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Анотація. У статті розглянуто переваги використання аутентичних ау-
діовізуальних матеріалів з інтернет-ресурсів під час вивчення іноземних мов
для спеціального вжитку майбутніми фахівцями з міжнародної економіки.
Представлено досвід оптимізації ефективності проведення практичних за-
нять з іноземної мови шляхом уведення аудіовізуальних матеріалів із зазначе-
ного ресурсу в практику іншомовної підготовки майбутніх фахівців цільового
напряму підготовки у вищому навчальному закладі економічного профілю.
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Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования аутен-
тичных аудиовизуальных материалов из Интернет-ресурсов во время изучения
иностранных языков для специального использования будущими специалиста-
ми по международной экономике. Представлен опыт оптимизации эффекти-
вности проведения практических занятий по иностранному языку путем вве-
дения аудиовизуальных материалов из упомянутого ресурса в практику
языковой подготовки специалистов целевого направления подготовки в выс-
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Summary. The article specifies the advantages of the use of authentic audio and
video materials from the Internet resources in the process of learning foreign
languages for specific purposes by the specialists to be in the field of International
Economics. There has been presented experience of foreign language classes
optimisation through implementing the audio and video materials from the
mentioned resource into the process of foreign language learning and training for
the target specialists to be at the higher educational establishment for Economics.

Key words: audio and video materials, foreign languages for specific purposes,
specialists to be in the field of International Economics, the higher educational
establishment for Economics.

Ключовими завданнями навчання іноземних мов для спеціа-
льного вжитку у вищому навчальному закладі економічного про-
філю є формування як професійно-психологічних, так і необхід-
них комунікативних мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної,
соціолінгвістичної і прагматичної) у сферах професійного та си-
туативного спілкування в усній і письмовій формах; формування
вмінь та навичок самоосвітньої діяльності; розвиток критичного
й аналітичного мислення; удосконалення навичок практичного
володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльно-
сті в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; роз-
виток навичок одержування новітньої фахової інформації через
іноземні джерела та опанування засобами її опрацювання. Реалі-
зувати зазначене, коли студенти перебувають за межами цільово-
го мовного середовища, досить складно. Тому першочерговим за-
вданням викладача є створення на заняттях з іноземної мови
ситуацій, максимально наближених до реальної дійсності,
пов’язаної зі сферою майбутньої професійної діяльності студента.

Інформаційно-комунікаційні технології мають у своєму арсе-
налі ефективні засоби для вирішення вищезазначених завдань.
Чільне місце серед них займають ті, що надають нові можливості
використання аудіовізуальних матеріалів: документальних філь-
мів, телевізійних дискусій, дебатів й новин, реклами тощо. Адже
візуалізацію навчальної інформації можна вважати каталізатором
більш інтенсивного засвоєння студентом навчального матеріалу
та, у поєднанні з відповідними типами завдань і формами органі-
зації навчальної діяльності, процесів аналітичного мислення.

Результат аналізу науково-методичних праць засвідчив поси-
лення уваги дослідників до питань використання сервісів мережі
Інтернет для навчання іноземної мови та дидактичних можливос-
тей інтернет-ресурсів у навчанні іноземних мов (Барменко-
ва О. І., Євстегнеєва М. Н, Петрова Л. М., Полат Е. С., Самойлю-
кевич І. В., Сисоєв П. В., Соловова Є. Н., Титова С. В.,
Ярова О. Б.). У вивчених публікаціях вказується, що впрова-
дження інтернет-технологій дозволяє ефективно розв’язати такі
проблеми: посилення ролі самостійної роботи студентів, зміна
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педагогічних методик, упровадження активних методів та сучас-
них інформаційних технологій [1, 2, 3, 6]. Водночас студіювання
напрацювань з проблеми виявило обмежену кількість якісних на-
вчальних матеріалів, що стає на заваді використанню аудіовізуа-
льних матеріалів з інтернет-ресурсів, зокрема ресурсу Youtube,у
викладанні іноземних мов для професійного вжитку для майбут-
ніх фахівців із міжнародної економіки у вищій професійній школі.

З огляду на викладене визначимо, що метою статті є:
— розглянути переваги використання аутентичних аудіовізуальних

матеріалів з інтернет-ресурсів під час вивчення іноземних мов спеціа-
льного вжитку майбутніми фахівцями з міжнародної економіки;

— представити досвід оптимізації ефективності проведення
практичних занять з іноземної мови спеціального вжитку шляхом
уведення аутентичних аудіовізуальних матеріалів з інтернет-
ресурсів у практику іншомовного навчання майбутніх фахівців
цільового напряму підготовки у вищому навчальному закладі
економічного профілю.

Аутентичні аудіовізуальні матеріали з інтернет-ресурсів мо-
жуть мати різне застосування у навчанні іноземної мови, проте
переважно такі матеріали використовуються для забезпечення лі-
нгвістичного змісту й контенту, пов’язаного з культурою та ін-
формаційним наповненням цільової мови. Аудіовізуальні матері-
али, які використовують у навчанні англійської мови для
спеціального вжитку, можуть бути як аутентичними (не створе-
ними спеціально для лінгвістичних цілей), так і спеціальними
(створені викладачами або самими студентами) [5]. І ті, й інші
використовують як засіб, який впливає на формування та розви-
ток усіх видів мовної та мовленнєвої діяльності: читання, письмо,
аудіювання та говоріння. Окрім цього, вирізняємо два основні
підходи до залучення студентів до навчальної діяльності з вико-
ристанням аудіовізуальних матеріалів:

1. «Споживацький»: студенти — споживачі, а викладач — інструк-
тор, який створює або знаходить матеріал для студентів та обирає різні
форми та методи роботи з відео- та аудіо матеріалами.

2. «Продуцентний»: студенти — продуценти, а викладач —
мотиватор, який заохочує студентів до створення власних аудіо-
візуальних матеріалів.

У контексті викладання англійської мови спеціального вжитку
дидактичний потенціал відео- та аудіоматеріалів полягає не лише в
тому, що їх можна використовувати як матеріал для аудіювання, а
й у тому, що їх застосування має й інші істотні переваги, а саме:

1) стимулює когнітивну діяльність — сприяє формуванню
економічного світогляду й економічної культури студентів, ро-
зумінню сутності сучасних економічних явищ;
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2) розвиває мовну та мисленнєву діяльності — формує еконо-
мічний стиль мислення й здатності оперувати необхідними еко-
номічними поняттями та судженнями;

3)підвищує навчальну мотивацію — формує у студентів пози-
тивне ставлення до оволодіння мовою, культурою ділового спіл-
кування. Пропоненти освітніх відео- й аудіоматеріалів [2] ствер-
джують, що встановлювати контакт із студентами з допомогою
технології, яка їм найбільш подобається (комп’ютер), є ефектив-
ним засобом залучення їх до навчання;

4) формує у студентів готовність до самооцінки та самовдос-
коналення, що стає передумовою їх подальшого професійного
розвитку;

5) у випадку виконання проекту (створення власного відео чи
подкасту), формує у майбутніх фахівців навички командної робо-
ти, міжособистісного спілкування, які є необхідними для повно-
цінного функціонування як у навчальному середовищі, так і за
його межами.

Беручи до уваги вищезазначене, використання аутентичних
аудіовізуальних матеріалів з інтернет-ресурсів у викладанні анг-
лійської мови спеціального вжитку надає можливість викладачам
вищої професійної школи:

— «вичерпувати» з Інтернету безмежну кількість автентичних
аудіо- та відеоматеріалів, які можуть використовуватися як на-
вчальні, тобто добирати в Інтернеті автентичний зміст навчання
(мовленнєві матеріали);

— розробляти власні комплекси ресурсних матеріалів на ос-
нові якісно нових навчальних завдань [5].

Отже, упровадження та систематичне використання нових
форм навчальної діяльності, нових типів завдань і вправ, засно-
ваних на динамічній презентації сучасних аудіовізуальних мате-
ріалів з ресурсу Youtube — слайд-презентацій, телекомунікацій-
них дискусій та дебатів за участю експерів і т.п., дозволяє істотно
оптимізувати навчальний процес й фундаменталізувати загаль-
нопрофесійну підготовку майбутніх фахівців, зокрема в галузі
міжнародної економіки,що наразі є актуальним завданням вищої
професійної освіти.

Розглянемо приклади розроблених завдань до аутентичних
аудіовізуальних матеріалів з інтернет-ресурсу Youtube, викорис-
товувані у відповідних модулях на практичних заняттях з «Діло-
вої англійської мови» та «Фахової англійської мови» для студен-
тів напряму підготовки «Міжнародна економіка» у ВНЗ
«Університет економіки та права «КРОК».

Приклад 1. Модуль «Глобалізація»
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Watching the video:
«Brussels Economic Forum, 31 May 2012»
(Opinion TV video about the Brussels Economic Forum 2012.
Revisiting growth models in the EU.)
available at:http://www.youtube.com/watch?v=ZxZoB4O9GQI

Before You Watch
Lead-in: Discussion

 1. As a group of two or three discuss the questions below.
1. What are the characteristics of the economic stability? Explain

you reasoning.
2. What are the causes of the current crisis in the European Union?
3. How can the crisis in the EU be finally put behind so that the

EU returns to the path of robust economic growth?
4. Do Europe’s current growth models based on the austerity

measures need to be adjusted?
5. Can the crisis contribute to accelerating growth-enhancing

reforms across the EU?

2. Match the words (1–7) from the video with their synonyms (a–h).

1. Welfare a. Restabilise
2. Rebalance b. Strictness
3. periphery c. Modification
4. Adjustment d. side-line
5. Sustainable e. prosperity, wellbeing
6. Austerity f. Unfeasible
7. Counterproductive g. Robust

3. Use the words (1–7) from Exercise 2 to complete the
sentences below. You do not need to use all the words.

1. The European model of a (1) state will become a thing of the
past as (2) bites further into the budgets of governments due to the
sovereign debt crisis in the Eurozone.

2. The EU-Mediterranean partnership puts significant emphasis on
(3) _economic development through a number of co-operative
initiatives, programmes and projects.

3. George Soros said the policy of cutbacks for indebted countries
advocated by Germany and Chancellor Angela Merkel “is just simply
(4)” and “is pushing the entire Eurozone into recession.”
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4. The process of (5)_in the EU has two consequences — whether
the exchange rate depreciates or prices fall, the costs of refinancing
increase for the public and private sectors alike.

While You Watch

 4. Watch the video and put the speakers in the order they
appear on the video.

Use the scale below to write your answers on.

Whose view do you tend to support?

A B C D E F G H

Silke Ruttens and Nikky Vanhossel
(students)

Marco Buti
 (Director‐General for
Economic and Financial

Affairs, European
Commission)

Danuta Hubner
(Member of the European
Parliament, Chair of the
Committee for Regional

development in the European
Parliament)

Pier Carlo
Padoan(Deputy
Secretary‐General,
Chief Economist,

OECD)

Jong‐Wha Lee
(SeniorAdvisor for

International Economy
to the President of

South‐Korea)

Philippe Aghion
(Professor of Economics,

Harvard University)

Benjamin
Friedman(Professor of

Political Economy,
Harvard University)

Stephen Fidler
(Brussels Editor of the
Wall Street Journal and
Dow Jones Newswires)

A B C D

E

F

G

H
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5. Watch the video clip again, if needed, and match the
speakers (1–8) with their opinions (a–h) which are paraphrased.

1. Marco Buti a. In the speaker’s country people are of
industrious nature.

2. Pier Carlo Padoan b. Some EU member states are unlikely to be working
for the prosperity of the Union as a whole.

3. Philippe Aghion c. It is young generation whose ambitions are the new
growth formula of the EU economy is based on.

4.
Jong-Wha Lee

d.
The European economy growth can be achieved
through improved life standards and better job
opportunities.

5. Danuta Hubner e. The key approach to achieving wellbeing in the EU
zone is to stop the crisis.

6.

Benjamin
Friedman

f.

There are two challenges for the EU government
concerning the crisis in the economy to be
overcome: re-establishing the balance in growth
between the North region and the South one along
with optimising operation of the single market.

7.
Silke Ruttens and
Nikky Vanhossel g.

The strategy of setting limits aimed at overcoming
the crisis is demonstrating economical unfeasibility
for the EU countries as a wholly.

8. Stephen Fidler h. “United we stand, divided we fall.”

After You Watch
Use of Language
6. Complete the reading passage with the words from the box

below.

conservative  progressive populist employment liberal
 agenda  deregulation flexibility resistance austerity
 reformism  schemes

Two visions of Europe and how to tackle the crisis
Part I
Іn Europe the policy of (1)_ has prevailed over that of growth, and

a new term seems to become popular: “expansionary austerity”. This
policy has been governed by a fundamentally (2)_view of
Europeanism, as opposed to a view interpreting Europeanism in terms
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of social market economy, as it was in the pre-Euro age when a
stronger and more (3)_vision of a Political Europe was on the (4).

The government of the European Union and particularly its
economic policy has followed a (5)_way of thinking. Even apart from
the political setups in each country, what has emerged in Europe is
closer to liberalism than (6). The dominance of this conservative view
has led to rigour in the economic field, the supremacy of the markets
over the welfare state now being downsized and partly privatised, the
introduction of stricter limits concerning fiscal policy, and above all
(7) of the labour market. Within this view, competitiveness is the
winning card to play on foreign markets, as domestic markets are
scaled down: competitiveness must be achieved by adopting all
possible measures of (8) in order to increase export capacity.

The fact that this implies limited growth, low and poor-quality (9),
and increased inequality, is in a certain sense a side effect, which may
be tackled by a minimal welfare system and by markets busy
replacing public welfare with private health and pension insurance
(10). Thus the path traced out by modern liberalism is that presented
as true progressivism, to be distinguished from the “wrong” one of
those who aspire to maintaining a public welfare state (even though a
reformed one) but are accused of conservatism.

It is clear that those who support a vision of Europe based on a
social market economy, including the European social democracy
movement, will find themselves in an unwelcoming climate; and if
they don’t go for a facile but ineffective opposition to the introduction
of the Euro and reject any (11)_view, they will only find obstacles and
restrictions along their path, as well as the reality of globalisation. In
fact, the internationalisation of financial markets and (12) to world-
scale (even to European-scale) regulation contribute to the adopting of
austerity measures for national states in Europe now that there is a
single currency. The context in which growth policies may operate
has now changed, narrowing down dramatically.

Discussion
7. As a group of two or three, examine the list of key

actions which would enable Europe to once again find the path to
growth, full employment and collective welfare and, having
discussed them, put them in the order of priority: 1 is the most
efficient, 7 — the least efficient. Justify your view.

Two visions of Europe and how to tackle the crisis
Part II
A) __________ It is necessary to extend the powers of the ECB so

that it may operate as an effective Central Bank with the primary task
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not only of controlling the dynamics of monetary variables
influencing interest rate movements but also guaranteeing the strength
and solidity of the single currency on international markets, protecting
fiscal policies, and guaranteeing their efficacy, from speculation on
financial markets. In other words, the ECB must be in a position to
operate as “lender of last resort”.

B) ___________ At a European level, public investments financed
on national budgets must be allowed (even if as an anti-crisis
measure), and not limited by a rigid interpretation of the regulations
laid down by the Treaty on stability, coordination and governance in
the economic and monetary unionpassed in March 2012 (the Fiscal
Compact) so that fiscal policy may be utilised to combat the crisis and
encourage growth.

C) ___________ It is necessary to issue the various types
of Eurobonds. Some of these will finance large-scale European
projects leading to quantitative and qualitative growth of economies in
Europe, such as those supporting the digital economy, the green
economy and the economy of knowledge. Other types of Eurobonds,
such as the EuroUnionBonds must be utilized to stabilize the
management of national public debt and create a wide market of
European bonds based on real guarantees, as many economists have
been suggesting for some time.

D) ___________ The European public budget must be increased,
as at present it accounts for only 1% of the GDP of all member States
contrasting the view that has forced the debate on this issue to be
frozen until June 2013 (the Budget 6). The raising of the European
Commission budget, defying the policy of those who instead want it
reduced, would make it possible to finance larger projects not just for
the structural re-balancing of the member countries but also for infra-
structural projects of a physical and intangible nature.

E) __________ We need to speed up fiscal levelling throughout
the Community, as this will enhance homogeneity of fiscal regimes
within the Union. The fact that fiscal systems greatly differ clearly
encourages the practice of competitive national policies that do not
foster cooperation between member States and clearly reduce the
efficacy of fiscal, industrial and labour policies.

F) __________ We must direct initiatives for coordination of
economic policies of member States not only towards reducing
national debt, the timing of which must be reviewed, but also towards
reduction of imbalances in trade flows among member States. These
imbalances constitute one of the major causes of tension concerning
the single currency. Coordination policies must operate not only in
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countries with structural deficits, these countries having to carry out
structural reforms of their internal markets, but especially in countries
with structural surpluses in their trade balances, to induce them to
sustain domestic demand and not entrust growth only to the expansion
of foreign markets.

G) __________ We must take actions on the banking system,
increasing control over this sector in order to reduce systemic risk by
fiscal means (taxing specific financial instruments and transactions) as
well as regulatory means (prohibiting specific activities and
transactions) relying much less on “risk weighting” instruments and
“capitalisation” which have proved largely ineffective or even
counter-productive. The banking system has lost its function as a
complement to the real economy, failing to support companies and
households, and has become practically self-referential, as the
separation between commercial banking and investment banking
introduced after the banking crisis at the beginning of the last century
was abandoned decades ago. If the loan system is to become part of
the real economy, we must re-create that separation in the current new
climate.

Source: http://www.social-europe.eu/2013/02/europe-in-the-
economic-crisis-what-we-need-to-be-european/

VIDEOTRANSCRIPT
Hostess: Welcome again in our Taxi! Where can we take you?
Marco Buti (Director-General for Economic and Financial

Affairs, European Commission): Thank you very much! You’ll
have to take me to the Brussels Economic Forum. So, it’s an
important day today, and I’ll be looking forward to an interesting
discussion and that you should take me there. This isalmost
inescapably we have decided to talk about growth. I mean there are
many problems in the European economy, in the economy at large,
and, certainly, the issue of growth creating employment, increasing a
welfare of our citizens — it’s absolutely capital.

Pier Carlo Padoan (Deputy Secretary-General, Chief
Economist, OECD): The Europe, as to challenges, as far as growth is
concerned, one is to rebalance growth between the North and the
South. The periphery of Europe is not growing anymore because of
the crisis. They must go back to grow and so the North part of the
Euro area must help and also facilitating adjustment. The other
challenge is to improve the functioning of the single market through
more liberalisation and structured reforms.

Philippe Aghion (Professor of Economics, Harvard
University): Drive slowly, Ollia!
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Hostess: OK! I heard that lots of interesting comparisons came out.
Philippe Aghion (Professor of Economics, Harvard

University): One of them was the fable of La Fontaine “The Ant…”
and how was it called?

Hostess: The Grasshopper.
Philippe Aghion (Professor of Economics, Harvard

University): Yes, of course. In French we say “La Cigale et la
Fourmi” which is a story of the Ant which a hard worker and the
other one, you know, enjoys life. And the latter becomes indebted to
the former. So what are the lessons for Europe? You know some
countries are free riders and others and uh... some countries should be
disciplined. So I guess that, you know, there was the idea that you
know some countries have worked really hard like Germany and
Northern Europe countries to improve the budgetary situation and
other countries have been more expanding, consuming. In the
southern part of Europe and uh... how can we, you know, rebalance
things so that Europe is sustainable. I think that was this fable about.

Hostess: How is it in Asia? Is it different? Are there also “Ants
and Grasshoppers” or only Ants?

Jong-Wha Lee (Senior Advisor for International Economy to
the President of South-Korea): More ants in Asia. Internally, Asian
people save more andinvest more. So, we can say that there are more
“Ants” than the “Grasshoppers” in Asia.

Hostess: In the official newspaper of the Brussels Economic
Forum they referred to something which they called goodness growth
formula. How would you explain this to the citizens?

Danuta Hubner (Member of the European Parliament, Chair
of the Committee for Regional development in the European
Parliament): We often think that Europe is just Brussels and there are
guys in uniforms who come and some women, not many of them, and
decide what goes on in Europe. I personally believe that Europe today
is also young people who do not just go across Europe and look for
jobs but young people also think how to make a job for ourselves.
Because I think today there are so many opportunities in energy, and
efficiency related area, everything that is linked to climate change
which means that we have to change also the way we do traditionally
a lot of things, that young people can make it their own way and with
new generation we have new type of growth in Europe based on
something that was unknown before.

Benjamin Friedman (Professor of Political Economy, Harvard
University): And what are you doing today in Brussels? Came for the
Brussels Economic Forum. I’m giving a talk this afternoon on
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strategies for restoring economic growth in Europe. I think the
strategy for pursuing a universal austerity in order to try to address
these crises is proving counterproductive in many countries. And in
time it’s likely to prove counterproductive for Europe as a whole.
Because the northern Europeans I believe are mistaken to believe that
they can have their growth remain intact while the Southern
Europeans are squeezed ever tighter.

Silke Ruttens and Nikky Vanhossel (students):Well, they try to
make it very poor everyone in the EU like, for example, helping Spain
and Greece add costs to Belgium as well, but it’s normal because
we’re all in the EU so everyone should try to help each other.

Stephen Fidler (Brussels Editor of the Wall Street Journal and
Dow Jones Newswires): I think the main message that I would say is
that, you know, if we want to introduce growth, if we want to
introduce, you know, economic prosperity — animportant way to do
that would be to end the crisis. If we can end the crisis and then a lot
of the confidence in investment and that kind of things would come
back. So I think, the first order the priority for people and the
politicians of the Euro zone is to resolve this crisis and then the
growth will follow.

Teacher’s Notes
Exercise 2. 1e; 2a; 3d; 4c; 5g; 6b; 7f.
Exercise 3. 1. welfare, austerity; 2. sustainable; 4.

counterproductive; 5. adjustment
Exercise 4. Key 1D; 2A; 3C; 4B; 5F; 6E; 7H; 8G.
Exercise 5. 1d; 2f; 3b; 4a; 5c; 6g; 7h; 8e.
Exercise 6. 1austerity; 2 liberal; 3 progressive; 4 agenda; 5

conservative; 6 reformism; 7 deregulation; 8 flexibility; 9
employment; 10 schemes; 11 populist; 12 resistance.

У статті докладніше йдеться про особливості відбору аудіо- й
відеоматеріалу та типи завдань для застосування викладачем на
заняттях з іноземної мови спеціального вжитку. Практика засвід-
чує необхідність взяти до уваги загальні вимоги, що висуваються
до відбору навчального матеріалу з урахуванням специфіки на-
вчання іноземної мови для спеціального вжитку, а саме:

відповідність цілям і завданням загального курсу фахової анг-
лійської мови;

забезпечення повноцінного міжкультурного ділового спілку-
вання в рамках відібраного матеріалу; — мінімізація рамок цього
спілкування (відібраний зміст повинен бути достатнім для задо-
волення усіх найбільш імовірних потреб майбутніх економістів-
міжнародників в англомовному професійному спілкуванні);
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відповідність комунікативним потребам, інтелектуальному рі-
вню та інтересам майбутнього фахівця в іншомовному спілку-
ванні [4].

Викладач має продумати завдання, види діяльності та створи-
ти дидактичний матеріал для роботи з відео, без чого втрачається
ефективність його застосування. Система вправ містить дотекс-
тові (допереглядові), текстові (під час переглядові) та післятекс-
тові (післяпереглядові) вправи, що відповідає діагностично-
підготовчому, змістово-процесуальному та контрольно-
коригувальному етапам організації навчально-пізнавальної дія-
льності студентів. Прикладом таких завдань можуть бути кому-
нікативні вправи, вправи на розуміння (тестові запитання, запов-
нення пропущених слів, хибні твердження); фонетичні вправи
(тренування правильної вимови, парні слова, знаходження зайво-
го слова тощо); тренувальні вправи (написання загального викла-
ду (summary) змісту відео, відповіді на запитання, рольові ігри);
творчі вправи (опис, створення власного відео за темою).

Отже, у відборі аудіовізуального матеріалу з ресурсу Youtube
має враховуватися специфіка навчання іноземних мов для спеці-
ального вжитку, а робота із зазначеними матеріалами проходити
у три етапи: до перегляду (прослуховування), під час перегляду
(прослуховування), після перегляду (прослуховування).

Висновки: Вищевикладене дає підставу для низки узагальнень:
— можливість продуктивного використання аутентичних ау-

діовізуальних матеріалів з інтернет-ресурсів в освітньому проце-
сі, розкриває нові можливості в навчанні іноземних мов для спе-
ціальних цілей, що дозволяє перейти на якісно новий рівень у
викладанні іноземних мов у вищій професійній школі;

— представлені вище приклади розроблених завдань можуть
допомогти викладачам поглибити власний досвід та підвищити
ефективність проведення практичних занять з іноземної мови спе-
ціального вжитку зі студентами зазначеного напряму підготовки у
вищому навчальному закладі, зокрема економічного профілю.

Актуальним питанням лишається розроблення методичних
матеріалів, які допоможуть викладачам оволодіти відповідними
вміннями, щоб мати змогу компетентно добирати такі матеріали
та розробляти відповідної якості завдання.
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Анотація:У статті досліджено сучасні інтерактивні технології навчан-
ня, що найбільш поширен овикористовуються у навчанні української та росій-
ської мов як іноземних для підготовки конкуренто здатних майбутніх фахів-
ців.

Ключові слова: інтерактивні технології навчання, компетентнісний під-
хід, технології навчання, колективне навчання, групова форма роботи.

Аннотация: В статье исследованы современные интерактивные техно-
логии обучения, которые более широк оиспользуются в обучении украинского и


