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вчальних дисциплін перевантажені матеріалом, кількістю питань та завдань для розгляду, не іс-
нує ефективного механізму індивідуальної роботи викладача зі студентом.

Вихід може проглядатися у зменшенні насамперед кількості дисциплін, які вивчаються студента-
ми протягом семестру, до 4–5, з контролем порівну як ПМК та екзамену (загалом на бакалаврському
рівні навчання — 15–20 за 4 роки), іншим підходом до аудиторного навантаження за вибірковою
складовою, яка може зростати від 1 до 4 курсу, винесенні на семінарські заняття виключно проблем-
них та розрахункових завдань, та зростанні індивідуальної складової роботи, що дозволило б пере-
крити дефіцит навантаження викладачів у випадку скорочення кількості дисциплін.

Ефективнішою, на наш погляд, була б система аудиторної роботи з такими складовими: а) ау-
диторна лекційна робота з напрацьованими методичними матеріалами (робочі зошити, рекомен-
довані електронні джерела, практикуми); б) індивідуальна аудиторна робота, під час якої викла-
дачем перевіряються та оцінюються засвоєні студентом знання — до 20 балів з 50; в) аудиторна
семінарська робота з переважним спрямуванням на завдання дослідницького характеру, засвоєн-
ням інструментарію оцінки економічних явищ, застосуванням тренінгових технологій — до 20
балів з 50; г) підсумковий контроль перед екзаменом — до 10 балів з 50.

В таких умовах, на наш погляд, буде відбуватися і зростання індивідуалізації навчального про-
цесу, і зростання ефективності навчання, оскільки існуюча система аудиторного навантаження міс-
тить непереборний конфлікт засвоєння знань, умінь і навичок, їх оцінки та масиву студентів, який
припадає на одного викладача, і через ефект масштабу збільшує ентропію самої системи.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Проектна технологія на сучасному етапі розвитку освіти є інноваційним методом навчання у
вищій школі, який стимулює інтерес студентів до певних наукових проблем та їх успішного
розв’язання. Саме метод проектів передбачає вирішення однієї або цілої низки проблем, здійс-
нює практичне застосування надбаних знань, гармонійно поєднує академічні знання з прагмати-
чними.

Для досягнення успіху у майбутній професійній діяльності сьогоднішні студенти повинні
творчо мислити, послідовно міркувати та репрезентувати свої ідеї, вміти працювати в команді й
визначати пріоритети, планувати конкретні результати й нести особисту відповідальність за їх
реалізацію, ефективно використовувати знання в реальному житті. Метод проектів завжди орієн-
тований на самостійну діяльність студентів — індивідуальну, парну, групову, яку студенти вико-
нують протягом певного часу. Метою навчального проектування є створення викладачем таких
умов, які сприяють набуттю індивідуального досвіду проектної діяльності студента.

Метод проектів у вивчення української мови як іноземної сприяє вирішенню проблем комуні-
кативного, пізнавального та виховного характеру, він розвиває уміння і навички спілкування
українською мовою, сприяє встановленню емоційного контакту зі студентами.

Метод проектів формує комунікативні навички, культуру спілкування, уміння коротко і до-
ступно формулювати думки, розвиває уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її
за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, створює мовне середовище, яке сприяє вини-
кненню природної потреби в спілкуванні українською мовою.

Студент самостійно або під керівництвом викладача займається пошуком вирішення якоїсь
проблеми, для цього потрібне не лише знання мови, але й володіння творчими, комунікативними
й інтелектуальними уміннями.

Можна виділити наступні види проектів, над якими студенти-іноземці працюють на заняттях
із української мови як іноземної:

• груповий проект. Проект виконується групою студентів;
• міні-дослідження (міні-стаття). Студент виконує індивідуальне соціальне опитування (ан-

кетування або співбесіда);
• інформаційний проект. Проект спрямований на збір інформації про будь-який об’єкт, яви-

ще; ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів, при-
значених для широкої аудиторії;

• дослідницький проект (наукова стаття). Проект вимагає добре продуманої структури, ви-
значених цілей, обґрунтування актуальності предмета дослідження, визначення джерел інформа-
ції, продуманих методів, результатів;
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• аналітичний проект (аналітичний огляд). Проект, який ґрунтується на роботі з літературни-
ми джерелами, де студент вибірково читає матеріал на тему, яка його цікавить. Працюючи над
таким проектом, студенти розвивають навички роботи з різноманітними літературними джере-
лами, з довідковою літературою, каталогами бібліотеки тощо.

Усі різновиди проектів сприяють вивченню української мови як іноземної, а також формують
навички роботи з науковою літературою, закладають основи для самостійної наукової роботи
студентів.
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ОСНОВНІ СПРЯМУВАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ
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Швидкі зміни у європейських суспільствах, у їх політичному, економічному та культурному
житті змушують вносити зміни в освітні системи. Ці перетворення спонукають дослідників і ви-
кладачів шукати нові підходи для активізації навчальної діяльності студентів вищих навчальних
закладів.

Особливого значення на сучасному етапі набуває вивчення іноземної мови фахівцями різних
спеціальностей. Процеси Європейської інтеграції зробили іншомовну підготовку студентів немо-
вних спеціальностей одним із найважливіших компонентів вищої освіти. Досконале володіння
іноземними мовами студента ВНЗ сприяє мобільності та збільшенню шансів на працевлаштуван-
ня, ефективному міжнародному спілкуванню й доступу до інформації.

Головна мета навчання іноземної мови у немовних ВНЗ полягає у формуванні в студентів ко-
мунікативної компетенції — умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і писемній формі у
межах професійної сфери і тематики, визначених програмою для кожного фаху, дотримуючись
традицій і норм, утверджених у країні, мова якої вивчається. Особливістю викладання німецької
мови за професійним спрямуванням є фаховий контекст обраної спеціальності, а основним акту-
альним завданням — оволодіння знаннями фахової терміносистеми і набуття вмінь використову-
вати вузькоспеціалізовану лексику для виконання професійно орієнтованих завдань, спрямова-
них на подальше спілкування у виробничих ситуаціях.

При викладанні професійно орієнтованої німецької мови необхідним є формування іншомовної
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей. Це передбачає використання
спеціальних технологій і підходів, які мають полегшити засвоєння навчального матеріалу.

Значний обсяг інформації, що збільшується щодня в певній галузі науки і техніки, з одного
боку, і невелика кількість годин аудиторних занять з іноземної мови, з іншого, виводить
комп’ютерні та інформаційні технології на перше місце.

Значно збільшує мотивацією до вивчення іноземних мов використання ресурсів Інтернету.
Основою всесвітньої мережі є спілкування, і перевагою є також безпосередній зв’язок з носіями
іноземної мови. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі позитивно
впливає на характер навчально-пізнавальної діяльності студентів, активізує самостійну роботу з
різними електронними засобами навчального призначення.

Ще однією тенденцією у використанні нових інформаційних технологій є створення компакт-
дискових (мультимедійних) систем і їх застосування у навчальному процесі. З такими системами
стає можливим поєднання звукової, текстової інформації, різноманітного ілюстративного ма-
теріалу, їх перетворення, організація роботи студентів в інтерактивному режимі.

Отже, основними особливостями викладання професійно орієнтованої іноземної мови у ВНЗ є
постановка принципу комунікативності на перший план, надання значної уваги оволодінню
соціокультурними нормами професійного спілкування. Виконати такі завдання можна за допо-
могою поєднання традиційних і новітніх інформаційних технологій (використання Інтернету,
компакт-дискових систем, комп’ютерних програм), які дозволяють студентам самостійно працю-
вати над вивченням матеріалу, поповнювати свої знання з фаху; а також при зміні ролі виклада-
ча, який перетворюється з єдиного джерела знань на наставника і консультанта, що керує навча-
льно-пізнавальною діяльністю студентів і добирає найраціональніші методи і засоби навчання.




