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 Сучасний світ змінюється надто швидкими темпами, що примушує всі 

сфери людського життя, зокрема й освіту, трансформуватись відповідно до 

вимог сьогодення. У наш час навчання іноземним мовам стає не просто 

актуальним, але вкрай необхідним для багатьох фахівців, дає можливість 

підвищити якість професійної підготовки, стає запорукою подальшого 

успішного особистісного розвитку на тлі обраної професії. Знання іноземних 

мов має низку переваг, оскільки дозволяє людині вільно користуватись 

необмеженим обсягом інформації, спілкуватись із представниками інших країн 

у професійній сфері та побуті. Розуміння важливості цього завдання спонукає 

викладачів іноземних мов шукати нові підходи до більш якісного навчання 

мовам не тільки майбутніх лінгвістів, але й представників інших професій, які 

прагнуть отримання не тільки теоретичних знань, але й набуття практичних 

навичок успішного опанування іноземними мовами. Актуальність такого 

пошуку, передусім, пов’язана з інтенсифікацією методів навчання, спрямованих 

на формування компетенції іншомовного ділового спілкування у майбутніх 

фахівців. 

 Спираючись на досвід роботи в економічному вищому навчальному 

закладі, можемо зазначити, що досягти поставленої цілі, а саме - надати  

студентам необхідний обсяг знань для розуміння носіїв іноземної мови, 

особливо у сфері професійного спілкування, для активного володіння достатнім 

лексичним запасом, необхідним як в усному мовленні, так і для ознайомлення 

із фаховою літературою, досить важко в умовах невеликої кількості годин, 

наданих для вивчення фахової іноземної мови. При цьому продовжувати 

традиційно викладати іноземну мову, спираючись лише на ґрунтовне вивчення 

граматики, читання та переклад фахових текстів, закріплення матеріалу шляхом 

виконання граматичних та лексичних вправ стає недостатнім. Адже лише 

письмове сприйняття  та відтворення іноземної мови призводить майже до 

повної відсутності комунікативних навичок, необхідних для уміння вільно 

спілкуватись в іншомовному професійному середовищі, брати участь у 

конференціях, спільних наукових проектах, вміти відстояти свою точку зору 

під час професійних дискусій тощо.  

 На жаль, в останні роки ми бачимо дуже низький базовий рівень мовної 

підготовки та майже повну відсутність мотивації щодо подальшого 

поглибленого вивчення іноземної мови (зокрема - фахового спрямування), що 

ускладнює досягнення цілі - розвинути та закріпити мовленнєві навички. Тому, 

вважаємо, що саме з мотивації та зацікавленості студентів у предметі, що 

вивчається, треба починати працювати з першокурсниками, широко 

використовуючи сучасні дидактичні принципи, а саме принцип 

систематичності та послідовності у викладанні предмету, активного та 

свідомого сприйняття навчального матеріалу, зв’язку навчання із життєвими 



реаліями (обов’язкове додавання лінгвокраїнознавчої інформації), принцип 

наочності навчання (пошук шляхів симуляції заглиблення в іншомовне 

середовище), принцип поєднання різних форм навчання  залежно від складу та 

методів навчання, принцип інноваційності навчання (активне використання 

аудіо- та мультимедійних засобів), принцип психологічного комфорту (зняття 

мовної напруги через побоювання зробити граматичні, лексичні або стилістичні 

помилки)  тощо. 

 Практична робота в аудиторії показує, що навіть за умов активної 

репрезентації викладачем навчального матеріалу певна частина студентів 

залишається пасивною, не усвідомлюючи для себе значення та необхідності 

набуття нових мовленнєвих навичок. Крім цього, у студентів-першокурсників, 

наприклад, ще відсутнє розуміння змісту спеціальності, тому певні і часто 

досить серйозні мовні труднощі ускладнюються через необхідність засвоювати 

професійно спрямовану (фахову) іноземну мову. Цілком зрозуміло, що без 

відповідного комунікативно-спрямованого навчального матеріалу за фахом 

досить важко виробити у студентів-економістів стійкі навички усної 

комунікації. Отже, для того, щоб залучити до навчального процесу всіх 

студентів, присутніх в аудиторії, треба, по-перше, чітко диференціювати 

базовий рівень мовної готовності кожного студента; міру зацікавленості у 

засвоєнні фахової лексики; розуміння мовних труднощів, які їм доведеться 

подолати під час навчання. Потім (за умови більш-менш рівноцінної мовної 

підготовки студентів) можна пропонувати поступове входження в іншомовне 

професійне середовище з орієнтацією на комунікативний аспект через низку 

завдань, як традиційно письмових (читання та переклад фахових текстів, 

закріплення нового лексичного матеріалу шляхом виконання різноманітних 

письмових вправ), так і комунікативних. Для цього, наприклад, доречно 

створювати проблемні ситуації, пропонуючи студентам висловити своє бачення 

суперечливої ситуації з обов’язковим наведенням аргументів із застосуванням 

поточної фахової лексики, що допомагає в активізації лексичного запасу, 

засвоєного під час попереднього виконання письмових вправ. Якщо в аудиторії 

є відповідне технічне обладнання, треба обов’язково залучити мультимедійні 

засоби навчання, через які можна вже на першому курсі симулювати різні 

професійні ситуації, представлені іноземною мовою, що активізує пасивну 

пам'ять та сприяє поступовому подоланню мовної напруги.         

 За умови, коли курс фахової іноземної мови випереджає курс відповідної 

дисципліни, викладач-філолог стикається з необхідністю тлумачити певні (в 

нашому випадку - економічні) поняття через призму іноземної мови, що може 

викликати труднощі, пов’язані, передусім, із розумінням змісту дисципліни. 

Отже, на даному етапі бажано, щоб предметний зміст був до певної міри 

спрощений та зрозумілий навіть студентам з доволі слабкою мовною 

підготовкою.  Ця умова важлива, оскільки внаслідок нерозуміння предмету у 

них зникає зацікавленість у подальшому навчанні, втрачається час, відведений 

на удосконалення базових знань з іноземної мови та опанування нового 

вузькопрофесійного матеріалу. Якщо фахова дисципліна подається іноземною 

мовою з поступовим ускладненням, без «шокової терапії», студенти встигають 



засвоїти поточну фахову лексику, передбачену програмою, та переходять до 

опрацювання спеціалізованих текстів, які є основою навчання за умов 

відсутності безпосереднього спілкування із носіями іноземної (англійської) 

мови. Комунікативна спрямованість навчання вимагає підбору спеціалізованих 

вправ, в основі яких закладене монологічне та діалогічне мовлення з широким 

використанням термінологічної лексики. Оскільки усна мова має свою 

специфіку, треба звертати увагу на правильне використання граматичної бази, 

але надавати більшу перевагу простим реченням, доповнюючи їх 

фразеологізмами,  звертаючи особливу увагу на використання прийменників 

(що є доволі істотною проблемою для іноземців, які вивчають англійську мову). 

Підготовка до монологічного або діалогічного мовлення відбувається через 

опрацювання різноманітних лексичних вправ, які укладені на базі поточної 

фахової лексики та націлені на багаторазове повторення. Так, пропонуються 

вправи, спрямовані на словотворення нових мовних одиниць (перетворювання 

дієслова в іменник шляхом додавання суфікса: to govern  - government; 

прикметника в іменник: reliable- reliability;іменника в прикметник: assistance  – 

assistant;дієслова в прикметник: to hope - hopeless тощо). Нова термінологія 

добре закріплюється у процесі пошуку англійських еквівалентів у тексті (Find 

the English equivalents in the text), при об’єднанні двох частин речення у логічну 

пару (Combine two parts logically to make complete sentences), при доборі 

відповідного терміна для завершення речення (Choose an appropriate word or 

phrase to complete the following sentences). У процесі відтворення тієї чи іншої 

мовної одиниці або моделі в незмінному вигляді або  із внесенням своїх 

доповнень, уточнюючих пояснень відбувається досить ефективне закріплення 

матеріалу, що дає можливість перейти до доволі впевненого монологу 

(насамперед, переказ фахового тексту із визначенням головної теми та 

самостійною реструктуризацією змісту текстового матеріалу, що свідчить про 

його усвідомлене сприйняття). Монологічне мовлення може перериватись 

тематичними запитаннями, відповідь на які показує ступінь вміння логічно та 

граматично правильно реагувати на запропоноване питання. Окрім фахової 

термінології, на заняттях опрацьовується загальновживана лексика, необхідна 

для створення природного мовного процесу. 

 Отже, поєднання традиційних та інноваційних методів навчання у процесі 

монологічного та діалогічного мовлення, читання, роботи з аудіотехнікою, 

перекладу, що базуються на функціонально-комунікативній лінгводидактичній 

моделі мови, дає можливість студентам-економістам накопичити певний 

мовний досвід, який у подальшому перейде у вміння досить вільно 

спілкуватись іноземною мовою на професійні теми.  
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