичних вправ;
• інструкції та пояснення в підручнику до текстів і на іспитах, мовлення викладача на заняттях.
Автентичні тексти, згідно з Програмою з англійської мови для вищих закладів освіти, можуть

бути поділені на такі групи:
1. тексти соціально-культурної спрямованості, які співвідносяться з повякденним життям сус-

пільства у соціально-культурному відношенні та зумовлюють зв’язок з ним (напрлад, об’ява,
оголошення, реклама, бланк, форма, інстркція, етикетка, меню, прайс, афіша, програма, рецепт,
прогноз погоди);




