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НАУКОВА СКЛАДОВА
У РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Посилення наукової складової при формуванні лексичної
компетенції студентів-економістів є необхідністю, обумовленою
загальними вимогами, що висуваються сьогодні до підготовки
майбутніх фахівців. Такий підхід до організації навчального про-
цесу передбачає не механічне вивчення певного об’єму лексич-
ного матеріалу з теми, а свідоме його засвоєння, яке допоможе
розвинути у студентів «відчуття мови», зрозуміти її динамічну
природу, підвищить їхню мотивацію та зацікавленість, навчить
студентів у подальшому самостійно вдосконалювати свої знання
з іноземної мови — навчить їх вчитися. Тому поряд з роботою
над базовою фаховою лексикою з тем, що вивчаються, студенти
мають отримувати необхідний мінімум теоретичних знань про
структуру лексико-семантичної системи мови та закономірності
динаміки її словникового складу. При вивченні фахової мови
економіки це видається особливо важливим, оскільки її межі є
надзвичайно дифузними та відкритими для зовнішніх впливів.
Економіка є найчутливішою до змін в екстралінгвістичній дійс-
ності, тому як жодна інша спеціальна мова, мова економіки за-
знає, наприклад, інтенсивного впливу процесів глобалізації, оскі-
льки як позитивні, так і негативні її наслідки в першу чергу



186

відображаються на сфері економіки. Тому на заняттях з ділової
німецької мови студенти повинні обов’язково отримати знання
про шляхи поповнення словникового складу, різні види неологі-
змів, словотвірні моделі німецької мови (афіксація, словоскла-
дання, конверсія, скорочення тощо), способи вторинної номінації
(метафоризація). Потрібно також звернути увагу на процес запо-
зичення та інтеграції іншомовних слів, як правило, англійських, у
лексико-семантичну систему німецької мови — встановлення
граматичного роду запозичень, можливу зміну їхньої семантики
та словотвірний потенціал у мові-реципієнті. Завдяки таким
знанням у студентів формується вміння та звичка самостійно
спостерігати за фактами мови, робити висновки, прослідковувати
тенденції у розвитку мовної системи, встановлювати закономір-
ності та проводити паралелі з явищами у рідній мові. Таким чи-
ном, студенти отримують свого роду «ключ» для подальшої ро-
боти з мовою, який значно полегшує вивчення нових слів,
стимулює розвиток лінгвістичної догадки та допомагає зрозуміти
значно більший обсяг інформації при читанні невідомих текстів.
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МОТИВУВАННЯ СТУДЕНТІВ
ДО УЧАСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ

Мотивація участі студентів у наукових заходах, що проводить
вищий навчальний заклад, — важлива частина загального проце-
су активізаці навчання.

По-перше, студенти, які беруть участь у таких заходах, здобу-
вають більше знань завдяки тому, що вони шукають додаткову
інформацію, повоять аналітичні досліждення та роблять виснов-
ки. По-друге, успіх у подібних починаннях мотивує студента
більш активно займатись науковою діяльністю, і, таким чином,
підготовлює наукові кадри. По-третє, це допомагає студентові
визначитись зі сферою своїх майбутніх професійних зацікавлень.

Зазвичай використовують один засіб мотивування: надання
додаткових балів за дисципліною, по якій студент обирає тему.
Цей засіб має багато переваг, але й достатньо недоліків:




