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АНОТАЦІЯ 

Чернявський Б. Р. Формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів у процесі інтегрованого навчання. – Кваліфікована наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2021. 

У дисертації викладено нове вирішення проблеми формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів в процесі інтегрованого 

навчання. Основні ідеї дисертації базуються на аналізі фундаментальних 

робіт видатних вітчизняних і зарубіжних учених й зачіпають концептуальні 

засади професійної підготовки майбутніх економістів, а саме: теоретико-

методичні основи професійної освіти економістів, особливості іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, теоретичні положення формування у 

майбутніх економістів іншомовної компетентності, концептуальні засади 

організації інтегрованого навчання.  

На підставі здійсненого теоретичного аналізу в роботі іншомовну 

компетентність визначено як інтегративну системно-ціннісну і особистісно-

професійну якість, що базується на спеціальних іншомовних знаннях і 

вміннях, ціннісному ставленні до майбутньої професійної комунікативної 

діяльності, усвідомленні її мотивів і забезпечує здатність особистості до 

здійснення іншомовної, міжмовної, міжкультурної та міжособистісної 

комунікації в усній і письмовій формах на різну загальну і професійну 

економічну тематику. Базовими складовими структури цього феномена є 

такі: мотиваційна (містить власне мотивацію, ціннісні та професійно 

значущі якості особистості); мовна (виявляється в комплексі сформованих 

іншомовних знань як знань особливого роду, що є засобом активізації 

свідомості та їх словесного вираження в процесі формування думки й 

мовлення іноземною мовою); мовленнєва (передбачає сформованість 

іншомовних умінь – комплексу пізнавальних дій, спрямованих на 
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вирішення певних завдань на базі сформованих знань іншомовної 

діяльності).  

За результатами вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду 

іншомовної підготовки майбутніх економістів з’ясовано, що одним із 

актуальних напрямків реалізації освітнього процесу як за кордоном, так і в 

українському освітньому просторі, є інтегрований підхід. Поданий у 

дисертації аналіз науково-теоретичних засад інтеграції в освіті дав підстави 

під інтегрованим навчанням розуміти процес одночасного набуття знань та 

вмінь у декількох видах діяльності: професійній та іншомовній, а також 

виокремити основні положення, які забезпечують його реалізацію: 

інтеграція на предметному рівні; інтеграція на рівні методів навчання; 

інтеграція на рівні форм навчання.  

Відповідно до фундаментальних засад інтеграції розроблено та 

запропоновано структурно-функціональну модель формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності в процесі інтегрованого навчання, 

яка складається з цільового (презентує мету і компоненти іншомовної 

компетентності, що скеровують освітній процес), методологічного (визначає 

основні методологічні підходи, на яких має базуватись освітній процес), 

змістово-процесуального (розкриває науково-методичні засади, які 

визначають особливості його організації), результативного блоків (містить 

критерії, показники та рівні сформованості іншомовної компетентності 

майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання) та передбачає 

поетапну іншомовну підготовку протягом усього періоду навчання. Виділено 

й схарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості 

у майбутніх економістів іншомовної компетентності.  

Розкрито основні шляхи інтеграції освітнього процесу. По-перше, це 

предметна інтеграція, яка передбачає збагачення змісту однієї дисципліни 

вмістом іншої і базується на основних принципах «предметно-мовного 

інтегрованого навчання», досягається шляхом створення міждисциплінарних 

педагогічних тандемів; педагогічної системи підтримки навчання іноземної 
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мови на заняттях зі спеціальних дисциплін (викладання окремих тем і курсів 

іноземною мовою) і, навпаки, педагогічної системи підтримки навчання 

професійних тем на заняттях з іноземної мови (вивчення мови в 

економічному контексті). По-друге, інтеграція методів іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, заснованих на різних видах їхньої 

навчально-професійної діяльності, що передбачає виконання одних і тих 

самих вправ в економічній та іншомовній комунікативній сферах. 

Результати здійсненого аналізу комунікативних потреб студентів в 

іншомовному спілкуванні та специфіки їх майбутньої професійної 

діяльності дали змогу зосередити увагу на таких основних методах 

підготовки, як:  метод презентації (забезпечує необхідні умови для 

демонстрації студентом отриманих і систематизованих професійних знань, 

умінь комунікації, зокрема іншомовної, введення нової лексики);  метод 

створення ментальних карт (допомагає візуалізувати ідеї, інформацію, дає 

цілісне бачення певної теми, можливість структурувати і запам’ятовувати 

найважливішу інформацію); метод тренінгових вправ (допомагає 

майбутнім економістам засвоювати та відпрацьовувати іншомовні мовні й 

мовленнєві навички, необхідні для іншомовної професійної комунікації, 

уникати помилок і труднощів у спілкуванні); кейс-метод (забезпечує 

розвиток критичного мислення, активізацію групової іншомовної 

діяльності); метод проблемного навчання (забезпечує активізацію 

пошукової діяльності студентів; формування в них фундаментальних знань 

з предмету, самостійності у вирішенні поставлених завдань), метод ділових 

(рольових) ігор (спрямовується на моделювання різноманітних типових та 

нестандартних ситуацій майбутньої професійної діяльності й економічної 

міжнародної практики); навчальна або наукова дискусія (забезпечує спільну 

комунікативну діяльність, сприяє виробленню загального вирішення 

професійної проблеми). По-третє, інтеграція форм освітнього процесу, яка 

має за мету поєднання традиційних форм професійної та мовної підготовки 

майбутніх економістів у закладі вищої освіти з інноваційними підходами до 
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організації освітнього процесу, зокрема: змішане навчання, яке передбачає 

комбінацію онлайн та офлайн-навчання; перевернуте навчання, що 

базується на перевернутому для традиційного навчання підході до 

опанування нових знань – передування самостійного опрацювання 

студентами матеріалу за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій; лінгвосамоосвіта – передбачає активізацію індивідуальної 

пізнавальної активності, спрямованої на формування та вдосконалення вмінь 

іншомовного спілкування з орієнтацією на майбутню професійну діяльність 

тощо. 

В роботі розкрито зміст і процедуру апробації авторських 

формувальних заходів. Дослідно-експериментальна робота була вибудована 

відповідно до основних вимог до проведення педагогічного експерименту 

та здійснена впродовж 2016–2020 рр. на базі Запорізького національного 

університету в три етапи (констатувальний, формувальний і контрольний) 

за лонгітюдною (подовженою) формою, що передбачало тривалий вплив 

експериментальних чинників (протягом усіх курсів навчання).  

Результати експериментальної перевірки науково-методичних засад 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання, за результатами експерименту, засвідчили їх 

ефективність та доцільність подальшого упровадження в освітню практику 

на основі розробленої Концепції вивчення іноземних мов, авторського 

комплексу діагностичних (методи діагностики мотивації, дидактичні тести, 

практичні завдання та вправи) і навчально-методичних матеріалів (робочі 

програми з іноземної мови, інтерактивні форми й методи навчання 

концепції «Blended Learning», перевернутого навчання «Flip-the classroom 

technique», дистанційний онлайн-курс «Introduction to the profession», 

методичні рекомендації тощо). 

Ключові слова: іншомовна компетентність, майбутні економісти, 

інтегроване навчання, професійна підготовка. 
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SUMMURY 

Chernyavsky B. R. Formation of foreign language competence among 

future economists in the process of integrated learning. – Qualified scientific 

work on the rights of the manuscript. 

A dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences in the 

specialty 13.00.04 – theory and methods of professional education. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation represents a new solution of the problem of the formation of 

foreign language competence of future economists in the process of integrated 

learning. The leading ideas of the work are based on the analysis of fundamental 

works of outstanding Ukrainian and foreign scientists and highlight the conceptual 

foundations of professional training of future economists, namely: theoretical and 

methodological foundations of professional education of economists, specific 

features of foreign language training of future economists, theoretical principles of 

the formation of foreign language competence of future economists, conceptual the 

basics of organizing integrated learning.  

 Based on the theoretical analysis, foreign language competence is defined 

as an integrative system-value and personal-professional quality that includes 

special foreign language knowledge and skills, value attitude to the future 

professional communicative activity, awareness of its motives and provides the 

ability of a personality to intercultural and interpersonal communication in oral and 

written forms of various general and professional economic topics. Its structure is 

revealed and components are characterized. The basic components of the structure 

of this phenomenon are: motivational (contains actual motivation, value and 

professionally significant personality traits); linguistic (manifested in the complex 

of formed foreign language knowledge as a special kind of knowledge, which 

represent the  means of activating consciousness and their verbal expression in the 

process of forming thoughts and speech by using a foreign language); speech 

(involves the formation of foreign language skills like a set of cognitive actions 
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aimed at solving certain problems based on the formed knowledge of foreign 

language activities). 

According to the results of studying the foreign and national experience of 

foreign language training of future economists it was found that an integrated 

approach is one of the current areas of the educational process both abroad and in 

the Ukrainian educational space. The dissertation presents the analysis of scientific 

and theoretical principles of integration in education and it gave grounds to 

understand the integrated learning as a process of simultaneous acquisition of 

knowledge and skills in several activities: professional and foreign, as well as 

highlight the main provisions that ensure its implementation: integration at the 

subject level; integration at the level of teaching methods; integration at the level 

of forms of education. 

In accordance to the fundamental principles of integration a structural and 

functional model of formation of foreign language competence of future 

economists in the process of integrated learning has been developed and suggested. 

It consists of target (purpose and components of foreign language competence that 

guide the educational process), methodological (defines basic methodological 

approaches) which should be based on the educational process), content-procedural 

(reveals the scientific and methodological principles that determine the features of 

its organization), productive blocks (contains criteria, indicators and levels of 

foreign language competence of future economists in the process of integrated 

learning) and provides phased foreign language training throughout period of 

study. The components, criteria, indicators and levels of formation of future 

economists of foreign language competence are identified and characterized. 

The main ways of integration of the educational process are revealed. At 

first, it is integration of subjects which involves the enrichment of the content of 

one discipline with the content of another and is based on the basic principles of 

«subject-language integrated learning», achieved by creating interdisciplinary 

pedagogical tandems; pedagogical system of support for teaching foreign language 

during classes of special disciplines (teaching certain topics and courses by using 
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foreign language) and conversely, pedagogical system of support for teaching 

professional topics during foreign language classes (language learning in the 

economic context). Secondly, that is the integration of methods of foreign 

language training of future economists based on different types of their educational 

and professional activities. It involves the performance of the same exercises in the 

economic and foreign language communicative spheres. The results of the analysis 

of students' communicative needs in foreign language communication and the 

specifics of their future professional activity allowed to focus on such basic 

training methods as: presentation method (it provides the necessary conditions for 

students to demonstrate acquired and systematized professional knowledge, 

communication skills, including foreign language, introduction of new 

vocabulary); method of creating mental maps (it helps to visualize ideas, 

information, gives a holistic vision of a particular topic, the ability to structure and 

remember the most important information); method of training exercises (it helps 

future economists to learn and practice foreign language and speech tools to 

acquire skills of foreign language professional communication, avoid mistakes and 

difficulties in such type of communication); case method (it provides the 

development of critical thinking, activation the foreign language activities); 

method of problem-based learning (it provides activation of students' search 

activity; formation of fundamental knowledge in the subject, independence in 

solving tasks), method of role games (it helps to model various typical and non-

standard situations of future professional activity and economic international 

practice); educational or scientific discussion (it provides joint communication 

activities, contributes to the development of a common solution to a professional 

problem). Thirdly, the integration of forms of educational process which aims to 

combine traditional forms of professional and language training of future 

economists in higher education with innovative approaches to the educational 

process, in particular: blended learning (it involves a combination of on-line and 

off-line learning); inverted learning (it is based on the inverted approach to the 

acquisition of new knowledge for traditional learning – the precedence of 
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independent study of material by students using information and communication 

technologies); language self-education (it involves the activation of individual 

cognitive activity aimed at forming and improving the skills of foreign language 

communication with a focus on future professional activities) etc. 

The content and procedure of approbation of author 's forming measures are 

revealed. Experimental work was provided by the basic requirements for 

pedagogical experiment and carried out during 2016 – 2020 on the basis of 

Zaporizhzhia National University. It includes three stages (ascertaining, formative 

and control) in longitudinal (extended) form which provided a long-term influence 

of experimental factors (during all training courses). 

The results of experimental verification of scientific and methodological 

bases of formation of foreign language competence of future economists in the 

process of integrated learning, according to the results of the experiment, proved 

their effectiveness and expediency of further introduction into the educational 

practice on the basis of the developed Concept of foreign language learning, 

author's complex of diagnostic (methods of diagnostics of motivation, didactic 

tests, practical tasks and exercises) and educational-methodical materials (working 

programs of a foreign language, interactive forms and methods of teaching the 

concept «Blended Learning», inverted learning «Flip-the classroom technique», 

distance on-line course «Introduction to the profession», methodical 

recommendations, etc.). 

Key words: foreign language competence, future economists, integrated 

learning, professional training. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток світового суспільства, 

інтеграція України в міжнародне співтовариство, розширення політичних, 

економічних і культурних зв’язків між країнами – усе це зумовлює 

необхідність вивчення майбутніми фахівцями іноземних мов, які стають 

основним засобом забезпечення академічної й соціальної мобільності, 

долучення до передових інформаційних технологій світового формату, 

адаптації до сучасних умов полікультурного суспільства. Саме тому зростає 

роль фахівців, зокрема економічного профілю, які вільно володіють 

іноземними мовами на рівні, достатньому для здійснення та підтримання 

професійної взаємодії в міжкультурному просторі. Це, у свою чергу, 

висуває нові вимоги до закладів вищої освіти, які відповідно до чинних 

стандартів підготовки, мають забезпечити необхідні умови для формування 

в майбутніх економістів іншомовної професійної компетентності як базису 

ефективної професійної комунікації, від якої залежить успіх співпраці з 

іноземними бізнес-партнерами. Парадигма модернізації процесу іншомовної 

підготовки майбутніх економістів ґрунтується на Концепції розвитку освіти 

на період 2015–2025 років; Національній стратегії розвитку освіти в Україні  

на 2012–2021 роки; Концепції розвитку педагогічної освіти; Концепції 

гуманітарної освіти в Україні; Законах України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту». 

Необхідність дослідження та вирішення окресленої проблеми, її 

актуальність і своєчасність зумовлені наявними суперечностями між: 

– стандартами полікультурності та багатомовності, на яких 

ґрунтується Європейський освітній простір і до якого інтегрується Україна, 

та низьким рівнем знання іноземних мов суб’єктами освітнього процесу 

вітчизняних закладів освіти й недосконалою організацією її вивчення; 

– об’єктивною потребою в забезпеченні ефективної іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, здатних здійснювати міжкультурну 



16 
 

професійну комунікацію на високому рівні, та недостатньою спрямованістю 

змісту професійної підготовки (на рівні освітньо-професійних програм, 

навчальних планів) на її задоволення; 

– усвідомленням багатогранності та складності процесу формування 

іншомовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю, її 

інтегративного характеру, що вимагає впровадження інноваційних форм і 

методів навчання, та домінуванням традиційного підходу до організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Проблема підготовки майбутніх економістів до іншомовного 

спілкування в процесі інтегрованого навчання в педагогічній науці знайшла 

відображення при вирішенні широкого кола як теоретичних, так і 

прикладних питань, пов’язаних з: теоретичними й методичними основами 

організації професійної освіти (Н. Волкова [28], С. Гончаренко [34], І. Драч 

[50], Л. Єлагіна [42], О. Зелісковська [51], О. Харгі [244] та ін.); 

особливостями реалізації положень компетентнісного підходу (М. Головань 

[33], О. Губарєва [35], О. Гура [36], В. Калінін [60], Л. Мітіна [103], 

Ю. Татур [184], В. Тюріна [192], М. Фіцула [114], О. Хуторський [219] та 

ін.); змістом та структурою комунікативної компетентності фахівців 

(Л. Бахман [31], Н. Гальскова  [29], І. Зимня [55], М. Кенел [229], М. Свейн 

[234] та ін.); науковим розумінням сутності іншомовної компетентності 

(Л. Нежведилова [111], О. Самойлова [153], В. Теніщевa [185], О. Усанова 

[193], Д. Хаймс [246], А. Холлідей [247] та ін.); її структурою та 

специфікою формування (М. Кенел [229], Н. Костенко [78], О. Клименко 

[81], М. Свейн [234] та ін.); особливостями іншомовної підготовки 

майбутніх економістів (Р. Браун, Н. Гальскова [29], С. Ніколаєва [113] 

та ін.); міжпредметними зв’язками в цілісному процесі навчання 

(C. Максимюк [91], В. Федорова [195] 

та ін.); концептуальними засадами інтеграції освітнього процесу 

(М. Адамко [2], Р. Білик [19], А. Дудлі, О. Звягінцева [53], Л. Кучер [84], 
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О. Левчук [86], Р. Мартинова [92], В. Прошкін [139],  Т. Тарасова [179], 

І. Ярощук [224] та ін.). 

Проте, результати проведеного теоретичного аналізу свідчать, що, 

незважаючи на значний науковий інтерес до проблем професійної 

підготовки фахівців, зокрема й економічного профілю, у закладах вищої 

освіти, формування в них комунікативної та іншомовної компетентностей, 

особливостей інтеграції навчання, питанням формування іншомовної 

компетентності в майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання 

не приділено належної уваги, що й зумовило вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної теми 

Запорізького національного університету «Психолого-педагогічні засади 

розвитку компетентності суб’єктів освітнього простору» (номер державної 

реєстрації 0116U004863) та Концепції вивчення іноземних мов в 

Запорізькому національному університеті (протокол № 13 від 20.06.2017), 

одним з виконавців яких є автор. Тему дисертації затверджено науково-

технічною радою Запорізького національного університету (протокол № 11 

від 16.06.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці науково-

методичних засад, що забезпечують ефективність формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності в процесі інтегрованого навчання. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– визначити теоретичні основи наукового розуміння сутності 

іншомовної компетентності майбутніх економістів; розкрити й 

охарактеризувати її зміст і структуру; 

– проаналізувати зарубіжний та український досвід іншомовної 

підготовки майбутніх економістів; виявити основні підходи до інтеграції 

освітнього процесу; 
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– розробити й обґрунтувати науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання та змоделювати цей процес; 

– експериментально перевірити ефективність науково-методичних 

засад формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у 

процесі інтегрованого навчання. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

економістів. 

Предмет дослідження – науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

професійної підготовки набуває ефективності, якщо: розроблена й 

реалізується модель освітнього процесу, що передбачає поетапну 

іншомовну підготовку протягом усього періоду навчання; забезпечена 

інтеграція змісту освітнього процесу на рівні його навчальних предметів, 

форм і методів. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення встановлених 

завдань, підтвердження гіпотези використано такі методи: 

– теоретичні: аналіз (теоретичний, порівняльний), узагальнення, 

систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 

контент-аналіз нормативних документів, навчально-методичних матеріалів; 

моделювання – для визначення сутності та структури іншомовної 

компетентності, вивчення зарубіжного й українського досвіду іншомовної 

підготовки майбутніх економістів; з’ясування особливостей інтеграції 

освітнього простору; розробки структурно-функціональної моделі 

формування іншомовної компетентності; 

– емпіричні: діагностичні (спостереження, анкетування, бесіди, 

тестування) – для встановлення рівня сформованості у майбутніх 
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економістів іншомовної компетентності; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний, контрольний етапи) – для перевірки 

ефективності впроваджуваних науково-методичних засад іншомовної 

підготовки; 

– методи математичної статистики: описової математичної 

статистики – для первинної обробки результатів діагностування й 

графічного подання частотних показників, непараметричні методи 

перевірки статистичних гіпотез (критерій узгодженості Пірсона, критерій 

Колмогорова-Смирнова) – для кількісного аналізу отриманих результатів та 

оцінювання ефективності проведеної роботи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено 

науково-методичні засади формування іншомовної компетентності у 

майбутніх економістів у процесі інтегрованого навчання: структурно-

функціональну модель освітнього процесу, що включає взаємопов’язані 

блоки (цільовий, методологічний, змістово-процесуальний та 

результативний) і передбачає поетапну іншомовну підготовку протягом 

усього періоду професійного навчання; напрями інтеграції: 1) змісту 

освітнього процесу (предметна інтеграція), що передбачає збагачення 

змісту однієї дисципліни змістом іншої, базується на основних принципах 

«предметно-мовного інтегрованого навчання» й досягається шляхом 

створення міждисциплінарних педагогічних тандемів, педагогічної системи 

підтримки навчання іноземної мови на заняттях з фахових дисциплін і 

навпаки; 2) методів іншомовної підготовки, заснованих на різних видах 

навчально-професійної діяльності студентів, що передбачають виконання 

вправ в економічній та іншомовній комунікативній сферах; 3) форм 

освітнього процесу шляхом поєднання традиційних форм професійної та 

мовної підготовки майбутніх економістів у закладі вищої освіти з 

інноваційними підходами до організації освітнього процесу; 
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– уточнено: понятійно-категоріальний апарат професійної педагогіки 

(«професійна компетентність майбутніх економістів», «іншомовна 

компетентність майбутніх економістів»); компоненти, критерії, показники 

та рівні сформованості іншомовної компетентності майбутніх економістів; 

– удосконалено навчально-методичні засади професійної та 

іншомовної підготовки майбутніх економістів на підставі впровадження 

інтерактивних форм і методів навчання (метод презентації, тренінгові 

вправи, кейс-метод, метод проблемного навчання, метод ділових (рольових) 

ігор, навчальна та наукова дискусія тощо); інноваційних технологій 

організації освітнього процесу (змішане навчання, перевернуте заняття, 

лінгвосамоосвіта тощо); 

– подальшого розвитку набули теоретичні та методичні положення 

щодо змісту інтеграції навчання в закладах вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні в професійну підготовку майбутніх економістів: основних 

положень Концепції вивчення іноземних мов (у співавторстві) та 

структурно-функціональної моделі формування іншомовної 

компетентності; навчально-методичного забезпечення дисциплін «Іноземна 

мова (англійська)» та «Іноземна мова професійно-комунікативної 

спрямованості» (англійська) (у співавторстві); практикуму до 

комунікативного комплексу «New English File (Intermediate)»; авторського 

комплексу засобів моніторингу рівня сформованості іншомовної 

компетентності (методи діагностики мотивації, дидактичні тести, практичні 

завдання та вправи); інтерактивних форм і методів навчання концепції 

Blended Learning, перевернутого навчання Flip-the classroom technique, 

дистанційного онлайн-курсу «Introduction to the profession», методичних 

рекомендацій для лінгвосамоосвіти. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження є основною для подальшого вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх економістів у системі вищої освіти. 
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Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Національної академії державної прикордонної служби України 

ім. Б. Хмельницького (довідка № 31/69 від 10.06.2020), Житомирського 

державного університету ім. Iвана Франка (довідка № 1/690 від 16.06.2020), 

Миколаївського мiжрегiонального інституту розвитку людини відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (довідка № 1/25-

114 від 19.06.2020), Запорізького національного університету (довідка 

№ 01.01-13/86 від 25.06.2020). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Science and Education a New Dimension» 

(м. Будапешт, 2017 р.); «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (м. Київ, 

2017 р.); «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики 

учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти» 

(м. Запоріжжя, 2018 р.); «Наукова діяльність як шлях формування 

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (м. Суми, 2018 р.); 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Теорія і практика дистанційного навчання у 

професійній освіті» (м. Київ, 2018 р.); «Педагогіка вищої школи: досвід і 

тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Педагогіка і психологія 

професійної освіти: актуальні проблеми» (м. Львів, 2018 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертації 

відображено в 14 публікаціях, з них: 3 – статті в наукових фахових 

виданнях України; 3 – статті в наукових виданнях інших держав; 7 – 

матеріали конференцій; 1 – навчально-методичне видання. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 260 сторінок (10,8 авт. арк.), з яких основний 

текст – 167 сторінок (7 авт. арк.). Робота містить 3 рисунки і 26 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1. 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

1.1 Наукові підходи до розуміння сутності феномена «іншомовна 

компетентність» майбутніх економістів 

 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі й Україні зумовлюють 

особливе значення професійної спрямованості іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. У зв'язку з розширенням 

політичних, економічних і культурних зв'язків між країнами, поширенням 

відкритого доступу до всесвітніх інформаційних ресурсів, іноземні мови 

стають засобом забезпечення академічної і соціальної мобільності, адаптації 

до сучасних умов полікультурного суспільства. Саме тому зростає роль 

фахівців, зокрема економічного профілю, які вільно володіють іноземними 

мовами на рівні, достатньому для здійснення  та підтримання професійної 

взаємодії у міжкультурному просторі, оскільки саме від грамотної 

комунікації залежить успіх співпраці з іноземними бізнес-партнерами. Проте 

сьогодні можна говорити про існуюче протиріччя між вимогами сучасного 

суспільства в умовах глобалізації та реальним рівнем володіння 

випускниками закладів вищої освіти іноземними мовами. Це означає, що 

майбутні фахівці не матимуть можливості здійснювати професійну 

комунікацію на міжкультурному рівні та не матимуть змогу вдосконалювати 

свою майстерність через доступ до науково-професійної інформації 

закордонних джерел. Отже, висуваються нові вимоги до професійної 

іншомовної комунікативної підготовки економістів в закладах вищої освіти, 

окреслюється необхідність та доцільність її інтенсифікації, покращення рівня 

володіння іноземними мовами згідно з вимогами Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти.  
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Слід зазначити, що питання мовної політики в Україні є нагальним: 

розроблений проект концепції навчання іноземних мов, проект державного 

освітнього стандарту з іноземних мов та відповідні навчальні програми,  

оскільки професійна галузь є фундаментальною у діяльності людини, саме 

тому якісна підготовка студентів до майбутньої професії – провідне завдання 

закладів вищої освіти.  

Загальновідомо, що запорука успішної професійної діяльності 

економіста базується не лише на наявності необхідних професійних знань, 

але й у сформованості вмінь та навичок професійної комунікації, зокрема 

іншомовної, спрямованої на безпосереднє спілкування з іноземними 

діловими партнерами, колегами. Отже, метою навчання будь-якої іноземної 

мови у вищій школі є формування у студентів-економістів іншомовної 

комунікативної компетентності на рівні, достатньому для практичного 

застосування цієї мови як у професійній діяльності, так і для  самоосвіти [40]. 

Отже, відповідно до логіки нашого дослідження, виникає необхідність 

виявлення та уточнення сутності компетентнісного підходу в системі вищої 

освіти. 

Аналіз літератури свідчить про те, що проблема компетентнісного 

підходу, як одна з найактуальніших проблем сучасної вищої освіти, знайшла 

своє відображення у низці вітчизняних нормативно-правових документів, 

зокрема: Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 

[109]; Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 років [75]; Національні 

стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [110]; Концепції 

розвитку педагогічної освіти від 1 липня 2018 р. №776 [76]; Концепції 

гуманітарної освіти в Україні [73]; законах України «Про світу» [48] та «Про 

вищу освіту» [47], оскільки максимальний розвиток вмінь іншомовної 

комунікації є провідним й перспективним, проте нелегким завданням, що 

висувається перед викладачами іноземних мов.  

За мету компетентнісний підхід вбачає усунення неузгодженості між 

теоретичними знаннями, які отримали студенти під час професійної 
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підготовки в закладах вищої освіти та застосуванням цих знань на практиці; 

набуття певних компетенцій, які дозволятимуть якісно здійснювати 

майбутню професійну діяльність.  

За словами Г. Селевка, завдяки компетентнісному підходу можливим 

стає переорієнтація існуючої традиційної освітньої парадигми на сучасну, 

прогресивну, яка дає змогу формувати у майбутніх фахівців необхідні 

професійні вміння та навички, оволодівати повними комплексом 

компетенцій, достатніх для здійснення професійної діяльності на високому 

рівні [155, с. 138]. 

Отже, слідом за О. Яковенко, вважаємо доцільним розглядати 

компетентнісний підхід як таку організацію освітнього процесу, який 

дозволяє студентам набути низку компетенцій, які у сукупності становлять 

собою професійну компетентність майбутнього фахівця [224, с. 27] та які б  

дозволили ефективно діяти в нестандартних професійних ситуаціях [40].  

За визначенням Ради Європи (1997 р.), освічений фахівець має володіти 

п’ятьма ключовими компетентностями [91, с. 19]:  

– соціально-політичними; 

– компетентностями, які зумовлюють існування в полікультурному 

суспільстві  (толерантність, повага, тощо);  

– професійними та професійно комунікативними компетентностями;  

– інформаційними компетентностями, що забезпечують оперування 

новітніми технологіями;  

– самоосвітніми компетентностями, які зумовлюють здатність та прагнення 

навчатися протягом життя [91, с. 19]. 

Змінений та трансформований перелік ключових компетентностей було 

затверджено Європейською комісією в «Європейській довідковій системі» 

(2005 р.). Означеною системою виокремлювалося вісім ключових 

компетентностей, серед яких: здатність спілкування рідною та іноземною 

мовами; загальнонаукові базові компетентності; математична та цифрова 
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компетентності; соціальні та міжкультурні компетентності; громадянська 

компетентність; загальна культура та ін. [224, с. 35]. 

Окремою ланкою в становленні компетентнісного підходу в сучасній 

вищій освіті стала європейська програма «Освіта й підготовка в Європі: різні 

системи – спільна мета» (2010 р.), в якій було наведено дещо змінений 

перелік ключових компетентностей сучасного фахівця, серед них такі: 

загальна грамотність (в читанні, говорінні, письмі); фундаментальні навички 

з математики, природничих наук,  іноземних мов; навички оперування 

інформаційно-комунікаційними технологіями; соціальні навички; загальна 

культура [224, с. 35]. 

В цілому аналіз досвіду європейських країн, в освітньому процесі яких  

реалізується компетентнісний підхід, дає можливість виокремити певну 

систему компетентностей на різних рівнях: надпредметні, або міжпредметні) 

– ключові (базові) компетентності, які є основою освітнього процесу; 

загально предметні, що є результатом  вивчення певного предмета; 

спеціально-предметні, що є підсумком вивчення певного предмета протягом 

певного часу або ступеня навчання [36, с. 14]. 

Отже, успішність реалізації компетентнісного підходу значною мірою 

базується на сформованості у майбутніх фахівців ключових 

компетентностей, а визначення власне сутності компетентнісного підходу в 

навчанні економістів згідно з логікою наукових досліджень, вимагає 

з’ясування змісту таких категорій, як: «компетентність» та «компетенція», 

деталізації понять «професійна компетентність» та «іншомовна 

компетентність», з метою з’ясування сутності поняття «іншомовна 

компетентність майбутніх економістів» та визначення її основних 

компонентів. 

Як у зарубіжних, так і у вітчизняних науково-педагогічних та 

методичних джерелах поняття «компетентність» та «компетенція» досить 

часто ототожнюються або вживаються як синоніми. Існує декілька позицій 

щодо розуміння сутності та зв’язку означених понять. Отже,відповідно до 



26 
 

дослідження О. Гури, компетенцію та компетентність розглядають як: форму 

та зміст (Д. Махотін, Ю. Фролов); систему та її елемент (І. Єрмаков, 

Д. Пузіков); потенційне та актуальне (А. Хуторськой) [37, с. 33].  

Згідно з державними галузевими стандартами вищої освіти, поняття 

«компетентність» розуміється як необхідний та достатній обсяг і рівень 

знань; досвід, набутий у певному виді діяльності [70].  

У довідковій літературі [8, 34, 77, 116, 142, 163, 170]  поняття 

«компетентність» репрезентоване наступним чином: як сукупність знань і 

вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння 

аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати 

інформацію [34]; якість, пов’язана з достатнім рівнем знань у певній галузі 

[116, с. 446];  обізнаність, поінформованість, авторитетність [163, с. 282]. 

У сучасній педагогічній літературі поняття «компетентність» 

визначається як:  

– набута характеристика людини, що поєднує знання, уміння, 

навички і систему цінностей, які застосовуються повсякденно (конференція 

ЮНЕСКО, 2004);  

– здатність  до застосовування знань й умінь, які забезпечують 

активне використання навчальних досягнень у нових ситуаціях (експерти 

країн Європейського Союзу (Eurydice, 2002) [45]; 

– інтегральна якість особистості, яка має вияв в загальній 

готовності до певної діяльності та засновується на системі знань й досвіді, 

що здобуваються впродовж навчання [155]; 

– інтегральна характеристика особистості, що зумовлює здатність 

розв’язувати типові і нетипові проблемні ситуації, які виникають в 

повсякденній та професійній сфері [159]; 

– загальні здібності особистості, що спираються на знання, досвід, 

цінності, які були набуті під час навчання (Г. Параш, Дж. Куллахан); 
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– здатність ефективно й творчо задіювати знання та вміння в 

міжособистісних та  професійних ситуаціях (конференція Департаменту 

технічної освіти та професійної підготовки, Норвегія, 2004 р. [33]); 

– якість  або сукупність якостей особистості, необхідних для 

діяльності в заданій сфері (В. Шадриков [26]); 

– · рівень готовності до використання набутих знань, умінь та 

навичок в різних ситуаціях та конкретних сферах (Л. Ільяшенко [26, 33]); 

– вміння застосувати отримані  під час навчання знання та досвід 

для вирішення певних проблем в  конкретній ситуації з урахуванням 

зовнішніх чинників; загальна характеристика людини, що базується на її 

знаннях, здібностях і досвіді (С. Шишов [220]); 

– здатність до кваліфікованого здійснення певної діяльності, 

виконання завдань, а також низка знань, вмінь, навичок і переконань, що 

дозволяють особистості ефективно виконувати певну діяльність (Дж. 

Спектор [245]); 

– володіння людиною відповідною компетенцією, що відображує її 

особисте ставлення до предмета діяльності (А. Хуторськой [9]);  

– якісна характеристика особистості, яка здобула освіту певного 

ступеня та відповідно до цього має сформовану готовність до успішної 

діяльності з урахуванням соціальної значимості та соціальних ризиків, 

безпосередньо пов’язаних з цією діяльністю (Ю.Татур [223]); 

Комплексно трактує означений феномен М. Головань, говорячи про те, 

що компетентність – це інтегративне утворення особистості, що ґрунтується 

на певної системі знань, умінь, навичок, що свідчать про прагнення, здатність 

і готовність розв’язувати проблемні завдання, які виникають в реальних 

життєвих ситуаціях, а також це –  володіння компетенціями, яке має вияв в 

здійсненні ефективної діяльності і включає особисте ставлення до предмету і 

продукту діяльності [33, с. 29]. 

На думку деяких дослідників (О. Кисельова [62], М. Головань [33]), 

компетентність дещо ширше поняття, ніж наведені визначення, оскільки вона 
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характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, а її формування 

відбувається через оволодіння необхідними компетенціями, що, власне, і 

складають мету професійної підготовки фахівця [33, с. 8]. Ми погоджуємося 

з такою позицією, проте у контексті нашого дослідження найближчою до 

розуміння є позиція Т. Вольфовської, яка розуміє під компетентністю 

необхідний рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, що дає 

змогу успішно діяти в суспільстві, враховуючи власні здібності і соціальний 

статус [28, с. 13].  

Спільним для більшої частини авторських дефініцій  компетентності є 

розуміння її як властивості або якості особистості, її потенційної здатності 

вирішувати різноманітні завдання в певних сферах; як пов’язаної між собою 

сукупності знань, умінь та навичок особистості, необхідних для виконання 

певної діяльності.   

Окрім того, слідом за О. Гурою, зазначимо, що поняття 

«компетентність» за своєю сутністю поєднує такі психологічні явища, як 

якість особистості, її здібність, здатність та спроможність, які мають вияв 

завдяки впливу певних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища й 

обумовлюють успішність та якість життєдіяльності людини [36, с. 12]. Отже, 

бачимо, що поняття «компетентність» має складний зміст, оскільки охоплює 

різні сторони особистості (як людини, суб’єкта діяльності, індивідуальності) 

та інтегрує її різноманітні характеристики. 

Аналізуючи поняття «компетенція», виокремлюються такі його 

дефініції:  

– обізнаність з приводу певних питань; коло чиїхось повноважень 

[119, с. 289];  

– гарна обізнаність із чим-небудь; коло повноважень особи, 

організації, установи [116]; 

– загальна здатність,  що базується на знаннях, цінностях, 

здібностях та досвіді, які набуваються під час навчання [221, с. 362]; 
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– здатність робити щось якісно та ефективно з високим рівнем  

рефлексії та саморефлексії, самооцінки та саморегуляції; здатність 

виконувати певну роботу відповідно до поставлених мети та завдань [15, с.5]; 

–  готовність до застосування знань та вмінь відповідно до 

професійних завдань та ситуацій [30, с. 7]; 

– приховані, внутрішні, психологічні новотвори – знання, системи 

цінностей, алгоритми дій, які становлять основу компетентностей людини 

[54, с. 23);  

– відкрита система процедурних, ціннісносмислових і 

декларативних знань, що включає взаємодіючі між собою компоненти 

(епістеміологічні – пов’язані з пізнанням, особистісні, соціальні), які 

активізуються (актуалізуються) і збагачуються в діяльності по мірі 

виникнення реальних життєво важливих проблем, з якими стикається носій 

компетенції [198, с. 38]; 

– сукупність критеріїв, доступних для вимірювання чи оцінювання 

знань, умінь і навичок, набутих впродовж життя, і необхідних для виконання 

певного виду професійної діяльності [188, с. 29] 

В «Глосарії термінів ринку праці, розробки освітніх програм і 

навчальних планів», складеного Європейським фондом освіти наведено 

узагальнену класифікацію способів визначення компетенцій [31, с. 69], де 

виокремлено:  

– компетенції, які ґрунтуються на параметрах особистості; 

– компетенції, що спираються на виконання завдань і  певної 

діяльності;  

– компетенції, які базуються на виконанні виробничої діяльності; 

– компетенції, що засновані на регулюванні результатів діяльності. 

Відповідно до міжнародного проекту «TUNІNG», компетенції, яких 

набуваються майбутні фахівці під час навчання в університеті, можна 

класифікувати за двома групами [19, 45, 46]:  

– предметно-спеціалізовані – ті, що належать до предметної сфери» 
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– універсальні – ті, що не пов’язані з вирішенням професійних 

завдань, проте впливають на успішність професійної діяльності.  

Узагальнюючи погляди науковців на поняття «компетентність» та 

«компетенція», ми в своєму дослідженні будемо керуватися дефініцією, 

даною Законом України «Про вищу освіту» [47]. Згідно з означеним 

нормативним документом, під «компетентністю» розуміється динамічна 

комбінація знань, умінь і практичних навичок, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, способів мислення, морально-етичних цінностей, яка 

зумовлює здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти 

[47]; під «компетенцією» будемо розуміти загальну здатність, яка 

ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, які набуваються завдяки 

навчанню. 

Отже, компетенції є невід’ємними складовими елементами 

компетентності та розподіляються на:  позитивну мотивацію до виявлення 

компетентності; ціннісно-смислові уявлення про зміст та результати 

діяльності; знання, які є основою вибору певної діяльності; вміння та досвід 

успішного виконання необхідних дій на основі наявних знань [38]. Окрім 

того, зважаючи на те, що реалізація компетенцій здійснюється під час 

виконання певної діяльності, до структури компетенцій слід додавати також 

емоційну-вольову та мотиваційну сфери.  

Таким чином поняття «компетентність» та «компетенція» є ключовими 

в застосуванні компетентісного підходу в системі професійної освіті та 

безпосередньо відбивається в подальшій професійній діяльності майбутніх 

фахівців. Зважаючи на зазначене, слід коротко охарактеризувати специфіку 

професійної діяльності майбутніх економістів та, відповідно до результатів, 

конкретизувати значення поняття «професійна компетентність», яке також 

набуло науково-теоретичного обґрунтування в науково-методичних та 

психолого-педагогічних дослідженнях вітчизняних та закордонних вчених.  



31 
 

Здійснивши аналіз теоретичних джерел, присвячених обраній науковій 

проблемі  [10, 16, 26, 33, 36, 102, 133], можна  стверджувати, що на 

сучасному етапі поняття професійної компетентності актуальне та 

досліджуване й потребує конкретизації. Тож, вважаємо за потрібне навести 

найбільш вагомі та загальновживані дефініції поняття «професійна 

компетентність»: 

 сукупність знань, умінь і навичок, що визначають 

результативність праці [133]; 

 результат теоретичної та практичної підготовки студентів [6];  

 поєднання професійних знань із професійно значущими якостями 

особистості [102];  

 складне утворення, що поєднує низку знань, умінь, якостей і 

властивостей  особистості заради забезпечення варіативності, оптимальності 

та ефективності побудови освітнього процесу [3, с. 118]. 

На думку М. Фіцули, професійну компетентність будь-якого фахівця 

визначають ціннісні орієнтації, мотиви його діяльності, розуміння себе та 

навколишнього світу, успішні взаємини з людьми, а також здатність до 

розвитку особистого творчого потенціалу [127].  

А вчений В. Веснін характеризує професійну компетентність як 

здатність та спроможність фахівця якісно й безпомилково виконувати свої 

функції, як у звичайних, так і в екстремальних умовах професійної 

діяльності, успішно опановувати нові знання, набувати досвід та 

безпроблемно адаптуватися до нових умов [23, с. 59].  

За визначенням Л. Мітіної, професійна компетентність – це  

гармонійний синтез елементів дієвої і комунікативної складових, що також 

містять культуру спілкування та навички соціальної поведінки. На думку 

дослідниці, означений феномен також містить знання, уміння, навички,  

способи й прийоми їхньої реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку 

(саморозвитку) особистості [103]. 
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З позицій О. Губарєвої, професійна компетентність пояснюється як 

сукупність загальнопрофесійних знань та вмінь, спрямованих на  організацію 

та планування робочих процесів, аналізу й підготовки документів, засобів 

вирішення проблем, використання нових інформаційних технологій [35]. 

В. Кричевський характеризує професійну компетентність за сукупністю 

певних ознак, до яких належать: наявність знань, усвідомлення значущості 

майбутньої професійної діяльності, набір операційних умінь, володіння 

алгоритмами вирішення професійних завдань, [83, с. 67].  

Дослідниця В. Тюріна вказує, що професійна компетентність – це 

особистісне утворення, яке забезпечує якісне виконання професійної 

діяльності, а її особливості обумовлюються особливостями цієї професійної 

діяльності [193, с. 74].  

 Систематизуючи погляди дослідників, слідом за С. Самойленко [152], 

зазначимо, що під професійною компетентністю доцільно розуміти 

комплексну характеристику особистості, що виявляється в конкретній 

професійній діяльності та містить знання, уміння, навички, здібності, досвід, 

мотивацію і особистісні властивості.  

У нашому ж дослідженні під професійною компетентністю 

майбутнього економіста будемо розуміти  комплексну систему знань, умінь 

і навичок, здатність володіння ними та застосовувати їх для виконання 

певних професійних функцій, вирішення завдань та проблем професійної 

сфери; а також низку професійно значущих якостей особистості, які 

забезпечують можливість виконання професійних обов'язків (в економічній 

галузі) певного рівня. Окрім того, професійна компетентність передбачає 

особистісні можливості конструктивних дій в професійних ситуаціях, до 

яких, на думку В. Горб, слід додати зaгaльні й специфічні здібності й 

можливості людини до здійснення певної професійної діяльності; систему 

знань, навичок, вмінь, а також власний накопичений життєвий та 

професійний досвід; готовність до здійснення професійної діяльності [223].  
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Процес формування професійної компетентності майбутніх економістів 

слід розглядати в тісному взаємозв’язку з аналізом його професійної 

діяльності, адже особливості діяльності транслюються на навчальний процес, 

наприклад, при визначенні ступеня значущості тієї чи іншої дисципліни і 

кількості годин для неї в структурі навчального плану, мови навчання тощо.   

Професія економіста поширена в багатьох галузях виробничої й 

невиробничої діяльності та має за мету обслуговування фінансово-

економічної сфери, держбюджету, позабюджетних структур [59]. Згідно з 

дослідженнями Є. Клімова, вимоги до фахівця певної галузі обумовлюються 

такими параметрами: предметом, метою, засобами, умовами праці [59]. 

Під професіональною діяльністю економіста передбачається виконання 

ним організаційно-управлінської,фінансово-господарської, нормативно-

правової, аналітичної, пошукової, проектувальної, комунікативної, соціальної 

та інших видів діяльності [137, с. 97].  

Окрім того, професійна діяльність економіста ґрунтується на низці 

загальнолюдських та професійних цінностей, серед яких: потреба в 

самореалізації, саморозвиток особистості, високий професіоналізм, 

прагнення до самоосвіти, лінгвістичної зокрема, тощо.  

Узагальнюючи викладене, зазначимо, що саме майбутня професійна 

діяльність накладає відбиток та обумовлює структуру професійної 

компетентності майбутнього фахівця. У результаті проведеного дослідження 

специфіки професійної діяльності майбутнього економіста та аналізу низки 

педагогічних та нормативних джерел, серед яких галузеві стандарти, 

освітньо-кваліфікаційна характеристика економіста, кваліфікаційна 

характеристика професії «економіст», посадові інструкції економічних 

підприємств тощо, було виявлено загальну структуру професійної 

компетентності фахівця, зокрема й майбутнього економіста, яка складається 

з соціально-особистісних, загальнонаукових та інструментальних 

компетентностей. Окрім того, відповідно до Методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України [90], до складу професійної 
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компетентності належать загально-професійні та спеціально-професійні 

компетентності.  

Аналізуючи нормативні документи, бачимо, що окремої уваги набуває 

комунікативно складова професійної компетентності, оскільки відповідно до 

вимог стандартів, випускник економічного профілю повинен володіти та 

оперувати необхідними комунікативними прийомами, серед яких можна 

назвати такі: вміння застосовувати різні засоби комунікації,зокрема 

іншомовної,  вести переговори рідною та іноземною мовами, володіти та 

використовувати нестандартні мовні й мовленнєві форми для вирішення 

проблемних ситуацій.  

Отже, зважаючи на комунікативну складову та з огляду на специфіку 

професійної діяльності економістів, в межах становлення професійної 

компетентності необхідним вважається формування в останніх іншомовної 

комунікативної компетентності, явища складного та багатоаспектного. А 

також особливої уваги набувають питання пов’язані зі створенням 

сприятливих педагогічних умов, необхідних для формування у майбутніх 

економістів означеної компетентності.  

Іншомовна комунікативна компетентність входить до структури 

професійної компетентності та забезпечує якість подальшої професійної 

діяльності майбутнього економіста. Відповідно до Наказів Міністерства 

освіти і науки України та Рекомендацій з мовної освіти [46], перед закладами 

вищої освіти окреслене завдання щодо підготовки висококваліфікованих 

фахівців, які б на високому або достатньому рівні володіли іноземною мовою 

з урахуванням професійної специфіки, могли без перешкод користуватися 

нею з метою вирішення професійних завдань; мали б широкий 

термінологічний словник запас фахової лексики та  сформовані 

комунікативні здібності й практичні навички ділового усного і писемного 

іншомовного спілкування.  

На підставі здійсненого всебічного аналізу вітчизняних та зарубіжних 

досліджень поняття іншомовної комунікативної компетентності, виявлено, 
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що серед основних аспектів, до яких зверталися науковці, є з’ясування 

сутності та структури (Т. Вольфовська [28], M. Головань [33], O. Гура [36);] 

професійної спрямованості (О. Биконя [17], Л. Вікторова [26], І. Власюк 

[27],); спеціифки формування (О. Губарєва [35], Н. Євдокимова [42], O. 

Ізмайлова [59]). Отже, проаналізуємо визначення даного поняття в науково-

методичній літературі.  

За визначенням Д. Хаймса і А. Холлідея, під іншомовною 

компетентністю слід розуміти здатність до іншомовного спілкування в різних 

ситуаціях в процесі взаємодії з іншими учасниками спілкування; 

спроможність грамотно послуговуватися системою мови, знати мовні норми, 

обирати правильну комунікативну поведінку [247]. 

Серед вітчизняних дослідників є такі дефініції терміна:  

 – знання, уміння та навички, необхідні для розуміння численних 

програм мовленнєвої поведінки співрозмовників; здатність вести спілкування  

відповідно до цілей, сфер, ситуацій дійсності [195]; 

 – знання мови, порівняно високий рівень володіння на практиці не 

лише вербальними, а й невербальними її засобами, а, окрім того, досвід 

знання та оперування мовою на варіативно-адаптивному рівні в залежності 

від певної конкретної мовленнєвої ситуації [112, с. 14]; 

– певний рівень володіння й оперування мовними, мовленнєвими і 

соціокультурними знаннями, вміннями та навичками, які дозволяли б 

фахівцю доцільно вибудовувати мовленнєву поведінку залежно від 

психологічних факторів процесу спілкування [154] 

– вміння співвідносити мовні засоби з конкретними сферами, 

ситуаціями, умовами та завданнями спілкування [108, с. 17]. 

За В. Теніщевою, професійну іншомовну компетентність фахівця  

можна розуміти як складне інтегративне утворення, яке здатне 

забезпечуєвати якісну й компетентну професійну комунікацію мовою 

спеціальності в умовах міжкультурного спілкування [186]. Вона розвивається 

шляхом знайомства студентів із фаховими професійними текстами, 
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здійснення спілкування з мовними носіями, ознайомлення з найновішими 

науковими досягненнями в конкретній необхідній  галузі науки країни, мова 

якої вивчається, розширення загальної ерудиції, що є вкрай важливим для 

майбутнього фахівця, зокрема майбутнього економіста. Тож, результатом та 

показником сформованості іншомовної компетентності може виступати 

своєрідна мовна особистість, що покликана бути універсальною, 

загальнопедагогічною категорією, для якої обов’язкове володіння певними 

індивідуальними характеристиками, зокрема: креативність, 

неповторюваність, самостійність, здатність вибудовувати взаємодію й 

взаєморозуміння з партнерами  по спілкуванню, долучатися до сучасних 

світових процесів, спрямованих на розвиток людства й цивілізації, 

вдосконалення людського суспільства [8]. 

Систематизував та узагальнив поняття іншомовної компетентності 

Ю. Шмідт, який запропонував розглядати означений термін як здатність і 

готовність особистості як суб’єкта діяльності, здійснювати ефективну 

іншомовну комунікацію з носіями мови. Науковець підкреслив, що 

формується така готовність на основі засвоєних знань, навичок, умінь, 

наявності професійно важливих комунікативних якостей, досвіду 

використання іноземної мови у процесі комунікації [222]. 

Усе зазначене вище дає змогу дійти висновку, що іншомовна 

компетентність є сформованим комплексом знань, умінь, навичок й 

особистісних якостей, рівень сформованості яких дозволятиме майбутньому 

фахівцю певної сфери ефективно організовувати й здійснювати іншомовну, а 

саме, міжмовну, міжкультурну й міжособистісну комунікацію. 

 Отже, спираючись на численні дослідження феномена «іншомовна 

компетентність» та систематизуючи погляди науковців, у нашому 

дослідженні іншомовну компетентність майбутніх економістів 

розглядаємо як інтегративну системно-ціннісну та особистісно-професійну 

якість, що базується на спеціальних іншомовних знаннях та вміннях, 

ціннісному ставленні до майбутньої професійної комунікативної діяльності, 
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усвідомленні її мотивів і забезпечує здатність особистості до здійснення 

іншомовної, міжмовної, міжкультурної й міжособистісної комунікації в 

усній та письмовій формах на різноманітну загальну й професійну 

(економічну) тематику. 

З огляду на специфіку майбутньої професійної діяльності фахівця 

економічного профілю, формування іншомовної комунікативної 

компетентності передбачає: 

–  набуття глибоких професійних знань й оволодіння понятійно-

категоріальним та термінологічним апаратом економічної галузі; 

– вільне володіння однією або декількома іноземними мовами; 

– грамотне використання мовних жанрів і стилів відповідно до 

мети спілкування, обставин, ролей; 

– знання іншомовної культури, норм етикету, мовних засобів для їх 

вираження; 

– уміння працювати з різнотипними текстами; 

– уміння знаходити, аналізувати, узагальнювати та  

використовувати інформацію професійної тематики; 

– володіння технікою іншомовного інтерактивного спілкування;  

–  оцінку комунікативної ситуації і прийняття професійного 

рішення й планування комунікативні дії тощо [225].  

В цілому, на сучасному етапі розвитку світової спільноти іншомовну 

компетентність доречно розглядати як обов’язкову складову загальної 

фахової підготовки, оскільки її сформованість забезпечує майбутньому 

фахівцю можливість [7]: 

– удосконалювати свої вміння в читанні, аудіюванні, письмі й говорiннi 

з метою вироблення й відпрацювання навичок роботи з інформацією різних 

типів текстів, отриманих з різноманітних джерел на базі вже набутих знань 

про світ та його дійсність; виокремлювати, аналізувати та систематизувати, 

добирати і передавати інформацію; 
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– на основі отриманої інформації складати, формулювати та 

оформлювати власну думку, доводити й обґрунтовувати її, а також давати 

необхідні пояснення; 

– розпізнавати й відокремлювати наміри конкретного повідомлення, які 

відповідають певним текстовим и жанровим різновидам з урахуванням їхніх 

граматичних структур і правил, розуміти та відтворювати їх в адекватних 

відповідних проблемних комунікативних ситуаціях. 

 

1.2 Зміст та структура іншомовної компетентності майбутніх 

економістів 

 

Розвиток економічних, політичних та культурних контактів з країнами, 

зміни в економіці, інтеграція банківських систем, проведення міжнародних 

розрахунків та біржових операцій, залучення іноземних фахівців, створення 

численних підприємств вимагає від суспільства появи економістів широкого 

профілю, які б володіли принаймні однією іноземною мовою. Цим 

пояснюється увага до процесу формування іншомовної комунікативної 

компетентності у майбутніх економістів, обумовлена її значимістю для 

здійснення ефективної комунікативної діяльності іноземною мовою. 

Комунікативна діяльність фахівця економічного профілю – складний та 

багатогранний процес. Ефективність роботи понад 70% фахівців означеного 

профілю залежить від якісного ділового спілкування, що значною мірою 

спирається на тезаурусний рівень професійної мови, тобто оперування 

спеціальною лексикою та термінологією, професіоналізмами та 

мовленнєвими кліше. Окрім того, професійна мова – це система ключових 

понять, яка формує тематичне макрополе, яке обумовлює специфіку 

комунікативної діяльності фахівців [39].  

Макрополе мови економістів містить поняття наступних сфер: 

керівництво (стратегічний маркетинг, корпоративна стратегія), персонал 

(акціонери, менеджери), фінанси (інвестиції, бюджет, кредит), виробництво 
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(продукція, послуги), маркетинг (реклама), логістика (сировина, транспорт), 

продаж (товари, тарифи, ціни), економічні фактори (інфляція, обмін валют, 

рівень зайнятості) тощо [39, с. 115].  

Відповідно до зазначеного стає зрозумілим, що кваліфікація 

«економіст» (фінансист, маркетолог, логіст, менеджер та ін.)передбачає 

різноманітний спектр професійної й зокрема професійно комунікативної 

діяльності.  

Аналізуючи специфіку професійно комунікативної діяльності 

економістів, слід зазначити, що предметом економічної теорії є економічна 

поведінка особистості [55]. Ефективність мовленнєвої поведінки економістів 

здатна справляти вплив на прибуток організації. Отже, можна назвати мову 

та мовленнєву діяльність означених фахівців «прагматично-утилітарною» 

[55]. Це слід враховувати під час навчання майбутніх фахівців іноземної 

мови.  

Формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів – це 

процес, спрямований на активізацію внутрішніх ресурсів і професійно 

важливих комунікативних якостей студентів, що сприяють накопиченню та  

збагаченню знань, умінь і навичок, необхідних для практичного використання 

іноземної мови в майбутніх ситуаціях професійного спілкування. 

Слідом за Д. Матухіним, зазначимо, що такий процес варто розглядати 

як спеціально організовану освітню діяльність, в процесі якої освітнє 

середовище, підходи, засоби, інструменти й методи навчання іншомовного 

спілкування роблять її специфічним інструментом удосконалення та 

підвищення якості професійної підготовки в цілому й іншомовної підготовки 

зокрема  [98].  

Дослідники також звертають увагу на умови, необхідні для організації 

процесу формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів 

[223] та зазначають, що іншомовне спілкування є ефективним засобом 

професійної і соціальної орієнтації в майбутній діяльності.  
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Дослідниця В. Теніщева, акцентуючи увагу на тому, що успішність  

професійної діяльності залежить від рівня іншомовної компетентності 

спеціалістів, пропонує власну Концепцію професійної компетентності, до 

складу якої обов’язково треба додати іншомовну компоненту. За її словами, 

надійність та ефективність роботи таких фахівців залежить від того, 

наскільки адекватно й глибоко до загальної структурт їхньої предметно-

технологічної компетентності інтегровано професійну іншомовну 

мовленнєву компоненту [187, с. 3]. Саме тому у літературі питання значна 

увага приділяється структурі іншомовної компетентності. 

У матеріалах Ради Європи виокремлено два види компетенцій у 

структурі іншомовної компетентності: загальна та комунікативна. Загальна 

компетенція складається зі здатності вчитися, екзістенціальної компетенції, 

декларативних знань, умінь і навичок. До складу комунікативної компетенції 

відносять лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну компетенції [46, c. 

33].  

Заслуговують на увагу праці закордонних дослідників М. Кенела [229] і 

Д. Хаймса [246], які в структурі іншомовної компетентності виокремлюють 

чотири базові компоненти: 

 граматичну компетенцію, що покликана відповідати за глибину, 

міцність та рівень засвоєння студентами граматичних норм та правил, 

лексичного вокабуляру, правил правопису, вимови, інтонування, а також 

системи словотвору й побудови речень іноземною мовою;  

 соціолінгвістичну компетенцію, спрямовану на володіння 

вмінням коректно  розуміти, сприймати та застосовувати мовну та 

мовленнєву поведінку носіїїв мови та мовних комунікантів у численних 

соціолінгвістичних контекстах для виконання окремих комунікативних 

функцій (опису, повідомлення, переконання, запиту інформації тощо); 

 дискурсивну компетенцію, що зумовлює наявність вміння 

поєднувати та групувати окремі розрізнені речення у повідомлення з 
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логічною структурою, користуючись для цього різноманітними 

синтаксичними і семантичними засобами; 

 стратегічну компетенцію, що за мету має забезпечення здатності 

використовувати вербальні й невербальні засоби в процесі здійснення 

комунікації відповідно до перебігу самого означеного процесу  [46, с. 10].  

Сучасні дослідники підкреслюють, що саме така структура іншомовної 

компетентності повинна закладатися під час навчання іноземної мови в 

закладах вищої освіти.  

Серед вітчизняних дослідників така точка зору на структуру 

іншомовної компетентності також має місце. Наприклад, дещо 

трансформований її варіант пропонує  Л. Бахман. Учений до структури 

іншомовної компетентності відносить: мовну компетенцію,  стратегічну 

компетенцію;   психофізіологічні механізми [24]. При цьому мовна 

компетенція визначається автором як «знання мови» і містить організаційний 

і прагматичний компоненти. Під організаційним компонентом науковець має 

на увазі граматичну і текстуальну компетенції, а під прагматичним 

компонентом – іллокутивну і соціолінгвістичну [24]. У свою чергу кожна з 

обраних чотирьох компетенцій складається з дрібних підструктурних частин: 

граматична компетенція містить лексику, морфологію, синтаксис та 

орфографію; текстуальна містить когезію та риторичну організацію; 

іллокутивна компетенція відповідає за здатність висловлювати думки та 

емоції, а також маніпулятивні, евристичні і творчі можливості суб’єкта 

іншомовного спілкування; соціолінгвістична компетенція відображає 

сензитивність до діалектних і стильових відмінностей мов, природність 

(аутентичне використання мови), розуміння культурних феноменів і 

риторичних фігур [24].  

Дослідниця Н. Костенко [76] наголошує, що у структурі іншомовної 

компетентності необхідно виокремлювати: 

 лінгвістичну компетенцію, яка відповідає за сформовану систему 

знань, умінь і навичок здійснювати іншомовну комунікацію в типових 
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ситуаціях навчальної, трудової та культурної сфер спілкування, читати і 

розуміти тексти різних жанрів та видів із різним ступенем розуміння їх 

змісту; 

 соціокультурну компетенцію, що містить фонові соціокультурні 

знання, які являють собою сукупність відомостей про соціокультурні 

особливості народу, мова якого вивчається, та про стандарти комунікативної 

поведінки), прийняті в цій культурній спільноті;  

 мовний і мовленнєвий матеріал, необхідний для розкриття 

соціокультурної інформації, реалії, вільні та сталі словосполучення, форми 

мовленнєвого етикету; навички і вміння оперування фоновими знаннями та 

мовним і мовленнєвим матеріалом соціокультурного плану [76, с. 3];  

Деякі дослідники [76, 78, 85] вважають, що у структурі іншомовної 

компетентності слід виокремлювати такі складові:  

 словесно-комунікативну компетенцію (здатність опрацьовувати, 

групувати, запам’ятовувати й у разі необхідності, згадувати знання, фактичні 

дані іноземною мовою);  

 лінгвістичну компетенцію (здатність розуміти, продукувати 

необмежену кількість мовних та мовленнєвих одиниць за допомогою 

засвоєних мовних знаків і правил їх поєднання);  

 вербально-когнітивну компетенцію (здатність враховувати під 

час мовленнєвого спілкування контекстуальну доречність і вживання мовних 

одиниць для реалізації когнітивної та комунікативної функцій); 

 метакомунікативну компетенцію (здатність володіти понятійним 

апаратом, необхідним для аналізу та оцінки засобів мовленнєвого 

спілкування) [29, с. 19]. 

Проте, найбільшого значення для розгляду структури іншомовної 

комунікативної компетентності, на нашу думку, мають Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти, які на міжнародному рівні регламентують 

означений феномен та наводять узагальнену типологічну структуру поняття. 

Отже, відповідно до Рекомендацій, до структури іншомовної комунікативної 
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компетентності належать лінгвістичний, соціолінгвістичний та прагматичний 

компоненти. До кожного з цих компонентів входять певні знання, вміння і 

навички [46].  

Лінгвістичний компонент містить фонетичні, фонологічні, лексичні, 

синтаксичні знання і вміння іноземної мови незалежно від 

соціолінгвістичного значення їх варіантів та від прагматичних функцій їх 

реалізації [46]. 

Соціолінгвістичний компонент відповідає за соціокультурні умов 

користування мовою та охоплює процес спілкування між представниками 

різних культур [46]. 

Прагматичний компонент пов'язаний із функціональним вживанням 

лінгвістичних засобів, реалізацією комунікативних актів, дискурсивних знань 

тощо [46]. 

На основі проаналізованих підходів до формулювання визначення 

складників іншомовної комунікативної компетентності, враховуючи 

фундаментальне теоретичне підґрунтя дослідження компонентної структури 

означеного феномена, а також особистий досвід, можемо зробити певні 

узагальнення, що структура іншомовної компетентності майбутніх 

економістів повинна містити мотиваційну складову, яка, окрім власне 

мотивації, також містить  ціннісні та професійно значущі якості особистості; 

мовну компетенцію, яка має вияв у низці сформованих іншомовних знань як 

знань особливого роду, що є засобом активізації свідомості та їх словесного 

вираження в процесі формування думки й мови іноземною мовою; та 

мовленнєву компетенцію, яка передбачає сформованість іншомовних умінь, 

що є комплексом пізнавальних дій, спрямованих на вирішення певних 

завдань на базі сформованих знань іншомовної діяльності. 

Сформованість означених складових дозволятиме здійснювати 

майбутнім фахівцям подальшу професійну діяльність на високому рівні. 

Додатково можна також говорити про соціокультурну та навчально-



44 
 

стратегічну компетенції, формування яких відбувається паралельно з 

основними складовими. Схематичне зображення компонентної структури 

іншомовної компетентності ілюструє Рисунок 1.  

 

Рис.1. Структура іншомовної компетентності майбутніх 

економістів 

 

Наявність мотивації у студентів-економістів до вивчення мови є 

вагомим чинником для розвитку особистості майбутнього фахівця, 

«відображає потреби суб’єкта у професійній комунікативній діяльності [79]. 

Саме поняття «мотивації» тривалий час було предметом прискіпливої уваги 

багатьох науковців, педагогів,  філософів, психологів, оскільки специфічність 

означеного феномена полягає в тому, що він є суто індивідуальним та 

формується під впливом думок, переконань, принципів та потреб 

особистості. Саме через конкретні мотиви здійснюється взаємодія 

особистості з навколишнім соціальним середовищем [88]. На думку 

В. Леонтьєва, мотив – це особистісне утворення, яке є результатом як 
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афективної, так і свідомої переробки потреб, наявних у особистості у певний 

момент; це внутрішнє джерело активності людини [88]. 

Проте саме поняття мотивації ширше за мотив. У сучасній науці 

поняття «мотивація» використовується у декількох значеннях:  

 як показник факторів, що визначають поведінку людини (потреби, 

мотиви, цілі, наміри, прагнення та ін.),  

 як характеристика процесу, що стимулює та підтримує поведінкову 

активність на певному рівні [27].  

Отже, під мотивацією доречно розуміти сукупність низки причин 

психологічного характеру, які обумовлюють цілеспрямованість певної 

діяльності людини, організованість, сконцентрованість на досягненні 

поставленої мети [27]. 

У психології найчастіше виділяють два фактори, що сприяють розвитку 

мотивації: внутрішні мотиви, пов'язані з процесом праці (мотивація) і 

зовнішні стимули (стимуляція), що знаходяться поза його змістом. У разі, 

коли переважає внутрішня мотивація, особистість спрямована на набуття 

нових знань, навичок і умінь, на розвиток професійних здібностей, що 

приносить людині задоволення і радість від професійної діяльності. У тому 

випадку, якщо переважають зовнішні стимули, для особистості на першому 

місці знаходиться заохочення, яке людина може отримати під час 

професійної діяльності (матеріальна винагорода, кар'єрний ріст, соціальне 

визнання) [79, с. 27]. 

Наявність у студентів-економістів мотивації до вивчення іноземної 

мови передбачає наявність у них певних потреб, які можуть бути задоволені 

тільки в професійному іншомовному спілкування та зумовлює активність в 

іншомовній мовленнєвій діяльності з метою вирішення поставлених завдань, 

професійної реалізації, отримання позитивних результатів комунікації.  

На формування мотивації до вивчення іноземної мови впливає ціла 

низка факторів: суб'єктивні особливості особистості, організаційні форми 

навчальної діяльності, адаптованість студента до навчального процесу та ін.  
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Вважаємо, що мотивація під час опанування іноземної мови має бути 

свідомою, внутрішньою, спрямованою на підвищення власного розумового, 

професійного, морального рівня, одержання внутрішнього задоволення 

собою від досягнення успіхів,  на формування себе як компетентної 

особистості, майбутнього професіонала. А, отже, процес навчання  повинен 

розумітися як такий, що спрямований на власний розвиток, на формування 

вольових якостей під час виконання поставлених завдань, вирішення 

проблемних питань, подолання труднощів. Засвоєння нового іншомовного 

матеріалу має відбуватися студентами на свідому рівні, підкріплено 

розумінням його значення та важливості у професії економіста. 

Наявність позитивної мотивації до вивчення іноземної мови зумовлює 

потребу в іншомовних знаннях (мовній компетенції), які також є складовою 

іншомовної комунікативної компетентності.  

Поняття «мовної компетенції» було введене Н. Хомським та 

відображало знання основних лінгвістичних категорій (універсалій), тобто 

володіння певним рівнем орфографічного, фонетичного, лексичного та 

граматичного аспектів мови й можливостями оперувати мовними засобами 

для конструювання логічних висловлювань [218].  

Досить часто дослідники використовують не власне термін «мовна 

компетенція», а ототожнюють його з поняттями «мовні знання» та 

«іншомовні знання» відповідно.  

Іншомовні  знання – це знання особливого роду, які виступають 

засобом активізації свідомості та їх словесного вираження в процесі 

формування думки й мови іноземною мовою [218].  

Джерелом іншомовних знань є власне мовний матеріал програм і 

підручників, який з метою якісного засвоєння повинен бути функціональним 

і жорстко структурованим.   

До іншомовних знань, які мають бути засвоєні майбутніми 

економістами під час професійної підготовки, є такі:  
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– знання мовних одиниць професійної сфери, обізнаність щодо 

установленої термінологічної системи, що відповідає стилю ділового 

спілкування;  

– знання про взаємозв’язок між мовними / мовленнєвими формами 

й умовами професійного спілкування, які ці форми детермінують [206]; 

– знання про соціальні фактори професійного середовища, в якому 

здійснюватиметься міжкультурна комунікація, та їхній вплив на вибір 

мовних засобів;  

– знання необхідної лексики та мовних кліше, характерних для 

професійної сфери, доцільних для використання під час професійної 

міжкультурної комунікації;  

– знання форм ввічливості, етикету, культури тощо, які 

відповідають міжнародним стандартам;  

– знання про розбіжність в структурах мовленнєвіх актів рідної та 

іншомовної професійних культур. 

Іншомовні знання складаються з теоретичних знань про систему 

іноземної мови та мають фонетичний, лексичний та граматичний аспекти. 

Узагальнений перелік базових знань наведено в Таблиці 1.1.  

 

Таблиця 1.1 

Іншомовні знання (мовна компетенція) в структурі іншомовної 

компетентності майбутніх економістів 

Мовна компетенція 

фонетична лексична граматична 

- адекватне та правильне 

використання (сприйняття та 

продукування) фонетичних та 

фонологічних одиниць 

відповідно до контексту 

спілкування;  

- інтонування 

- ідентифікація лексичних 

одиниць під час читання й 

слухання; 

- продукування лексичних 

одиниць в усному та 

писемному спілкуванні 

відповідно до зазначеної теми 

- знання орфографічних і 

граматичних норм; 

- сприймання та 

продукування усних та 

письмових текстів загальної 

та професійної тематики 
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Саме іншомовні знання, на нашу думку, визначають зміст мовної 

компетеніції майбутніх економістів, створюють приблизну основу їх 

професійної комунікативної діяльності та забезпечують фундамент для 

формування їх цілісної іншомовної компетентності. 

Сформованість мовної компетенції (системи іншомовних знань) стає, у 

свою чергу, основою формування іншомовних умінь, а отже – мовленнєвої 

компетенції. Саме мовленнєва компетенція визначає здатність майбутніх 

економістів успішно комунікувати у професійному просторі. Вона визначає 

їх готовність адекватно й доречно використовувати іноземну мову в 

конкретних професійних ситуаціях (висловлювати власні думки, наміри, 

прохання тощо), застосовуючи при цьому як мовні, так і позамовні (міміка і 

жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності. 

Передусім зазначимо, що в науковій літературі [17, 35, 197] вміння 

розглядаються як:  

– здатність особистості виконувати певну діяльність в нових 

умовах, спираючись на вже існуючі знання та навички [17]; 

– показники окремих компонентів діяльності [197];  

– складна динамічна система психічних та практичних дій, 

спрямованих на досягнення певної мети в нових умовах на базі існуючих 

знань [35];  

– можливість ефективно виконувати дію (діяльність) відповідно до 

цілей і умов, в яких доводиться діяти [134]; 

– використання суб’єктом наявних навичок для вибору і здійснення 

прийомів дій відповідно до поставленої мети [142, с. 196]; 

– проміжний етап оволодіння новим способом дії, що базується на 

будь-якому правилі (знанні) і відповідному правильному використанні цього 

знання під час вирішення певного класу завдань, але який ще не досягнув 

рівня навички [141, с. 310];  

– здатність здійснювати певну елементарну дію, повністю, 

розгорнуто і свідомо [133, с. 12]. 
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Щодо іншомовних умінь, то вони складають комплекс пізнавальних 

дій, спрямованих на вирішення певних завдань на базі сформованих знань 

іншомовної діяльності. Отже, складовими іншомовної компетентності 

майбутніх економістів є такі іншомовні вміння, як-то:  

– уміння, які пов'язані з предметом мовлення: відтворювати різні 

мовленнєві дії: опис, аргументація, характеристика, розповідь, пояснення, 

резюме, інструкція;  

– уміння здійснювати в усному / письмовому мовленні відповідні 

комунікативні наміри відповідно до мети та умов  комунікативної взаємодії; 

– уміння, що пов'язані з функціями і цілями мовленнєвого жанру: 

формулювати цілі іншомовного спілкування; визначати основну та додаткову 

мету спілкування відповідно до конкретного мовленнєвого жанру; 

– уміння, що пов'язані зі структурою мовленнєвого жанру; 

– уміння, пов'язані з властивостями мови і мовними засобами, що 

використовуються; 

– уміння з аудіювання: розуміти висловлювання співрозмовника в 

ході діалогічного професійного спілкування, в тому числі при наявності 

незнайомих мовних засобів з метою вилучення специфічної, необхідної 

комуніканту інформації; 

– уміння читати тексти професійного характеру іноземною мовою: 

робити загальний аналіз змісту, пошук і вилучення необхідної інформації;  

– діалогічні та монологічні вміння [143].  

Узагальнений перелік іншомовних вмінь наведено в Таблиці 1.2.  
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Таблиця 1.2. 

Іншомовні вміння (мовленнєва компетенція) в структурі 

іншомовної компетентності майбутніх економістів 

Види іншомовних умінь (мовленнєва компетенція) 

в читанні в аудіюванні в говорінні в письмі 

-вміння адекватно 

розуміти письмові 

(друковані) тексти;  

-володіння 

ефективними 

прийомами 

професійного читання з 

метою підготовки до 

прямого або 

опосередкованого 

міжкультурного 

ділового спілкування;  

-уміння 

виокремлювати 

основну ідею та 

предмет обговорення в 

текстах професійних 

жанрів;  

-уміння 

виокремлювати 

ключові слова, а також 

інформацію, що 

містить основне 

змістове навантаження;  

-уміння встановлювати 

причинно-наслідкові 

зв’язки та знаходити 

необхідну детальну 

інформацію в текстах 

професійних жанрів; 

-уміння знаходити, 

аналізувати в текстах 

міжкультурні явища 

(норми ділового 

спілкування, ситуації 

ймовірних конфліктів 

тощо) 

 

 

-уміння 

розпізнавати та 

розуміти 

мовлення, що 

звучить, 

застосовувати 

спеціальні 

поняття під час 

ділового 

спілкування;  

-уміння 

сприйняття та 

аналізу 

професійної 

іншомовної 

інформації, 

опанування 

якою необхідно 

для проведення 

ділових 

переговорів;  

 

 

 

-уміння продукувати 

висловлювання, значущі для 

професійної сфери; 

-уміння продукувати 

монолог; 

-уміння вести діалог 

відповідно до 

комунікативних намірів та 

завдань;  

-уміння чітко виражати свої 

погляди, використовуючи 

слова та вислови 

професійної тематики 

відповідно до ситуації 

спілкування; 

-уміння аргументовано 

висловлювати свою позицію 

під час виникнення 

проблемної або конфліктної 

ситуації в процесі ділового 

спілкування;  

-уміння програмувати 

грамотне продуктивне 

мовлення відповідно до 

логіки та специфіки 

іншомовних комунікативних 

завдань професійної сфери; 

-уміння побудови текстів 

професійно значущих жанрів 

та стилів;  

-уміння структурувати 

зв’язне висловлювання з 

урахуванням комунікативної 

ситуації; 

-уміння будувати 

висловлювання на основі 

певного мовленнєвого зразка 

шляхом трансформації 

окремих елементів; 

-уміння логічно 

вибудовувати 

висловлювання, комбінуючи 

та поєднуючи інформацію 

декількох джерел; 

-уміння 

продукувати 

письмові тексти 

професійного 

характеру; 

-уміння складати 

ділові документи з 

використанням 

кліше-оформлень;  

 -уміння робити 

нотатки під час 

ділових 

переговорів;  

- уміння за зразком 

грамотно й 

коректно 

відповідно до 

міжнародних 

стандартів 

заповнити або 

укласти необхідний 

документ, 

пов'язаний з 

підписанням 

договорів або 

контрактів; 
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Окремо слід сказати про міжкультурний аспект іншомовної комунікації 

економічної спрямованості та виокремити низку вмінь, якими мають 

володіти майбутні економісти, враховуючи означений аспект. Серед таких:  

– уміння орієнтації в ситуаціях спілкування, зумовлених 

культурним контекстом економічного та бізнес-середовища;  

– уміння реалізації міжнародних стандартів культури ділового 

спілкування; 

– уміння вибудовувати мовленнєву поведінку відповідно до норм, 

установлених діловим етикетом; 

– уміння обирати та застосовувати конкретні стратегії, що 

відповідають вимогам іншомовного професійного спілкування майбутніх 

економістів з урахуванням міжкультурного компонента;  

– уміння звертати увагу на культурні норми під час ділового 

спілкування з іноземними партнерами, самостійно виокремлювати та 

засвоювати компоненти організаційної культури ділових партнерів; 

– уміння керувати ситуаціями професійного спілкування у різних 

культурних умовах; 

– уміння спрямовувати та стимулювати зацікавленість іноземних 

партнерів;  

– уміння застосовувати необхідні вербальні та невербальні засоби, 

спрямовані на успішність іншомовної комунікативної взаємодії;  

-уміння структурувати 

типові ситуації 

міжкультурного спілкування 

з урахуванням специфіки 

мовленнєвих актів 

професійної сфери; 

-уміння, пов’язані зі 

здійсненням ефективної 

комунікації, опосередкованої 

телефоном, відповідно до 

міжнародних стандартів 
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– уміння володіти засобами вираження емоцій та власного 

ставлення під  час ділового спілкування;  

– уміння оцінювати емоційний стан співрозмовника;  

– уміння толерантно переконувати партнера, відстоювати власні 

позиції тощо.  

Міжкультурний аспект іншомовної комунікації також визначає зміст 

мовленнєвої компетенції майбутніх економістів та виявляється у переліку 

міжкультурних вмінь, поданих у таблиці 1.3.  

 

Таблиця 1.3.  

Міжкультурні вміння в структурі іншомовної компетентності 

майбутніх економістів 

Види міжкультурних умінь 

країнознавчі лінгвокраїнознавчі соціолінгвістичні 

вміння сприймати та 

продукувати 

інформацію, яка 

відображує специфіку 

економічного, 

політичного, 

культурного життя 

країни, мова якої 

вивчається та з огляду 

на міжкультурне 

спілкування 

вміння використовувати в 

різних комунікативних 

ситуаціях (різних країн та 

культурних традицій) мовні та 

мовленнєві одиниці відповідно 

до специфіки іншомовного 

спілкування 

вміння сприймати та 

продукувати мовленнєву 

діяльність з огляду на 

соціальні, культурні, 

національні умови 

спілкування 

 

Виходячи із структури діяльності (П. Гальперін, І. Лернер та ін.), а 

також відповідно до змісту іншомовної комунікативної діяльності 

майбутнього економіста, серед іншомовних вмінь доцільно виокремити такі, 

які є системо утворювальними – забезпечують стійкість та системність 

мовленнєвої компетенції. Такими вміннями, на нашу думку, є:  

– вміння планування іншомовної комунікативної діяльності, 

усвідомлення комунікативних завдань та намірів, цілей та завдань 

майбутньої комунікації;  

– вміння організації іншомовної комунікативної діяльності; 
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– вміння сприйняття інформації іноземною мовою,  роботи з 

різними джерелами інформації;  

– мисленнєві вміння: усвідомлення навчального матеріалу, 

викладеного іноземною мовою, виділення головного; аналіз і синтез; 

класифікація, узагальнення тощо.  

– вміння аналізувати та інтерпретувати документи економічної 

галузі, використовуючи знання іншомовної термінології; 

– вміння працювати з фінансовими документами, складеними 

іноземною мовою, володіти навичками трансформації документів фінансової 

звітності; 

– вміння самостійно складати документи професійної сфери 

іноземною мовою; 

– вміння здійснювати професійне спілкування та фінансове 

консультування іноземною мовою. 

Відповідно до структури іншомовної компетентності, слід окреслити 

специфіку її формування. Так, С. Шатілов пропонує систему, яка відображає 

особливості процессу набуття іншомовної компетентності студентами-

економістами. Вона містить  орієнтовано-підготовчий етап для ознайомлення 

з новими лексичними одиницями і складання приблизної основи; 

стереотипно-ситуативного етапу для відпрацювання й тренування вживання 

слів у процесі аналітико-синтетичної діяльності з новою лексикою; 

варіююче-ситуативного етапу для можливої подальшої автоматизації дій із 

новим лексичним матеріалом у мовленнєвій діяльності [221, c. 86]. Така 

організація процесу навчання іншомовної лексики задіює та активізує всі 

механізми навчального й наукового пізнання: сприйняття, що забезпечує 

розуміння та усвідомлення навчального-професійного матеріалу, 

відтворення, яке забезпечує подальше детальне засвоєння з метою 

поглибленого пізнання, а також творче, креативне практичне застосування 

набутих знань [221]. 
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О. Тарнопольський зазначає, що найголовнішим етапом формування 

іншомовної компетентності майбутнього фахівця, зокрема економіста, в 

першу чергу, є рецептивне засвоєння лексичного матеріалу, інтерактивна 

діяльність якого здійснюється за рахунок взаємодії студентів іншомовною 

лексикою без опори на текст, за допомогою чого знімаються труднощі 

розуміння термінів підмови спеціальності і йде підготовка до виконання 

завдань із більшим охопленням матеріалу. Другий і третій етапи 

співвідносяться з репродуктивним і продуктивним засвоєнням іншомовної 

фахової лексики, тому взаємодія відбувається як у ланцюзі студент-текст, так 

і між студентами або з викладачем при виконанні мовленнєвої діяльності 

[183, с.31]. 

Серед основних принципів відбору змісту іншомовної підготовки 

майбутніх економістів, на яких повинен будуватися процес формування 

іншомовної компетентності, ми, слідом за О. Клименко та Н. Костенко [63, 

c. 15]., виокремлюємо такі:   

– принцип особистісно-діяльнісної орієнтації, який базується на 

відповідності змісту навчання інтелектуальному рівню, інтересам та 

потребам студентів;  

– принцип комунікативної спрямованості, завдяки якому 

відбувається аналіз комунікативних потреб студентів, відбір та конкретизація 

сфер і ситуацій іншомовного спілкування майбутніх економістів, їхніх 

соціально-комунікативних ролей, комунікативних умінь;  

– принцип професійної спрямованості, який зумовлює орієнтацію 

змісту навчання на майбутню професійну діяльність студентів, чіткий відбір і 

структурованість інтегрованого змісту, тобто вивчення іноземної мови, 

узгоджене зі змістом спеціальних дисциплін; 

– принцип полікультурності, згідно з яким зміст навчання 

іноземної мови повинен враховувати та віддзеркалювати особливості 

цільової культури фахівців та інших культур з урахуванням динаміки 
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розвитку сучасних тенденцій світового суспільства, сприяти формуванню 

толерантності, поваги до інших держав; 

– принцип інтегрованості, базою якого є інтеграція іноземної мови 

з фаховими дисциплінами, інтеграція методів та форм освітнього процесу, а в 

більш узькому сенсі – інтеграція навчання усіх видів мовленнєвої діяльності; 

розробка інтегрованих навчальних планів та програм;  [4, c. 15]. 

Узагальнюючи проаналізоване раніше, зазначимо, що іншомовна 

компетентність як систематизована сукупність сформованих цінностей, знань 

та вмінь, забезпечує здатність та можливість навчатися, працювати і 

спілкуватися в багатонаціональному полікультурному суспільстві та 

досягати взаєморозуміння і взаємодії з представниками-комунікантами 

інших культур. Ця компетентність реалізується завдяки розвитку низки 

компетенцій, що базуються на переліку вмінь з основних видів мовленнєвої 

діяльності, а також передбачають рецепцію, продукцію, інтеракцію і 

медіацію та реалізуються як у письмовій, так і в усній формах.  

Отже, іншомовна компетентність майбутніх економістів розуміється 

нами інтегративною системно-ціннісною та особистісно-професійною 

якістю, що базується на спеціальних іншомовних знаннях та вміннях, 

ціннісному ставленні до майбутньої професійної комунікативної діяльності, 

усвідомленні її мотивів і забезпечує здатність особистості до здійснення 

іншомовної, міжмовної, міжкультурної й міжособистісної комунікації в усній 

та письмовій формах на різноманітну загальну й професійну (економічну) 

тематику. 

 

1.3 Зарубіжний та вітчизняний досвід іншомовної підготовки 

майбутніх економістів 

 

Оскільки однією із стратегічних цілей в умовах інтеграції в світовий 

освітній простір стає розвиток активної особистості, здатної бути суб'єктом 
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своєї діяльності, ефективно навчатися протягом усього життя і взаємодіяти в 

професійній діяльності в мультилінгвальному і полікультурному суспільстві, 

специфіка іншомовної підготовки ставала об’єктом вітчизняних та 

закордонних вчених, науковців, методистів.  

Повномасштабна іншомовна підготовка майбутніх економістів в межах 

базової університетської навчальної програми відбувається в низці  країн 

світу, зокрема найбільші досягнення та  передові результати демонструють  

Велика Британія, Німеччина, Італія, Фінляндія, Естонія та інші.  

В групі європейських країн, залучених до масштабного проекту 

«Language Learning for European Citizenship», проводяться численні 

експериментальні дослідження, що підтверджують важливість та 

необхідність для майбутніх економістів іншомовної  підготовки  у контексті 

загальної професійної підготовки.  

У міжнародній практиці формування іншомовної компетентності 

майбутніх економістів існують особливі поняття – Foreign Language Pre-

service Training (вивчення іноземної мови на етапі отримання базової освіти), 

Induction (наставництво, супровід майбутніх економістів протягом перших 1-

2 років практики) і In-service Training (Допідготовка фахівців в системі 

додаткової освіти і внутрішньофірмового навчання). Відповідно до 

означеного, наприклад, вибудована структура британської системи 

іншомовної професійної освіти, яка передбачає те, що майбутньому 

економісту, (рівень B-2 за британською системою), необхідно отримати 

ступінь бакалавра за напрямами «Економіка», «Економетрія» [256].  

Основною вимогою до іншомовної підготовки майбутніх економістів в 

країні є всебічне вдосконалення їхніх комунікативних навичок. Відмінною 

рисою критеріїв системи є те, що викладачам вже на даному етапі необхідно 

створювати фундамент для того, щоб майбутні економісти надалі змогли 

отримувати освіту і працювати в іншій країні. Якщо бажана мова відсутня в 

змісті базової підготовки майбутніх економістів, їм необхідно освоїти 
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додаткову програму, реалізовану на базі Міністерства освіти Сполученого 

Королівства [239]. 

Говорячи про досягнення британської освітньої системи в галузі 

іншомовної підготовки майбутніх економістів, важливо приділити увагу 

системі підготовки, розробленої екзаменаційним центром Кембриджського 

університету (Cambridge Language Assessment). Вона представлена різними 

курсами з можливістю атестації в обраній галузі і отриманням сертифікатів, 

які визнаються в усьому світі. На формування іншомовної компетентності 

майбутніх економістів орієнтований додатковий курс до програми «Навчання 

англійської як іноземної мови» – «Англійська для економістів» (навчання 

іншомовних спеціалістів, Learner Extension to CELTA – Sertificate in Teaching 

English to Speakers of Other Languages). У курс входять теоретичний блок 

(6 розділів, спрямованих на мовну підготовку), а також атестаційні 

заходи [223].  

Окрім зазначеного, прискіпливої уваги у Великій Британії приділяється 

концепції «Language awareness», яка максимально дозволяє враховувати 

сучасні умови та вимоги освітніх стандартів до навчання. Означена 

концепція передбачає вивчення іноземної мови не як окремої дисципліни,  в 

контексті вивчення профільних дисциплін. Тобто іноземна мова повинна 

бути інтегрованою до системи загальної професійної підготовки майбутніх 

фахівців економічного профілю та орієнтуватися на потреби студентів у їхній 

подальшій професійній діяльності. Фундаментом названої концепції є 

зосередження на аудіюванні автентичного іншомовного мовлення та 

активній усній взаємодії між співрозмовниками (студент – викладач, студент 

– студент,) у процесі моделювання ситуацій навчального та навчально-

професійного спілкування [145].  

Отже, в Великобританії реалізується іншомовна підготовка майбутніх 

економістів, що інтегрує всі предмети, передбачені програмою (іноземну 

мову зокрема), із забезпеченням подальшого зростання в системі підвищення 

іншомовної кваліфікації. Завдяки розвиненій системі допідготовки на базі 
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державних курсів і атестаційних центрів забезпечується стандартизація 

якості іншомовної освіти.  

Метою іншомовної підготовки економістів в Італії є підвищення рівня 

іншомовної компетентності майбутніх фахівців до просунутого 

(європейського B2, C1 [46]). Одна з обов’язкових вимог до змісту мовної 

підготовки – співвідношення комунікативного та професійного блоків. Саме 

тому італійські педагоги-практики приділяють особливу увагу додатковій 

комунікативній підготовці професійного спрямування, що має вияв у 

системах спецкурсів та лінгвістичних тренінгів. Програма організації такої 

додаткової підготовки почала діяти з 2003 року, коли іноземну мову за 

професійним спрямуванням ввели як обов’язковий компонент навчальних 

програм.  

Мета мовної підготовки майбутніх економістів, які здійснюють 

вивчення іноземних мов в системі вищої освіти Німеччини, – поєднання 

іншомовної комунікативної компетентності і професійної свідомості, з 

огляду на особливості мовної політики, дидактичні умови навчання [252]. 

Згідно з навчальними програмами Німеччини, вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням розраховане на 7-10 семестрів в залежності від 

закладу освіти [252, с. 60].  При цьому найчастіше вивчення іноземної мови 

будується не традиційно (лекція або практичне заняття), а у в вигляді роботи 

над дослідницьким проектом, який повинен бути створений мовою, що 

вивчається. При цьому проект передбачає самостійне вирішення реальної 

проблеми на міждисциплінарному рівні. Окрім того, в університетах 

Дрездена, наприклад, практикується проведення семінарів з мови у формі 

наукової дискусії з пошуку і знаходження найкращої аргументації. Студенти 

шукають кращі аргументи, щоб довести правильність тези, яка була 

запропонована.  Наукова суперечка показує, наскільки студенти оволоділи в 

процесі іншомовної підготовки необхідними знаннями і можуть їх 

застосовувати на практиці. В межах такої організації навчального процесу в 
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багатьох вузах Німеччини проводяться заходи, де «студенти читають для 

студентів», які мають вплив на якість і структуру дидактичної підготовки.  

Також у Німеччині популярною є розроблена німецькими 

дослідниками-лінгвістами концепція «занурення» у предмет, яка зараз 

набирає популярності й в інших країнах світу, наприклад, в університетах  

Великої Британії її вважають одним з найбільш дієвих засобів стимулювання 

активної діяльності студентів і створення сприятливого середовище для 

іншомовного професійного спілкування [145].  

Концепція «занурення» в навчальний предмет передбачає творчу, 

взаємозалежну, методично вибудовану грамотну діяльність викладача і 

студентів, під час якої на всіх етапах її організації створюються умови для 

поглибленого вивчення змісту навчального предмета обраної професії, 

формування  у студентів інтересу і здібностей до навчання [145]. З 

використанням елементів концепції «занурення» процес іншомовної 

підготовки передбачає активне навчально-професійне спілкування, яке є 

максимально наближеним до реального та відбувається на репродуктивному 

та творчому рівнях.  

Розглядаючи досвід формування іншомовної компетентності майбутніх 

економістів в скандинавських країнах і країнах Прибалтики, слід зазначити, 

що університетом Східної Фінляндії реалізується спільна міжнародна 

магістерська програма вивчення іноземних мов професійної спрямованості. 

Мета програми втілює головну ідею даного освітнього напряму – підготовку 

висококваліфікованих випускників, здатних успішно працювати в сфері 

міжнародної економіки, реалізовувати федеральні державні вимоги до 

структури іншомовної освіти. Доволі розповсюдженими є стратегії 

отримання кваліфікації майбутнього економіста у Фінляндії з отриманням 

додаткової кваліфікації у галузі іноземних мов (так звана «подвійна 

кваліфікація» – double qualification). Подібне ставлення пояснюється 

високими вимогами до володіння іноземною мовою у професійній сфері [252, 

с. 21]. 
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Цільовим орієнтиром в Естонії є іншомовна підготовка майбутніх 

економістів, здатних використовувати мову як засіб загального професійного 

розвитку студентів. Профільна програма з формування іншомовної 

компетентності майбутніїх економістів реалізується в рамках професійної 

підготовки на ступені бакалаврату. З циклу дисциплін, що викладаються 

іноземною мовою, студентам пропонується вибрати декілька в залежності від 

їх профілю спеціальності та рівня володіння іноземною мовою. Головний 

акцент – на індивідуальну творчу спрямованість формування іншомовної 

компетентності. Навчальний процес побудований так, що більшу частину 

часу студент здійснює іншомовну професійну практику [259, с. 39]. Практика 

за спеціальністю в рамках подібних навчальних програм являє собою 

інтегральну частину професійної підготовки майбутніх економістів, в процесі 

якої студенти проходять кілька етапів від спостереження за процесом 

професійного спілкування іноземною мовою до активної іншомовної 

діяльності в команді. 

У низці країн студенти приступають до практичного використання 

іноземної мови професійного спрямування на завершальному етапі навчання 

(Великобританія, Німеччина). В інших країнах студентів поступово 

долучають до занурення в іншомовне середовище на всіх етапах освоєння 

освітньої програми (Фінляндія). 

В країнах Азії (В’єтнам, Грузія, Ізраїль, Китай, Сінгапур, Турція) 

концепція «багатомовності» є однією з цілей освітньої політики. Так, в 

освітній політиці Турції зазначається, що різноманіття мов – це різноманіття 

культур, а, отже, слід визнавати значимість іноземних мов, завдяки яким 

майбутній фахівець може успішно здійснювати професійну діяльність на 

міжнародній арені.  

В понад сто університетів Китаю окрім англійської мови, додано 

німецьку як основний предмет поряд з профільними предметами, а однією з 

найважливіших вимог до випускників є здатність до іншомовної комунікації, 

саме тому посилюється увага до вивчення мови з огляду на майбутню 
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професійну діяльність та знайомству з культурою країн, мова яких 

вивчається [50]. За визначенням китайських методистів, інтернаціоналізація 

ринку праці створює умови розмаїття мов та культур, а тому фахівці для 

вирішення різноманітних професійних завдань змушені вести ділове 

спілкування декількома мовами, адекватно сприймати партнерів як 

представників іншої культури, що в свою чергу потребує змістовного та 

методологічного оновлення курсів професійно зорієнтованого навчання 

іноземних мов. Опанування іноземною мовою на рівні, достатньому для 

здійснення міжкультурної комунікації, вважається успішним, якщо 

комунікативні ситуації, що виникають, забезпечують свободу соціальної 

активності та автономію студентів, а вивчення мов організовується як тренінг 

[50]. 

Актуальним в професійно зорієнтованих курсах з іноземних мов в 

країнах Азії (В’єтнам, Китай, Сінгапур) вважається формування у майбутніх 

фахівців здібностей до конкретних видів іншомовної мовленнєвої діяльності 

та забезпечення формування досвіду застосування набутих знань з умовних 

навчальних ситуацій до реальних професійних, в які може потрапити цей 

фахівець. Таким чином, для підвищення професійної значущості іншомовної 

освіти вже недостатньо лише тематичної орієнтації на майбутню професію; 

вимагається розмаїття новітніх завдань, які дозволятимуть опрацьовувати 

зміст кожної теми майбутньої професії, а, отже, інтеграція вивчення 

іноземних мов зі змістом профільних дисциплін стає обов’язковою. Якість та 

успіх у вивчення іноземних мов забезпечується формування конкретних 

вимог до різноманітних форм роботи з навчальним матеріалом, узгодженням 

цілей мовної та професійної підготовки, контролем якості успішності 

мовного тренування під час професійної підготовки [255] 

В цілому аналіз науково-педагогічної та методичної літератури, 

нормативно-правових документів та практичного зарубіжного досвіду 

дозволив нам виокремити провідні напрямки іншомовної підготовки 
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майбутніх економістів й формування у них  іншомовної компетентності. 

Серед них:  

– концепція інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання 

(«CLIL – Content and language integrated learning»). 

– концепція змішаного навчання («Blended Learning»);  

– концепція лінгвістичної самоосвіти та самопідготовки до 

іншомовної комунікативної діяльності.  

Концепція інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання 

(«CLIL – Content and language integrated learning) позиціонує іноземну мову 

як засіб оволодіння майбутньою спеціальністю та інформацією з інших 

дисциплін [228]. Відповідно до положень концепції за допомогою іноземної 

мови розкривається зміст профільних дисциплін, проте сама мова 

опановується паралельно у контексті інших видів діяльності [228, с. 27]. 

Ефективність навчання за означеною концепцією залежить від правильно 

розробленого механізму «чотирьох С» (the 4Cs-Framework): зміст (content), 

комунікація (communication), процесс пізнання (cognition) та культура 

(culture) [227]. В країнах центральної Європи ця технологія вважається 

однією з найефективніших, оскільки сприяє розвитку комунікативних 

здібностей та вмінь, практичній мовленнєвій спрямованості процесу 

навчання [227, с. 15]. 

Концепція «Змішаного навчання» визначається як «комбінація офлайн 

та онлайн-навчання і передбачає інтенсифікацію освітнього процесу за 

рахунок поєднання професіоналізму педагога та технологічних інструментів, 

а також дозволяє викладачам працювати у невеликих групах, 

використовуючи адаптивний потенціал та новітні технології» [177, с. 106]. 

Технологія спирається на положення синергетичного, діяльнісного, творчого, 

інноваційного підходів та принципи наявності засобів створення 

інтерактивного іншомовного  діалогу, комп’ютерної візуалізації навчального 

мовного та мовленнєвого матеріалу. 
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Проте звертаючись до інтегрованого, змішаного або дистанційного 

навчання, слід пам’ятати про те, що від студента вимагатиметься більшої 

самостійності та відповідальності за результат, ніж під час традиційних 

занять. Отже необхідно, щоб були сформовані певні вміння самоосвітньої та 

лінгвосамоосвітньої діяльності, які є базисом роботи з технологіями в 

дистанційному форматі. Саме тому, низкою закордонних закладів вищої 

освіти акцент зроблено лінгвосамоосвіті як одному з аспектів формування 

іншомовної компетентності в цілому. Наприклад, у Сполучених Штатах 

Америки органи державної влади надають підвищеної уваги до рівня мовної 

підготовки майбутніх фахівців, яка значною мірою заснована на засадах 

лінгвосамоосвіти.  Починаючи з 1998 року, заклади вищої освіти країни були 

зобов'язані оцінювати рівень комунікативних навичок своїх випускників ще 

до початку їхньої професійної діяльності. Звідси обґрунтована поява 

«відкритого навчання», «відкритих університетів», де студенти можуть 

вільно визначити свої науково-дослідницькі інтереси і в діалозі з 

викладачами висловлювати різні думки, критично аналізувати наукові 

позиції. Будь-яка повноцінна підготовка до семінарів, й з мови зокрема, в 

університетах США передбачає фактично мікродослідження, що вимагає від 

студентів певного часу продуктивної і творчої роботи з іноземними 

джерелами свіжої наукової періодики в самостійному режимі або складання 

студентами есе з відповіддю на запитання, запропоноване викладачем. Також 

в закладах вищої освіти США й Європи для формування у студентів 

комунікативних вмінь досить широко використовується гнучке поєднання 

асинхронного (індивідуального) і синхронного (спільного) навчання.  

Більш того, поширеною формою лінгвосамосвіти зокрема в закладах 

вищої освіти США, Канади, Німеччини, Франції та ін. є електронне навчання 

(e-learning), що передбачає різні способи отримання знань із застосуванням 

інформаційних технологій: дистанційного навчання, мобільного навчання з 

використанням мобільних пристроїв, віртуального навчання [239, с. 16].  
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В результаті аналізу зарубіжного досвіду формування іншомовної 

компетентності майбутніх економістів було встановлено, що основною 

метою іншомовної освіти є високий рівень володіння іноземною мовою. 

Однак в кожній національній освітній системі зустрічаються свої акценти і 

специфічні особливості. Так, в різних країнах метою підготовки є іншомовне 

професійне становлення майбутнього економіста, що реалізує принцип 

вивчення іноземної мови професійної спрямованості (Великобританія, 

Німеччина, Фінляндія, Естонія), виховання майбутнього фахівця, що володіє 

іноземною мовою як засобом комунікації в інтегрованому освітньому 

просторі (Фінляндія), орієнтованого на практичну діяльність і безперервне 

вдосконалення своїх професійних якостей (Італія). Проведене дослідження 

свідчить також про широку варіативність системи формування іншомовної 

компетентності майбутніх економістів в сучасному світі відповідно до 

динамічності її розвитку. Підсумовуючи зазначене, в цілому, бачимо, що 

проведений аналіз зарубіжного досвіду іншомовної підготовки майбутніх 

економістів свідчить про розвиненість та варіативність підходів, засобів, 

форм та технологій, що є цінним ресурсом для розвитку і насичення новими 

ідеями вітчизняної практики.  

 Щодо вітчизняного досвіду, то слід зазначити, що пріоритетним  

стратегічним завданням державної освітньої політики, як визначено в 

Національній доктрині розвитку освіти, є «вихід на ринок світових освітніх 

послуг» [110, c. 5], а державною національною програмою «Освіта» 

(«Україна ХХІ століття») одним із важливих напрямів у галузі освіти 

передбачено вдосконалення системи іншомовної підготовки фахівців для 

зарубіжних країн [110]. Сучасні тенденції мовної та іншомовної освіти в 

Україні обумовлені процесом об’єднання Європи, що супроводжується 

інтеграцією до загальноосвітнього наукового простору. Ідеї мовної політики 

Ради Європи знаходять поширення та реалізацію в Україні, що виявляється у 

збільшенні кількості іноземних мов, що вивчаються, зростанні кількості 

фахівців, які володіють іноземними мовами на рівні,  достатньому для 
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здійснення міжкультурної професійної іншомовної комунікації тощо. З 

огляду на це, зростає значущість іншомовної комунікативної підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема економічного профілю, з урахуванням 

професійних потреб, що зумовлює пошук нових підходів до якісної 

організації означеного процесу. Саме тому проблеми формування та розвитку 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів ставали об’єктом 

дослідження у вітчизняних методистів та науковців.  

Серед найважливіших аспектів аналізу є 

 – формування у майбутніх економістів іншомовних комунікативних 

умінь (О. Губарева [35], С. Ніколаєва [112, 113], Є. Павлюк [127]); 

– навчання іноземної мови як засобу спілкування (І. Бех [16], І. Зимня 

[54], Л. Михайленко [100], Н. Сура [177]); 

– підготовка до професійного спілкування з позицій комунікативного 

підходу (Т. Коваль [64], О. Самойлова [153],  Н. Сура [177],  Л. Тархан [183]); 

– формування іншомовної компетентності в контексті професійної 

підготовки (K. Єсипович [43], O. Зелісковська [51], O. Коваль [64], О. Окопна 

[120, 121], Ю. Потуй [137], О. Тарнопольський [181, 182]); 

Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ ст. 

визначено, що провідною метою вітчизняної системи освіти, у тому числі й 

мовної, є створення умов для розвитку та самореалізації кожної особистості, 

забезпечення високої якості освіти випускникам вищої школи [110]. 

Переважна більшість педагогів-науковців переконана, що підготовка 

фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватись на новій концептуальній 

основі, визначаючи інтегрований підхід центром такої основи.  

Запропонована Г. Крючковим стратегія вивчення іноземних мов в 

Україні [84] слугує базою для розробки конкретних методів навчання 

іноземних мов, яка має такі загальні принципи:  

‒ гуманістична перспектива вивчення мов, що бере за основу розвитку 

наукового, освітнього та культурного потенціалу людини та сприяє 

міжнародному порозумінню;  
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‒ безперервне іншомовне самовдосконалення, що передбачає 

лінгвоосвітню та лінгвосамоосвітню діяльність протягом життя; 

 ‒ мова стає найкращим інструментом для здійснення професійної 

комунікації та налагодження міжнародних зв’язків тощо.  

Саме ці принципи визначають стратегію освіти в галузі викладання 

іноземних мов в закладах вищої освіти України та орієнтацію на інтеграцію 

іноземної мови зі змістом профільних дисциплін.  

Провідним документом, яким керуються освітяни для розробки 

робочих програм з вивчення іноземної мови студентами нефілологічного 

профілю, економічного зокрема, є Програма з англійської мови для 

професійного спілкування (АМПС), укладена колективом авторів-науковців 

(Г. Бакаєва, О. Борисенко, І. Зуєнок та ін.) за підтримки Британської Ради в 

Україні та підтримки Міністерства освіти і науки України [139]. Означена 

програма відкриває студентам нефілологічних спеціальностей можливість 

отримати необхідну іншомовну підготовку, оскільки розробники програми 

врахували Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти щодо рівнів 

володіння мовою, компетенції користувача, можливі контексти 

послуговування мовою. Безумовною перевагою програми є виділення низки 

принципів, на яких слід вибудовувати процес іншомовної підготовки. Серед 

них такі: принцип інтерактивності, мовленнєвої активності, варіативності, 

проте особливої уваги надається принципу інтеграції в межах інтегрованого 

підходу до навчання, що, за думкою науковців (M. Головань [33], C. 

Козак  [67], Н. Костенко [78], С. Коломієць та ін.), сприятиме усвідомленню 

мовної міжкультурної специфіки паралельно з концентрацією уваги на змісті 

профільних предметів. Саме таким чином активізується мотивація та інтерес 

студентів-економістів як до вивчення професійного матеріалу, так і до 

опанування іноземної мови [139]. 

Окрім того, орієнтуючись на Програму з англійської мови для 

професійного спілкування відбувається зміщення акцентів зі знання 

іноземної мови як низки окремих розрізнених елементів на усвідомлення цієї 
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мови як інтегрованої системи знань, вмінь та компетенцій [112, 180]. Тож, 

вивчення мови здійснюється як процес набуття знань, досвіду та 

інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, того вимагають життєві та 

професійні ситуації [46]. 

З огляду на зазначене, вивчення іноземних мов в закладах вищої освіти 

України, зокрема економічного профілю є чітко орієнтованим на формування 

у студентів іншомовної професійної компетентності, яка вважається 

запорукою їхньої подальшої професійної діяльності. Зміст формування 

іншомовної компетентності майбутніх економістів характеризується 

поєднанням теоретичного і практичного. При цьому обсяг спеціальних 

дисциплін, які наповнюють ці блоки, варіюється. 

Так, Я. Окопна стверджує, що цілі занять з Іноземної мови за 

професійним спрямуванням у процесі формування іншомовної 

компетентності майбутнього фахівця визначаються як розвиток діяльнісної 

іншомовної компетентності не лише в повсякденних, загальних ділових, а й у 

фахових ситуаціях, що (разом із навчанням іншомовної комунікації) 

передбачають усвідомлення студентом зв’язків між власною та іноземною 

культурами, розвиток та активізацію міжфахового мислення, формування 

навичок і вмінь автономного навчання, як особистої відповідальності 

студента за результати навчання шляхом організації навчального процесу 

спільно з викладачем [121].  

А дослідниця С. Ставрева-Доростольська [176] звертає увагу на те, що 

навчальний курс з іноземної мови професійно-комунікативної спрямованості 

має базуватися на діалогічному мовленні. А Є. Павел додає, що діалогічне 

мовлення має вивчатися через дискусії та дебати навколо загальної 

професійної теми; увага має зосереджуватися на вимові професійної 

термінології, на стилістичних  особливостях наукового та розмовного стилів 

мовлення та ін. [127].  

Багато дослідників погоджуються з тим, що для підвищення  мотивації 

студентів-економістів до вивчення іноземної мови, викладаючи дисципліну 
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«Іноземна мова за професійним спрямуванням», доречним  є  використання 

інформаційно-комунікаційних  технологій,  що  надають  можливість  

вільного доступу  до електронних  освітніх  та  наукових  ресурсів,  вибору  

дидактичних матеріалів в режимі онлайн, створення тестів, анкет, ігор та 

інших дидактичних матеріалів для  викладання,  оцінювання,  

самооцінювання  рівня іншомовної компетентності фахівця та ін. [127] 

Зазначені аспекти професійної підготовки студентів в цілому та 

практичний вітчизняний досвід дають можливість визначити сутність 

іншомовної підготовки майбутніх економістів у закладах вищої освіти 

України, що полягає у формуванні іншомовної компетентності останніх. 

Іншомовна компетентність майбутніх економістів, в свою чергу, визначається 

переліком необхідних компетенцій, знань, вмінь та навичок, що 

дозволятимуть майбутньому фахівцю здійснювати інтенсивну комунікативну 

діяльності в професійний сфері. 

Іншомовна підготовка майбутніх економістів передбачає володіння 

ними іноземною мовою на рівні, достатньому та необхідному для здійснення 

комунікативної діяльності цією мовою: студент повинен вміти розуміти усні і 

письмові тексти професійної сфери, продукувати власні тексти; вміти 

висловлювати одну і ту ж саму думку різними засобами, адекватно реагувати 

на ситуації дійсності через мовленнєві вчинки (інтенції, речення, фрази, тексти 

тощо); вміти розуміти й використовувати необхідні слова в певний час і в 

конкретній ситуації. 

Багаторічна практика підготовки фахівців економічного профілю 

переконливо демонструє, що необхідно робити акцент підготовці до 

іншомовної професійної комунікації, бо передача величезної кількості знань, 

відбувається переважно у формі мовленнєвого спілкування. Саме тому 

провідні педагогічні та методичні школи об'єднуються тотожним розумінням 

головної мети професійної іншомовної підготовки майбутніх економістів у 

закладах вищої освіти України – формування іншомовної комунікативної 

компетентності.  
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Проведений аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду засвідчив 

пріоритетність та вагомість інтеграції навчання мови в систему базової 

профільної підготовки,а отже є необхідність висвітлення специфіки та 

особливостей інтегрованого навчання в закладах вищої освіти.  

 

1.4 Особливості реалізації інтегрованого підходу в закладах вищої 

освіти 

 

У зв'язку з розширенням політичних, економічних і культурних зв'язків 

між країнами іноземні мови стають основним засобом забезпечення 

академічної і соціальної мобільності, долучення до передових інформаційних 

технологій світового формату, адаптації до сучасних умов полікультурного 

суспільства. Саме тому зростає роль фахівців, зокрема економічного 

профілю, які вільно володіють іноземними мовами на рівні, достатньому для 

здійснення та підтримання професійної взаємодії у міжкультурному 

просторі. Це, в свою чергу, висуває нові вимоги до закладів вищої освіти, які 

відповідно до Стандартів вищої освіти [173, 174], мають забезпечити 

необхідні умови для формування у майбутніх економістів іншомовної 

професійної компетентності, оскільки саме від грамотної комунікації 

залежить успіх співпраці з іноземними бізнес-партнерами.  

У зв’язку з цим актуальним вважається пошук нових підходів, методів, 

форм, спрямованих на вдосконалення означеного процесу. Однак на сьогодні 

слід констатувати відсутність єдиної ефективної концепції щодо якісної 

професійно-комунікативної підготовки: вчені-методисти звертаються до 

різноманітних методів, поєднують традиції з інноваціями тощо. Проте, на 

нашу думку, перевагу слід надавати інтегрованому навчанню, яке переважає 

в більшості провідних європейських університетів.  

Дослідженню специфіки інтегрованого навчання присвячено низку 

робіт вітчизняних та закордонних науковців, зокрема: 
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– теоретичні засади інтегрованого навчання (Д. Койл [234], 

Д.  Марш [252], О. Мейєр [253], В. Павон [255]);  

– інтеграція знань на міжнауковому, філософському педагогічному 

рівнях (С. Гончаренко [34], Б. Кедров , Б. Новик [117], Т. Спіріна [171],  О. 

Чалий [205] та ін.); 

– основні положення теорії міжпредметних зв’язків у цілісному 

процесі навчання (О. Зелісковська [51],  Н. Лошкарьова, В. Максимова, В. 

Федорова та Л. Халяпіна [200], В. Царенкова [203] та ін.);  

– прикладні аспекти інтегрованого навчання (М. Адамко [2], О. 

Глущенко [32], А. Дудлі [239], О. Звягінцева [53], Р. Мартинова [93], Л. 

Маслова [94], Н. Сердюкова [157], О. Сиротова [160], А. Сільвейстр [163] 

Слід також зазначити, що теорія інтеграції в процесі професійної 

підготовки в закладах вищої освіти не є новою. У різні роки до ідеї 

міжпредметних зв’язків, об’єднань педагогічних процесів зверталися класики 

науково-педагогічної думки О. Сухомлинська [179], О. Тарнопольский [182], 

Ю. Тюнніков [191], О. Чалий [205]. 

Ідея міжпредметних зв’язків уперше в історії педагогіки отримала 

втілення в створених на їх основі комплексних програмах, які представляли 

собою міжпредметну систему, яка поєднувала знання з різних галузей науки 

про той чи інший об’єкт дійсності [173]. 

Доцільність міжпредметних зв’язків обґрунтовувалася вченими ще з 

початку XIX століття і підтримується в наші дні. Так, Я. Коменський 

говорив: «Усе, що знаходиться у взаємному зв’язку, має передаватися в 

такому ж зв'язку» [68, 287]. Він підійшов до ідеї всебічного узагальнення 

знань,так як без цього, на його думку, неможливе пізнання причинно-

наслідкових зв’язків. 

Цією проблемою також займалися відомі педагоги: Д. Локк, 

І. Г. Песталоцці, К. Д. Ушинський. Зокрема, І. Г. Песталоцці рекомендував 

«навести взаємопов’язані між собою предмети в тому самому зв’язку, в 

якому вони дійсно знаходяться в природі» [69]. 
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Українські методисти визначають міжпредметні зв’язки як взаємне 

узгодження навчальних програм, обумовлених системою наук і дидактичною 

метою. Вони відображають комплексний підхід до виховання і навчання, що 

дає можливість виділити як головні елементи змісту освіти, так і 

взаємозв’язки між навчальними предметами. На будь-якому етапі навчання 

міжпредметні зв’язки виконують виховну, розвиваючу і детермінуючу 

функції завдяки інтеграції знань, які підвищують продуктивність протікання 

психічних процесів. Міжпредметні зв’язки формують конкретні знання 

студентів, додають їх в оперування пізнавальними методами, які носять 

загальнонауковий характер: абстрагування, моделювання, аналогія, 

узагальнення і т.д. [68]. 

Починаючи з ХХ століття, за словами Н. Ярмаченко, для визначення 

міжпредметних зв’язків вживався термін «кореляція», який позначав поділ 

предметів на різні групи (предметно-матеріальні та формально-образотворчі), 

між якими повинен бути встановлений взаємозв’язок. Кореляція мала 

особливе значення при комплексній системі навчання, коли для створення 

комплексних тем, виділялися факти і дані з різних галузей знань [68]. Як 

недолік процесу навчання на основі міжпредметних зв'язків, вчений називав 

«порушення послідовності вивчення основ наук і системи знань [68] і 

відношень явищ і предметів об'єктивного світу [68]. 

Практично всі наведені вище визначення «міжпредметних зв’язків» 

створюють підґрунтя  для розробки інтегрованих предметів, а звідси і 

інтегрованих процесів навчання. Особливо чітко ця думка виражена 

М.  Сердюковою, яка зазначає, що: «інтеграція – це процес зближення і 

зв’язку наук, що відбувається поруч з процесами диференціації і є високою 

формою втілення міжпредметних зв’язків на якісно новому щаблі навчання»  

[157, c. 45]. Однак, ставши основою для розвитку інтеграції знань, 

міжпредметні зв’язки зберегли свої специфічні особливості, так само, як і не 

перейняли всі характеристики своєї удосконаленої трансформації. 
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На істотну різницю між «інтеграцією» і «міжпредметними зв’язками» 

вказував І. Звєрєв. У своїх дослідженнях він відрізняв поняття інтеграція та 

координація. Власне інтеграція означає об’єднання кількох навчальних 

предметів в один, в якому наукові поняття пов'язані загальним змістом і 

методами викладання, водночас, під координацією науковець розумів 

ретельно розроблений взаємозв’язок навчальних предметів, що і є 

«міжпредметними зв’язками» [52, c. 10]. 

Визнаючи різницю між навчанням різним предметам на основі 

міжпредметних зв’язків (використання змісту одних дисциплін для 

поглибленого трактування інших) й  інтегрованим навчанням (сукупного 

змісту різних предметів як єдиної предметної цілісності), вчені визначали 

різні цілі таких видів навчання. У першому випадку  міжпредметний 

взаємозв’язок у  процесі навчання здійснювався  з метою:  

1) нівелювання інформаційної розрізненості при вивченні технічних і 

гуманітарних предметів;  

2) формування у студентів мотивації до вивчення різних предметів, 

зміст яких не є ідентичним, але досить взаємопов’язаним та направлений на 

розширення спектра розумової діяльності.  

Так, наприклад, якщо при вивченні законів фізики, викладач пояснює 

не тільки їх суть, а й розкриває історичні та економічні передумови їх 

виникнення, у студентів з’являється шанс глибше осмислити і на довше 

запам’ятати їх. 

У другому випадку  інтеграція предметів в одну предметну цілісність 

здійснювалася з метою:  

1) компактного вивчення основ наук, яке в даний час обумовлюється 

стрімким накопиченням нової різногалузевої інформації і неможливістю, а 

також відсутністю необхідності її детального вивчення всіма учнями  за 

обмежений навчальний час;  
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2) формування  у студентів цілісного сприйняття подій і явищ 

навколишньої дійсності, розвитку у них творчого мислення і права 

самостійного вибору предметів для поглибленого вивчення. 

Отже, можна стверджувати, що термін «інтеграція» почав активно 

вживатися лише з XIX століття, коли відбувалося утворення зв’язків між 

раніше відокремленими галузями знань.  

Відповідно до наукових розвідок під інтеграцією розуміють: 

 поєднання в єдине ціле частин, елементів і компонентів, які до 

цього існували окремо, з ускладненням і зміцненням зв’язків між ними [52].  

 процес (або дія), спрямований на поєднання різних елементів, 

відновлення цілісності.  

 як процес, пов'язаний з об'єднанням в ціле різних частин і 

елементів [52, с. 35].  

Під педагогічною інтеграцією, за словами І. Зверєва та В. Максимової, 

слід розуміти поєднання в одному синтезованому курсі (розділі, блоці) 

елементів різних навчальних предметів, наукових понять і методів різних 

дисциплін [52]. В загальному значенні, педагогічна інтеграція визначається 

як з’єднання декількох навчальних предметів в один, де наукові поняття 

корелюються загальним змістом та методами викладання.  

Поняття інтеграції в освіті є достатньо багатогранним та може 

включати зміни, що відбуваються на різних рівнях. Проте спільним для будь-

яких інтеграційних процесів є формування єдностей між окремими 

елементами шляхом виявлення спільних рис між ними. Серед ступенів 

інтеграції розрізняють предметну (між об’єктами дослідження чи складними 

проблемами), проблемну (між методами дослідження); горизонтальну (у 

природничих науках) і вертикальну (між групами наук) інтеграцію [52]. 

Принцип інтеграції активно використовується в освіті для 

встановлення зв’язків між окремими дисциплінами та для їхнього вивчення у 

поєднанні, що є основою формування цілісної картини світу. Як вважав 

Я. Коменський, все, що взаємопов’язане у природі, повинно викладатися у 
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подібному зв’язку, а важливою умовою створення цілісної системи знань є 

встановлення зв’язків між навчальними предметами [52]. Ця ідея набуває все 

більшої популярності останнім часом в системі вищої освіти.  

Оскільки було доведено, що інтегроване навчання сприяє швидшому 

засвоєнню, поглибленню, систематизації та закріпленню знань, створюються 

інтегровані програми, що дозволяють органічно комбінувати різні 

дисципліни та сприяють всебічному розвитку студентів.  

В своїй роботі під інтегрованим навчанням, ми, вслід за 

Р. Мартиновою, розуміємо синтез декількох процесів навчання в одне 

процесуальне середовище, що передбачає одночасне набуття знань та вмінь у 

декількох видах діяльності: професійній та іншомовній [93].  

Інтеграція змісту навчальної дисципліни «Іноземна мова» в закладах 

вищої освіти зі змістом професійної підготовки майбутніх економістів 

дозволить їм не лише набути компетентності, які забезпечать їхню 

конкурентоспроможність на ринку праці, а й розробити власну стратегію 

оволодіння іноземними мовами в межах підвищення рівня [93].  

Визначальними для  професійної підготовки майбутніх фахівців є такі 

аспекти поняття «інтеграції» [52, 93]:  

–  встановлення  єдності різноманітного, тобто всебічний розгляд 

процесів і явищ, які вивчаються спорідненими навчальними предметами;  

–  структурування навчального матеріалу споріднених навчальних 

предметів в узагальнені комплекси знань із встановленням істотних зв’язків;  

–  реалізація принципу доповнення в навчальному пізнанні. 

На сьогоднішній день існує два основних підходи до визначення змісту  

інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців. Згідно з 

першим, зміст інтегрованого підходу включає інтеграцію змісту, форм і 

методів навчання. Прихильники другого підходу вважають, що процес 

інтеграції знань має також враховувати процес взаємодії суб’єктів 

викладання та учіння. Тобто, під змістом інтегративного підходу у 

професійній підготовці у вищій школі слід розуміти  єдність процесів 
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інтеграції змісту, форм та методів навчання і процесу взаємодії суб’єктів 

викладання та навчання при домінуючому значенні процесу інтеграції змісту 

[93]. 

Отже, аналіз практичного досвіду інтегрованого навчання дає підстави 

виокремити такі засади його організації:  

1. Інтеграція на предметному рівні: поєднання змісту іншомовної 

підготовки зі змістом профільних професійних дисциплін. 

2. Інтеграція на рівні методів навчання: презентації, проекти, 

дослідження. 

3. Інтеграція на рівні форм навчання: компіляція різноманітних форм 

організації навчального процесу.  

4. Горизонтальна (у природничих науках) та вертикальна (між групами 

наук) інтеграції. 

Сучасному стану вищої школи притаманний ряд глибоких протиріч. 

Найважливішим із них є протиріччя між інтеграцією і диференціацією, яке 

виявляється перш за все у тому, що предметно-диференційована побудова 

навчального плану не відповідає необхідній орієнтації навчання на кінцеві 

результати. Іншими словами, маємо протиріччя між необхідністю інтеграції 

знань навчальних предметів відносно кінцевих цілей навчання і виховання у 

вищій школі і диференціацією їх викладання. 

Тому, спираючись на досвід попередників, В. Нічишина  виділяє 

об’єктивні передумови інтегрованого навчання: 

– необхідність подолання існуючого на сьогоднішній день протиріччя 

між якістю отримуваних у вищій педагогічній школі знань та соціальним 

замовленням на підготовку майбутніх фахівців (формування у студентів 

умінь переносити  i трансформувати предметні знання у нові ситуації, з 

предмета в предмет, з навчальної у ненавчальну діяльність); 

– необхідність подолання розрізненості, фрагментарності знань з 

метою формування цілісних їх систем, оскільки  якість підготовки фахівців 

залежить не тільки від рівня засвоєння знань окремих дисциплін, але і від 
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взаємодії між областями знань, які складають теоретичну основу діяльності 

фахівців; 

– необхідність поглиблення та поширення існуючих у студентів 

досвіду та поглядів на наукові знання (формування уміння самостійно 

мислити на основі предметних знань) [93]. 

Кожен навчальний процес повинен базуватися на певних принципах. 

Отже, серед принципів реалізації інтегрованого навчання у процесі 

професійної підготовки у закладі вищої освіти можна виокремити наступні: 

– цільовий, що визначає, на яких загальнодидактичних положеннях 

базується інтегроване навчання, які функції воно повинно виконувати; 

– загальнодидактичний, що включає положення, загальні для всіх 

дисциплін предметної підготовки у вищому навчальному закладі; 

– функціональний, який би розглядав функції інтегрованого 

навчання та інтегрованих курсів в сучасній системі вищої професійної освіти; 

– змістовий, що визначає критерії та принципи відбору змісту і 

структури інтегрованого навчання та інтегрованих курсів; 

– навчальний, що визначає систему найбільш ефективних методів і 

форм навчання; 

– розвиваючий, що встановлює цілі, способи, засоби і плановані 

результати розвитку студентів [93]. 

Щодо механізмів інтеграції стосовно структури вищої професійної 

освіти, можна виділити наступні: 

– врахування традицій викладання дисциплін предметної 

підготовки у закладі вищої освіти; 

– дедуктивно-індуктивний розгляд об'єктів інтеграції; 

– встановлення міжпредметних і міждисциплінарних зв'язків між 

дисциплінами, що викладаються у ЗВО; 

– сполучуваність явищ різного порядку, пов'язаних між собою на 

основі визначення мети; 



77 
 

– інтеграційна основа викладання, що передбачає, з одного боку, 

створення в процесі навчання оптимальних умов для прояву різних видів 

активності (навчальної, пізнавальної, ігрової, комунікативної, професійної), а 

з іншого боку – залучення матеріалу для формування у студентів цілісного 

уявлення про себе, майбутньої професії, існуючому світі і самовизначенні і 

самореалізації в цьому світі [93]. 

Підсумовуючи окреслене, слід зазначити, що застосування 

інтегрованого методу навчання в освіті набуває все більшої популярності. 

Перспективним способом розгортання інтеграції у процесі професійної 

підготовки у ЗВО з метою формування на стику наявних предметних знань 

цілісних систем знань є формування системи предметно-інтегрованого 

навчання на основі єдності принципів доповнення, відповідності та 

наступності в навчанні.  

Зважаючи на зазначене, інтеграція  змісту профільних дисциплін та 

іноземної мови, моделювання професійної діяльності з урахуванням 

міжнародних зв’язків вважаються пріоритетними під час професійної 

підготовки майбутніх економістів в закладах вищої освіти.  

Аналіз існуючих стандартів підготовки майбутніх економістів свідчить 

про те, що випускники закладів вищої освіти мають бути готовими до 

вирішення професійних завдань, зокрема на міжнародному рівні, отже мають 

володіти іноземною мовою на високому рівні. Означене передбачає пошук 

нових контекстів вирішення професійних завдань іноземною мовою: 

опанування специфіки економічних текстів, вивчення системи звітності та 

особливостей фінансової документації на міжнародному рівні (англійською 

мовою, оскільки вона є засобом міжнародного ділового спілкування). 

Оформлення економічної документації відповідно до міжнародних 

стандартів виходить за межі простого перекладу з однієї мови на іншу та 

потребує додаткових знань. Отже, виникає необхідність опанування не лише 

термінологічного апарату, лексико-граматичних структур, професійних 

кліше, а й вивчення культурних традицій, образу мислення зарубіжного 
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фахівця економічного профілю. Відповідно до цього можна стверджувати, 

що інтеграція іншомовної та професійної підготовки сприятиме розвитку у 

майбутніх економістів здібностей до аналізу та інтерпретації економічної та 

фінансової інформації та, що найважливіше – узгодженню освітніх та 

професійних стандартів.  

Виходячи з положення про те, що інтеграційні процеси в освіті мають 

закономірний характер та обумовлені цілою низкою  пов’язаних між собою 

факторів, таких як інтеграція наук, соціальне замовлення, розвиток системи 

освіти тощо, ми дійшли висновку, що взаємодія профільних предметів 

економічної галузі та іноземної мови підпорядковується загально 

дидактичним закономірностям інтеграції дисциплін. Така взаємодія 

різнобічна, а зв'язок між елементами, що інтегруються залежить від 

системоутворюючих факторів, форми організації, домінуючих змістових 

компонентів [13, с. 10]. 

Інтеграція іноземної мови та економічних дисциплін має відбуватися 

на міжпредметній основі на рівні дидактичного синтезу. Як зазначає М. 

Багарядцева, найважливішим фактором є дуалізм професійно-лінгвістичної 

природи змісту інтегрованого навчання. Це передбачає визнання іноземної 

мови універсальним інструментом мовленнєвої діяльності, що 

характеризується єдністю планів змісту та вираження. Отже, вивчення 

економічних дисциплін передбачає вивчення та набуття професійно 

значущих знань та вмінь, а опанування іноземної мови – набуття системи 

необхідних мовних та мовленнєвих засобів для грамотного вираження 

необхідного змісту.  

Через організацію взаємозв’язку навчальних дисциплін на основі 

міжпредметної інтеграції та координації іноземна мова дає можливість 

сформувати у студентів-економістів цілісну картину світосприйняття. П. 

Кулагін вбачає у міжпредметній координації засіб для подолання штучних 

меж між окремими системами знань, що засвоюються студентами-

економістами в процесі вивчення різних дисциплін. З огляду на специфіку 
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економічної підготовки, здійснення такої координації передбачає 

цілеспрямоване використання всього арсеналу форм, методів, прийомів, 

педагогічних засобів, які допомагають виявити нові можливості їх 

використання у викладанні різних дисциплін за профілем. У контексті 

підготовки економістів, як і в цілому при інтегрованому підході, дослідники 

розрізняють власне інтеграцію, тобто об’єднання декількох дисциплін в одну, 

у котрій наукові поняття зв’язані загальним змістом і методами викладання, і 

координацію, тобто ретельно розроблений взаємозв’язок дисциплін.  

Під міжпредметною координацією в навчальному процесі студентів-

економістів Р. Гришкова має на увазі постійний динамічний багатосторонній 

зв'язок у навчання іноземної мови за професійним спрямуванням та фахових 

економічних дисциплін, що виступають замовниками спеціальної лексики, 

необхідної для іншомовного професійного спілкування, якого мають навчити 

викладачі на заняттях з іноземної мови.  

Міжпредметна координація розглядається як необхідність оволодіння 

викладачами іноземної мови спеціальною професійною лексикою для 

навчання студентів економічних спеціальностей та використання фахових 

знань студентами у вивченні професійно спрямованої іноземної мови. Вона 

сприяє формуванню у  студентів мотивації до вивчення іноземної мови, 

набуття міжкультурної та комунікативної компетенції, баченню різних 

підходів до вирішення проблем, розвитку продуктивного мислення, 

можливості запозичувати світовий економічний досвід творчо з урахуванням 

національної специфіки розвитку економіки, налагоджувати міжпредметні 

зв’язки у майбутній професійній діяльності.  

Щодо форми організації міжпредметної інтеграції, перевагу можна 

надавати інтегрованим курсам, оскільки вони мають більш високий рівень 

цілісності ніж інтегровані заняття або окремі фрагменти занять та 

відкривають нові можливості для встановлення міжпредметних зв’язків в 

системі предметів, що розглядаються.  
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Проте К. Іноземцева зазначає, що інтегрований підхід у навчальному 

процесі майбутніх економістів може варіюватися за рівнями – від 

консультацій щодо понятійного термінологічного апарату до більш щільної 

міждисциплінарної взаємодії викладачів економічних дисциплін з 

викладачами іноземної мови [56]. 

 Під міждисциплінарною взаємодією в цьому випадку розуміється 

рівнева структура педагогічної взаємодії викладачів, що спрямована на 

забезпечення підготовки майбутніх економістів, здатних до інтеграції зі 

світовою професійною спільнотою [95, с. 93]. Така взаємодія повинна 

відбуватися на принципах спільності цілей та цінностей підготовки 

майбутніх економістів, спільної творчості та колективної відповідальності за 

результати спільної діяльності [95].  

Проте, якісна організації міждисциплінарної взаємодії та 

співробітництва викладачів економічних дисциплін та викладачів іноземних 

мов є важливою та необхідною умовою формування здатності та  готовності 

майбутніх економістів до розв’язання професійних завдань в контексті 

іншомовної міжкультурної комунікації.  

Серед особливостей інтегрованої підготовки (професійної та 

іншомовної) майбутніх економістів в закладах вищої освіти можна 

виокремити такі:  

– забезпечення спільної діяльності щодо підготовки навчальних 

матеріалів з урахуванням професійних та комунікативних потреб майбутніх 

економістів на основі інформаційного взаємообміну;  

– організація та проведення спільної викладацької діяльності 

(бінарні форми організації занять тощо);  

– визначення інтегрованих вимог до рівня сформованості 

міждисциплінарних компетенцій, які становитимуть основу професійних 

компетенцій майбутніх економістів;  

– професійний розвиток за рахунок взаємозбагачення викладачів 

досвідом міждисциплінарної взаємодії в освітньому процесі [95]. 
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На основі результатів досліджень, визначаються вимоги до 

міжпредметної інтеграції та координації щодо узгодження роботи на рівні 

відповідних кафедр (профільних та мовних) й окремих викладачів під час 

підготовки майбутніх економістів. Серед найважливіших такі [51]:   

– виокремлення міжкультурних аспектів фахових економічних 

дисциплін;  

– узгодження навчальних планів щодо забезпечення послідовності 

вивчення професійно важливих тем рідною та іноземною мовами;  

– усвідомлення викладачами фахових економічних дисциплін та 

іноземної мови комплексу цілей, яких необхідно досягти в процесі реалізації 

міжпредметної інтеграції та координації;  

– введення та обґрунтування поняття міжкультурної компетенції та 

її вагомості у майбутній професійній діяльності;  

– реалізація міжпредметної координації на основі групових та 

індивідуальних форм навчання з організацією систематичної самостійної 

роботи студентів-економістів;  

– проведення занять з іноземної мови з використанням методів 

навчальної діяльності, які здатні актуалізувати міжпредметні зв’язки та 

міжкультурну комунікацію (моделювання ситуацій, ділові ігри, колоквіуми, 

круглі столи за матеріалами індивідуальної роботи, виклад матеріалу 

економічного спрямування у вигляді презентацій, майстер-класи, дискусії 

тощо).  

Важливим аспектом інтегрованого навчання майбутніх економістів є 

виокремлення домінуючого компонента такої інтеграції – лінгвістичного чи 

професійного. Йдеться про те, що вивчення іноземної мови на різних 

проміжках часу має свої специфічні особливості відповідно до професійних 

цілей. Таким чином, відбувається поетапна інтеграція. Дослідники (М. 

Адамко [2], Л. Кучер [84], В. Прошкін [139], І. Ярощук [224] та ін.) 

виокремлюють три етапи реалізації інтеграції в навчальному процесі 

майбутніх економістів.  



82 
 

На початковому етапі більшої уваги слід приділяти мовному аспекту.  

Саме тому навчання на цьому етапі спрямоване на вивчення мовного 

матеріалу обраної частини предметного змісту, а іншомовна діяльність, яка 

здійснюється у цей період, залежить від сутності та обсягу кожної змістової 

частини. Слід зазначити, що на початку такої інтеграції обсяг іншомовних 

одиниць професійної сфери досить обмежений, а тому виклад теоретичного 

матеріалу професійної тематики в повній мірі не є можливим. Дослідниця М. 

Адамко називає цей етап лінгвопонятійним з домінуванням іншомовної 

мовленнєвої діяльності в її умовно-мовленнєвій формі над професійною [2, с. 

14]. Таке домінування виявляється у тому, що іноземна мова у цей період її 

опанування є метою навчання, а предмет професійної діяльності – засобами. 

Цими засобами виокремлюється мовний та мовленнєвий матеріал, 

одиницями навчання якого є термінологічні одиниці, лексичні та граматичні 

конструкції.  

Поступово накопичуючи знання мовної специфіки економічної сфери 

та вміння оперувати мовними та мовленнєвими одиницями з’являється 

можливість більш широкої презентації предметного матеріалу та глибшого 

занурення в нього, що є передумовою для переходу на наступний етап 

навчання.  

На другому етапі інтеграції навчання спрямоване на сприйняття та 

розуміння основного змісту частини матеріалу професійної предметної сфери 

іноземною мовою. На цьому етапі майже не зустрічаються незнайомі мовні 

явища, що дозволяють студентам-економістам без перешкод розуміти 

необхідний матеріал. Презентацію предметної інформації можна навести у 

формі інтерактивної лекції іноземною мовою, що сприятиме одночасному 

засвоєнню економічної дисципліни та вдосконаленню іншомовної 

підготовки. За визначенням М. Адамко, цей етап інтеграції можна вважати 

предметно-мовленнєвим з однаковою активністю в навчально-професійній та 

іншомовній діяльності та увагою як до мовлення, так і до змісту [2].  
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На третьому, просунутому етапі основну увагу відведено змістовому 

економічному аспекту з огляду на існуючий мовний запас [13]. Здійснюється 

активізація одночасного розвитку  у студентів-економістів вмінь практичного 

застосування професійних (теоретичних) та іншомовних знань. Потенціал 

іноземної мови зростає до рівня використання мови як засобу вдосконалення 

предметних знань. Визначити цей етап можна як освітньо-діяльнісний, 

оскільки саме на цьому етапі повною мірою реалізуються два види діяльності 

– освітня та іншомовна [2].  

В цілому здійснений нами аналіз науково-педагогічної та методичної 

літератури свідчить про те, що інтегрований підхід у навчанні сприяє 

розширенню соціально-пізнавального досвіду студентів в контексті 

поставлених викладачем конкретних навчально-виховних завдань, 

інтенсивному розвитку здібностей студентів в аспекті вибраної тематики; 

формуванню інтересу до подій і явищ дійсності, вихованню особистості, 

розвиває загальнонавчальні навички. Реалізація міжпредметної інтеграції 

сприяє формуванню наукової картини світу з огляду на специфіку 

майбутньої професії, розширенню світогляду, розвитку ерудиції.  

Однак хоча дослідження останніх років й демонструють позитивні 

тенденції у підготовці майбутніх економістів, вони не стали основою 

практичної організації навчального процесу. Аналіз нормативних джерел 

(типових робочих програм, навчальних планів) не висвітлює основні засади 

формування іншомовної компетентності майбутніх економістів.  Відповідно, 

актуальність підготовки студентів економічного профілю визначається 

зростаючими вимогами суспільства до їхньої професійної підготовки взагалі 

та підвищення рівня іншомовної підготовки зокрема. Оскільки закладам 

вищої освіти необхідно підгоготувати фахівця, здатного виступати 

повноцінним учасником міжкультурного спілкування перш за все в 

професійній сфері, вбачаємо за необхідне пошук шляхів підвищення якості 

процесу формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів,  



84 
 

створення специфічних науково-методичних засад, покликаних сприяти 

покращенню означеного процесу.  

Перспективою подальшого дослідження іншомовної компетентності 

повинна стати розробка моделі формування іншомовної компетентності 

майбутніх економістів з урахуванням можливості застосування інтегрованого 

навчання.  

Проведений аналіз також свідчить про те, що взаємодія професійної 

підготовки майбутніх економістів в закладах вищої освіти та її вагомої 

складової – іншомовної підготовки стає більш узгодженою за рахунок 

розроблених в Європе рівнів  комунікативних компетенцій (європейський 

мовний портфель), рівнів комунікативних характеристик мовленнєвої 

поведінки в професійній сфері, вивчення ключових компетентностей 

майбутніх фахівців, модульної та рівневої будови системи освіти, програмно-

методичного забезпечення, автономного навчання.  Проте, незважаючи на 

певні здобутки, іншомовна освіта досі залишається вузько професійно 

зорієнтованою, що знаходить вияв у вивченні лише певних тем професії та 

недооцінці університетською спільнотою професійної значущості 

іншомовної освіти: модулі досить часто складаються безсистемно, укладання 

мовних портфелів має місце лише у поодиноких випадках, взаємодія 

профільних та мовних кафедр слабка або неефективна. Усе це свідчить про 

нагальність та гостроту окресленої проблеми та вимагає створення 

спеціальних науково-методичних засад для якісної іншомовної професійної 

підготовки фахівців, зокрема економічного профілю. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз теоретичних основ формування іншомовної 

компетентності у майбутніх економістів в процесі інтегрованого навчання  

дає змогу зробити основні висновки до розділу:  
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1. В педагогічній літературі накопичено значний фонд робіт, в яких 

досліджуються різноманітні аспекти й підходи до вивчення проблеми 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів, 

здійснюється пошук нових шляхів і засобів  оптимізації означеного процесу.  

Проте незважаючи на інтенсивне дослідження явища іншомовної 

компетентності, однією з актуальних і мало розроблених в педагогіці та 

методиці викладання мов залишається проблема формування означеної 

компетентності у майбутніх економістів під час інтегрованого навчання.  

Узагальнивши теоретичний і практичний досвід науковців, вважаємо за 

доцільне розглядати професійну компетентність майбутніх економістів як 

комплексну систему знань, умінь і навичок, здатність володіння ними та 

застосовувати їх для виконання певних професійних функцій, вирішення 

завдань та проблем професійної сфери; а також низку професійно значущих 

якостей, які забезпечують можливість виконання професійних обов'язків (в 

економічній галузі) певного рівня;  іншомовну компетентність майбутніх 

економістів – як інтегративну системно-ціннісну та особистісно-професійну 

якість, що базується на спеціальних іншомовних знаннях та вміннях, 

ціннісному ставленні до майбутньої професійної комунікативної діяльності, 

усвідомленні її мотивів і забезпечує здатність особистості до здійснення 

іншомовної, міжмовної, міжкультурної й міжособистісної комунікації в 

усній та письмовій формах на різноманітну загальну й професійну 

(економічну) тематику. 

2. Визначено, що структура іншомовної компетентності майбутніх 

економістів містить: 1) мотиваційну складову, яка, окрім власне мотивації, 

також включає ціннісні та професійно значущі якості особистості; 2) мовну 

компетенцію, яка має вияв у низці сформованих іншомовних знань як знань 

особливого роду, що є засобом активізації свідомості та їх словесного 

вираження в процесі формування думки й мови іноземною мовою; 

3) мовленнєву компетенцію, що передбачає сформованість іншомовних 
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умінь, які є комплексом пізнавальних дій, спрямованих на вирішення 

певних завдань на базі сформованих знань іншомовної діяльності.  

3. Результати здійсненого аналізу зарубіжного (Велика Британія, 

Німеччина, Італія, Фінляндія, Естонія, В’єтнам, Грузія, Ізраїль, Китай, 

Сінгапур, Туреччина) та українського досвіду іншомовної підготовки 

майбутніх економістів дали підстави констатувати таке.  

По-перше, у зарубіжних країнах значну увагу приділяють 

формуванню іншомовної компетентності майбутніх фахівців. Аналіз 

науково-педагогічної та методичної літератури, нормативно-правових 

документів дав змогу виокремити провідні напрями такої роботи, серед 

яких: концепція інтегрованого оволодіння мовою та змістом навчання 

(«CLIL – Content and language integrated learning»); концепція змішаного 

навчання («Blended Learning»); концепція лінгвістичної самоосвіти та 

самопідготовки до іншомовної комунікативної діяльності.  

По-друге, однією з провідних ідей розвитку сучасної української 

мовної освіти проголошено активний розвиток володіння іноземними 

мовами. Це зумовлює пошуки закладів вищої освіти в напрямі модернізації 

процесу професійної іншомовної підготовки. Проте, у більшості з них 

провідним документом, яким керуються освітяни для підготовки робочих 

програм з вивчення іноземної мови студентами нефілологічного профілю, 

зокрема економічного, є програма з англійської мови для професійного 

спілкування (АМПС), реалізація якої забезпечена усталеними традиційними 

методами.  

По-третє, одним з актуальних напрямів реалізації іншомовної 

професійної підготовки як за кордоном, так і в українському освітньому 

просторі є інтегрований підхід. 

Основні результати першого розділу викладено у публікаціях [207], 

[208], [210], [214], [215]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

 

2.1 Структурно-функціональна модель формування іншомовної 

компетентності у майбутніх економістів у процесі інтегрованого 

навчання 

 

З метою визначення сутності процесу формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання, 

необхідним вважаємо створення моделі, за якою буде здійснюватися 

означений процес.  

За визначенням В. Штоффа, який уперше заговорив про означене 

поняття, модель є узагальненою, матеріально реалізованою системою, яка 

розкриває об’єкт дослідження та дає про нього необхідну інформацію  [262]. 

Проте в педагогіці існують також й інші тлумачення  даного феномена, згідно з 

якими під моделлю розуміють:  

– інформаційний образ реального об’єкта, що комплесно відображує 

його складові (І. Бажин) [11, с. 131]; 

– штучно створений об’єкт у вигляді схеми, знакових форм або формул, 

який відтворює у загальному вигляді структуру, властивості та взаємозв’язки 

між його складовими [56, c. 22]; 

– штучно створена знакова система, дає можливість здійснити певну 

перевірку інформації під час конкретного дослідження [146, c. 37]. 

Поняття моделі є основою методу моделювання, який має за мету 

імітацію реально існуючої педагогічної системи шляхом розробки спеціальних 

моделей, які відтворюють принципи організації та функціонування цієї 
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системи» [176] та передбачає створення  й вивчення моделей певних явищ та 

об’єктів заради вдосконалення їхніх характеристик, раціоналізації способів 

їхньої побудови, управління й керування ними тощо.  

Моделювання виконує низку важливих функцій, серед яких 

ілюстративна, пояснювальна, прогностична, критеріальна, евристична, 

перетворювальна [255].  

У педагогічній теорії «моделювання» має суттєве значення, 

гносеологічно-пізнавальний характер  [117] та  визначається як 

опосередковане практичне або теоретичне дослідження педагогічного об’єкта, 

що вивчає не сам об’єкт безпосередньо, а уявну допоміжну штучну систему, 

що перебуває в об’єктивній відповідності до об’єкта пізнання та дає певну 

інформацію про сам об’єкт та його елементи [117]. 

Окрім того,  модель у педагогічному процесі –  не лише відображення 

деякого конкретного стану педагогічної реальності, але й «форма 

спроектованої подальшої діяльності, репрезентація здійснення майбутньої 

практики і засвоєних форм певної діяльності» [35, c. 11].  

Модель у педагогічному процесі може бути проекцією, окрім існуючої 

теперішньої або минулої педагогічної реальності, ще й запланованої 

майбутньої [102, с. 196]. 

Під час проектування моделі формування у майбутніх економістів  

іншомовної компетентності в процесі  інтегрованого навчання ми 

застосовували раціональні елементи існуючих моделей. Оскільки модель, по-

перше, простіша та більш доступна для дослідження, на відміну від реального 

об’єкта (в контексті нашого дослідження – процесу формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання); по-

друге,  дає змогу ефективно керувати процесом формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання, 

випробовуючи різні шляхи його здійснення; по-третє,  надає інформацію про 

минулий, сучасний або майбутній стан досліджуваного процесу; 

експериментальна структурно-функціональна модель дозволяє створювати 
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аналітичну картину для гіпотетичного розгляду окремих аспектів у певних 

взаємозв’язках процесу формування у майбутніх економістів  іншомовної 

компетентності під час інтегрованого навчання.  

Аналізуючи існуючі моделі в педагогічній теорії, ми спиралися на 

розробку структурно-функціональної моделі формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання, 

оскільки вона дає змогу відобразити всі найважливіші та значущі структурні 

елементи досліджуваного явища, а також чинники та взаємозв’язки, які його 

характеризують (І. Новік [117], Ю. Фролов [197]). 

Структурно-функціональну модель формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання у 

нашому дослідженні ми будемо розглядати як певний засіб наукового 

пізнання й з’ясування зв’язків між елементами  та  розуміти як узагальнений 

абстрактний образ означеного досліджуваного процесу, що містить цілісну 

систему взаємопов’язаних блоків, методів, принципів, умов, механізмів, 

засобів та етапів його реалізації.  

Іншомовна підготовка майбутніх економістів – складний та тривалий 

процес, побудований з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності в галузі економіки. Для здійснення успішної та якісної іншомовної 

професійної комунікації майбутнім економістам слід володіти іноземною 

мовою на достатньому для цього рівні. Отже, процес формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання – 

складний інтегративний феномен, що має структуру, зміст, якісні 

характеристики і може бути реалізований на освнові створених та 

відпрацьованих певних науково-методичних засад.  

У науковій літературі поняття «засада» має різні дефініції. Деякі 

дослідники визначають її як сукупність взаємозумовлених та взаємозалежних 

обставин певного процесу діяльності [148]; інші –  як комплекс  зовнішніх та 

внутрішніх чинників й обставин освітнього процесу, від реалізації яких 

залежить досягнення поставлених дидактичних цілей [144].   
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В педагогіці  під «засадами» розуміється сукупність змінних соціальних, 

зовнішніх та внутрішніх чинників, що зумовлюють фізичний, психічний та 

моральний розвиток людини, поведінку, виховання й навчання та цілісне 

формування особистості [219]. Окрім того, засади створюють основу для дій, 

що призводять до бажаного результату.   

Враховуючи специфіку освітньої системи вищої школи в науково-

педагогічних дослідженнях доречно створювати науково-методичні засади для 

розробки певної моделі підготовки фахівців.  

Під науково-методичними засадами в цьому випадку розуміють 

сукупність об’єктивних можливостей навчання та виховання [127]; сукупність 

об’єктивних організаційних, педагогічних та методичних рішень, що 

забезпечуватимуть успішне розв’язання поставлених завдань [11].  

 В цілому, коли йдеться про науково-методичні засади, то мається на 

увазі обставини, що сприяють розвитку певних якостей особистості та 

забезпечують всебічну методичну й методологічну підтримку організації 

освітнього та навчального процесу [160]; сукупність організації змісту, 

методів, форм, засобів і прийомів, які забезпечуватимуть успішне вирішення 

поставлених завдань [139]; необхідні й достатні обставини, що впливатимуть 

на ефективність навчально-виховного процесу [17].  

На думку науковців, саме завдяки якісно розробленим та описаним 

науково-методичним засадам умовам створюються обставини, за яких буде 

відбуватися цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 

підготовки майбутніх фахівців [221].  

Як свідчить аналіз наукових джерел, науково-методичні засади  

покликані зумовити планування таких обставин, які суттєво впливатимуть на 

перебіг навчального процесу, досягнення успішного результату цього процесу 

та спрямовуватимуться на покращення його якості.   

Відповідно до наведеного в наукових джерелах розуміння, сутність 

науково-методичних засад полягає в синтезі об’єктивних можливостей змісту 

освіти, методів, організаційних форм і матеріальних можливостей, які 
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сприятимуть  реалізації обраної мети, розв’язанню поставлених методичних 

завдань, досягненню необхідного запланованого результату  [76].  

На нашу думку, науково-методичні засади формування у майбутніх 

економістів  іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання  – це 

зовнішні чинники впливу на внутрішні мотиви, що свідомо створюються в 

педагогічній діяльності викладачів і навчальній діяльності студентів з метою 

формування іншомовних комунікативних знань, умінь та навичок  

професійного спілкування, необхідних у майбутній професійній діяльності в 

сфері економіки. 

Враховуючи специфіку іншомовної підготовки майбутніх економістів в 

закладах вищої освіти, закономірності формування у них іншомовної 

компетентності,структурних компонентів цього процесу; принципів освіти з 

урахуванням форм, методів, засобів навчання нами розроблено структурно-

функціональну модель формування у майбутніх економістів  іншомовної 

компетентності в процесі інтегрованого навчання  (рис. 2.1). 

Модель є комплексною за структурою і складається з таких 

взаємопов’язаних блоків:  

 1) цільового, що відображає мету навчального процесу; 

 2) методологічного, який спирається на підходи та принципи й 

обґрунтовує виокремлення науково-методичних засад ефективної реалізації 

моделі;  

3) змістово-процесуального, що містить складові іншомовної 

компетентності; ґрунтується на визначенні науково-методичних засад та 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до них;  

4) результативного, що характеризує критерії, показники, рівні 

ефективності означеного процесу. 
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Рис. 2.1. Структурно-функціональна модель формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання 
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Цільовий блок ґрунтується на нормативно-законодавчій основі 

іншомовної підготовки в закладах вищої освіти; вимогах до кваліфікованих 

фахівців економічного профілю. Він висвітлює мету, яка полягає у 

формуванні у майбутніх економістів іншомовної компетентності в процесі 

інтегрованого навчання, а також завдання, що відповідають її складовим, а 

саме: 1) розвиток мотиваційної та ціннісної основи іншомовної 

комунікативної діяльності; 2) формування мовної компетенції; 3) формування 

мовленнєвої компетенції. 

Методологічний блок презентує методологічну основу процесу 

формування у майбутніх економістів  іншомовної компетентності в процесі 

інтегрованого навчання, яка базується на підходах, що найбільш 

відповідають особливостям, цілям і загальним вимогам  іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, серед них такі: компетентнісний, 

інтегрований, особистісно-орієнтований, діяльнісний. Відповідно до підходів 

виокремлено принципи – професійної мовної спрямованості, іншомовної 

комунікативної взаємодії, ситуативно-тематичної організації навчання, 

інтеграції іншомовної підготовки зі змістом спеціальних дисциплін, 

полікультурності.  

Змістово-процесуальний блок презентує науково-методичні засади, які 

визначають особливості його організації:  

1) інтеграція навчального змісту професійної підготовки майбутніх 

економістів або предметна інтеграція;  

2) інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх економістів, 

заснованих на різних видах їх навчально-професійної діяльності; 

3) інтеграція форм освітнього процесу.  

Зазначений блок містить навчально-методичне забезпечення реалізації 

кожної із визначених науково-методичних засад та відображає перелік 

спеціально розроблених методів (метод кейсів; метод ментальних карт; 

ситуаційне моделювання; ділові та рольові ігри; тренінгові вправи; 
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презентації, проблемні дискусії тощо); форм (практичні заняття з мови в 

навчальній аудиторії; змішане навчання («Blended Learning»); перевернуте 

навчання («Flip-the-classroom technique»); бінарні лекції; самостійна робота 

з дистанційними онлайн-курсами тощо) та засобів навчання (мультимедійні 

засоби; комп’ютерні тренажери; аудіовізуальні та графічні редактори; 

дистанційна онлайн-платформа; підручники, посібники, словники тощо), а 

також основні його етапи (початково-термінологічний, базово-мовленнєвий 

і професійно-комунікативний). 

Виокремлені науково-методичні засади з усім навчально-методичним 

забезпеченням сприяють ефективній реалізації всіх елементів розробленої та 

впровадженої в освітній процес досліджуваних фахівців структурно-

функціональної моделі, на кожному етапі (початково-термінологічному, 

базово-мовленнєвому, професійно-комунікативному) формування у 

майбутніх економістів іншомовної компетентності в процесі інтегрованого 

навчання.  

Результативний блок містить критерії (наявність позитивної мотивації; 

глибина і ґрунтовність іншомовних знань студентів-економістів, 

сформованість іншомовних умінь), рівні (низький, середній, достатній, 

високий), розроблені автором з метою визначення сформованості у 

майбутніх економістів  іншомовної компетентності в процесі інтегрованого 

навчання. 

Розглянемо детальніше окремі структурні елементи авторської моделі. 

У поставленій нами меті відображено цілісність процесу формування у 

майбутніх економістів іншомовної компетентності в процесі інтегрованого 

навчання, відповідно до цього було визначено педагогічні підходи, на яких 

означений процес вибудовувався. 

Компетентнісний підхід забезпечує набуття студентами необхідних 

вмінь (компетенцій), які дозволятимуть їм здійснювати ефективну професійну 

діяльність; містить цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання 

певних соціальних ролей, прояв компетенцій [146].  
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Окрім того, компетентнісний підхід зумовлює орієнтацію освіти на 

розвиток особистісних та професійних якостей, завдяки яким майбутній 

фахівець матиме змогу реалізувати себе в обраній професійній діяльності [146]. 

Дослідженню компетентнісного підходу в освіті присвячено 

фундаментальні праці вітчизняних та закордонних науковців, зокрема 

І. Зимньої [54], Л. Тархан [183], Ю. Татур [184], Ф. Шаріпова [217] та ін. 

Становлення компетентнісного підходу відбувалося в декілька етапів. На 

першому етапі в теорію та методику навчання було введено та визначено 

поняття «компетенція». На другому етапі було систематизовано та 

відокремлено поняття «компетенція» та «компетентність». На третьому етапі 

відбулося нормативне регулювання та закріплення означеного підходу в освіта 

на рівні загальнодержавних документів та документів Ради Європи [46]. 

Позитивною перевагою застосування компетентнісного підходу в освіті є 

подолання прірви між теорією та практикою, іншими словами – навчання через 

досвід. Завдяки методології компетентнісного підходу студенти мають змогу 

працювати з реальними завданнями, а не зі штучними ситуаціями, вчаться 

критично мислити та знаходити шляхи подолання проблем, що можуть 

виникнути під час майбутньої професійної діяльності [46].   

Роль викладача у даному випадку полягає в організації навчального 

співробітництва, підтримки дискусії, забезпеченні зворотного зв’язку та 

врахуванні здібностей студентів.  

Інший підхід, який також орієнтується на потенціал та якості студентів, 

це – особистісно орієнтований, що забезпечує широкий погляд на зміст 

іншомовної підготовки студентів-економістів, види навчальної діяльності, 

очікуваний результат; сприяє усвідомленню студентів-економістів власних 

комунікативних можливостей, своєї мовної особистості.  

Дослідниця І. Якиманська зазначає, що теоретичне призначення 

концепції особистісно орієнтованого навчання полягає в розкритті природи 

та умов реалізації особистісно розвиваючих функцій навчального процесу 

[224, c. 31]. Науковець В. Сєриков вбачає основну функцію особистісно 
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орієнтованої освіти в забезпеченні особистісного розвитку кожного суб’єкта 

навчального процесу, наполягаючи на визнанні студентом права на 

самовизначення та самореалізацію в процесі пізнання [159, c. 12].  

Особистісно орієнтована освіта ґрунтується на таких засадах: 

становлення й розвиток особистості відбувається з урахуванням її 

здібностей, нахилів, інтересів та потреб, ціннісних орієнтацій і суб’єктного 

досвіду. Взаємодія педагогів та студентів будується на принципах 

співробітництва, взаємоповаги й взаєморозуміння; створюються умови для 

реалізації та самореалізації особистості (навчання в співробітництві, 

проблемне навчання,  проектна діяльність тощо).  

Умовою й результатом особистісно орієнтованого типу навчання є 

сформованість у студентів-економістів  бажання й здатності самостійно 

вчитися, шукати в різних іншомовних джерелах інформацію і застосовувати 

нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та саморозвитку [159].  

Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає врахування 

комунікативних  потреб та інтересів кожного студента; визнання його 

самоцінності як активного носія суб’єктного досвіду професійного 

спілкування; врахування цього досвіду при конструюванні навчально-

виховного процесу [67].  

Особливістю означеного підходу є його зв'язок з окремими видами 

мовленнєвої діяльності, а отже пріоритетним вбачається комунікативна 

спрямованість навчального процесу, практичне використання мови для 

розв’язання професійних завдань.  

Специфіку комунікативно-діяльнісного підходу розкрито в працях 

О. Антонової, П. Гальперіна, В. Давидова, О. Дейкіної, В. Капінос, 

Л. Тростенцової, Л. Ходякової. Вчені наголошували на тому, що означений 

підхід спирається на принципи навчання, що розвиває, та психолінгвістичних 

основах комунікації як форми організації пізнання, а також спрямовується на 

формування колективно-пошукової діяльності [24]. Базисом комунікативно-

діяльнісного підходу є комунікативна діяльність, зорієнтована на 
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формування у студентів мовленнєво-мисленнєвих здібностей, вмінь та 

навичок професійної комунікації тощо [24]. 

Фундаментальними засадами комунікативно-діяльнісного підходу, як 

зазначають дослідники, є три універсальні принципи освіти: 

– принцип текстуальності, що створює умови для пізнання та 

розуміння культури шляхом читання текстів; 

– принцип комунікативності, завдяки якому навчальна діяльність 

здійснюється як своєрідна мовленнєва взаємодія того, хто формує 

висловлювання, та того, хто це висловлювання сприймає; 

– принцип рефлективності, що забезпечує опанування усіх 

компонентів комунікативної діяльності та усвідомлення особистістю своєї 

ролі в комунікативній ситуації [24] 

Окрім того, означений підхід набуває додаткового значення у зв’язку з 

розширенням сфер світового співробітництва, а отже, необхідністю 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема економічного профілю до 

міжкультурної іншомовної взаємодії, що висуває нові вимоги до іншомовної 

підготовки в контексті загальної професійної підготовки.  

Застосування комунікативного-діяльнісного підходу в межах нашого 

дослідження сприятиме формуванню у студентів-економістів вмінь 

орієнтування  у вирішенні мовних та мовленнєвих завдань, які виникають під 

час здійснення професійної комунікації, а також допоможе грамотно 

прогнозувати й контролювати перебіг мовленнєвої діяльності, оцінювати її 

результати; дасть змогу оволодіти високим рівнем граматичної правильності, 

достатнім для організації та контролю іншомовної мовленнєвої діяльності. 

Професійно орієнтований підхід передбачає формування у студентів-

економістів іншомовної компетентності з огляду на специфіку професійної 

комунікації, тобто з урахуванням конкретних професійних, ділових, 

наукових сфер і ситуацій  [129]. 

Професійно орієнтоване навчання – це професійна спрямованість не 

лише змісту навчального матеріалу, а й діяльності, яка складається з 
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прийомів та операцій, що формують професійні навички. Вона, по-перше, 

потребує інтеграції гуманітарних дисципліни  з профільними предметами; 

по-друге, ставить перед викладачем завдання навчити майбутнього фахівця 

на основі міжпредметних зв’язків використовувати мову як засіб 

систематичного розширення своїх професійних знань, а також як засіб, що 

допомагає формувати професійні вміння та навички [129]. 

Професійно орієнтоване навчання в закладах вищої освіти спрямоване 

на читання фахової літератури, вивчення професійної лексики та 

термінології, що є основною для подальшого професійного спілкування. 

Окреслений нами підхід до навчання передбачає формування у студентів 

комунікативної компетентності, зокрема іншомовної, яка даватиме 

можливість останнім здійснювати  спілкування у професійній, діловій, 

науковій сферах [195]. 

Значний внесок в розробку теорії професійно орієнтованого навчання 

зробив М. Ляховицький, який обґрунтував важливість професійної 

спрямованості навчального матеріалу в процесі вивчення іноземної мови 

студентами немовних спеціальностей. Дослідник наголошував на тому, що 

мова, яка вивчається, повинна стати засобом оволодіння професією, 

допомагати у вирішенні проставлених комунікативних завдань професійної 

сфери [195]. 

На основі названих підходів можливим є виокремлення провідних 

принципів, які є інструментальним відображенням педагогічної концепції  

[195].  

Залучення педагогічних принципів у процес іншомовної підготовки 

майбутніх економістів у контексті нашого дослідження було спрямоване на 

формування у них іншомовної компетентності під час інтегрованого 

навчання.  

Нами виокремлено такі педагогічні принципи, що сприяють 

ефективності означеного процесу: професійної мовної спрямованості, 

іншомовної комунікативної взаємодії, ситуативно-тематичної організації 
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навчання, інтеграції іншомовної підготовки зі змістом спеціальних дисциплін, 

полікультурності (характеристику принципів наведено в п. 1.2).  

Загалом процес формування у майбутніх економістів іншомовної 

компетентності під час інтегрованого навчання відповідно до авторської 

моделі розрахований на три етапи:  

1) І етап – початково-термінологічний, що передбачає набуття та 

поглиблення іншомовних знань майбутніх економістів; формування 

лексичного та термінологічного запасу, характерного для професійної 

діяльності; розвиток мотивації до вивчення мови як до засобу оволодіння 

професією та інструменту здійснення професійної діяльності. 

2) ІІ етап –  базово-мовленнєвий, який передбачає активну інтеграцію 

навчального змісту, формування у майбутніх економістів складових 

іншомовної компетентності, розвиток загальнокомунікативних та 

професійно-комунікативних вмінь.  

3) ІІІ етап –  професійно-комунікативний, що має за мету формування у 

студентів-економістів вмінь вирішення складних і нетипових професійно 

орієнтованих мовних і мовленнєвих завдань та самооцінки власних 

можливостей і дій, встановлення взаєморозуміння в іншомовному 

професійному спілкуванні. 

Упродовж вищезазначених етапів упроваджувалося розроблене нами й 

окреслене в авторській моделі навчально-методичне забезпечення 

формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності під час 

інтегрованого навчання завдяки: 1) інтеграції змісту дисциплін професійної 

економічної підготовки та дисциплін мовної підготовки; 2) інтеграції методів 

навчання (вербальних інтерактивних;  методу кейсів; методу ментальных карт 

(mindmapping);  ситуаційного моделювання; ділових та рольових ігор;  

тренінгових вправ;  презентацій;  проблемних дискусій (у межах («Flip-the-

classroom technique»);  круглих столів;  колоквіумів; 3) інтеграції форм навчання 

(практичні заняття з мови в навчальній аудиторії;  змішане навчання (Blended 

Learning): аудиторна та позааудиторна робота (з комп’ютерними 
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навчальними програмами, тренажерами, системами комп’ютерного 

тестування у комп’ютерних класах);  перевернуте навчання («Flip-the-

classroom technique»);  бінарні лекції; самостійна робота з дистанційними 

онлайн-курсами). 

У моделі виокремлено три базові складові формування іншомовної 

компетентності: мотивація до вивчення мови разом з мотивацією до 

самоосвіти та саморозвитку як засобів удосконалення подальшої професійної 

майстерності, комунікативної зокрема; низка сформованих іншомовних 

знань (мовна компетенція), перелік сформованих іншомовних умінь 

(мовленнєва компетенція). 

З урахуванням названих складових реалізація педагогічного 

забезпечення формування у майбутніх економістів іншомовної 

компетентності під час інтегрованого навчання передбачає розробку 

критеріїв і показників.  

Під «критерієм» розуміють якісну характеристику об'єкта дослідження, 

на основі якої робиться його оцінка, визначення або класифікація [252].  На 

нашу думку, критерій – це  певна ознака досліджуваного феномена, що 

дозволяє визначити або класифікувати його стан, рівні функціонування та 

розвитку. Показник, в свою чергу, є складовою частиною критерію і 

конкретним проявом сутності особливостей досліджуваного процесу або 

явища [221].  

Для розробки та конкретизації критеріїв сформованості іншомовної 

компетентності у майбутніх економістів було вивчено науково-педагогічну 

та методичну літературу, а також зроблено оцінку власного досвіду з 

іншомовної підготовки означених фахівців.  

Отже, сформованість мотивації у студентів-економістів до вивчення 

іноземної мови передбачає забезпечення сформованості системи мотивів та 

особистісних цілей, позитивного ставлення до іноземної мови як засобу набуття 

професії та здійснення професійної діяльності  [227]. 
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На формування позитивної мотивації до вивчення мови мають вплив 

численні фактори, серед яких індивідуальні властивості особистості, 

специфіка організації навчального процесу, зовнішні чинники.  

У контексті нашого дослідження сформованість мотивації у студентів-

економістів до вивчення іноземної мови визначається певними критеріями та 

показниками (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості 

мотивації у студентів-економістів до вивчення іноземної мови та 

лінгвосамоосвіти 

Критерії Показники 

наявність 

позитивної мотивації 

орієнтація на досягнення успіху в оволодінні іноземною мовою;  

спрямування на подальше самовдосконалення іншомових знань та 

вмінь, орієнтація на самоосвіту та лінгвосамоосвіту 

усвідомлення мети та 

прогнозованого 

результату 

іншомовної 

комунікативної 

діяльності 

усвідомлення мотивів навчальної діяльності з вивчення мови, 

ціннісне ставлення до майбутньої іншомовної комунікації 

усвідомлення мотивів розвитку іншомовних знань та вмінь, 

прагнення до покращення рівня володіння іншомовною 

компетентністю шляхом самостійної роботи з іноземними 

джерелами 

 

Сформованість  у майбутніх економістів мотивації до самоосвіти  та 

саморозвитку обумовлюються усвідомленням необхідності подальшого 

розвитку та вдосконалення мовних та мовленнєвих знань та вмінь вже після 

завершення навчання в університеті.  

Сформованість у студентів-економістів іншомовних знань  

визначається наявністю у них певної системи знань і особливостей їхнього 

прояву у сфері майбутньої професійної діяльності в галузі економіки. З 

урахуванням можливостей іншомовної підготовки, а також професійних 

потреб, назвемо основні знання, якими повинні володіти майбутні 

економісти, серед них:  

– знання термінів, що використовуються в документах фінансової 

звітності та контекста їхнього вживання; 
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– граматичні конструкції, характерні для економічних  текстів, 

сполучуваність слів на лексичному, морфологічному, фразеологічному та 

синтаксичному рівнях; 

– комунікативні знання усного та письмового мовлення іноземної 

мови для вирішення завдань міжособистісної та міжкультурної взаємодії; 

Критерієм рівня сформованості  цієї складової ми визначили глибину 

та ґрунтовність окреслених знань студентів-економістів про специфіку 

іншомовної комунікації в професійній сфері (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості у 

студентів-економістів мовної компетенції 

Критерії Показники 

глибина та ґрунтовність 

знань про специфіку 

іншомовної комунікації 

в професійній сфері 

знання про сутність, роль і особливості здійснення іншомовної 

комунікації  у сфері економіки 

знання лексичних та граматичних норм, термінології,  

комунікативних стратегій і тактик іншомовної професійної 

діяльності 

  

Формування та розвиток професійної та іншомовної комунікативної 

компетентності відбувається поступово через перехід від знання та розуміння 

термінів економічної галузі до застосування їх на практиці в ситуаціях 

професійної діяльності, що обумовлює формування здатності знаходити 

зв’язки між декількома іноземними мовами, переносити існуючий досвід 

професійного спілкування рідною мовою на нові аналогічні або модифіковані 

ситуації, що виникають в  іншомовному середовищі, розв’язувати професійні 

завдання, послуговуючись іноземною мовою.  

Подальша логіка дослідження передбачає визначення сутності поняття 

«вміння», яке в психолого-педагогічній літературі тлумачиться по-різному. 

Так, в педагогічній енциклопедії під «вмінням» розуміється можливість 

ефективно виконувати певну дію відповідно до цілей і умов, в яких 

відбувається діяльність [125, с. 362], а в психологічному словнику (за ред. 
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В. Войтко) вміння тлумачиться як використання суб’єктом певної низки 

навичок для вибору і здійснення прийомів дій відповідно до поставленої 

мети [143, с. 196]. В психологічному словнику (за ред. В. Давидова, 

А. Запорожця, Б. Ломова) поняття «вміння трактується як проміжний етап 

опанування нового способу дії, що посилається на правилі або знанні та 

відповідному правильному використанні цього знання в процесі вирішення 

низки завдвань, але який ще не досягнув рівня навички» [143,  с. 310]. 

Педагогічний словник дає таке визначення поняттю «вміння» –

підготовленість до свідомих дій, автоматизованою ланкою якої є навичка, 

тобто навчальна дія, яка відображає автоматичний характер внаслідок 

багаторазового її виконання. Елементи вмінь найчастіше переходять у 

навичку. Навичка сприяє вдосконаленню вмінь, а іноді й передує їхньому 

формуванню [171]. 

У педагогічній енциклопедії теорії вміння розділяються на  практичні й 

теоретичні [125, c. 363]. Інші науковці, (С. Смірновa [166], І. Котова) 

виокремлюють уміння зовнішні (практичні) та внутрішні (інтелектуальні). В 

цілому слід зазначити, що оскільки процес формування вмінь відбувається 

паралельно з формуванням системи знань. Саме тому, як і знання, 

виокремлюють інтелектуальні та комунікативні вміння, а також вміння, які є 

спеціальними для майбутнього фахівця певної сфери, економічної зокрема.  

Отже, спираючись на загальнонаукові етапи діяльності, а також 

специфіку іншомовної комунікативної діяльності майбутнього економіста, 

серед іншомовних вмінь, якими мають володіти майбутні економісти, нами 

виокремлено такі системоутворювальні, що забезпечують стійкість та 

системність мовленнєвої компетенції, а саме:  

– вміння планування іншомовної комунікативної діяльності, 

усвідомлення комунікативних завдань та намірів, цілей та завдань 

майбутньої комунікації;  

– вміння організації іншомовної комунікативної діяльності; 
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– вміння сприйняття інформації іноземною мовою,  роботи з 

різними джерелами інформації;  

– мисленнєві вміння: усвідомлення навчального матеріалу, 

викладеного іноземною мовою, виділення головного; аналіз і синтез; 

класифікація, узагальнення тощо.  

– вміння аналізувати та інтерпретувати документи економічної 

галузі, використовуючи знання іншомовної термінології; 

– вміння працювати з фінансовими документами, складеними 

іноземною мовою, володіти навичками трансформації документів фінансової 

звітності; 

– вміння самостійно складати документи професійної сфери 

іноземною мовою; 

– вміння здійснювати професійне спілкування та фінансове 

консультування іноземною мовою. 

Про сформованість у студентів-економістів іншомовних вмінь можна 

говорити, якщо вони мають змогу безпроблемно здійснювати навчально-

професійну й професійну іншомовну комунікацію, оволоділи стратегіями та 

тактиками ведення професійного спілкування іноземною мовою.  

Критерії та показники наведено у табл. 2.3.  

У зв’язку з необхідністю якісної оцінки сформованості у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності та з метою об’єктивного проведення 

подальшого експериментального дослідження у запропонованій моделі ми 

використали, розроблену науковцями [54; 112; 136; 163], чотирьохрівневу 

систему аналізу сформованості означеного феномена: високий, середній, 

достатній, низький.  

Кожен з рівнів містить ознаки попереднього, відрізняючись ступенем 

прояву критеріїв.  
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Таблиця 2.3. 

Основні критерії та показники для оцінки рівня сформованості у 

студентів-економістів мовленнєвої компетенції 

Критерії Показники 

володіння вміннями 

іншомовної професійної 

комунікації 

оперування основними мовними, мовленнєвими та 

комунікативними одиницями, необхідними для здійснення 

іншомовної професійної діяльності 

володіння навичками здійснення ефективної професійної 

комунікативної взаємодії 

 

Характеристику рівнів готовності наведено у табл. 2.4.  

 

Таблиця 2.4 

Показники рівнів сформованості у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності 

Рівні Показники сформованості іншомовної компетентності 

Н
и

зь
к

и
й

  

– вживають знайомі мовні та мовленнєві кліше професійної сфери; 

– беруть участь у простій розмові професійного характеру 

– можуть працювати з різними видами інформаційних джерел, 

іноземними зокрема 

С
ер

ед
н

ій
 – розуміють та оперують частотними мовними та мовленнєвими 

одиницями й кліше професійної сфери; 

– володіють базовими комунікативними стратегіями й тактиками 

ведення професійної комунікації іноземною мовою; 

– виконують прості комунікативні завдання професійні сфери 

Д
о
ст

а
т

н
ій

  

– володіють широким арсеналом мовних й мовленнєвих одиниць, а 

також знаннями та вміннями, необхідними й достатніми для 

здійснення іншомовної професійнї комунікації професійного 

характеру;  

– ініціюють та підтримують нескладні діалоги професійної сфери; 

– демонструють точність та грамотність у конструюванні 

висловлювань, вміють спрогнозувати ймовірні репліки бізнес-

партнерів 

В
и

со
к

и
й

 

– орієнтуються у вирішенні складних завдань, які виникають під час 

іншомовної професійної комунікації, застосовують творчий підхід до 

їхнього вирішення; 

– ведуть грамотно вибудований діалог професійного характеру; 

– володіють арсеналом усіх необхідних засобів для усного та 

письмового іншомовного спілкування в професійній сфері 

 

Отже, в концептуальній моделі схематично відображено процес 

формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності в процесі 
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інтегрованого навчання, виокремлено всі його складники; окреслено етапи 

реалізації авторської ідеї; конкретизовано навчально-методичне забезпечення 

цього процесу; визначено складові, критерії, показники та рівні 

сформованості у майбутніх економістів іншомовної компетентності в процесі 

інтегрованого навчання. 

 

2.2 Інтеграція навчального змісту професійної підготовки 

майбутніх економістів  

 

Виокремлення організаційно-методичих умов формування ішомовної 

компетентності у майбутніх економістів в процесі інтегрованого навчання 

відбувалося на основі розуміння специфіки їхньої діяльності, а також 

попередньої загальної та іншомовної підготовки, окрім того враховувались  

мотивація та професійні й комунікативні потреби, зокрема в розвитку 

іншомовних мовленнєвих умінь та навичок, необхідних і достатніх для 

здійснення іншомовної комунікації в професійній сфері.  

Відповідно до вимог якісної професійної та іншомовної підготовки 

майбутнього фахівця економічного профілю безсумнівним вважається пошук 

нових та ефективних шляхів удосконалення означеного процесу, серед яких 

окреме місце відведено організації інтегрованого навчання в закладах вищої 

освіти. Відомо, що інтеграційні процеси в педагогічному процесі можуть 

відбуватися на різних рівнях – від поверхневої інтеграції окремих дисциплін 

в межах професійної підготовки до більш глибокої інтеграції змісту, методів, 

форм навчання на всіх етапах підготовки.  

Особливе місце серед інтеграційних процесів посідає інтеграція 

спеціальної профільної та іншомовної підготовки, яку дослідники 

визначають як провідну тенденцію реформування вищої освіти, а також 

фундаментальну засаду якості професійної освіти [183]. 
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Зокрема інтеграція змісту профільних дисциплін та іноземної мови 

вбачається важливою педагогічною умовою формування та розвитку 

професійно значущих якостей майбутнього економіста, які дозволятимуть 

вирішувати професійні завдання іноземною мовою. Вирішуючи такі завдання 

та долучаючись до участі у змодельованих ситуаціях іншомовної комунікації, 

студенти отримують змогу розвивати не лише іншомовну комунікативну 

компетентність, але й загальну професійну компетентність в цілому, що 

сприятиме більш глибокому розумінню майбутньої діяльності, а також 

розвитку мотивації до навчання та здобуття знань.  

Отже, спираючись на зазначене, під інтеграцією іншомовної та 

професійної підготовки слід розуміти процес зближення їхнього змісту 

шляхом орієнтації іншомовної підготовки на вирішення професійних 

завдань, а також процес переносу змісту профільних дисциплін у контекст 

іншомовної комунікації [95, с. 129]. Таким чином, бачимо, що 

фундаментальною засадою організації інтегрованого навчання є предметна 

інтеграція, тобто збагачення змісту однієї дисципліни змістом іншої, в 

нашому випадку – викладання іноземної мови з огляду на професійні 

дисципліни економічного спрямування, що стає базою «предметно-мовного 

інтегрованого навчання», яке передбачає оволодіння будь-якою предметною 

сферою через іноземну мову і одночасно іноземною мовою через предмет  

[95]. 

Враховуючи невеликий обсяг годин, відведений на вивчення іноземної 

мови на економічних факультетах закладів вищої освіти, інтеграція 

навчальних предметів створює не тільки альтернативні способи викладання і 

навчання, а й дозволяє вибудовувати унікальні освітні траєкторії. Інтеграція 

мови і змісту профільних дисциплін в межах навчальних програм є одним із 

прикладів нового типу розвитку освіти.  

Предметно-мовне інтегроване навчання вважається одним з найбільш 

ефективних засобів встановлення міждисциплінарних зв’язків та готує 

майбутніх фахівців до професійної іншомовної комунікації. Таким чином, 
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іноземна мова використовується як основна мова навчання, що максимально 

занурює студентську аудиторію в автентичні умови мовного середовища. 

Профільно-орієнтований контекст таких занять стимулює зростання 

мотивації студента до вивчення необхідної дисципліни іноземною мовою, 

сприяє усуненню мовного бар'єру і страху публічних виступів.  

Дослідники виокремлюють три найбільш розповсюджені варіації 

інтегрованого предметно-мовного навчання [235]:  

– ESP (English for specific purposes / Англійська за професійним 

спрямуванням); 

– CLIL (Content and language integrated learning / предметно-мовне 

інтегроване навчання); 

– EMI (English as Medium of Instruction / Англійська як засіб 

навчання). 

Названі термінологічні поняття використовуються в практиці 

викладання професійно-орієнтованої іноземної мови та різною мірою 

поєднують лінгвістичні та суто професійні змістові аспекти. Проте особливої 

уваги надається моделі CLIL, яка відрізняється від двох інших характером 

взаємовпливу між двома компонентами – іноземною мовою та фаховими 

дисциплінами. В умовах реалізації моделі CLIL така інтеграція стає більш 

конкретною та теоретично обґрунтованою.  

CLIL базується на таких положеннях [235]:  

– мова використовується одночасно для академічних цілей і 

повсякденної комунікації;  

– мовний контент визначається змістом того предмета, який 

необхідно засвоїти. 

Науковець Д. Койл визначає основоположні принципи предметно-

мовного інтегрованого навчання як «4 «С» of CLIL», а саме [236]:  

1) Content (зміст) – передбачає вивчення змісту певного предмета та 

набуття  нових знань та вмінь, що відбувається за допомогою іноземної мови.  
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2) Communication (комунікація, спілкування) – визначає мову засобом 

комунікації та навчання. Власне мова вивчається не відокремлено, а шляхом 

застосування її в автентичних ситуаціях професійної сфери.  

3) Cognition (пізнання) – активізує когнітивні (пізнавальні) здібності 

студентів, спрямувати на вирішення проблемних ситуацій з одночасним 

розвитком базових вмінь міжособистісної іншомовної комунікації та 

навчально-пізнавальних мовних компетенцій.  

4) Culture (культура) – визначає взаємозв’язок мови, мислення та 

культури й зумовлює формування вмінь здійснювати діяльність в інших 

культурах через навчання мовою цих культур [154, с. 120]. 

Окрім зазначених принципів, CLIL також спирається на принцип 

«мовного трикутника» [154, с. 120], згідно з яким вивчення та застосування 

іноземної мови містить 3 взаємопов’язані аспекти: мова навчання (language of 

learning), мова для навчання (language for learning) та мова через навчання 

(language through learning) [154].   

Більше того, специфіка CLIL-навчання полягає у виборі правильного 

балансу між рівнем складності змісту та мовними засобами його 

відображення, а саме між професійною та лінгвістичною складовими. Така 

збалансованість досягається ретельним плануванням та відбором контенту, 

якому властивий лінгвістичний потенціал, а також спектром вибору мовних 

структур, найбільш типових для певної предметної області [161].   

Виходячи зі ступеня занурення та інтеграції навчального змісту, 

виокремлюються три моделі організації CLIL [161]:  

– Soft CLIL (м’яка модель) – модель, яка більшою мірою 

орієнтується на оволодіння мовою, ніж професійних дисциплін. 

Здійснюється регулярно раз на тиждень. За такої моделі на заняттях з мови 

вивчаються деякі окремі теми професійних дисциплін;  

– Modular CLIL (модульна модель) – модель, яка більшою мірою 

зорієнтована на вивчення фахових дисциплін, а лише окремі теми 
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викладаються іноземною мовою. Така модель також повинна здійснюватися 

регулярно та вимагає не менше, ніж 15 годин на семестр [161];  

– Hard CLIL (сильна модель) – модель, що передбачає часткове 

занурення в мову за акцентом на тематику професійної сфери. Щодо частки 

розподілу навантаження – вона повинна складати десь 50 / 50, коли половина 

фахових дисциплін викладається іноземною мовою.  

Спираючись на окреслене, зазначимо, що організоване та проведене 

нами дослідження існуючих моделей та особливостей організації 

інтегрованого навчання й виокремлення власної концепції будувалося на 

принципі міждисциплінарної координації, що дозволяє повною мірою 

реалізувати міждисциплінарну структуру навчальних знань.  

Слід одразу зауважити, що формальною підставою для проведення 

занять на основі CLIL є збіг компетенцій, які формуються іноземною мовою 

та дисциплінами економічного профілю. Вміння ініціювати та вести 

комунікацію в різних її проявах – діалозі, бесіді, дискусії, полеміці, вміння 

логічно вибудовувати, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, 

здатність мислити логічно – усе це складає основу професійної підготовки 

майбутніх економістів та входить у перелік необхідних компетенцій, які 

формуються під час вивчення іноземної мови та значної кількості 

економічних дисциплін.  

Відповідно до логіки дослідження, міждисциплінарну інтеграцію 

навчання майбутніх економістів найефективніше слід проводити за такими 

моделями:  

1. З позицій викладачів: створення міждисциплінарних педагогічних 

тандемів. 

2. Створення педагогічної системи підтримки навчання іноземної мови 

на заняттях з фахових дисциплін і, навпаки, педагогічної системи підтримки 

навчання фахових тем на заняттях з іноземної мови.  

Характеризуючи першу модель, необхідно орієнтуватися на взаємодію 

та кооперацію викладачів іноземної мови і фахових дисциплін. А за мету 
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навчання в даному випадку, як зазначає Л. Халяпіна [202], визначається 

конкретизація змісту навчання, розробка засобів навчання, підвищення якості 

викладання та ефективності навчання студентів-економістів іноземної мови 

за професійним спрямуванням. Необхідним для реалізації означеної моделі 

вбачається створення спільних (іноземна мова + фаховий предмет) 

навчально-методичних комплексів, які повинні містити посібники, глосарії, 

навчальні та контролюючі матеріали, аудіовізуальну підтримку.  

Реалізуватися означена модель може таким чином:  

а) викладачі іноземної мови відвідують лекційні та практичні заняття 

викладачів-предметників з метою ознайомлення зі специфікою предметної 

сфери майбутніх економістів, яка згодом вивчатиметься на заняттях з мови; 

консультуються щодо термінологічного апарату професійної сфери задля 

подальшого формування необхідного лексичного складу у студентів.  

б) викладачі фахових дисциплін сприяють розробці навчально-

методичного забезпечення курсу іноземної мови, акцентуючи увагу на 

найнеобхідніших мовних та мовленнєвих кліше професійної сфери.  

Щодо другої моделі, яка, на нашу думку, найповніше дозволяє 

реалізувати потенціал інтегрованого навчання, передбачається створення 

педагогічної системи підтримки навчання іноземної мови на заняттях з 

фахових дисциплін і, навпаки, педагогічної системи підтримки навчання 

фахових тем на заняттях з іноземної мови.  

Реалізуючи інтеграцію іноземної мови до занять з фахових дисциплін, 

метою навчання стає, на думку Л. Халяпіної, білінгвальне навчання певної 

дисципліни засобами іноземної та рідної мови. В наслідок чого іноземна 

мова, як і рідна, стає засобом пізнавальної діяльності студентів та засобом 

оволодіння майбутньою професією. 

Будуватися така інтеграція, як зазначають дослідники [152],  повинна 

на принципах інтегрованості білінгвального навчання економічних 

дисциплін в загальні зміст і структуру педагогічної освіти; спрямованості 

білінгвального навчання на опанування економічними дисциплінами як 
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дисциплінами немовного циклу;використання рідної та іноземної мови як 

засобів пізнання, освіти  та самоосвіти під час оволодіння предметним 

матеріалом економічної сфери. [152]. 

Впроваджуючи інтеграцію змісту фахових дисциплін до занять 

іноземної мови, навчання слід будувати на основі професійно-орієнтованих 

навчальних матеріалів, додаючи підручники з мови як довідковий елемент. 

Таке навчання іноземної мови здійснюється вже на більш високому рівні 

мотивації за рахунок зацікавленості студентів в оволодінні необхідним 

матеріалом професійної сфери. Оволодіння мовною та мовленнєвою 

компетенціями в межах формування іншомовної компетентності 

відбувається під час вивчення та обговорення професійно значущих тем 

іноземною мовою.  

Серед особливостей організації такої моделі міждисциплінарної 

взаємодії, виокремлюють наступні [152]: 

а) викладач іноземної мови опановує загальними теоретичними та 

практичними компонентами змісту певної фахової дисципліни (наприклад, 

«Вступ до економічної теорії»);  

б) зміст навчальних матеріалів з іноземної мови  координується та 

узгоджується відповідно до вимог фахових дисциплін;  

в) відібрані матеріалі професійної сфери опрацьовуються та 

систематизуються, спираючись на принципи CLIL, тобто створюються 

комплекси проблемно-пошукових та творчих завдань, шаблони уявних 

комунікативних ситуацій професійної сфери тощо).  

Відповідно до означених моделей, необхідним вважається 

впровадження концепції вивчення іноземної мови з урахуванням специфіки 

майбутньої професійної діяльності, яка повинна охоплювати весь період 

навчання студентів-економістів за освітніми ступенями бакалавра та магістра 

та містити нормативний та поглиблений курси. Окрім того, концепція також 

повинна передбачати удосконалення іншомовної підготовки професорсько-

викладацького складу, зокрема профільних дисциплін [72].  
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Обрана концепція предметної інтеграції відображає загальну мету, 

конкретні цілі та завдання вивчення іноземної мови, умови, організацію та 

шляхи їх реалізації.  

За мету впровадження концепції інтегрованого навчання в систему 

іншомовної підготовки майбутніх економістів визначено оволодіння 

останніми низкою компетенцій, що складають структуру іншомовної 

компетентності (а саме – мовною, мовленнєвою, соціокультурною та 

навчально-стратегічною) та дозволять успішно розв’язувати типові та 

нестандартні комунікативні завдання в реальних умовах професійного 

спілкування, а також здійснювати подальшу самоосвіту та лінгвосамоосвіту 

зокрема.  

Беручи до уваги комунікативні потреби студентів-економістів на 

кожному  курсі навчання, на нашу думку, реалізується концепція 

інтегрованого навчання трьома етапами, які можна умовно позначити таким 

чином:  

– початково-термінологічний (перший курс); 

– базово-мовленнєвий (2-3 курси); 

– професійно-комунікативний (3-4 курси).  

Кожному етапу відповідають певні цілі та завдання, які від переходу з 

етапу на етап ускладнюються та доповнюються.  

Отже, на першому курсі підготовки студентів-економістів, 

навчальними планами слід передбачити інтенсивне вивчення іноземної мови 

з огляду на необхідність створення необхідної лінгвістичної бази для 

подальшого переходу до більш складного матеріалу професійної сфери. 

Найоптимальнішим, вважаємо, розподілити навчальне навантаження таким 

чином: нормативна складова «Іноземна мова» – у першому семестрі – 4 

години на тиждень, у другому семестрі – 2 години на тиждень. Окрім того, 

слід передбачити факультативні заняття з іноземної мови задля покращення 

загального рівня володіння нею та підготовки до професійної спрямованості 

іншомовної освіти.   
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У цей період відбувається поступова адаптація студентів-економістів 

до навчального процесу та його умов, набуття знань іншомовного матеріалу, 

формування іншомовних лексичних, граматичних та синтаксичних вмінь та 

навичок, необхідних для подальшої роботи з іншомовним матеріалом, 

опанування різних видів навчальної діяльності – аудіювання, конспектування 

лекцій, підготовки до практичних занять, –  у тому числі й під час вивчення 

іноземної мови.  

Тож, зважаючи на особливості професійної підготовки студентів-

економістів, тематика практичних занять з іноземної мови на цьому етапі 

охоплює загальний (базовий) блок та блок, спрямований на поступове 

введення до професійної сфери [72]. Мовний та мовленнєвий матеріал 

відбирається відповідно до контексту та спрямовується на практичне 

застосування. Окремого значення набуває поступове розширення обсягу 

професійної лексики та термінології; формуються професійно-комунікативні 

вміння та навички. Іншими словами, закладається базис формування мовної 

та мовленнєвої компетенцій (зміст яких було розглянуто в п.1.2 цього 

дослідження), а саме:  

 іншомовні загальновживані та вузькоспеціалізовані 

термінологічні одиниці економічної тематики; 

 сталі вислови, кліше, умовні скорочення та абревіатури, 

характерні для спілкування економістів;  

 вербальне відображення економічних формул та цифрових даних, 

тощо.   

Погоджуючись з думкою С. Боднар, підсумуємо, що метою цього 

періоду інтеграції слід вважати формування у студентів-економістів 

лінгвістичних знань та рецептивних мовних вмінь [5]. Під лінгвістичними 

знаннями, ми, слідом за дослідниками, розуміємо оволодіння майбутніми-

економістами певним іншомовним матеріалом професійної сфери та 

засобами оперування ним [5], а, відповідно під рецептивними мовними 



115 
 

вміннями – здатність швидко та безпомилково відтворювати цей матеріал 

вербально або сприймати візуально.  

Контрольні заходи цього етапу повинні бути спрямовані на визначення 

загального рівня сформованості у майбутніх економістів іншомовної 

компетентності та усунення комунікативних проблем та подолання мовних і 

мовленнєвих бар’єрів. Відповідно, перший семестр слід завершувати заліком, 

а другий – екзаменом.  

Результатом  вивчення майбутніми економістами іноземної мови на 

першому курсі є досягнення ними рівня володіння мовою B1 (B1+) згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (Common European 

Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment) [46], що 

передбачає розуміння основного змісту іншомовного навчального матеріалу 

загальної тематики, здатність вирішувати стандартні комунікативні проблеми 

та ситуації навчально-професійної сфери, вміння висловлювати та 

пояснювати свою думку, наводити стислі докази та аргументи. 

Наступний етап (базово-мовленнєвий) охоплює другий – третій курси 

підготовки майбутніх економістів та вимагає внесення до навчальних планів 

дисципліни «Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» з 

загальною кількістю годин – 220 –230 за чотири роки навчання / 2 години на 

тиждень в кожному семестрі [75]. Метою вивчення означеної дисципліни є 

підготовка майбутніх економістів до якісної міжкультурної взаємодії та 

комунікації, формування у них професійної іншомовної  комунікативної 

компетентності [46], тому весь навчальний матеріал має бути повністю 

професійно зорієнтованим, зміст мусить відповідати ситуаціям та сферам 

майбутньої професійної діяльності. Значною мірою увага спрямована на 

роботу з іншомовними текстами професійної спрямованості з метою 

ретельного вивчення професійного змісту та водночас удосконалення 

іншомовних вмінь.  

Окрім «Іноземної мови професійно-комунікативної спрямованості», до 

навчального плану додаються факультативні заняття з іноземної мови задля 
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закріплення та відпрацювання набутих знань. Більше того, починаючи вже з 

другого курсу, Концепція інтегрованого навчання  має передбачати 

покрокове введення викладання іноземною мовою профільних дисциплін 

(принаймні одна дисципліна в кожному семестрі) від найпростіших до 

найбільш складних.  

Щодо професійних дисциплін з економіки означеного етапу, то 

реалізуватися CLIL може за такими напрямами [75]: окремі теми певних 

дисциплін можуть викладатися іноземною мовою (зазвичай вивчення таких 

тем відбувається після попередньої підготовки на практичному занятті з 

мови); окремі дисципліни можуть викладається іноземною мовою.  

Контрольні заходи цього етапу спрямовані на визначення рівня 

сформованості низки компетенцій в структурі професійної іншомовної 

компетентності, рівня знань та вмінь, реалізація яких забезпечить успішну 

комунікацію в професійній сфері.  Тож, другий, третій курси та перший 

семестр четвертого курсу завершуються заліком, другий семестр четвертого 

курсу – кваліфікаційним екзаменом, який надасть право майбутнім фахівцям 

отримати сертифікат володіння іноземною мовою, що дозволить їм 

працювати за спеціальність з подальшим використанням цієї іноземної мови 

[72].  

Кінцевим результатом вивчення іноземної мови на цьому етапі є 

досягнення майбутніми економістами рівня володіння мовою B2 (згідно з 

Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [46]), який є 

стандартом для освітнього ступеня «бакалавр» [72]  та дозволяє опановувати 

спеціальні профільні дисципліни. 

На останньому (професійно-комунікативному) етапі, який охоплює 3-4 

курси, орієнтація змісту навчального матеріалу суто професійна.  Відповідно 

до цього до навчального плану підготовки майбутніх економістів слід ввести 

дисципліну «Предметно-орієнтований практикум іноземною мовою» [72] / 2 

години на тиждень, збільшити кількість факультативних занять з метою 

поглиблення та удосконалення набутих знань. Окрім цього, більшу частину 
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фахових дисциплін слід викладати іноземною мовою, оскільки  цей період 

навчання майбутніх економістів передбачає роботу з іноземною 

документацією професійної сфери: договорами, бізнес-планами, угодами, 

фінансовою звітністю, тощо.  

Завершується курс кваліфікаційним екзаменом та захистом 

магістерських робіт іноземною мовою. Результатом іншомовної підготовки 

цього періоду є досягнення майбутніми фахівцями рівня володіння мовою С1 

(згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти [46]), що 

дозволятиме майбутнім економістам вести на високому рівні міжкультурну 

іншомовну професійну комунікацію, розв’язувати складні й нетипові 

комунікативні завдання професійної сфери, займатися науковою діяльністю з 

огляду на професію тощо.  

Найбільшу складність в реалізації концепції інтегрованого навчання 

вбачаємо в оволодінні усним іншомовним професійним спілкуванням в 

умовах відсутності природнього професійного іншомовного середовища. У 

зв’язку з цим, навчальний процес 2-4-х курсів слід вибудовувати на типових 

та специфічних ситуаціях професійної сфери, які максимально б 

наближували навчально-професійне спілкування до власне професійного. 

Звідси необхідним вважається використання на заняттях з мови навчально-

мовленнєвих ситуацій професійної сфери, які, як зазначають В. Царенкова та 

С. Шпановська, є не лише стимулом для створення іншомовного 

висловлювання, але й засобом керування процесом спілкування [205, с. 94]. 

В науково-методичній літературі під мовленнєвою ситуацією 

розуміють сукупність мовленнєвих та не мовленнєвих умов, необхідних для 

того, щоб студент міг правильно здійснювати мовленнєву дію з певним 

комунікативним завданням [88] або «динамічну систему відносин 

комунікантів, яка спирається на відображення об’єктів та подій професійної 

діяльності та породжує необхідність взаємодії [130].  

Професійна мовленнєва ситуація, як обов’язкова умова професійної 

комунікації, складається з 5 компонентів [205]:  
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1) Обставини, час, місце та умови, в яких відбувається процес 

професійного спілкування. 

2) Цілі та мотиви мовленнєвих дій.  

3) Учасники спілкування, їхні комунікативні наміри та ставлення до 

ситуації взаємодії. 

4) Рівень взаєморозуміння та взаємодії комунікантів.  

5) Очікуваний результат комунікативного акту та ситуації в цілому.  

Організуючи середовище для професійних мовленнєвих ситуацій, 

викладач-предметник повинен враховувати рівень володіння іноземною 

мовою кожного студента та відповідно до нього вибудовувати активну 

взаємодію, яка передбачає повне або часткове використання цієї іноземної 

мови.  

Важливим моментом впровадження системи міжпредметної інтеграції є 

те, що, створюючи концепцію інтегрованого навчання майбутніх економістів, 

під час підготовки занять на основі принципів CLIL, необхідно враховувати 

вимоги, яким повинен відповідати навчальний матеріал. По-перше, текстовий 

матеріал повинен бути відібраний відповідно до теми та фактичного рівня 

знань студентів-економістів. По-друге, завдання мусять відображати 

особливості мови, що вивчається, формувати вміння використання тих чи 

інших лінгвістичних форм та категорій, відповідати тематиці та містити 

достатній для розуміння та засвоєння обсяг інформації [126, с. 57].  

В цілому для модернізації професійної освіти майбутніх економістів 

CLIL-підхід важливий не лише тому, що дозволяє одночасно опановувати 

мову і предмет, а й має потужний соціальний потенціал, що сприяє розвитку 

навичок міжособистісної і міжкультурної комунікації, забезпечує успішне 

формування в них відповідних професійних умінь.  
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2.3 Інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх 

економістів, заснованих на різних видах їх навчально-професійної 

діяльності 

 

Інтеграція профільної та іншомовної підготовки, окрім уваги до змісту, 

стає можливою завдяки вдало розробленої інтеграції методів означеного 

процесу, при цьому ці методи мають обиратися відповідно до методичної 

стратегії мовних та профільних кафедр. Власне поняття «метод навчання» 

вже на рівні дефініції містить передумови інтеграції, бо синтезує з одного 

боку організовану діяльність викладача, а з іншого – навчально-пізнавальну 

діяльність студента.  

В науково-педагогічній та методичній літературі під «методом» 

розуміють: шлях досягнення мети [107]; сукупність певних правил та 

прийомів, спрямованих на пізнання дійсності [83]; сукупність прийомів та 

операцій теоретичного й практичного пізнавання дійсності [65]; 

процесуальну характеристику діяльності   [6] тощо.  

Під «методом навчання», відповідно, розуміють: «шляхи організації 

навчально-пізнавальної діяльності» [168]; «взаємодію між викладачем та 

студентом, спрямовану на реалізацію мети навчання [219]; стратегію 

сумісної роботи викладача та студенти, завдяки якій останні набувають певні 

знання, вміння та навички [83]. У нашому дослідженні ми будемо визначати 

метод навчання як систему засобів, прийомів та послідовних систематичних 

дій викладача та студентів на заняттях та поза ними, спрямованих на 

досягнення та розв’язання навчальних, дидактичних й виховних цілей та 

завдань, що є базисом оволодіння певними необхідними компетенціями [34].  

На сьогодні в педагогічній теорії немає єдиної універсальної 

класифікації методів, оскільки науковці спираються на окремі критерії. Серед 

них виокремлюються такі [6]:  

– за характером пізнавальної діяльності (пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемний, пошуковий,  дослідницький); 



120 
 

– за джерелами передачі інформації (вербальні, практичні, 

наукові); 

– відповідно до логіки організації процесу навчання (індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні); 

– відповідно до системи контролю й самоконтролю (усний, 

письмовий, контрольні та лабораторні роботи, тестовий тощо).  

Окрім того, систематизуючи існуючі класифікації, можна говорити про 

розподіл методів згідно з їхньою спрямованістю на вирішення певних 

педагогічних завдань:  

– методи, спрямовані на оволодіння теоретичними знаннями; 

– методи, спрямовані на опанування практичних вмінь та навичок; 

– методи, спрямовані на розвиток інтелектуальних та пізнавальних 

здібностей студентів.  

Отже, бачимо, що метод є нормативною моделлю процесу діяльності 

для вибору найбільш раціонального та оптимального розв’язання 

поставлених завдань.  

Зважаючи на те, що «метод навчання» ілюструє та кооперує сумісну 

роботу викладача та студентів, а також ставить на основу організацію  та 

спрямування цієї роботи на досягнення конкретної  навчальної мети, 

характеризується він трьома ознаками: мета навчання, засіб засвоєння та 

характер взаємодії суб’єктів навчання [154]. Під інтеграцією методів у цьому 

випадку доцільно розуміти систему дидактичних і логічних операцій, 

спрямовану на формування інтегрованих об’єктів різних типів [162]. 

Підготовка фахівця будь-якої галузі до майбутньої професійної 

діяльності передбачає готовність останнього до самостійного розв’язання 

різноманітних завдань цієї діяльності. Орієнтуючись на зазначене, 

пріоритетним напрямом навчання у вищій школі є перехід від 

репродуктивної моделі навчання до активізації пошуково-пізнавальної 

діяльності студентів. Власне цим обумовлюється орієнтація на інтеграцію 

методів навчання, покликаних покращити якість начального процесу.  
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Окрім вже зазначених традиційних методів, які застосовуються в 

навчальному процесі закладів вищої освіти, зокрема й під час професійної 

підготовки майбутніх економістів, актуальності набувають активні методи 

навчання та мотивації студентів до навчальної діяльності. До таких методів 

належать ділові ігри, мозковий штурм, аналіз професійних ситуацій, метод 

проектів, кейс-метод та інші.  

На вибір методів навчання впливають певні дидактичні обставини, 

освітнє середовище, цілі та зміст навчання. Кожен метод має органічно 

поєднувати викладацьку діяльність та організацію активної навчально-

пізнавальної діяльності студентів. Отже, зважаючи на пріоритетність 

формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності, доцільним 

вважається компіляція базових та додаткових методів навчання. 

Зважаючи на специфіку досліджуваного процесу підготовки майбутніх 

фахівців з економіки та формування у них іншомовної комунікативної 

компетентності в процесі інтегрованого навчання, на нашу думку, слід 

враховуват, на розвиток яких вмінь чи здібностей будуть спрямовуватися 

методи, які інтегруються. Аналізуючи комунікативні потреби в іншомовному 

спілкуванні та специфіку професійної діяльності, доцільно розподілити 

обрані методи за групами. До першої групи методів можна віднести ті, які 

будуть спрямовані на вивчення, відпрацювання та закріплення лексичних, 

лексико-фразеологічних та термінологічних одиниць професійної сфери. За 

мету цих методів визначено формування у студентів необхідного базового 

обсягу знань лексичного апарату професійної сфери в іноземній мові, що 

вивчається. Застосовувати ці методи найдоречніше на початковому етапі 

(перший курс) вивчення мови в закладі вищої освіти, коли складається 

загальне уявлення про майбутню професійну діяльність, а згодом 

зменшувати вживання цих методів, трансформуючи та ускладнюючи власне 

процес іншомовної підготовки.  

Вважаємо, що актуальним в названій групі методів буде використання 

методу презентації (для демонстрації та введення нової лексики), методу 
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ментальних карт / mind mapping (для систематизації отриманих знань) та 

тренінгових вправ (для відпрацювання та закріплення необхідного 

матеріалу).  

Аналізуючи різноманітні аспекти підготовки майбутніх економістів, 

слід зазначити, що ефективність сприйняття та засвоєння навчальної 

інформації студентами залежить, перш за все, від засобу її представлення.  

Тому, на нашу думку, дієвим засобом системного сприйняття 

іншомовної й професійної інформації є метод ментальних карт 

(mindmapping), запропонований Т. Б’юзеном [21]. Науковець пропонував 

використовувати радіантний запис систематизації навчальної інформації, 

коли в центрі виокремлюються лише ключові слова та групуються блоками 

навколо провідної теми. Іншими словами, ментальна карта – це схематичне 

відображення певної ідеї [21] та є альтернативою традиційним засобам 

переробки та передачі інформації, зокрема іншомовної (конспектам, схемам, 

таблицям), з якими звикли працювати під час традиційного підходу в 

навчанні та які мають низку суттєвих недоліків: завеликі обсяги інформації, 

особливо іноземною мовою, складно сприймати та відтворювати, складно 

виокремлювати основні ідеї, що стосуються професійної сфери, відсутній 

творчій підхід тощо. Створюючи ж ментальну карту, активізуються творчий 

потенціал як студентів, так і викладачів.    

Структурно ментальна карта завжди вибудовується навколо обраного 

центрального об’єкта – слова, словосполучення, фрази, від якого 

відгалужуються інші поняття теми, що вивчається. Кожне слово, зображення 

чи таблиця стають центрами наступної асоціації, а сам процес створення 

такої карти перетворюється на пошук нескінченних асоціацій, пов’язаних з 

обраною темою [21].  

Перевагою ментальних карт, безумовно, є те, що їх можна 

застосовувати для вирішення різноманітних завдань як професійної, так і 

іншомовної діяльності: конспектування лекцій, матеріалів підручників 

іноземною мовою; аналізу та структурування великого обсягу навчального 
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матеріалу; створення змістових підказок для формування знань з певної теми 

тощо. 

Серед основних принципів складання ментальних карт дослідники 

виокремлюють такі [21]:  

– ключова тема або поняття розміщується у центрі, усі інші елементи 

розміщуються навколо;  

–  замість фраз та речень до карти додаються лише основні слова, що 

мають певне навантаження;  

– до основних елементів (гілок) додаються зображення, посилання, 

файли та інші допоміжні об’єкти, які дозволяють створити системне 

уявлення про тему в цілому.  

Розробка ментальних карт з тем допомагає звернути увагу на 

найскладніші місця або дискусійні питання, проілюструвати найцікавіші 

приклади.  

Створювати  ментальні карти можна будь-яким чином, наприклад, 

графічно, на папері. Проте з розвитком інформаційно-комунікативних 

технологій з’явилася велика кількість різноманітних онлайн-сервісів, за 

допомогою яких можна розробити яскраву та оригінальну ментальну карту. 

Серед найпоширеніших – Mindmeister, MindMup, XMind, PersonalBrain, 

MindGenius, WiseMapping та інші. Перевагою означених сервісів є й те, що 

вони багатомовні, отже орієнтація на іншомовну діяльність починається вже 

від початку роботи з сервісом.  

Одним з найбільш зручним у застосування, на нашу думку, є сервіс  

Spiderscribe.net, який дозволяє не лише візуалізовувати ідеї, але й 

супроводжувати їх зображеннями, документами, картами з Google Maps, 

календарями та іншими нотатками. Щоб розпочати роботу, необхідно 

зареєструватися, сервіс англомовний, проте з простим та логічним 

інтерфейсом. Більше того, сервіс дозволяє одночасно декільком учасникам 

працювати над створенням однієї карти, а отже це може бути не лише робота 

на практичному занятті, але й колективна групова робота в онлайн-режимі. 
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Спільний майндмеппінг посилює зацікавленість темою, сприяє створенню 

певного емоційного настрою у групі, задіює творчі здібності студентів. 

Інструментарій сервісу дозволяє не лише створювати нові «вузли» й «гілки» 

та зв’язки між ними, але й додавати до них гіперпосилання, документи, 

поєднувати та групувати різноманітні елементи карти.  

Достатньо ефективною технологія складання інтелект-карт є під час 

перевірки якості засвоєння навчального матеріалу та для формування 

базового лексичного мінімуму професійної сфери. На етапі рефлексії 

навчального заняття його учасникам може бути запропоновано протягом 

короткого проміжку часу надписати частини центрального поняття.  

Особливість ментальних карт полягає в тому, що вони рідко можуть 

бути завершені повністю, вони постійно доповнюються і розширюються з 

появою нових ідей.  

В цілому техніка майндмеппінгу допомагає візуалізовувати ідеї, 

інформацію в цікавій, переконливій формі, дає цілісне бачення певної теми, 

полегшує запам'ятовування, дає можливість структурувати і запам'ятовувати 

найважливішу інформацію та відтворювати її в подальшому. Ментальні 

карти допомагають розвивати креативне і критичне мислення, пам'ять і увагу 

учасників освітнього процесу, а також робити процес навчання більш 

ефективним. 

Відпрацюванню й закріпленню набутих знань та вмінь сприятиме друга 

група методів, покликана зосередити увагу студентів на основному матеріалі 

професійної й мовної сфери. Серед методів цієї групи в практиці професійної 

та мовної підготовки можна застосовувати метод тренінгових вправ, метод 

кейсів та інші.  

За спостереженням Р. Мартинової, інтеграція методів навчання полягає 

також  у виконанні однакових вправ для засвоєння знань та набуття вмінь як 

професійної, так й іншомовної комунікативної діяльності, що є основою 

тренінгового методу. Наприклад, якщо студентам необхідно 

продемонструвати знання з певної професійної проблеми, їм можна 
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запропонувати відповісти на запитання, що стосуються вже вивченого 

матеріалу, а також виконати ту ж саму вправу  іноземною мовою з метою 

перевірки іншомовних вмінь [92]. Таким чином, найпростішою інтеграцією 

на рівні методів в освітньому процесі майбутніх економістів є виконання 

ними одних й тих самих вправ в різних видах діяльності – професійній 

(навчально-професійній) економічній та іншомовній комунікативній 

діяльності [4].  

В практиці інтегрованого навчання тренінгові вправи виступатимуть 

інструментальною дією, що допомагатиме майбутнім фахівцям отримувати 

нові можливості засвоєння набору іншомовних мовних та мовленнєвих 

засобів для набуття вмінь іншомовної професійної комунікаіцї, уникати 

помилок та труднощів у такому спілкуванні, формувати ефективну поведінку 

в різних ситуаціях спілкування[123]. Для проведення тренінгових вправ 

важливо чітко визначити їхні цілі та призначення, відповідно до чого 

розробити їхню структуру.   

За своєю суттю тренінгові вправи є багаторазовим повторенням певних 

дій з метою їх засвоєння [155]. Під час інтегрованого навчання доречно 

використовувати такі види вправ: підготовчі (готують студентів до 

сприймання нових знань як професійних, так і мовних і способів їх 

застосування на практиці); вступні (сприяють засвоєнню нового 

теоретичного матеріалу на основі професійної 

тематики);  тренувальні (сприяють формуванню навичок у стандартних 

умовах: за зразком, інструкцією, завданням); творчі (за змістом і методикою 

виконання наближаються до реальних життєвих 

ситуацій); контрольні (переважно навчальні: письмові, графічні, практичні 

вправи) [155]. 

В цілому використання методу тренінгових вправ поряд з 

традиційними методами сприятиме відпрацюванню та закріпленню мовних, 

мовленнєвих та комунікативних вмінь та навичок, уникненню 

комунікативних помилок під час подальшого іншомовного спілкування.  
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Актуальним та доречним можна на етапі закріплення матеріалу можна 

вважати кейс-метод, завдяки якому, як зазначають Ю. Храмова та Р. 

Хайрулін, окрім формування компетенцій володіння іноземною мовою, 

майбутні економісти зможуть, по-перше, розвинути критичне мислення, по-

друге, активізувати групову іншомовну діяльність, по-третє, вдосконалити 

знання та вміння професійної сфери, зокрема управлінські та організаторські 

[204]. Інтегруючись в систему традиційних методів навчання, метод кейсів 

може вдало поєднувати навчальний та дослідницький зміст, тому розробка 

іншомовних кейсів професійної тематики передбачає сумісну роботи 

викладачів профільних кафедр та викладачів-мовників.   

В сучасній методиці метод кейсів визначається як метод активного 

проблемно-ситуативного аналізу, який засновано на організації навчального 

процесу шляхом вирішення певних завдань / проблем / ситуацій, які можуть 

виникати в професійній діяльності. 

За мету кейс-методу можна розуміти спільне обговорення іноземною 

мовою певної події / ситуації, що відбуваються в повсякденній професійній 

діяльності економістів та знаходження оптимального вирішення означеної 

проблеми.  

Структурно кейс повинен складатися з таких частин: опис проблемної 

ситуації (зазвичай неоднозначної, такої, що потребує розробки студентами 

декількох стратегій вирішення), завдання до неї, додаткова інформація, 

необхідна для знаходження правильного рішення [4]. Презентуватися кейс 

може в електронному (з використанням мультимедійних, аудіовізуальних 

засобів) або друкованому (з наочним додатком) вигляді. 

Щодо етапів роботи з кейсами, то формально їх можна розділити 

наступним чином: знайомство з проблемною ситуацією та її аналіз, пошук 

розв’язання проблеми, обґрунтування переваг та недоліків кожного 

наведеного аргументу, оцінка альтернативних рішень, презентація 

результатів та їхня оцінка, підбиття підсумків. Моделювати та спрямовувати 
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процес роботи з кейсами повинен викладач, тому від нього вимагається 

ретельна підготовка та повне володіння усіма необхідними матеріалами.   

Робота з кейсами має надавати студентам можливість використання 

професійних знань іноземною мовою, оскільки саме таким чином буде 

відбуватися опанування нового іншомовного лексичного, граматичного та 

синтаксичного матеріалу. Окрім того, кейс передбачає розвиток зв’язного, 

логічно вибудованого монологічного та діалогічного мовлення, бо вирішення 

проблемної ситуації зумовлює необхідність виступу перед аудиторією та 

обґрунтування й аргументації власної позиції. Саме в такий спосіб 

відбувається становлення та розвиток іншомовних професійно-

комунікативних вмінь.  

Джерелами кейсів можуть бути різноманітні матеріали професійної 

сфери: науково-періодичні публікації, економічна документація, новини, 

записи ділових переговорів тощо. Задля їхнього всебічного аналізу до кейс-

методу можуть інтегруватися й інші методи, такі як професійні дискусії, 

«мозковий штурм», метод класифікації, моделювання тощо. Наприклад, 

мозковий штурм, сприятиме розвитку іншомовного усного мовлення 

студентів-економістів, спонукатиме їх до активної професійної комунікації, 

розширюватиме кругозір для пошуку найоптимальніших варіантів для 

висловлювання власних поглядів щодо поставленого завдання 

Отже, аналізуючи переваги застосування кейс-методу під час роботи 

над формуванням у студентів економічного профіль іншомовної 

компетентності, ми, слідом за Т. Айкіною, виокремлюємо такі [4]:  

1) дозволяє вирішувати низку завдань різного рівня.  

2) створює спеціальне освітнє мовне середовище та умови для 

активного застосування іноземної мови як важливого засобу реального 

професійного спілкування.  

3) дозволяє залучити усіх учасників до єдиного кола діяльності.  
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4) сприяє якіснішому та ефективнішому розвитку вмінь різних видів 

діяльності (читання, аудіювання, говоріння, письма) та навичок ведення 

професійної комунікації.  

5) розвиває творче та критичне мислення.  

Третя група методів покликана активізувати професійно комунікативну 

діяльність студентів-економістів, долучаючи останніх до самостійного 

вирішення складних проблемних ситуацій майбутньої професійної 

діяльності. До методів цієї групи  відносимо метод проблемного навчання, 

метод ділових ігор та ситуаційне моделювання.  

Впровадження проблемного навчання, під яким розуміють одну з 

основних стратегій навчання, спрямовану на активну пошукову діяльність 

студентів, формування та виховання професійно значущих якостей 

особистості, що сприятимуть вирішенню професійних завдань в 

майбутньому [4]. Ефективність та результативність проблемного навчання 

обумовлена формуванням у студентів фундаментальних знань з предмета, 

самостійності у вирішенні поставлених завдань, розвитком креативних 

якостей з огляду на специфіку майбутньої роботи.  

Одним з найбільш ефективних методів інтеграції мови та специфіки 

професійної діяльності в межах проблемного навчання є застосування методу 

ділових (рольових) ігор, які спрямовані на моделювання різноманітних 

типових та нестандартних ситуацій, які можуть виникнути в майбутній 

професійній діяльності студентів-економістів.  

В педагогічні літературі «ділова гра» визначається як форма 

відтворення предметного змісту професійної діяльності; моделювання 

системи взаємовідносин між комунікантами, що характерні для означеного 

виду професійної діяльності [141]. Сутність використання методу ділових 

ігор в навчальному процесі економістів полягає в розробці моделі певної 

ситуації з майбутньої професійної діяльності й економічної міжнародної 

практики, вирішення якої вимагає професійних знань і практичних навичок. 
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Аналізуючи сутність використання ділових ігор під час інтегрованого 

навчання, дослідники зазначають [150], що означений метод досить вигідно 

вирізняється серед інших тим, що дає змогу всебічного охопити поставлену 

проблему, яка імітує професійну діяльність, спрогнозувати шляхи  її 

вирішення; підсилити рефлексію студентів-економістів; зменшити кількість 

найпоширеніших помилок у реальних життєвих ситуаціях; підвищити 

пізнавальний інтерес майбутніх економістів до вивчення навчальних 

дисциплін за профілем, сформувати та закріпити професійні та комунікативні 

вміння й навички.  

Освітній потенціал та арсенал засобів, яким володіють ділові ігри, 

може стати передумовою успішного формування у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності, а також вирішення низки актуальних завдань, 

серед яких можливість експериментувати з різноманітними стратегіями 

вирішення проблеми, активне залучення усіх учасників до процесу 

моделювання, формування у майбутніх фахівців цілісної уяви про специфіку 

подальшої діяльності, набуття певного досвіду професійної та іншомовної 

діяльності.  

На заняттях з іноземної мови ділові ігри повинні моделюватися як 

процес природнього спілкування та орієнтуватися на професійно 

зорієнтовані потреби його учасників. Під моделюванням такого процесу 

спілкування зазвичай розуміють процес відбору та використання професійно 

значущих тем спілкування, які окреслюються та передбачаються 

навчальними планами та програмами [150].   

Розпочинати ділову гру необхідно з її підготовки та планування. Для 

проведення такої гри необхідні (за Н. Єлухіною [53]): наявність 2-х і більше 

партнерів, присутність співрозмовника, з яким необхідно встановити контакт; 

наявність мотиву як спонукання до діяльності; реалізація комунікативних 

функцій; наявність ситуації спілкування, оскільки саме конкретна ситуація 

значною мірою визначає поведінку учасників комунікації.  
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Під час організації ділової гри на занятті з іноземної мови відбираються 

типові ситуації, тобто найбільш частотні для майбутньої професійної 

діяльності майбутніх економістів. Усі навчально-мовленнєві ситуації 

типізуються на основі таких параметрів [53]: виконання соціально-

комунікативної ролі (економіст, менеджер, фінансист, аудитор та ін.); 

стимулу спілкування, який містить: запит інформації, інформування, 

демонстрацію ставлення до будь-якої події, обмін думками, вираження 

почуттів, переживань, спонукання до дії, встановлення контакту при 

зверненні, знайомстві, прохання тощо. 

Поряд із ситуацією під час проведення ділової гри важливого значення 

набуває її тематика. Тема, як правило, визначає вибір мовленнєвої форми, 

засоби її оформлення, мотиви, внутрішню програму. Вибір тематики 

зумовлюється сферою спілкування, ступенем підготовленості студентів, їхніх 

індивідуальних особливостей, з урахуванням особливостей професійного 

мислення [53]. 

Для прикладу наведемо уривок ймовірного перебігу ділової гри. Після 

вивчення теми «Купівля – Продаж» та опанування усім необхідним 

термінологічним та лексичним апаратом теми, студентам на занятті з 

іноземної мови можна запропонувати виступити у ролі керівника компанії, 

покупця, радника, управлінця, бухгалтера тощо. Перед початком проведення 

гри студенти отримують картки з умовами гри та розподілом ролей. 

Наприклад, ситуація така: «Кожен підприємець прагне добитись успіху, 

заробити грошей, щоб розширити свій бізнес. Уявіть, що Ви – англійський 

бізнесмен і володієте мережею магазинів із продажу готового одягу. Ваш 

бізнес непогано розвивається, тому ви вирішили вийти на ринок Америки. 

Які проблеми вам необхідно буде вирішувати, щоб вийти на американський 

ринок та утриматись на ньому? Обміркуйте усі ризики з бухгалтером вашої 

фірми. Проведіть перемови з потенційними партнерами тощо. Завданням 

студентів буде прогнозування подальших діалогів в різних ролях.  
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Загалом метод ділової гри як сукупності педагогічних дій – спільна 

творчість викладача та студентів, яка вимагає майстерності першого та 

активності останніх.  

Ще одним методом є навчальна або наукова дискусія (спосіб організації 

спільної діяльності, який сприяє виробленню загального рішення проблеми; 

метод навчання, що підвищує ефективність навчального процесу за рахунок 

включення студентів у колективний пошук істини [76]);  Дискусія є 

публічним обговоренням важливого питання і передбачає обмін думками між 

студентами або викладачами і студентами, у нашому випадку – іноземною 

мовою. Мета дискусії – розвивати самостійне мислення, уміння відстоювати 

власні думки, застосовуючи для цього іноземну мову, критично оцінювати 

різні погляди. Під час навчальної дискусії обговорюють наукові висновки, 

дані, що потребують підготовки за джерелами, які містять ширшу 

інформацію, ніж підручник. Дискусія спрямована не лише на засвоєння 

нових знань, а й на створення емоційно насиченої атмосфери з урахуванням 

специфіки професійної діяльності [76].  

Аналізуючи інші варіації інтеграції методів, варто зазначити, що 

важливим є залучення студентів до дослідницької або проектної роботи. 

Практика підготовки майбутніх фахівців свідчить про ефективність 

навчання, яке відбувається не лише традиційно (лекція або практичне 

заняття), а й як робота над дослідницьким проектом, що має бути створений 

іноземною мовою. При цьому проект передбачає самостійне вирішення 

реальної проблеми на міждисциплінарному рівні та вимагає від студентів 

певного часу продуктивної і творчої роботи з джерелами актуальної наукової 

періодики в самостійному режимі або складання студентами есе з відповіддю 

на запитання, запропоноване викладачем. 

Окремо слід зазначити про важливість елементів проблемного 

навчання, суть якого полягає у створенні для студентів проблемних ситуацій 

з метою активізації їхньої пошукової діяльності щодо вирішення окреслених 

проблем та стимулюванні критичного мислення. Наприклад, з огляду на 
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специфіку економічної спеціальності – це може бути складання та 

оформлення власних бізнес-планів, проектів відповідно до концепції 

діяльності міжнародних підприємств. Такі завдання готуються іноземною 

мовою, внаслідок чого студенти отримують можливість розвивати та 

вдосконалювати вміння збору і аналізу інформації, засвоювати знання 

галузей подальшої майбутньої діяльності, отримувати реальний досвід 

ділової комунікації. Результатом дослідження, проекту або бізнес-плану 

може бути створення студентами презентації іноземною мовою, оскільки 

навчальна мультимедійна презентація сприяє ефективнішому доланню 

комунікативних бар’єрів, що виникають під час підготовки до спілкування за 

рахунок інтерактивності, синергетичного ефекту, пов’язаного з 

використанням засобів мультимедіа та створення спеціального 

комунікативного середовища. 

 

2.4 Інтеграція форм освітнього процесу 

 

Професійна підготовка майбутніх фахівців, економічного профілю 

зокрема, в закладах вищої освіти зазвичай здійснюється у формі формальної, 

неформальної  та інформальної освіти.  

Під формальною освітою розуміється така, що є інституційно  

закріпленою, законодавчо визначеною та підтвердженою державними 

стандартами і здобувається відповідно до освітніх ліцензованих програм 

закладів вищої освіти. Узагальнено серед форм, за якими здійснюється 

формальна освіта, виокремлюють денну, дистанційну та денно-дистанційну 

[101]. До традиційних форм формальної освіти належать: навчальні заняття, 

індивідуальна та самостійна робота, практична підготовка та контрольні 

заходи.  

До основних форм навчальних занять традиційно належать лекції, 

семінарські, практичні та індивідуальні заняття.  
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Особливістю неформальної освіти є те, що вона є альтернативою або 

доповненням освіти формальної та здійснюється протягом усього життя 

особистості [101]. Зазвичай здійснюється в індивідуальному режимі та 

передбачає різноманітні форми самостійної роботи, самоосвіти тощо.  

Під інформальною освітою розуміють неорганізований й не завжди 

цілеспрямований процес, який однак триває протягом усього життя людини. 

Іншими словами, це здобуття необхідних знань, умінь, навичок у формі 

життєвого досвіду. 

Інтеграція профільної та іншомовної підготовки розглядається у 

тісному взаємозв’язку з міждисциплінарною співпрацею викладачів-

предметників та викладачів-мовників, при цьому форми інтеграції 

узгоджуються з  рівневою системою взаємодії мовних та профільних кафедр.  

В цілому інтеграція на рівні форм навчання має за мету поєднання 

різноманітних форм організації навчального процесу. Це може бути 

асинхронне і синхронне навчання; змішане навчання (blended learning); 

дистанційне навчання; компіляція формальної та неформальної освіти тощо.  

Безперечно, що однією з найбільш поширених форм навчальних занять 

є лекція, яка виконує методологічну, виховну, інформативну й організаційну 

функції та передбачає застосування вербальних та наочних методів.  Проте, 

щоб урізноманітнити форму викладення професійного теоретичного 

матеріалу та водночас стимулювати процес формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності, викладачі-практики, організуючи 

інтегроване навчання, звертаються до різновидів лекційних занять: 

проблемних, тематичних, візуалізацій тощо. Однією з найбільш ефективних 

форм у цьому випадку, на нашу думку, є бінарна лекція – специфічна форма 

проведення лекції в режимі діалогу між двома викладачами (предметником 

та мовником).  

Мета впровадження таких лекцій полягає у ґрунтовній підготовці 

майбутніх фахівців, формуванні в них відчуття зв’язку дисциплін та 

необхідності поєднання теорії з практикою. Під час лекції моделюються 



134 
 

реальні ситуації обговорення проблемних питань між двома фахівцями, при 

цьому змодельований діалог повинен демонструвати пошук логічного 

розв’язання цих питань.  

За структурою бінарна лекція складається з декількох етапів.  

На першому етапі здійснюється підготовка до проведення лекції – 

визначення теми, мети, завдань, методів, засобів, прийомів, розподіл часу, 

відведеного на проведення лекції. Окрім того, на цьому ж етапі  відбувається 

підбір наочного матеріалу та технічного супроводу, розробка сценарію.  

Другий етап передбачає власне проведення лекції. Заключний етап 

відведено на дискусію та обговорення.  

Проведення бінарних лекцій сприяє кращому розумінню та засвоєнню 

матеріалу, орієнтації на професійні комунікативні потреби студентів-

економісті. 

Для якісної організації і проведенні лекції, бінарної зокрема, варто 

долучати сучасні інтерактивні технології, у тому числі й комп’ютерну 

техніку. На сьогодні популярності в освіті набуває концепція змішаного 

навчання Blended learning, яка саме має за мету поєднання традиційних форм 

викладання з інноваційними та комбінацію онлайн та офлайн навчання. 

Дослідники визначають технологію змішаного навчання як «комбінацію 

офлайн та онлайн-навчання, що передбачає інтенсифікацію освітнього 

процесу, поєднує професіоналізм педагога та технологічні інструменти та 

дозволяє викладачам працювати у невеликих групах, використовуючи 

адаптивний потенціал та новітні технології» [228]. Технологія спирається на 

положення синергетичного, діяльнісного, творчого, інноваційного підходів 

та принципи наявності засобів створення інтерактивного діалогу, 

комп’ютерної візуалізації навчального матеріалу. Застосування технології 

вимагає постійного чергування роботи з викладачем, у групах, індивідуальної 

та роботи з комп’ютером. Час повинен розподілятися так, щоб ритм та темп 

роботи не змінювалися. Загальний алгоритм діяльності з реалізації змішаного 

навчання складається з 4 етапів [228]: попередня діяльність з підготовки до 
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використання онлайн-технологій на занятті з мови; підготовка студентів 

(тренінгові вправи, інструкції з використання техніки); безпосереднє 

використання онлайн-завдань, програм, мультимедіа у процесі навчання 

іноземної мови; рефлексія.  

Одним з напрямів змішаного навчання є звернення до дистанційної 

освіти. Система дистанційного навчання складається з комплексу програмно-

технічних засобів, методичних та організаційних заходів, що дозволяють 

формувати індивідуальні та групові програми за напрямами і 

спеціальностями з урахуванням освітніх стандартів, а також дає можливість 

забезпечити перевірку знань за допомогою Інтернету.  

Використання дистанційних освітніх технологій для організації 

іншомовної підготовки студентів-економістів допоможе забезпечити 

оперативну передачу завдань студентам, навчити їх аналізувати і синтезувати 

знання, забезпечити вибір різних джерел інформації. 

Вивчивши потреби майбутніх економістів в майбутній іншомовній 

діяльності, ми прийшли до висновку, що важливим моментом у формуванні в 

них іншомовної компетентності стане розробка та впровадження в 

навчальний процес дистанційних онлайн-курсів, складених з урахуванням 

комунікативних потреб.  Завдяки такій формі роботи з іншомовним 

матеріалом студенти отримають можливість навчатися не лише під час 

аудиторних занять, але й вдома самостійно, вдосконалювати мовні та 

мовленнєві навички іншомовної комунікації.  

В цілому результатом впровадження технології змішаного навчання у 

процес іншомовної підготовки у закладах вищої освіти є більш глибока 

взаємодія між викладачами та студентами, ніж під час традиційних 

практичних занять; зростання швидкості засвоєння професійних знань, 

навичок та вмінь.  

Ще одною формою організації процесу іншомовної підготовки 

майбутніх економістів в умовах інтегративного навчання є технологія 

перевернутого заняття («Flip-the-classroom technique»), в основу якої 
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покладено концепцію американських педагогів «Flip-the-classroom» [244], яка 

базується на принципах наявності засобів підтримки інтерактивного діалогу, 

можливості поетапного оволодіння навичками та вміннями спілкування, у 

тому числі й професійного, забезпечення структурної цілісності навчального 

процесу за умови залучення інформаційно-комунікаційних засобів. Сутність 

технології полягає у тому, що викладач-мовник готує відеозапис теоретичної 

частини заняття, переважно професійної спрямованості (наприклад, 

пояснення базових термінів або ситуацій професійної сфери економіста) та 

викладає його до локальної або глобальної мережі. Отримавши доступ до 

мережі, студенти опрацьовують матеріал самостійно і на занятті вже мають 

певний рівень підготовки, тому основний час заняття присвячено 

відпрацюванню та закріпленню отриманих знань, формуванню навичок. 

Серед можливих методів, що застосовуються у межах технології, проблемні 

дискусії, рольові ігри, ситуаційні методи тощо, а обов’язковим засобом 

навчання є ІКТ [244]. Завдяки технології перевернутого заняття стає 

можливою економія часу для інтерактивної взаємодії зі студентами під час 

практичного заняття в аудиторії, підвищення мотивації студентів до 

навчання та їхнього інтелектуального саморозвитку.  

Проте звертаючись до змішаного або дистанційного навчання, слід 

пам’ятати про те, що від студента вимагатиметься більшої самостійності та 

відповідальності за результат, ніж під час традиційних занять. Саме тому 

актуальним вважається заохочення студентів до здійснення неформальної 

освіти, яка може виявлятися у форматі самоосвіти й лінгвосамоосвіти 

зокрема.  

 Отже необхідно, щоб були сформовані певні вміння самоосвітньої та 

лінгвосамоосвітньої діяльності, які є базисом роботи з технологіями в 

дистанційному форматі.  

Лінгвосамоосвіта є інтегральним поняттям, що поєднує аспекти 

«освіта», «самоосвіта» та «лінгвістична освіта», які є базою нашого 

дослідження.  
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У широкому сенсі поняття «освіта» розуміється як соціальна практика, 

орієнтована на культурне відтворювання [198, с. 405]; духовне обличчя 

людини, яке складається під впливом моральних і духовних цінностей,що є 

надбанням її культурного кола, а також процес виховання та самовиховання, 

де провідним є не обсяг знань, а поєднання останніх з особистісними 

якостями та вміння самостійно ними розпоряджатися [198, с. 405].  

У вузькому розумінні «освіта»  – це процес засвоєння індивідом  

систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового 

світогляду, розвиток властивостей особистості, її творчих сил і здібностей 

[77, с. 30]. Результатом такого процесу є освіченість особистості.  

За визначенням, прийнятим Генеральною конференцією ЮНЕСКО, під 

освітою розуміється процес і результат удосконалення здібностей і поведінки 

особистості, при якому вона досягає соціальної зрілості та індивідуального 

зростання [34, c. 241].  

Однією з основних складових освіти є поняття «самоосвіта», яке, на 

думку вчених, є найвищим ступенем освіти.  

З позицій філософії, самоосвіта – це пізнавальний процес, який 

підпорядковано основним закономірностям теорії пізнання та результатом 

якого є нові знання [198, с. 450].  

Соціологічна наука розуміє самоосвіту як діяльність певної особистості 

або соціальної групи, характеристиками якої виступають спрямованість на 

задоволення потреб у соціалізації, самореалізації, а також  самостійне 

підвищення освітнього, наукового, професійного та культурного рівнів [170, 

c. 283]. 

В педагогічній теорії існують різні визначення даного феномена, серед 

них такі, де «самоосвіта» розуміється як:  

– самостійна освіта, отримання системних знань у певній галузі науки, 

техніки, культури, професійної сфери, яка передбачає безпосередній інтерес 

особистості в органічному поєднанні із самостійністю у вивченні матеріалу 

(Н. Сидорчук) [160, с. 254]. 
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– самостійна пізнавальна діяльність людини, спрямована на досягнення 

певних особистісно значимих освітніх цілей, задоволення 

загальнокультурних запитів, стимулювання пізнавальних інтересів будь-якої 

сфери діяльності, підвищення та вдосконалення професійної кваліфікації (О. 

Антонова) [9] 

–  особистісно зумовлена систематична пізнавальна діяльність, що має 

за мету розвиток освіченості (А.К. Громцева) [102, с. 75];   

– цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною системою 

знань та вмінь, поглядів і переконань, прогресивним досвідом у певній галузі 

діяльності під впливом особистих і суспільних інтересів (М. Касьяненко) 

[102, с. 75];   

– особлива діяльність зі специфічною структурою, яка  відрізняється 

від навчальної діяльності та її самостійних форм основними компонентами – 

мотивами, завданнями, способами дій і контролю, що визначаються самим 

студентом (А. Маркова)  [102, с. 75];   

– цілеспрямована робота людини над самовдосконаленням в 

інтелектуально-духовному, морально-вольовому, естетичному та фізичному 

аспектах [92]. 

Окрім того, відповідно до змісту, поняття «самоосвіта» 

характеризується як процес зміни, розвитку, вдосконалення особистості 

шляхом докладання власних зусиль та використання системи знань, 

сформованої протягом життя; як метод набуття знань про світ і 

закономірності його розвитку на основі самостійних досліджень, 

систематичної цілеспрямованої роботи з науковою, навчально-методичною 

та публіцистичною літературою; як засіб професійного та особистісного 

зростання та самовдосконалення; як абсолютна форма безперервного 

оволодіння новими знаннями, опанування новими вміннями, навичками, 

загальнокультурними і професійними компетенціями відповідно до певних 

потреб та спрямувань.  
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Систематизуючи та узагальнюючи погляди дослідників, в нашому 

дослідженні під самоосвітою майбутніх економістів будемо розуміти 

пізнавальний процес, метою якого є самостійне набуття певних знань 

професійної сфери, опанування, осмислення та засвоєння теоретичної бази, 

набуття та вдосконалення відповідних умінь та навичок, необхідних для 

здійснення якісної професійної діяльності.  

До складників самоосвіти належать самооцінка, самовизначення, 

самоорганізація, самодисципліна, самореалізація, самокритичність, 

саморозвиток тощо [27].  

Одним з пріоритетних напрямів удосконалення системи самоосвіти 

майбутніх економістів є формування в них навичок самоосвітньої діяльності, 

зокрема лінгвосамоосвітньої, оскільки  комунікативна складова є 

визначальним фактором ефективності професійної діяльності. 

Лінгвосамоосвітня діяльність майбутніх економістів підпорядковується 

загальній теорії діяльності, що досить повно висвітлена в науковій літературі. 

Фундаментальними засадами теорії діяльності є наступні:  

– діяльність – активний, цілеспрямований процес відображення 

реальних зв’язків та відносин суб’єкта з об’єктивною 

дійсністю (К. Єсипович) [43];  

– діяльність має три сторони: мотиваційну, цільову та виконавчу; 

мотиваційна сторона полягає у взаємодії потреб, мотивів та цілей як 

«майбутнього результату діяльності»; цільова сторона спрямована на 

дослідження умов діяльності, виокремлення предмета діяльності, розкриття 

його характеристик; виконавча сторона – це сукупність певних дій та 

операцій, за допомогою яких здійснюється діяльність та досягається кінцева 

мета (О. Леонтьєв) [89] .  

Лінгвосамоосвітня діяльність майбутнього економіста – це 

цілеспрямований процес індивідуальної пізнавальної активності, спрямованої 

на формування та вдосконалення вмінь іншомовного спілкування з 

орієнтацією на  майбутню професійну діяльність.  
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З боку іншомовної освіти, здатність до самоосвіти – це інтегральна 

характеристика особистості, що свідчить про її готовність та здатність 

підтримувати та покращувати рівень володіння іноземною мовою під час 

самоосвітньої діяльності. Розвиток вмінь самоосвіти може відбуватися лише 

під час самоосвітньої діяльності. Отже, стає необхідним визначення цього 

поняття.  

За словами І. Бобикіної, лінгвосамоосвіта є кумулятивною здатністю й 

готовністю студента самостійно здійснювати цілеспрямовану систематичну 

діяльність щодо розвитку особистісних якостей, вдосконалення власної 

іншомовної освіти або задоволення пізнавальних потреб за допомогою 

іноземної мови [13].  

Проаналізувавши та узагальнивши погляди  дослідників на феномен 

«лінгвосамоосвіти» загалом, в нашому дослідженні під поняттям 

«лінгвосамоосвіта майбутніх економістів» будемо розуміти цілеспрямовану 

пізнавальну діяльність, яка здійснюється студентом, з метою оволодіння 

іноземною мовою, набуття спеціальних знань, професійних мовних, 

мовленнєвих та комунікативних вмінь та навичок, необхідних і достатніх для 

ведення професійної іншомовної комунікації.  

Слід зазначити, що для ефективного здійснення лінгвосамоосвітньої 

діяльності необхідно володіти не окремими знаннями, а їх комплексом, що 

містить аутометодичні та лінгвістичні (мовні, мовленнєві, предметні, 

професійно-комунікативні) знання.  

Отже, лінгвосамоосвітні знання майбутніх економістів  – це 

усвідомлені знання студентів про зміст лінгвосамоосвітньої діяльності в 

контексті майбутньої професії.  

В узагальненому вигляді систему лінгвосамоосвітніх знань можна 

навести таким чином [243]:  

1. Знання аутометодичної мотивації (усвідомлення мотивуючих 

факторів до вивчення мови, засобів підвищення мотивації до 

лінгвосамоосвітньої діяльності тощо);  
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2. Організаційні знання лінгвосамоосвітньої діяльності (знання мети, 

структури, методів, засобів та форм реалізації лінгвосамоосвітньої 

діяльності);  

3. Знання реалізації лінгвосамоосвітньої діяльності (знання стратегій і 

тактик, індивідуальних оптимальних умов, саморегуляції 

лінгвосамоосвітньої діяльності);  

4. Знання контролю та корекції лінгвосамоосвітньої діяльності (знання 

форм та методів контролю, аналізу та самоаналізу, оцінки та самооцінки 

результатів лінгвосамоосвітньої діяльності).  

Базисом лінгвосамоосвітніх знань є мовні знання, як знання особливого 

роду, що служать засобом активізації свідомості та їх словесного вираження 

в процесі формування думки й мови [243].  

Джерелом знань є власне мовний матеріал програм і підручників, який 

з метою якісного засвоєння повинен бути функціональним і жорстко 

структурованим.  

З позицій основних психолого-педагогічних закономірностей, 

засвоєння лінгвосамоосвітніх знань відбувається за наступною схемою: 

сприйняття завдання, усвідомлення умов,  аналіз ситуації, процес пошуку 

оптимального рішення, управління власними діями та формулювання 

результату [243]. 

Набуття знань є базисом формування лінгвосамоосвітніх умінь та 

застосування студентами-економістами цих умінь для вирішення конкретних 

професійних завдань в конкретних ситуаціях. 

Уміння оперувати отриманими лінгвосамоосвітніми знаннями у 

внутрішньому плані своєї індивідуальної свідомості дає майбутньому 

фахівцю можливість отримувати ситуативні і перспективні відомості про 

об'єкти та загальне соціальне середовище іноземною мовою, можливість 

передбачити наслідки свого професійного спілкування, планувати свою 

професійну комунікативну діяльність, формувати індивідуально-особистісне 
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уявлення про картину світу іноземною мовою тощо і формувати власний 

стиль комунікативної поведінки [148]. 

Щодо лінгвосамоосвітніх вмінь, то вони складають комплекс 

самостійних пізнавальних дій, спрямованих на вирішення певних завдань на 

базі сформованих знань лінгвосамоосвітньої діяльності [148]. 

Спираючись на концепції вітчизняних та зарубіжних вчених, 

виокремлюємо таку низку лінгвосамоосвітніх вмінь:  

1. Уміння аутометодичної мотивації [159]: вміння діагностувати 

власний стан мотивації до лінгвосамоосвіти; вміння самостійно регулювати 

позитивну спрямованість на навчально-пізнавальну діяльність в 

індивідуальному режимі.  

2. Уміння планування: вміння визначати мету та завдання 

лінгвосамоосвітньої діяльності; вміння орієнтуватися в необхідних та 

доречних засобах, методах та прийомах самостійної навчальної діяльності; 

вміння планувати зміст своєї  індивідуальної діяльності відповідно до 

визначеної мети, складати програму дій щодо досягнення цієї мети; вміння 

планувати час, умови, місце здійснення лінгвосамоосвітньої діяльності; 

вміння приймати рішення щодо реалізації програми лінгвосамоосвітньої 

діяльності [159].  

3. Уміння реалізації лінгвосамоосвітньої діяльності: вміння самостійно 

планувати та коригувати свою діяльність; вміння застосовувати новітні 

технології та засоби ІКТ.  

4. Уміння контролю: вміння здійснювати контроль та корекцію 

перебігу лінгвосамоосвітньої діяльності; вміння визначати, фіксувати та 

вирішувати складнощі, які виникають під час такої діяльності; вміння 

адекватно оцінювати власні результати лінгвосамоосвітньої діяльності.  

Окремо слід сказати, що зважаючи на те, що лінгвосамоосвітня 

діяльність спрямована на якісне здійснення безпосередньо мовленнєвої та 

професійно комунікативної діяльності, то діяльнісно-рефлексивний 
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компонент також містить перелік загальних умінь власне мовленнєвої 

діяльності та вмінь власне професійної комунікації [140].  

Серед умінь власне мовленнєвої діяльності виокремлюємо: 

– уміння, пов'язані з предметом мовлення: здійснювати різні 

мовленнєві дії, в тому числі такі способи вираження думки, як опис, 

аргументація, характеристика, розповідь, пояснення, резюме, інструкція;  

– уміння здійснювати в усному / письмовому тексті відповідні 

комунікативні наміри адекватно цілям і умовам спілкування; 

– уміння, що пов'язані з функціями і цілями мовленнєвого жанру: 

формулювати цілі спілкування; визначати головну і другорядну мету 

спілкування відповідно до конкретного мовленнєвого жанру; 

– уміння, які пов'язані зі структурою мовленнєвого жанру: 

розробляти структурну схему мовленнєвого висловлювання, що реалізує 

основну мету спілкування в певному мовленнєвому жанрі; варіювати 

послідовність використання окремих компонентів структурної схеми 

мовленнєвого жанру відповідно до умов спілкування; 

– уміння, пов'язані з властивостями мови і мовними засобами, що 

використовуються: оперувати в текстах різних мовленнєвих жанрів наборами 

мовних засобів, які реалізують ідентичні стильові риси; використовувати 

мовні засоби (формули мовного спілкування), що виражають комунікативні 

наміри учасників ділового контакту; 

– уміння з аудіювання: розуміти висловлювання співрозмовника в 

ході діалогічного професійного спілкування, в тому числі при наявності 

незнайомих мовних засобів з метою вилучення специфічної, необхідної 

комуніканту інформації; 

– уміння читати тексти професійного характеру: загальне 

охоплення змісту, пошук і вилучення необхідної інформації. 

Слід зазначити, що сьогодні показники сформованості вмінь 

лінгвосамоосвіти у студентів є дуже низькими. Серед основних причин:  
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– недостатній  рівень мотивації студентів до навчальної діяльності в 

цілому та самоосвітньої діяльності зокрема;  

– брак часу, необхідного студентам-економістам для позааудиторної 

роботи та лінгвосамоосвітньої діяльності; 

– низький рівень усвідомлення студентами необхідності самоосвітньої 

діяльності, лінгвосамоосвітньої, зокрема; 

– відсутність або недостатня сформованість певних умінь та навичок 

лінгвосамоосвітньої діяльності; 

– недостатній рівень стимулювання, залучення та заохочення 

викладачами студентів до лінгвосамоосвітньої діяльності.  

Отже, важливим та обов’язковим завданням закладів вищої освіти 

вищих є розробка,  впровадження та використання таких форм і методів 

навчання, які сприятимуть формуванню в майбутніх економістів вмінь 

лінгвосамоосвіти, необхідних для здійснення майбутньої професійної 

діяльності, зокрема комунікативної. Наприклад, актуальним вбачається 

формування у студентів-економістів вмінь лінгвосамоосвіти шляхом 

залучення їх до самостійної роботи з джерелами наукової та на професійної 

тематики іноземною мовою, зі словниками, довідниками, енциклопедіями 

тощо.  

Для поглиблення професійних знань студентам можна запропонувати 

звернутися до Інтернет-ресурсів задля пошуку та аналізу додаткової 

інформації економічної сфери в іншомовних першоджерелах. Таким чином 

відбувається і збагачення професійних знань, і формування іншомовних 

вмінь.  

Щоб навчити студентів лінгвосамоосвітній діяльності, на нашу думку, 

слід ввести до навчальних планів постійно діючий семінар з формування у 

майбутніх-економістів лінгвосамоосвітніх вмінь. Усе це сприятиме більш 

глибокому зануренню в специфіку майбутньої діяльності, зокрема 

іншомовної комуніативної.  
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В цілому, метою інтеграції форм освітнього процесу є поєднання 

традиційних форм професійної та мовної підготовки майбутніх економістів у 

закладі вищої освіти з інноваційними підходами до організації освітнього 

процесу. 

Висновки до другого розділу 

 

1. Доведено, що сучасні тенденції розвитку вищої освіти у світі й в 

Україні зумовлюють особливе значення професійної спрямованості 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Відомо, 

що запорука успішної професійної діяльності висококваліфікованого 

економіста полягає не лише у володінні певними знаннями, але й у 

сформованості низки вмінь, провідним з яких є вміння ведення професійної 

ділової комунікації, у тому числі й іноземною мовою. Відповідно до освітніх 

стандартів метою іншомовної підготовки є створення освітнього середовища 

саморозвитку особистості, яка спроможна ефективно підтримувати 

міжкультурну комунікацію іноземною мовою. У зв'язку з цим визначено, що 

прискіпливої уваги потребують питання вдосконалення якості іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, створення спеціальних науково-

методичних засад формування у означених фахівців іншомовної 

компетентності. До таких умов, на нашу думку, належать: інтеграція 

навчального змісту професійної підготовки майбутніх економістів (CLIL); 

інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх економістів, заснованих 

на різних видах їх навчально-професійної діяльності; інтеграція форм 

освітнього процесу. 

2. Розроблено авторську структурно-функціональну модель 

формування  у майбутніх економістів іншомовної компетентності з 

урахуваннях запропонованих науково-методичних засад. Модель є 

комплексною за структурою і складається з таких взаємопов’язаних 

блоків:  цільового, що відображає мету та завдання навчального процесу, 

детерміновані складовими іншомовної компетентності;  методологічного, 



146 
 

який презентує підходи та принципи як наукове підгрунтя виокремлення 

науково-методичних засад ефективної реалізації навчального 

процесу;  змістово-процесуального, що містить науково-методичні засади та 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу відповідно до 

них;  результативного, який характеризує критерії, показники, рівні 

ефективності означеного процесу. 

3. Спраючись на розроблену модель, обґрунтовано основні напрями й 

шляхи інтеграції змісту освітнього процесу. По-перше, – це предметна 

інтеграція, що передбачає збагачення змісту однієї дисципліни змістом іншої 

й базується на основних принципах «предметно-мовного інтегрованого 

навчання» – 4 «С» CLIL. Для досягнення якісної предметної інтеграції 

необхідно створювати міждисциплінарні педагогічні тандеми; педагогічні 

системи підтримки навчання іноземної мови на заняттях з фахових дисциплін 

(викладання окремих тем і курсів іноземною мовою) і, навпаки, педагогічні 

системи підтримки навчання фахових тем на заняттях з іноземної мови 

(вивчення мови на економічному контексті). По-друге, – інтеграція методів 

іншомовної підготовки майбутніх економістів, що передбачає виконання 

одних і тих самих вправ в економічній та іншомовній комунікативній сферах. 

Серед основних методів, що можуть інтегруватися, виокремлено  метод 

презентації, який забезпечує необхідні умови для демонстрації студентом 

отриманих і систематизованих професійних знань, умінь комунікації, у тому 

числі іншомовної, введення нової лексики;  метод створення ментальних 

карт, що є дієвим засобом системного сприйняття іншомовної й професійної 

інформації, допомагає візуалізувати ідеї, інформацію в цікавій, переконливій 

формі, дає цілісне бачення певної теми, можливість структурувати і 

запам’ятовувати найважливішу інформацію та відтворювати її в 

подальшому;  тренінгові вправи, які є інструментальною дією, що допомагає 

майбутнім економістам отримувати нові можливості засвоєння набору 

іншомовних мовних та мовленнєвих засобів для набуття вмінь іншомовної 

професійної комунікації, уникати помилок і труднощів у такому спілкуванні, 
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формувати ефективну поведінку в різних професійних ситуаціях 

спілкування; кейс-метод, завдяки якому, крім формування компетенцій 

володіння іноземною мовою, у майбутніх економістів забезпечуються: 

розвиток критичного мислення; активізація групової іншомовної діяльності; 

удосконалення професійних знань, умінь і якостей, зокрема управлінських та 

організаторських;  метод проблемного навчання, що забезпечує: активізацію 

пошукової діяльності студентів; формування в них фундаментальних знань з 

предмета, самостійності у вирішенні поставлених завдань; розвиток 

креативних якостей з огляду на специфіку майбутньої роботи; створення 

середовища для іншомовного спілкування; метод ділових (рольових) ігор, 

який спрямований на моделювання різноманітних типових та нестандартних 

ситуацій майбутньої професійної діяльності й економічної міжнародної 

практики, вирішення яких вимагає професійних знань і практичних навичок 

іншомовного спілкування; навчальна або наукова дискусія – забезпечує 

спільну комунікативну діяльність, сприяє виробленню загального вирішення 

професійної проблеми.  

По-третє, – інтеграція форм освітнього процесу, яка має за мету 

поєднання традиційних форм професійної та мовної підготовки майбутніх 

економістів у закладі вищої освіти з інноваційними підходами до організації 

освітнього процесу, зокрема: змішане навчання, яке передбачає комбінацію 

онлайн та офлайн-навчання; перевернуте навчання, що базується на 

перевернутому для традиційного навчання підході до опанування нових 

знань – передування самостійного опрацювання студентами матеріалу за 

допомогою інформаційно-комунікаційних; лінгвосамоосвіта – передбачає 

активізацію індивідуальної пізнавальної активності, спрямованої на 

формування та вдосконалення вмінь іншомовного спілкування з орієнтацією 

на майбутню професійну діяльність тощо. 

Упровадження в професійну підготовку майбутніх економістів 

авторської структурно-функціональної моделі, реалізація розроблених і 

теоретично обґрунтованих науково-методичних засад інтеграції освітнього 
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процесу забезпечать успішність формування в них іншомовної 

компетентності. 

Основні результати першого розділу викладено у публікаціях [206], 

[207], [208], [211], [212], [213]. 

РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ 

ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

 

3.1 Організація педагогічного експерименту з формування у 

майбутніх економістів іншомовної компетентності під час інтегрованого 

навчання 

 

Формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності під 

час інтегрованого навчання розглядається нами як цілісна система, що 

характеризується єдністю освітньої мети, завдань, принципів, науково-

методичних засад, методів і засобів, які, у свою чергу, презентуються у 

розробленій структурно-функціональній моделі. 

Провідна мета експериментальної роботи полягала у перевірці наукової 

гіпотези: формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у 

процесі професійної підготовки набуває ефективності, якщо: розроблена й 

реалізується модель освітнього процесу, що передбачає поетапну іншомовну 

підготовку протягом усього періоду навчання; забезпечена інтеграція змісту 

освітнього процесу на рівні його навчальних предметів, форм і методів.. 

Для підтвердження правомірності положень висунутої гіпотези було 

проведено експериментальну перевірку ефективності впровадження 
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розроблених науково-методичних засад та моделі формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання. 

Педагогічному експерименту передували пілотні дослідження 

(анкетування викладачів та студентів ЗВО). До опитування було залучено 

понад 350 респондентів (викладачів та студентів) провідних закладів вищої 

освіти України. Учасникам пілотного опитування було запропоновано 

відповісти на низку запитань щодо необхідності інтеграції іноземної мови в 

процес професійної фахової підготовки майбутніх економістів. 

Опитувальник для майбутніх економістів здебільшого передбачав 

з’ясування ступеня розуміння ними необхідності вивчення фахової іноземної 

мови в процесі навчання в університеті. Опитувальник для викладачів 

спрямовувався на визначення розуміння ними необхідності формування у 

майбутніх економістів іншомовної компетентності. Бланки анкет для 

пілотних досліджень наведено у додатку А. 

Результати пілотних досліджень засвідчили високий рівень 

усвідомлення респондентами необхідності формування іншомовної 

компетентності в процесі фахової підготовки, виявили слабкі місця та 

недоліки означеного процесу. В цілому аналіз результатів пілотних 

досліджень підтвердив актуальність роботи, надав можливість визначити 

поточний стан організації іншомовної підготовки; забезпечив апробацію 

методів діагностики, обґрунтування структури, критеріїв і показників 

сформованості у майбутніх економістів іншомовної компетентності, 

формування експериментальних та контрольних груп.  

Отже, опрацювання результатів пілотних досліджень стало 

передумовою організації дослідно-експериментальної роботи, вибудованої  

відповідно до основних вимог щодо проведення педагогічних 

експериментів (С. Гончаренко, П. Образцов, В. Сластьонін та ін.). Дослідно-

експериментальна робота здійснювалася протягом 2016–2020 рр. на базі 

Запорізького національного університету в три етапи (констатувальний, 

формувальний і контрольний) за лонгітюдною (подовженою) формою, що 
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передбачало тривалий вплив експериментальних чинників (протягом усіх 

курсів навчання).  

До складу експериментальної групи (ЕГ) увійшли студенти 

економічного факультету спеціальностей 071 Облік і аудит і 072 Фінанси, 

банківська справа та страхування в кількості 47 осіб; до  складу контрольної 

групи – студенти інженерного навчально-наукового інституту 

спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і аудит і 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування в кількості 47 осіб. Слід наголосити, що задля 

достовірності проведення експерименту умови та організація процесу 

формування іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх 

економістів під час інтегрованого навчання в названих групах були 

однаковими: порівнювалися групи однакових курсів, у групах були студенти 

з різним рівнем володіння іноземною мовою. До початку експерименту 

навчалися всі вони за однаковими навчальними планами та робочою 

програмою (додаток Е). 

Найважливішим завданням констатувального етапу експерименту 

було визначення первинного рівня іншомовної компетентності майбутніх 

економістів. Для цього застосовано авторський комплекс діагностичних 

методик.  Першим кроком стало з’ясування рівня мотивації вивчення 

майбутніми економістами іноземної мови. Для діагностики сформованості 

означеної складової було використано «Методику діагностики мотивації до 

навчальної діяльності та вивчення мови», розроблену А. Реаном, 

В. Якуніним, модифіковану О. Бадамаєвой та адаптовану нами (додаток Б).  

Окрім того, оскільки успішність сформованості рівня іншомовної 

компетентності значною мірою залежить від самостійної роботи, зокрема 

лінгвосамоосвіти, майбутні фахівці повинні мати високий рівень мотивації 

до постійного самовдосконалення та професійного саморозвитку, під яким 

слід розуміти певну свідому діяльність студента, зорієнтовану на найбільш 

повну самореалізацію себе в обраній професійній сфері. Тож для діагностики 

сформованості цих показників актуальним було застосовування адаптованої 
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«Методики діагностики мотивації до самоосвіти та саморозвитку», 

розробленої  О.П. Сергеєнковою (додаток В).  

Для перевірки у майбутніх фахівців рівня сформованості необхідних 

іншомовних знань проводилися діагностичні зрізи у вигляді спеціально 

розроблених тестів, практичних завдань та вправ, під час виконання яких у 

студентів перевірялися знання мовного (фонетика, лексика, граматика) та 

мовленнєвого матеріалу (знання мовленнєвих особливостей професійної 

сфери) – мовна та мовленнєва іншомовні компетенції (додаток Г) профільних 

кафедр, а також комп’ютерні системи (для тих завдань, що виконувались у 

режимі комп’ютерного тестування). 

Щоб продіагностувати рівень наявності та сформованості комплексу 

вмінь, необхідних для здійснення майбутніми фахівцями ефективної 

іншомовної комунікації в професійній сфері, слід було занурити останніх в 

імовірні уявні ситуації, які можуть виникнути в подальшій професійній 

діяльності; долучити до розв’язання ситуативних вправ та завдань, 

підпорядкованих особливостям майбутньої професії.  

Для розробки такої системи діагностування відбиралися типові 

ситуації, тобто найбільш частотні для майбутньої професійної діяльності 

студентів. Усі навчально-мовленнєві ситуації типізувалися на основі таких 

певних параметрів: виконання соціально-комунікативної ролі (колега, 

іноземний партнер, іноземний замовник та ін.); стимул спілкування, який 

містив: запит інформації, інформування, демонстрацію ставлення до 

почутого, обмін думками, вираження почуттів, переживань, спонукання до 

дії, встановлення контакту тощо.  Приклади комунікативних ситуацій для 

діагностики наявності та сформованості комплексу вмінь, необхідних для 

здійснення майбутніми фахівцями ефективної іншомовної комунікації в 

професійній сфері наведено у додатку Д. 

Аналіз кількісних та якісних показників, отриманих за результатами 

цього етапу педагогічного експерименту, дав змогу констатувати 

однорідність рівнів сформованості іншомовної компетентності студентів ЕГ 
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та КГ (переважно низький). Отже, оборобка результатів діагностики рівнів 

сформованості іншомовної компетентності у майбутніх економістів стала 

передумовою для формувального етапу експерименту. 

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав заходи з 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів під час 

інтегрованого навчання: виокремлення та обґрунтування науково-

методичних засад для формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів;  організацію діяльності щодо перевірки їх правильності та 

доцільності, а також ефективності обраних методів, форм і засобів навчання; 

фіксації даних про хід експерименту на основі проміжних вимірів, які 

характеризували рівні сформованості іншомовної компетентності майбутніх 

економістів під впливом формувальних заходів; окреслення складних та 

проблемних моментів під час проведення експерименту та способів їх 

уникнення. 

Оскільки іншомовна підготовка майбутіх економістів триває увесь 

перід навчання, формувальний етап експерименту складався з таких 

підетапів: початково-термінологічний (перший курс), базово-мовленнєвий (2-

3 курси,) та професійно-комунікативний (3-4 курси). Зміст та наповнення 

навчальним матеріалом означених підетапів відбувалося відповідно до 

Концепції інтегрованого навчання іноземних мов в Запорізькому 

національному університеті (додаток Ж).  

На першому курсі було запропоновано розширити матеріал практичних 

занять іноземної мови відповідно до теми нашого дослідження. Було 

передбачене інтенсивне вивчення іноземної мови з огляду на необхідність 

створення необхідної лінгвістичної бази для подальшого переходу до більш 

складного матеріалу професійної сфери. 

Навчальне навантаження розподілялося таким чином: нормативна 

складова «Іноземна мова» (англійська, німецька, французька) – у першому 

семестрі – 4 години на тиждень, у другому семестрі – 2 години на тиждень. 
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Окрім того, з циклу профільних предметів було обрано дисципліну 

«Економічна теорія», окремі теми якої викладалися іноземними мовами. 

Більш того, до навчального плану додалися факультативні заняття з 

іноземної мови задля покращення загального рівня володіння нею та 

підготовки до професійної спрямованості іншомовної освіти.   

Обов’язковим елементом практичних занять з іноземної мови цього 

етапу були завдання з тем професійної діяльності, які допомагали майбутнім 

фахівцям отримувати нові можливості засвоєння набору мовних та 

мовленнєвих засобів для оволодіння навичками іншомовної комунікації, 

уникати помилок та труднощів у спілкуванні, формувати ефективну 

поведінку в різних ситуаціях іншомовного спілкування.  

Дієвим методом, який сприяв активізації розумової діяльності 

майбутніх економістів та був спрямований на засвоєння іншомовної 

термінологічної лексики за фахом був майндмеппінг (створення ментальних 

карт за окремими темами професійних дисциплін). Приклади ментальних 

карт наведено в Додатках И та К.  

На другому підетапі до навчальних планів було внесено дисципліну 

«Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» (англійська, 

німецька, французька) з загальною кількістю годин – 220 –230 на подальші 

чотири роки навчання / 2 години на тиждень в кожному семестрі.  

Окрім «Іноземної мови професійно-комунікативної спрямованості», до 

навчального плану додалися факультативні заняття з іноземної мови задля 

закріплення та відпрацювання набутих знань, а також було  передбачене 

покрокове введення викладання іноземною мовою профільних дисциплін 

(принаймні одна дисципліна в кожному семестрі) від найпростіших до 

найбільш складних. За основу було взято дисципліну «Міжнародна 

економіка», навчальний матеріал, якої, як лекційний, так і практичний, 

подавався іноземними мовами.  
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 На цьому підетапі активізувалося застосування кейс-методу з метою 

створення умов, наближених до реальної професійної діяльності. Приклади 

кейсів наведено в додатку О.  

Увага цього періоду зосереджувалася на формуванні у майбутніх 

економістів вмінь іншомовної професійної комунікації, тому були внесені 

зміни до робочої програми з дисциплін у зв’язку з додаванням  ділових ігор, 

спрямованих на моделювання ситуацій з професійної діяльності. На заняттях з 

мови відбувалося ситуаційне моделювання ймовірних професійних діалогів 

під час організації ділових ігор, що вимагало від викладача і майбутніх 

економістів оперативного орієнтування в непередбачуваній ситуації, яку 

створювали самі студенти, імітуючи бізнес-партнерів, менеджерів, 

замовників, фінансистів.  

Основними ознаками ігрового моделювання професійних 

комунікативних ситуацій стали: імітація професійних ситуацій у практичній 

діяльності; опис алгоритму дій у змодельованих ситуаціях; широкий діапазон 

імітаційно-ігрових ролей, розподіл їх між учасниками занять з урахуванням 

умінь, задатків та досвіду економічної діяльності; нестандартність підходів, 

способів та варіативність розв’язання професійних проблем; виявлення 

критеріїв оцінювання дій учасників імітаційно-ігрових ситуацій.  

Застосування ділових ігор, як продемонструвала практика, сприяло: 

розвитку інтересу студентів до майбутньої професійної діяльності, до мовної 

взаємодії; формуванню вмінь та навичок ведення іншомовного професійного 

спілкування. Приклад інтегрованого заняття з елементами ділових ігор та 

розв’язанням комунікативних ситуацій професійної сфери наведено у 

додатку З. 

На цьому ж підетапі було актуалізовано концепцію змішаного навчання 

«Blended learning», яка передбачала поєднання традиційних та новітніх форм 

організації навчального процесу. 

 Використання інформаційно-комунікативних технологій в межах 

означеної концепції сприяло зацікавленості  студентів, інтенсифікувало процес 
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формування іншомовної компетентності, підвищувало якість засвоєння 

необхідного матеріалу з одночасним скороченням витрат часу. Приклади 

завдань та вправ в межах концепції «Blended learning» наведено в додатку М.  

Окрім того, для активізації самостійної роботи студентів до робочої 

програми та навчального плану було введено дистанційний онлайн-курс 

«Introduction to the profession. Lingua-self-education». Програму онлайн-курсу 

наведено у додатку Л. 

На останньому (професійно-комунікативному) підетапі, який 

охоплював 3-4 курси, орієнтація змісту навчального матеріалу була суто 

професійна.  Відповідно до цього до навчального плану підготовки 

майбутніх економістів було введено дисципліну «Предметно-орієнтований 

практикум іноземною мовою» / 2 години на тиждень, збільшено кількість 

факультативних занять з метою поглиблення та удосконалення набутих 

знань. Окрім цього, більша частина фахових дисциплін викладалася 

іноземною мовою, оскільки  цей період навчання майбутніх економістів 

передбачав роботу з іноземною документацією професійної сфери: 

договорами, бізнес-планами, угодами, фінансовою звітністю, тощо. 

На цьому ж етапі студенти-економісти були залучені до дослідницької 

роботи над створенням презентацій та проектів професійної тематики. 

Систематично проводилися наукові та навчально-професійні дискусії 

іноземною мовою. Перелік тем дискусій наведено в додатку Н.  

Завершальним етапом експерименту став контрольний, метою якого 

було проведення контрольного зрізу для визначення ефективності 

впроваджених заходів з метою формування у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання.  

Отже, організація експериментального дослідження, на нашу думку, 

відкриває перспективи для підвищення ефективності іншомовної підготовки 

майбутніх економістів, дає можливість виявити, відкоригувати й усунути 

помилки професійного мовлення, вдосконалити систему професійної 

підготовки в цілому.  
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3.2 Порівняльний аналіз результатів констатувального та 

контрольного етапів педагогічного експерименту 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності авторської 

структурно-функціональної моделі формування у майбутніх економістів 

іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання було проведено 

констатувальний етап педагогічного експерименту. Для цього за допомогою 

представлених у підрозділі 3.1 методик (Додатки А-Д) було проведено 

діагностування студентів-економістів. Обробка результатів цього 

діагностування дала змогу визначити кількість і відсоток студентів з 

відповідними рівнями сформованості кожного діагностованого компонента.  

 Ці дані зведені у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Зведені результати констатувального етапу експерименту, КГ і ЕГ 

Група 

Складові 

іншомовної 

компетентності 

Рівні сформованості  

Високий  Достатній  Середній Низький 

КГ 

Мотивація  6 12,8% 12 25,5% 16 34,0% 13 27,7% 

Мовна компетенція 5 10,6% 12 25,5% 16 34,0% 14 29,9% 

Мовленнєва 

компетенція 
4 8,5% 11 23,5% 16 34,0% 16 34,0% 

ЕГ 

Мотивація  5 10,6% 12 25,5% 15 31,9% 15 31,9% 

Мовна компетенція 4 8,5% 13 27,7% 15 31,9% 15 31,9% 

Мовленнєва 

компетенція 
3 6,4% 12 25,5% 15 31,9% 17 36,2% 

 

Як видно з табл. 3.1, КГ та ЕГ суттєво не різняться. Діагностуючи 

мотивацію (яка складається з мотивації до вивчення мови та до самоосвіти й 

саморозвитку),  високий рівень було зафіксовано у 12,8% представників КГ і 
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10,6% ЕГ; достатній –25,5% студентів КГ і ЕГ, середній – у 34% КГ і 31,9% 

ЕГ, низький – у 27,7% в КГ і 31,9% в ЕГ.  

Результати діагностування майбутніх економістів на сформованість 

мовної компетенції свідчать про їхню недостатню сформованість: високий 

рівень виявлено у 10,6% представників КГ і 8,5% ЕГ, достатній – у 25,5% КГ 

і 27,7% ЕГ, середній – у 34% КГ і у 31,9% ЕГ, низький – у 29,9% КГ і 31,9% 

ЕГ. 

Сформованість іншомовних вмінь на високому рівні було 

діагностовано у 8,5% в КГ і 6,4% ЕГ, достатній – у 23,5% КГ і 25,5% ЕГ, 

середній – у 34% КГ і 31,9% ЕГ, низький – 34% КГ і 36,2% ЕГ. Між 

порівняними значеннями існують лише невеликі розбіжності, що свідчить 

про однорідність відібраних контрольної та експериментальної груп. 

Найгірше у майбутніх економістів сформована мовленнєва компетенція. 

Проте повний заключний висновок про відсутність розбіжностей у 

сформованості виокремлених показників у КГ і ЕГ можна зробити лише 

після перевірки через статистичні гіпотези. 

Сформулюємо гіпотезу 
0H  так: між результатами сформованості 

названих складників у КГ та ЕГ, отриманих на констатувальному етапі 

експерименту, існують лише випадкові відмінності. Альтернативна гіпотеза 

1H : між результатами сформованості названих складників у КГ та ЕГ, 

отриманих на констатувальному етапі експерименту, існують суттєві 

відмінності. 

Для перевірки наведених гіпотез було обрано χ
2
-критерій Пірсона 

[150]. Означений критерій є статистичним непараметричним; має розподіл. 

Зазвичай його використовують для перевірки нульової гіпотези про 

підпорядкованість емпіричного закону розподілу вибірки теоретично 

передбачуваному закону розподілу генеральної сукупності при великих 

обсягах вибірки. Критерій Пірсона – універсальний і один із найбільш 

потужних,  пов’язаних з розрахунком теоретичної частоти, оскільки 
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застосовується для довільних теоретичних функцій F(x), зокрема для тих, що 

мають невідомі значення параметрів [150]. 

Цей критерій дає змогу порівнювати емпіричні розподіли двох 

незалежних вибірок (КГ і ЕГ), обсягами n1 та n2. У нашому дослідженні 

кількість студентів в контрольній (n1) та експериментальній групах (n2) є 

однаковою – 47 та 47, а сума n1+n2=94, що доводить обґрунтованість нашого 

вибору критерію Пірсона. Результати емпіричного дослідження для двох 

груп у відповідності до чотирьох рівнів зводяться у таблицю (табл. 3.2).  

 

Таблиця 3.2 

Шаблон допоміжної таблиці для обчислення емпіричного значення  

χ2-критерію Пірсона  

Груп

а 

Рівні досліджуваної ознаки 
∑ 

Високий Достатній Середній Низький 

КГ т11 т12 т13 т14 n1 

ЕГ т21 т22 т23 т24 n2 

∑ т11+

т21 

т12+

т22 

т13+

т23 

т14+

т24 

n1+n

2 
 

Примітка: 

Всі mij повинні задовольняти умові – mij≥5. 

 

На основі даних табл. 3.2 за формулою (3.1) розраховується емпіричне 

значення критерію 
2

емп : 

 

 






k

i ii

ii
емп

mm

mnmn

nn 1 21

2

1221

21

2 1
 

(3.

1) 

де m1i та m2i – кількість респондентів першої та другої груп 

розподілених за i-ю ознакою (i=1..4) [265, с. 70]. 

Після обчислення емпіричних значень 2

.емп  їх необхідно порівняти з 

χ
2

крит. (критичним значенням критерію), яке отримується з таблиці критичних 

значень χ
2
-критерій Пірсона. Це значення залежить від кількості ступенів 
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свободи (df) і рівня значущості (p). Кількість ступенів свободи визначається 

за формулою: 1 kdf , де k – кількість рівнів ознаки. 

 Оскільки 4k  – кількість рівнів сформованості іншомовної 

компетентності, то у нашому випадку 314 df . Для педагогічних 

досліджень доречним вважається рівень значущості 050,p  . З таблиць 

критичних значень для 3df  і 050,p   було знайдене: 8172 ,.крит  . 

Якщо 
22

.крит.емп  , то приймається гіпотеза  про відсутність 

статистичних відмінностей між результатами студентів контрольної та 

експериментальної груп. Якщо 
22

.крит.емп  , то гіпотеза  про відсутність 

відмінностей відхиляється і приймається альтернативна гіпотеза 
1H   

Для розрахунку емпіричного значення критерію 
2

емп  за формулою (3.1) 

результати діагностування сформованості мотивації до вивчення мови на 

констатувальному етапі експерименту були зведені в допоміжну таблицю 

(табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-

критерію Пірсона діагностування сформованості мотивації 

(констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 6 12 16 13 47 

ЕГ 5 12 15 15 47 

∑ 11 24 31 28 94 

 

0H

0H
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Розрахунок емпіричного значення критерію: 
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1
2222

26,0 . 

Оскільки 81,726,0   (
22

.крит.емп  ), то приймається гіпотеза  на 

констатувальному етапі експерименту за сформованістю мотивації студенти 

КГ та ЕГ не відрізняються. 

Частотні показники за результатами діагностування сформованості у 

студентів-економістів мовної компетенції зведені у допоміжній таблиці, на 

основі даних якої обчислюється емпіричне значення критерію Пірсона (табл. 

3.4). 

Таблиця 3.4 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення 

χ
2
-критерію Пірсона для діагностики сформованості мовної компетенції 

(констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 

Високий Достатній Середній Низький 

КГ 5 12 16 14 47 

ЕГ 4 13 15 15 47 

∑ 9 25 31 29 94 

 

Розрахунки емпіричного значення критерію: 
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22,0 . 

Порівняння емпіричного і критичного значень критерію Пірсона  

( 81,722,0  ) доводить, що до уваги береться гіпотеза 0H , яка свідчить, що  

на констатувальному етапі експерименту відсутні розбіжності між 

результатами в контрольній та експериментальній групах. 

0H
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Для обчислення емпіричного значення критерію 
2

емп  для діагностики 

сформованості рівня мовленнєвої компетенції результати констатувального 

етапу експерименту зведені у допоміжній таблиці (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-

критерію Пірсона для діагностики сформованості рівня мовленнєвої 

компетенції (констатувальний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 4 11 16 16 47 

ЕГ 3 12 15 17 47 

∑ 7 23 31 33 94 

 

Розрахунки мають вигляд: 
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Оскільки 81,724,0  , то за основу береться гіпотеза 0H : на 

констатувальному етапі експерименту показники КГ та ЕГ не розрізняються. 

Отже, на констатувальному етапі експерименту за сформованістю 

обраних нами складників для діагностики показники у студентів, які входили 

до контрольної та експериментальної груп, не розрізнялися. Це дало нам 

змогу в навчальний процес підготовки студентів-економістів однієї групи 

(ЕГ) залучити формувальні заходи. 

Після проведення формувальних заходів студенти-економісти 

діагностувалися тими самими методиками, що й на констатувальному етапі. 

 З метою порівняльного аналізу та підтвердження або спростування 

обраних гіпотез, опрацьовані дані (кількісні показники та відносні частоти у 

%) були зведені у табл. 3.6.  
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Таблиця 3.6 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за рівнем сформованості мотивації  

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 6 12,8% 5 10,6% 

Контрольний 7 14,9% 12 25,5% 

Приріст 1 2,1% 7 14,9% 

Достатній 

Констатувальний 12 25,5% 12 25,5% 

Контрольний 15 31,9% 24 51,1% 

Приріст 3 6,4% 12 25,5% 

Середній 

Констатувальний 16 34,0% 15 31,9% 

Контрольний 18 38,3% 6 12,8% 

Приріст 2 4,3% -9 -19,1% 

Низький 

Констатувальний 13 27,7% 15 31,9% 

Контрольний 7 14,9% 5 10,6% 

Приріст -6 -12,8% -10 -21,3% 

 

Як бачимо з таблиці 3.6, динаміка кількісних показників у контрольній 

групі (у їхньому порівнянні на різних етапах педагогічного експерименту) 

була незначною: приріст у результатах високого рівня складав 2,1%, 

достатнього – 6,4%, середнього – 4,3%, показник низького рівня зменшився 

на 12,8%. Це свідчить про те, що мотивація до вивчення мови у майбутніх 

економістів початково була низькою. 

В експериментальній групі після впровадження формувальних заходів 

приріст у результатах високого рівня складав 14,9%, достатнього – 25,5%. 

Показник середнього рівня зменшився на 19,1%, та низького – на 21,3%. Це 

свідчить про посилення мотивації до вивчення мови під час інтегрованого 

навчання.  

Оброблені результати діагностування студентів-економістів КГ та ЕГ 

за рівнем сформованості мовної компетенції на етапах експерименту 

представлено у табл. 3.7.  



163 
 

Таблиця 3.7 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

 за рівнем сформованості мовної компетенції 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 5 10,6% 4 8,5% 

Контрольний 6 12,8% 10 21,3% 

Приріст 1 2,1% 6 12,8% 

Достатній 

Констатувальний 12 25,5% 13 27,7% 

Контрольний 16 34,0% 26 55,3% 

Приріст 4 8,5% 13 27,7% 

Середній 

Констатувальний 16 34,0% 15 31,9% 

Контрольний 16 34,0% 7 14,9% 

Приріст 0 0% -8 -17,0% 

Низький 

Констатувальний 14 29,8% 15 31,9% 

Контрольний 9 19,1% 4 8,5% 

Приріст -5 -10,6% -11 -23,4% 

 

Спостереження за динамікою показників КГ засвідчили зменшення 

носіїв низького рівня на 10,6%. Зафіксовано приріст показника достатнього 

рівня на 8,5%, а кількість студентів-економістів з високим рівнем мав 

незначне на 2,1% зростання. 

Спостереження за динамікою показників в ЕГ засвідчили позитивну 

динаміку. Відбулося різке зменшення (на 23,4%) студентів з низьким рівнем. 

Зафіксовано значні прирости кількості студентів з високим (на 12,8%) і 

достатнім (на 27,7%) рівнями. За рахунок цього показники середнього рівня 

зменшилися на 17,0%. 

Оброблені результати діагностування майбутніх економістів КГ та ЕГ 

за рівнем сформованості мовленнєвої компетенції на етапах експерименту 

наведено у табл. 3.8. 
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Таблиця 3.8 

Динаміка змін розподілів результатів студентів ЕГ та КГ 

за рівнем сформованості мовленнєвої компетенції 

Рівні Етапи 
КГ ЕГ 

ki % ki % 

Високий 

Констатувальний 4 8,5% 3 6,4% 

Контрольний 6 12,8% 9 19,1% 

Приріст 2 4,3% 6 12,8% 

Достатній 

Констатувальний 11 23,4% 12 25,5% 

Контрольний 14 29,8% 24 51,1% 

Приріст 3 6,4% 12 25,5% 

Середній 

Констатувальний 16 34,0% 15 31,9% 

Контрольний 13 27,7% 9 19,1% 

Приріст -3 6,4% -6 -12,8% 

Низький 

Констатувальний 16 34,0% 17 36,% 

Контрольний 14 29,8% 5 10,6% 

Приріст -2 -4,3% -11 -23,4 

 

В КГ приріст у результатах високого рівня компонента складав 4,3%, 

достатнього – 6,4%. Показники середнього та низького рівнів зменшилися 

відповідно на 3% та на 2%. Це свідчить про те, що навіть у контрольній групі 

результативність сформованості мовленнєвої компетенції є досить помітною. 

В ЕГ приріст у результатах високого рівня компонента складав 12,8%, 

достатнього – 25,5%. Показники середнього та низького рівнів зменшилися 

відповідно на 12,8% і 23,4%.  

Це свідчить про те, що в експериментальній групі під впливом 

формувальних заходів сформованість мовленнєвої компетенції у майбутніх 

економістів значно зросла. 

Порівняльний аналіз частот засвідчив більш позитивну динаміку змін в 

ЕГ у порівнянні з КГ. Однак його результати не можуть бути підставою для 

остаточного висновку щодо достовірності. Для цього використовується 

перевірка статистичних гіпотез. 
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Формулювання гіпотез. 

Нульова гіпотеза 
0H : між результатами сформованості обраних 

складових в ЕГ (КГ), отриманих на етапах експерименту, існують лише 

випадкові відмінності. 

Альтернативна гіпотеза 
1H : між результатами сформованості обраних 

складових в ЕГ (КГ), отриманих на етапах експерименту, існують суттєві 

розбіжності. 

Для порівняння розподілів в зв’язаних вибірках (показники ЕГ на 

етапах експерименту – це зв’язані вибірки) застосовується непараметричний 

критерій Колмогорова-Смирнова [150]. Емпіричне значення цього критерію 

обчислюється за формулою (3.2) [265, с. 75]: 

   
21

21

nn

nn
ySxSmax ii.емп




  

(3.

2) 

де 1n  та 2n  – обсяги груп, що порівнюються ( 471 n  і 472 n ); 

 ixS ,  iyS  – накопичені відносні частоти на констатувальному ( x ) і 

контрольному ( y ) етапах, розподілених за i-ю ознакою (i=1..3). 

Для розрахунку емпіричних значень λ-критерію Колмогорова-

Смирнова результати зводяться в допоміжну таблицю форма, якої наведена в 

табл. 3.9.
  

Таблиця 3.9 

Шаблон допоміжної таблиці для обчислення 

емпіричного значення λ-критерію Колмогорова-Смирнова 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий  1xm   1ym  
 

1

1

n

xm
 

 

2

1

n

ym
  1xf   1yf     11 ySxS   

Достатній  2xm   2ym  
 

1

2

n

xm
 

 

2

2

n

ym
    21 xfxS      21 yfyS      22 ySxS   

Середній  3xm   3ym  
 

1

3

n

xm
 

 

2

3

n

ym
    32 xfxS      32 yfyS      33 ySxS   

Низький  4xm   4ym  
 

1

4

n

xm
 

 

2

4

n

ym
    43 xfxS      43 yfyS      44 ySxS   
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Примітка: Рамкою виділяється    ii ySxSmax  . 

Для достатньо великих 1n  і 2n  (більших за 40) критичне значення λ-

критерію для рівня значущості 050,p   має стале значення – 361,.крит  . 

Якщо 
.крит.емп  , то приймається гіпотеза  про відсутність статистичних 

відмінностей між результатами студентів групи на етапах експерименту. 

Якщо 
.крит.емп  , то гіпотеза  про відсутність відмінностей відхиляється 

і приймається альтернативна гіпотеза 
1H . 

Для порівняння сформованості мотивації до вивчення мови на етапах 

експерименту (констатувальному і контрольному) були виконані проміжні 

розрахунки для КГ (табл. 3.10) і ЕГ (табл. 3.11). 

 

Таблиця 3.10 

 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості мотивації в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 6 7 0,100 0,125 0,100 0,125 0,025 

Достатній 12 15 0,363 0,400 0,463 0,525 0,063 

Середній 16 18 0,338 0,350 0,800 0,875 0,075 

Низький 13 7 0,200 0,125 1,000 1,000 0,000 

 

Для обчислення емпіричного значення 
.емп  було розраховано 

значення: 85,45,23
4747

4747

21

21 









nn

nn  (в подальшому воно завжди 

використовується). 

363,085,4075,0. емп . 

Оскільки 36,1375,0  , то приймається гіпотеза 0H : результати КГ на 

етапах експерименту не розрізняються. 

0H

0H
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Таблиця 3.11 

 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості мотивації до 

вивчення мови в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 5 12 0,088 0,250 0,088 0,250 0,163 

Достатній 12 24 0,375 0,475 0,463 0,725 0,336 

Середній 15 6 0,350 0,213 0,813 0,938 0,125 

Низький 15 5 0,188 0,063 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення для ЕГ: 62,185,4336,0. емп  

Оскільки 36,168,1  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : 

результати ЕГ на етапах експерименту розрізняються. 

Для порівняння сформованості у майбутніх економістів іншомовних 

знань  на етапах експерименту (констатувальному і контрольному) були 

виконані проміжні розрахунки для КГ (табл. 3.12) і ЕГ (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.12 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості у майбутніх 

економістів мовної компетенції  в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 5 6 0,063 0,100 0,063 0,100 0,038 

Достатній 12 16 0,200 0,288 0,263 0,388 0,125 

Середній 16 16 0,525 0,450 0,788 0,838 0,050 

Низький 14 9 0,213 0,163 1,000 1,000 0,000 

 

Розрахунок емпіричного значення λ-критерію: 61,085,4125,0. емп . 

Оскільки 34,1625,0  , то приймається гіпотеза 0H : результати КГ на 

етапах експерименту  не відрізняються. 
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Таблиця 3.13 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості у майбутніх 

економістів мовної компетенції  в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 4 10 0,075 0,200 0,075 0,200 0,125 

Достатній 13 26 0,175 0,475 0,250 0,675 0,425 

Середній 15 7 0,513 0,250 0,763 0,925 0,163 

Низький 15 4 0,238 0,075 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення для ЕГ: 06,285,4425,0. емп . 

Оскільки 34,1125,2  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : 

результати ЕГ на етапах експерименту значно різняться. 

Для порівняння сформованості у майбутніх економістів мовленнєвої 

компетенції на етапах експерименту були здійснені додаткові розрахунки для 

КГ (табл. 3.14) і ЕГ (табл. 3.15). 

Таблиця 3.14 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості у майбутніх 

економістів мовленнєвої компетенції в КГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 4 6 0,075 0,088 0,075 0,088 0,013 

Достатній 11 14 0,175 0,263 0,250 0,350 0,100 

Середній 16 13 0,513 0,500 0,763 0,850 0,088 

Низький 16 14 0,238 0,150 1,000 1,000 0,000 

 

Розрахунок емпіричного значення λ-критерію Колмогорова-Смирнова: 

49,085,4100,0. емп . 

Оскільки 34,15,0  , то приймається гіпотеза 0H : між результатами КГ 

не існує суттєвих розбіжностей. 
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Таблиця 3.15 

 

Допоміжні обчислення емпіричного значення λ-критерію 

Колмогорова-Смирнова для аналізу сформованості у майбутніх 

економістів іншомовних мовленнєвої компетенції в ЕГ 

Рівень ix  iy   ixf   iyf   ixS   iyS     ii ySxS   

Високий 3 9 0,063 0,188 0,063 0,188 0,125 

Достатній 12 24 0,200 0,488 0,263 0,675 0,413 

Середній 15 9 0,525 0,263 0,788 0,938 0,150 

Низький 17 5 0,213 0,063 1,000 1,000 0,000 

 

Обчислення емпіричного значення λ-критерію Колмогорова-Смирнова 

для ЕГ: 00,285,4413,0. емп . 

Оскільки 34,1065,2  , то гіпотеза 
0H  відхиляється і приймається 

1H : 

між результатами ЕГ на етапах експерименту існують суттєві відмінності. 

За результатами перевірки статистичних гіпотез засвідчено, що в 

контрольній групі на контрольному етапі не відбулося суттєвих змін в 

сформованості досліджуваних складових.  

 Натомість обчислені дані результатів експериментальної групи дали 

змогу спростувати нульову гіпотезу та довести значущість відмінностей в 

сформованості досліджуваних складових на констатувальному та 

контрольному етапах.  

Це доводить та підтверджує ефективність впровадженої структурно-

функціональної моделі формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів під час інтегрованого навчання.  

Дані отримані за результатами діагностування студентів КГ та ЕГ на 

контрольному етапі експерименту зведені у табл. 3.16. 
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Таблиця 3.16 

Зведені результати контрольного етапу експерименту, КГ і ЕГ 

Група 
Складові іншомовної 

компетентності 

Рівні сформованості компонентів іншмовної 

компетентності 

Високий  Достатній Середній Низький 

КГ 

Мотивація  7 14,9% 15 31,9% 18 38,3% 7 14,9% 

Мовна компетенція 6 12,8% 16 34,0% 16 34,0% 9 19,2% 

Мовленнєва компетенція 6 12,8% 14 29,8% 13 27,6% 14 29,8% 

  ЕГ 

Мотивація  12 25,5% 24 51,1% 6 12,8% 5 10,6% 

Мовна компетенція 10 21,3% 26 55,3% 7 14,9% 4 8,5% 

Мовленнєва компетенція 9 19,1% 24 51,2% 9 19,1% 5 10,6% 

 

Як видно з табл. 3.16 між КГ та ЕГ існують розбіжності. За першою 

складовою високий рівень було констатовано у 14,9% представників КГ і 

25,5,00% – ЕГ; достатній – у 31,9% студентів КГ і 51,1% ЕГ, середній – у 38,3% 

КГ і 12,8% ЕГ, низький – у 14,9% в КГ і 10,6% в ЕГ. За другою складовою на 

високому рівні у 12,8% студентів КГ і 21,3% – ЕГ; на достатньому – у 34% в КГ 

і у 55,3% в ЕГ; на середньому – у 34% КГ і в 14,9% ЕГ; на низькому – у 19,2% 

КГ і в 8,5% ЕГ. Результати діагностування третьої складової свідчать про 

незадовільну її сформованість в КГ і гарну в ЕГ: високий рівень виявлено у 

12,8% студентів КГ і 19,1% ЕГ, достатній – у 29,8% КГ і 51,2% ЕГ, середній – у 

27,6% КГ і у 19,1% ЕГ, низький – у 29,8% КГ і 10,6% ЕГ. Між частотними 

показниками виявлені розбіжності між студентами КГ та ЕГ.  

З метою уникнення випадковості у висновках ми за допомогою χ
2
-

критерію Пірсона перевірили статистичні гіпотези: 

Нульова гіпотеза 
0H  так: між результатами сформованості 

досліджуваних складових в КГ та ЕГ, отриманих на контрольному етапі 

експерименту, існують лише випадкові відмінності. 
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Альтернативна гіпотеза 
1H : між результатами сформованості 

досліджуваних складових в КГ та ЕГ, отриманих на контрольному етапі 

експерименту, існують суттєві розбіжності. 

Критичне значення цього критерію те ж саме, що й на 

констатувальному етапі: 8172 ,.крит  . Процедура розрахунку емпіричного 

значення така ж, як і на констатувальному етапі: формується допоміжна 

таблиця, за даними якої за формулою (3.1) обчислюється 2

емп . 

Для порівняння результатів КГ та ЕГ за  першою складовою на 

контрольному етапі експерименту вони були зведені в допоміжну таблицю 

(табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-

критерію Пірсона для аналізу сформованості мотивації  

(контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 7 15 18 7 47 

ЕГ 12 24 6 5 47 

∑ 19 39 24 12 94 

 

Розрахунок емпіричного значення критерію: 
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747547
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1847647

2415

15472447
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7471247

4747
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72,9 . 

Оскільки 81,772,9   (
22

.крит.емп  ), то приймається гіпотеза 
1H  на 

контрольному етапі експерименту КГ та ЕГ розрізняються. 

Частотні показники за результатами діагностування сформованості у 

студентів-економістів мовної компетенції зведені у табл. 3.18. 
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Таблиця 3.18 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення 

χ
2
-критерію Пірсона для аналізу сформованості у студентів-економістів 

мовної компетенції (контрольний етап) 

Група 
Рівні досліджуваної ознаки 

∑ 
Високий Достатній Середній Низький 

КГ 6 16 16 9 47 

ЕГ 10 26 7 4 47 

∑ 16 42 23 13 94 

 

Розрахунки емпіричного значення критерію: 
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1647747
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6471047

4747

1
2222

82,8 . 

Порівняння емпіричного і критичного значень критерію Пірсона  

( 81,782,8  ) доводить, що приймається гіпотеза 
1H : на контрольному етапі 

експерименту існують суттєві розбіжності між результатами КГ та ЕГ. 

Для обчислення емпіричного значення критерію 
2

емп  для аналізу рівня 

сформованості у майбутніх економістів мовленнєвої компетенції результати 

контрольного етапу експерименту зведені у допоміжній таблиці (табл. 3.19). 

Таблиця 3.19 

Допоміжна таблиця для розрахунку емпіричного значення χ
2
-

критерію Пірсона для аналізу рівня сформованості у майбутніх 

економістів мовленнєвої компетенції (контрольний етап) 

Група 

 

Рівні досліджуваної ознаки 
∑ 

Високий Достатній Середній Низький 

КГ 6 14 13 14 47 

ЕГ 9 24 9 5 47 

∑ 15 38 22 17 94 
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Розрахунки мають вигляд: 
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Оскільки 81,722,8  , то приймається гіпотеза 
1H : на контрольному етапі 

експерименту КГ та ЕГ  розрізняються. 

Проведені процедури та результати перевірки статистичних гіпотез 

демонструє схема наведена на рис. 3.1. 

Констатувальний етап 

КГ 

 

ЕГ 

2 -критерій Пірсона 

Мотивація   Мовна компетенція 
Мовленнєва 

компетенція 

26,02 емп   22,02 емп  24,02 емп  

0H   0H  
0H  

 
λ-
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и
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й
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ол

м
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ов

а-

С
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и
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ов
а 

Мотивація 
 

λемп.=0,36 0H

 
1H  λемп.=1,62 Мотивація 

 

λ-
кр

и
те

рі
й

 

К
ол

м
ог

ор
ов

а-
С

м
и

рн
ов

а 

 

Мовна 

компетенція
 

λемп.=0,61 0H

 
1H  λемп.=2,06

 Мовна 

компетенція
 

Мовленнєва 

компетенція 
λемп.=0,49 0H

 
1H  λемп.=2,00

 Мовленнєва 

компетенція 

КГ 

1H   1H  1H  

ЕГ 

72,92 емп   82,82 емп  22,82 емп  

Мотивація   Мовна компетенція 
Мовленнєва 

компетенція 
2 -критерій Пірсона

 

 
Контрольний етап 

 

 
 

Рис. 3.1. Зведені дані результатів педагогічного експерименту 

 

Отримані результати перевірки статистичних гіпотез доводять, що 

після проведення формувального етапу експерименту контрольна й 

експериментальна групи мають статистично значущі відмінності, що 

пояснюється педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням 

запропонованої структурно-функціональної моделі формування у майбутніх 

економістів іншомовної компетентності під час інтегрованого навчання.  
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Отже, статистично доведено, що запроваджені науково-методичні 

засади забезпечили успішне формування іншомовної компетентності у 

майбутніх економістів. 

 

исновки до 3 розділу 

 

Головна мета експериментальної роботи полягала у перевірці наукової 

гіпотези: формування у майбутніх економістів іншомовної компетентності 

під час інтегрованого навчання буде ефективним у разі впровадження таких 

науково-методичних засад: інтеграції навчального змісту професійної 

підготовки майбутніх економістів (CLIL); інтеграції методів іншомовної 

підготовки майбутніх економістів, заснованих на різних видах їхньої 

навчально-професійної діяльності; інтеграції форм освітнього процесу. 

Педагогічний експеримент проводився в три етапи: констатувальний, 

формувальний, контрольний. Завданням констатувального етапу 

експерименту було визначення первинного рівня іншомовної компетентності 

майбутніх економістів Для цього застосовано авторський комплекс 

діагностичних методик, який включав: адаптовану «Методику діагностики 

мотивації до навчальної діяльності та вивчення мови», розроблену А. Реаном, 

В. Якуніним, модифіковану Е. Бадамаєвою; адаптовану «Методику 

діагностики мотивації до самоосвіти та саморозвитку», розроблену 

О. Сергеєнковою, – для встановлення рівня мотивації до іншомовного 

навчання та лінгвосамоосвіти; дидактичні тести, практичні завдання й вправи 

– для перевірки знань мовного (фонетика, лексика, граматика) та 

мовленнєвого матеріалу (знання мовленнєвих особливостей професійної 

сфери); типові навчально-мовленнєві ситуації – для діагностики рівня 

сформованості комплексу вмінь, необхідних для здійснення майбутніми 

фахівцями ефективної іншомовної комунікації в професійній сфері. Аналіз 

показників, отриманих за результатами цього етапу педагогічного 

експерименту констатував переважно низький рівень сформованості 
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іншомовної компетентності студентів ЕГ і КГ.  

Формувальний етап педагогічного експерименту передбачав 

упровадження розроблених педагогічних заходів і, враховуючи тривалість 

навчання, охоплював три підетапи: початково-термінологічний (І курс), 

базово-мовленнєвий (ІІ–ІІІ курси) та професійно-комунікативний (ІІІ–

IV курси). 

Контрольний етап педагогічного експерименту передбачав вторинне 

діагностування рівня сформованості іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів. Отримані дані засвідчили позитивну динаміку змін в 

експериментальній групі порівняно з контрольною.  

Після контрольного етапу педагогічного експерименту встановлено 

більш позитивну динаміку змін в експериментальній групі високого та 

достатнього рівнів сформованості мотивації – за рахунок зменшення частки 

середнього та низького рівнів. За першою складовою високий рівень було 

констатовано у 14,9% представників КГ і 25,5,00% – ЕГ; достатній – у 31,9% 

студентів КГ і 51,1% ЕГ, середній – у 38,3% КГ і 12,8% ЕГ, низький – у 14,9% в 

КГ і 10,6% в ЕГ. За другою складовою на високому рівні у 12,8% студентів КГ і 

21,3% – ЕГ; на достатньому – у 34% в КГ і у 55,3% в ЕГ; на середньому – у 34% 

КГ і в 14,9% ЕГ; на низькому – у 19,2% КГ і в 8,5% ЕГ. Результати 

діагностування третьої складової свідчать про незадовільну її сформованість в 

КГ і гарну в ЕГ: високий рівень виявлено у 12,8% студентів КГ і 19,1% ЕГ, 

достатній – у 29,8% КГ і 51,2% ЕГ, середній – у 27,6% КГ і у 19,1% ЕГ, низький 

– у 29,8% КГ і 10,6% ЕГ.  

З метою уникнення випадковості у висновках щодо динаміки 

результатів сформованості означених складових застосовано методи 

перевірки статистичних гіпотез: χ
2
-критерій Пірсона та λ-критерій 

Колмогорова-Смирнова. 

 Порівняння обчислених емпіричних значень λ-критерію Колмогорова-

Смирнова з критичним 361,.крит   довело: 1) між результатами студентів 

КГ, отриманими на констатувальному і контрольному етапах експерименту, 
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відсутні відмінності (1 – 36,0. емп , 2 – 61,0. емп , 3 – 49,0. емп ,; 2) між 

результатами ЕГ на констатувальному і контрольному етапах існують суттєві 

розбіжності (1 – 62,1. емп , 2 – 06,2. емп , 3 – 00,2. емп . Порівняння студентів 

КГ і ЕГ на контрольному етапі експерименту за допомогою χ
2
-критерію 

Пірсона підтвердило існування значущих відмінностей між ними. Емпіричні 

значення обчислені для кожної складової порівнювалися з критичним 

8172 ,.крит 
,
 і ці порівняння свідчили на користь емпіричних: 1 – 72,92 емп ; 2 

– 82,82 емп ; 3 – 22,82 емп . 

Виявлено позитивну динаміку результатів в експериментальній групі 

для всіх та інтегральних показників, що значно перевищує відповідні 

показники контрольної групи. Більш високі результати сформованості 

означених складових в експериментальній групі порівняно з контрольною 

пояснюються педагогічним ефектом у зв’язку з упровадженням авторської 

структурно-функціональної моделі. 

Таким чином, мета дисертаційного дослідження досягнута; виконані 

завдання та підтверджена гіпотеза дають можливість сформулювати 

загальні висновки. 

Основні результати третього розділу викладено у публікаціях: [209], 

[210]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне та експериментальне дослідження 

науково-методичних засад, що забезпечують успішність формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання. Одержані результати підтвердили правомірність 

гіпотези, покладеної в його основу, а реалізовані мета й завдання надають 

змогу зробити загальні висновки. 

1. Результати здійсненого теоретичного аналізу засвідчили 

різноманітність і різноплановість наукового розуміння сутності іншомовної 

компетентності. Проте, незважаючи на відмінності, спільним є 

усвідомлення того, що цей феномен є системним явищем, що відображає 

певний рівень знання мови й практичного володіння її засобами, забезпечує 

здатність і успішність міжкультурної взаємодії, зокрема в професійній 

сфері. Це дало підстави іншомовну компетентність майбутніх економістів 

розглядати як інтегративну системно-ціннісну та особистісно-професійну 

якість, що базується на спеціальних іншомовних знаннях і вміннях, 

ціннісному ставленні до майбутньої професійної комунікативної діяльності, 

усвідомленні мотивів такої діяльності й забезпечує здатність особистості до 

здійснення іншомовної, міжмовної, міжкультурної та міжособистісної 

комунікації в усній і письмовій формах на різноманітну загальну й 

професійну економічну тематику. 

Базовими компонентами іншомовної компетентності майбутніх 

економістів визначено такі: мотиваційну (містить власне мотивацію, 

ціннісні та професійно значущі якості особистості); мовну (виявляється в 

комплексі сформованих іншомовних знань, які розуміються як знання 

особливого роду, що виступають засобом активізації свідомості та їх 

словесного вираження в процесі формування думки й мови іноземною 

мовою); мовленнєву (передбачає сформованість іншомовних умінь – 
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комплексу пізнавальних дій, спрямованих на вирішення певних завдань на 

базі сформованих знань іншомовної діяльності). 

2. Здійснений аналіз зарубіжного та українського досвіду іншомовної 

підготовки майбутніх економістів засвідчив, з одного боку, різноманітність 

розроблених підходів до організації навчання в закордонних закладах вищої 

освіти, що знаходить своє відображення в реалізації певних концепцій 

підготовки («CLIL – Content and language integrated learning»; концепція 

змішаного навчання («Blended Learning»); концепція лінгвістичної 

самоосвіти й самопідготовки до іншомовної комунікативної діяльності 

тощо), з іншого – традиційність та усталеність української системи 

вивчення іноземної мови студентами економічного профілю. Також 

встановлено, що одним з актуальних напрямів реалізації іншомовної 

професійної підготовки як за кордоном, так і в українському освітньому 

просторі є інтеграція освітнього процесу, що передбачає одночасне набуття 

знань та вмінь у декількох видах діяльності: професійній та іншомовній.  

3. Розроблено й обґрунтовано науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання: структурно-функціональну модель освітнього 

процесу, що включає взаємопов’язані блоки (цільовий, методологічний, 

змістовий; процесуальний та результативний) і передбачає поетапну 

іншомовну підготовку протягом усього періоду навчання; напрями й шляхи 

інтеграції змісту освітнього процесу. По-перше, це предметна інтеграція, 

яка полягає в збагаченні змісту однієї дисципліни змістом іншої й базується 

на основних принципах «предметно-мовного інтегрованого навчання» та 

досягається шляхом створення міждисциплінарних педагогічних тандемів; 

педагогічної системи підтримки навчання іноземної мови на заняттях з 

фахових дисциплін (викладання окремих тем і курсів іноземною мовою) та, 

навпаки, педагогічної системи підтримки навчання фахових тем на заняттях 

з іноземної мови (вивчення мови на економічному контексті). По-друге, 

інтеграція методів іншомовної підготовки майбутніх економістів, 
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заснованих на різних видах їх навчально-професійної діяльності. По-третє, 

інтеграція форм освітнього процесу шляхом поєднання традиційних форм 

професійної та мовної підготовки майбутніх економістів у закладі вищої 

освіти з інноваційними підходами до організації освітнього процесу 

(змішане навчання; перевернуте навчання; лінгвосамоосвіта). 

4. Результати експериментальної перевірки науково-методичних засад 

формування іншомовної компетентності у майбутніх економістів у процесі 

інтегрованого навчання засвідчили їх ефективність та доцільність 

подальшого упровадження в освітню практику на основі розробленої 

Концепції вивчення іноземних мов, авторського комплексу діагностичних 

(методи діагностики мотивації, дидактичні тести, практичні завдання та 

вправи) і навчально-методичних матеріалів (робочі програми з іноземної 

мови, інтерактивні форми й методи навчання концепції Blended Learning, 

перевернутого навчання Flip-the classroom technique, дистанційний онлайн-

курс «Introduction to the profession», методичні рекомендації тощо). 

Отже, вирішення завдань дослідження зумовило досягнення його 

мети, що полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній 

перевірці ефективності формування іншомовної компетентності у майбутніх 

економістів у процесі інтегрованого навчання. 

Разом із тим, проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів і 

повноти проблеми й підтверджує необхідність продовження роботи за 

такими напрямами наукового пошуку, як: теоретико-методичне 

обґрунтування системи інтегрованого навчання на різних курсах навчання, 

формування культури самоосвіти та лінгвосамоосвіти майбутніх 

економістів у закладах вищої освіти тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Бланк анкети для визначення розуміння студентами-економістами 

необхідності формування іншомовної компетентності 

Анкета  

Факультет______________ 

Курс__________________ 

 

 

№ 

Запитання анкети 

1 На Вашу думку, чи необхідно Вам вміти спілкуватися 

іноземною мовою у професійній сфері?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

2 Чи вважаєте Ви, що від грамотно побудованого діалогу з 

партнерами залежить успіх професійної діяльності?  

 

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

3 Чи зможете Ви вже виступати в економіста-міжнародника 

та провести, наприклад, ділову зустріч з іноземними партнерами? 

а) так 

б) ні 

в) трохи 

4 Як ви вважаєте, щоб навчитися застосовувати іноземну мову в 

професійній діяльності, достатньо лише стандартного 

університетського заняття та пояснення викладача?  
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а) так 

б) ні 

в) не знаю 

5 Що у Вас викликає труднощі під час побудови професійного 

діалогу?  

а) починати діалог 

б) розуміти, що говорить співрозмовник 

в) підтримувати перебіг діалогу 

г) Ваш варіант 

6

. 

Що, на Вашу думку, є найголовнішим в іншомовному 

професійному спілкуванні?  

а) знання необхідної професійної лексики  

б) знання та використання необхідних граматичних конструкцій  

в) коректна вимова та інтонація  

д) усі варіанти важливі 

е) складно відповісти 

ж) Ваш варіант  

7

  

Як Ви вважаєте, чи потрібно поєднувати заняття з іноземної 

мови та тематику профільних дисциплін? 

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

8 На Вашу думку, чи необхідно використовувати комп’ютерні 

технології на занятті з іноземної  мови? 

а) так 

б) ні 

в) трохи 

9 Як, на Вашу думку, можливо використовувати комп’ютер на 

заняттях з іноземної мови?  
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а) прослухання аудіо та перегляд відео 

б) робота з мультимедійними презентаціями  

в) комп’ютерне тестування 

г) навчальні програми та тренажери 

д) навчальні ігри 

е) не знаю відповіді 

ж) Ваш варіант 

1

0 

 На Вашу думку, які варіанти роботи з сучасними технологіями 

ефективні для Вас під час вивчення іноземної мови  

а) прослуховування професійних діалогів у навушниках  

б) перегляд фрагментів відео професійної тематики  

в) комп’ютерні тренувальні вправи та завдання з відпрацювання 

лексичних та граматичних навичок побудови професійного діалогу 

г) дистанційне навчання  

д) не знаю відповіді 

е) Ваш варіант 

1

1 

Чи можливе, на Вашу думку, формування вмінь спілкування 

іноземною мовою в дистанційній формі?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

1

2 

Що, на Вашу думку, слід розуміти під поняттям 

«лінгвосамоосвіта»? 

а) самостійне покращення якості професійних комунікативних 

знань, вмінь та навичок 

б) отримання можливості самовдосконалення в професійній 

мовній підготовці 

 в) не знаю відповіді 

 г) ваш варіант 
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1

3  

Що Вас стимулює до підвищення якості вивчення іноземної 

мови? 

 1) коли викладач цікаво розповідає, детально пояснює, 

наводить приклади з професійної сфери 

 2) коли викладач використовує нетрадиційні методи навчання 

(ставить проблемні завдання, проводить дискусії, брейн-ринги, 

рольові та ділові ігри іноземною мовою) 

 3) бесіди, зустрічі з людьми обраної професії  

 4) високі вимоги на іспитах і заліках  

 5) наявність необхідних підручників, посібників, методичних 

матеріалів іноземною мовою  

 6) Наявність електронних навчальних матеріалів  

 7) Ваш варіант 

1

4 

Яка із форм лекцій дасть Вам можливість найбільш повно 

засвоїти навчальний матеріал? 1) Традиційна лекція-монолог 

викладача  

 2) Проблемна лекція (викладач наводить проблемні ситуації з 

практики та пояснює матеріал, за допомогою якого можна вирішити 

наведену ситуацію)  

 3) Дуальна лекція (одночасна лекція двох викладачів – мовника 

та предметника) 

 4)  Лекція-бесіда  або лекція-конференція   

 5) Відео-лекція або лекція-візуалізація  

1

5 

Яка форма заняття, на ваш погляд сприяла б найкращому 

закріпленню Ваших знань?  

1) Підготовка доповіді іноземною мовою за тематикою лекцій 

 2) Робота з практичним завданнями (ситуації, задачі)  
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Бланк анкети для викладачів 

Бланк анкети для викладачів   

Кафедра_____________________________________ 

Курси, з якими працюєте_________ 

 

№ Запитання анкети 

1 Чи вміють ваші студенти будувати та вести іншомовне 

спілкування на професійні теми?  

а) так 

б) ні 

в) частково 

2 

 

Чи мають Ваші студенти складнощі в опануванні мови за 

професійним спрямуванням?  

 

а) так 

б) ні 

в) частково 

3 На Вашу думку, навчання іноземної мови необхідно здійснювати 

традиційними чи інноваційними засобами?  

а) лише традиційні 

б) пріоритет інноваційним 

в) комбінувати традиційні та інноваційні 

4 На Вашу думку, чи буде ефективним застосування 

інтегрованого підходу при вивченні мови?  

 3) Рольові ігра за тематикою професійної сфери  

 4) Самостійне виконання завдань  

 7) Ваш варіант 
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Так 

Ні 

Частково 

5 Чи необхідне використання комп’ютерних технологій під час 

навчання професійного спілкування? 

а) так 

б) ні 

в) складно відповісти 

6 Чи вміють Ваші студенти працювати самостійно з іноземними 

джерелами?  

а) так 

б) ні 

в) не знаю 

7 Як, на Вашу думку, необхідно використовувати можливості ІКТ 

на заняттях з мови?  

а) використання аудіо- та відеоматеріалів професійної тематики 

 

б)  використання комп’ютерних програм та тренажерів для 

відпрацювання лексико-граматичних конструкцій, необхідних для 

побудови професійної комунікації 

в) підготовка та демонстрація мультимедійних презентацій 

професійної тематики  

 г) усі варіанти ефективні й необхідні 

д) ваш варіант  

8 Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види лекцій 

(якщо так, вкажіть які саме)?  

1) Проблемна лекція  

 2) Бінарна лекція 
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 3) інтерактивна лекція 

 4) Відео-лекція або Лекція-візуалізація 

 5) Лекція-конференція або лекція-бесіда 

9 Чи використовуєте Ви у своїй практиці нетрадиційні види 

практичних занять (якщо так, вкажіть які саме)?  

1) Проблемні ситуації 

 2) Розв’язання реальних практичних прикладів  

 3) Ігрові ситуації та рольові ігри 

 4) Дискусії, бесіди 

 5) Ваш варіант 

1

0 

Що, на Ваш погляд, найбільше сприяє підвищенню ефективності 

навчального процесу?  

1) Підвищення науковості навчального процесу  

 2) Підвищення практичної підготовки студентів 

 3) Впровадження в навчальний процес інтерактивних методів  

 4)  Підвищення рівня контролю та оцінки знань  

 5) Ваш варіант 
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Додаток Б 

Методика діагностики  

мотивації до навчальної діяльності та вивчення мови 

(розроблена  А.  Реаном, В. Якуніним, модифікована 

О. Бадамаєвой, адаптована нами) 

 

Призначення тесту: діагностика рівня сформованості у майбутніх 

фахівців мотивації  до навчальної діяльності в цілому  та вивчення мови. 

Шкала 1. Загально-комунікативні мотиви 

Шкала 2. Професійно-комунікативні мотиви 

Шкала 3. Мотиви престижу обраної професії 

Шкала 4. Професійні мотиви 

Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації 

Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви 

Шкала 7. Соціальні мотиви 

 

Інструкція: Оцініть за п’ятибальною шкалою наведені мотиви 

навчальної діяльності, обираючи від найменшої до найбільшої значимості: 1 

бал відповідає мінімальному значенню мотиву, 5 – максимальному.  

 

Тест  

1. Навчаюся, тому що мені подобається обрана професія. 

2. Треба навчатися, щоб забезпечити успішність професійної 

діяльності. 

3. Хочу стати кваліфікованим фахівцем. 

4. Хочу отримати необхідні знання, щоб завжди мати змогу відповідати 

на актуальні питання, що стосуються майбутньої професійної сфери.  

5. Хочу повною мірою використовувати мої здібності та схильності до 

обраної професії.  
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6. Від успішності спілкування іноземною мовою залежить успіх 

міжнародного співробітництва. 

7.  Щоб працювати з людьми, необхідно мати глибокі знання та вміння 

спілкування. 

8.  Хочу бути кращим серед студентів моєї групи.  

9. Хочу, щоб наша група стала найспішнішою після випуску. 

10.  Бажання спілкуватися з цікавими людьми, налагоджувати нові 

контакти.  

11. Навчаюся, бо отримані знання дозволять досягти усього 

необхідного.  

12.  Необхідно вивчити іноземну мову, щоб мати можливість 

налагоджувати міжнародні контакти.  

13.  Без знання іноземної мови неможливий подальший професійний 

розвиток.  

14. Хочу бути людиною, яку поважають та до якої прислухаються.  

15. Не хочу бути неуспішним працівником через незнання іноземної 

мови. 

16. Від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної 

забезпеченості в майбутньому.  

17. Хочу навчатися лише з відмінним результатом.  

18. Просто подобається процес навчання. 

19. Необхідно відвідувати не лише заняття з іноземної мови, а й 

додаткові спецкурси, щоб навчитися спілкуватися професійно.  

20. Подобається готуватися до занять. 

21. Треба навчатися з кожним курсом все краще, щоб показати гарний 

результат.  

22. Необхідно отримати фундаментальні та глибокі знання.  

23. В майбутньому планую працювати за фахом.  

24. Будь-які знання стануть у нагоді в майбутній професії.  

25. Хочу бути корисним для суспільства.  
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26. Хочу стати майстром своєї справи.  

27. Навчатися треба, щоб дізнаватися нове та займатися творчою 

діяльністю.  

28. Треба вчитися, щоб мати відповіді на проблемні питання розвитку 

суспільства.  

29. Хочу бути успішним в навчанні та мати авторитет серед викладачів. 

30. Хочу отримати схвалення мого навчання від друзів та знайомих.  

31. Навчаюся, тому що від цього залежить повага батьків та оточення.  

32. Від успішності комунікації залежить моя впевненість у собі.  

33. Від успіхів у навчанні залежить моя майбутня кар’єра.  

34. Хочу отримати диплом з гарними оцінка та мати можливість знайти 

найкращу вакансію. 

 

Обробка  та інтерпретація результатів 

 

Шкала 1. Загально-комунікативні мотиви: 7, 10, 14, 32 

Шкала 2. Професійно-комунікативні мотиви: 6, 12, 13, 15, 19 

Шкала 3. Мотиви престижу обраної професії: 8, 9, 29, 30, 34 

Шкала 4. Професійні мотиви: 1, 2, 3, 4, 5, 26 

Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: 27, 28 

Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24. 

Шкала 7. Соціальні мотиви: 11, 16, 25, 31, 33. 

 

Для інтерпретації результатів тестування слід розрахувати середній 

показник за кожною шкалою.  
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Додаток В 

Методика діагностики 

мотивації до самоосвіти та саморозвитку 

(розроблена  О.П.Сергеєнковою, адаптована нами) 

 

Призначення тесту: діагностика рівня мотивації до самоосвіти,  

постійного самовдосконалення та професійного саморозвитку. 

Інструкція: «Уважно ознайомтеся з питаннями тесту-анкети. Виберіть 

один із запропонованих варіантів відповіді: «ні», «частково, періодично», 

«так».  Визначте кількість балів за кожну відповідь, відповідно до ціни 

обраного варіанта: «ні» –  1 бал; «частково, періодично» – 2 бали; «так» – 3 

бали. Додайте набрану вами кількість балів за усі відповіді і співвіднесіть цю 

суму балів зі шкалою визначення рівнів розвитку здібностей до самоосвіти і 

саморозвитку».  

Тест 

1. Чи читали ви і чи знаєте щось про принципи, методи, правила 

самоосвіти,самовиховання, саморозвитку особистості? 

2. Чи маєте ви серйозні і глибокі прагнення до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку своїх особистісних якостей, здібностей? 

3. Чи відмічають ваші друзі, знайомі ваші успіхи в самоосвіті, 

самовихованні, саморозвитку? 

4. Чи відчуваєте ви прагнення глибше пізнати себе, свої творчі 

здібності? 

5. Чи маєте ви свій ідеал і чи спонукає він вас до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку? 

6. Чи часто ви задумуєтесь про причини своїх промахів, невдач? 

7. Чи здатні ви до швидкого самостійного оволодіння новими видами 

діяльності, наприклад, до самостійного вивчення мови?  

8. Чи здатні ви і далі вирішувати складну задачу, якщо перші дві 

години не дали очікуваних результатів? 
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9. Чи ведете ви щоденник, де записуєте свої ідеї, плануєте своє життя 

(на рік, на найближчий місяць, тиждень, день), і чи аналізуєте, що із 

запланованого виконати не вийшло і чому? 

10. Чи ваші друзі вважають вас людиною, здатною до переборення  

труднощів? 

11. Чи знаєте ви свої сильні і слабкі сторони? 

12. Чи хвилює вас майбутнє? 

13. Чи прагнете ви до того, щоб вас поважали ваші найближчі друзі, 

батьки? 

14. Чи здатні ви керувати собою, стримувати себе у конфліктних 

ситуаціях? 

15. Чи здатні ви до ризику? 

16. Чи прагнете ви виховувати в собі силу волі або інші якості? 

17. Чи досягаєте ви того, щоб до вашої думки прислуховувались? 

18. Чи вважаєте ви себе цілеспрямованою людиною? 

19. Чи вважають (вважали) вас батьки людиною, яка здібна до 

самоосвіти, 

саморозвитку? 

20. Чи вважають (вважали) вас людиною, яка здібна до самоосвіти, 

саморозвитку викладчі? 

21. Чи вважають (вважали) вас людиною, яка здібна до самоосвіти, 

саморозвитку друзі? 

 

Опрацювання результатів. Опрацювання результатів здійснюється за 

допомогою наступної шкали: 

 

Сума балів: 

Дуже низький 21–28 

Низький 29–32 

Трохи нижче за середній 37–40 
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Середній 41–44 

Трохи вище за середній 45–48 

Вище за середній 49–52 

Високий 53–56 

Дуже високий 57–63 
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Додаток Г 

Діагностичний зріз перевірки знань мовного (фонетика, лексика, 

граматика) та мовленнєвого матеріалу (знання мовленнєвих особливостей 

професійної сфери). 

Мета діагностичного зрізу – визначити рівень сформованості 

іншомовної компетентності майбутніх економістів.  

У процесі діагностики перевіряються мовні та мовленневі знання тта 

вміння.  

Завдання 1. Оберіть словосполучення, яке не належить до 

економічної тематики. 

1. Black economy 

2. Black-Scholes 

3. Black color 

Завдання 2.  Перед Вами слова-терміни економічної сфери з 

перемішаними літерами. Відновіть правильну послідовність літер і 

визначте термін. 

1. Bedgut =  

2. Aditu = 

3. Pceri =  

Для довідок: Budget, audit, price 

 

Завдання 3. Перед Вами наведено слова-терміни і їхні еквіваленти 

різними мовами. Знайдіть відповідні пари і виберіть їх. 

1.  бюджет А) currency (англ.) - 

la monnaie (фр) - La moneda (ісп) 

2.  кредит  Б)  credit (англ) -  crédit(фр) -

  crédito(ісп) 

3. валюта               В) budget (англ) -  budget (фр) -  

presupuesto 

 

https://www.economist.com/economics-a-to-z/b#node-21529456
https://www.economist.com/economics-a-to-z/b#node-21529457
https://www.economist.com/economics-a-to-z/b#node-21529398
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/monnaie
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/moneda
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cr%C3%A9dit
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cr%C3%A9dito
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/presupuesto
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Завдання 4.  Choose and insert necessary words of those given below. 

Satisfactory / Earn /  Complete / Obtain 

1. Students who study at the economics faculty ____ (1) deep knowledge on 

the Basics of Management. 

2. This young man ___________ (2) his living working as a manager at a 

hotel. 

3. You'll find it _______ (3) reading Agatha Christie's books in English. 

4. Many young people ______________(4) national courses in bookkeeping 

and audit. 

Завдання 5. Match the words and their definitions. 

 

1 

 

instability 

 

A 

an agreement that in return for regular payments called 

‘premiums’, a company will pay compensation for loss, 

damage, injury or death 

2 benefit B to plan a budget so that expenditure and income are equal 

3 commodity C an amount of money remaining after all liabilities have 

been met 

4 surplus D to put money into shares, bonds, a building society, etc., 

hoping that it will produce interest and increase in value 

5 insurance E the act of buying or using goods or services 

6 consumption F something sold in very large quantities, especially a raw 

material such as a metal or a food such as wheat 

7 invest G the amount by which spending is higher than income 

8 growth H payments which are made to someone under a national or 

private insurance scheme 
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9 balance I the state of being unstable or moving up and down 

10 deficit J the fact of becoming larger or increasing 

 

 Завдання  6. Match the words in the right column with the words 

in the left column to make word combinations. 

1 trading a dominance 

2 economic b rapidly 

3 foreign c nation 

4 huge d of living 

5 trade e trade 

6 to grow f community 

7 reciprocal g status 

8 world h consumption 

9 standard i scene 

1

0 

international j capacity 

 

 Завдання 7.  Робота з текстовим матеріалом професійної 

тематики 

(Текст та після текстові завдання взяті з посібника  ENGLISH FOR 

ECONOMISTS  /А. О. Борисова [та ін.]; Харківський держ. ун-т. харчування 

та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2015.– 180 с) 

Read and translate the text. Answer the questions after it.  

 

Financing a business 

Most of the money used by business comes from the sale of its products and 

services. Since these funds come from within the firm they are described as 

internal funds. The rest must come from outside, or external funds. 

As a firm sells its products or services, it receives money, which it uses to 



224 
 

meet its expenses. One of these expenses, depreciation, represents the cost of 

replacing assets (like tools, machinery and buildings) that wear out. Typically, 

businesses use internal funds to cover the cost of depreciation. 

Business loans are generally classified as either short-term or long-term 

loans. For short-term loans, the principal (the amount borrowed) must be repaid 

within one year. Long-term loans mature (come due) in more than a year. 

Short-term loans are used to finance the everyday costs of doing business, 

such as payrolls, raw materials and merchandise. Long-term loans are more likely 

to be used to purchase equipment, buildings and other high cost items. 

All corporations issue common stock; some, however, issue preferred stock. 

Unlike common stockholders, preferred stockholders usually do not have voting 

rights. 

A security exchange is a market where brokers meet to buy and sell stocks 

and bonds for their customers. 

The largest of the securities exchanges are the New York Stock Exchange 

and the American Stock Exchange. 

There is some risk of default (failure to pay interest or principal) on the 

bonds of even the strongest corporations. For this reason many people invest in 

mutual funds. Mutual funds are corporations that sell stock and use the proceeds to 

invest or speculate in the security markets. 

Two of the most important pieces of information contained in every 

prospectus and annual report are the balance sheet and the income statement. The 

balance sheet summarizes a corporation’s assets, what it owns; its liabilities, what 

it owes; and its net worth, the difference between the two sums at a  given time. 

The income statement summarizes a firm’s revenues, costs, and the difference 

between the two (the profit or loss) over a period of time. 

 

1. How are business loans classified? 

2. What is a security exchange? 

3. What do mutual funds do? 
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Завдання 8 State which of the sentences are true and which are false: 

1. As a firm sells its products or services, it receives money, which it 

uses to meet its expenses. 

2. Typically, businesses use external funds to cover the cost of 

depreciation. 

3. For short-term loans, the principal (the amount borrowed) must be 

repaid within one year. 

4. Long-term loans are used to purchase equipment, buildings and other 

high cost items. 

5. Unlike common stockholders, preferred stockholders usually do not 

have voting rights. 

6. All corporations issue preferred stock; some, however, issue common 

stock. 

7. A security exchange is a market where brokers meet to buy and sell 

stocks and bonds for their customers. 

 

Завдання 9. Choose the correct statement: 

1. Most of the money used by business comes from the production/sale 

of its products and services. 

2. Depreciation, represents the cost of replacing/selling assets (like tools, 

machinery and buildings) that wear out. 

3. Businesses use external/internal funds to cover the cost of 

depreciation. 

4. Short-term loans are used to finance the overall/everyday costs of 

doing business, such as payrolls, raw materials and merchandise. 

5. Like/Unlike common stockholders, preferred stockholders usually do 

not have voting rights. 

6. A security exchange is a market where representatives/brokers meet to 

buy and sell stocks and bonds for their customers. 
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7. There is some risk of default (failure to pay interest or principal) on 

the 

stocks/bonds of even the strongest corporations. 

 

Завдання 10.  Trtanslate the following into English: 

1. Найбільша кількість грошей, що використовується бізнесом, 

надходить з продажу продукції та різноманітних послуг.  

2. Фірма продає товари та послуги та одержує гроші, які вона 

використовує для покриття своїх витрат. 

3. Бізнесові позики класифікуються як довгострокові та 

короткострокові. 

4.  Фондова біржа – це ринок, де посередники купують та продають 

акції та облігації для своїх клієнтів.  

5. Спільні фонди – це корпорації, що купують акції та використовують 

виручені суми для інвестування або гри на фондових  біржах.  
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Бланк експертної оцінки діагностичного контролю 

Максимальна кількість балів – 100 / 10 балів за кожне завдання 
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Додаток Д 

Комунікативні ситуації для діагностики наявності та 

сформованості комплексу вмінь, необхідних для здійснення майбутніми 

фахівцями ефективної іншомовної комунікації в професійній сфері 

 

Ситуативне моделювання професійної комунікації.  

Try to explain your problems to the group and make suggestions.  

Ситуація №1 

Your company produces low-price clothes and shoes for mass market. 

Unfortunately sales are falling because of cheaper imports from abroad. The 

company is now in crisis. The management has made 2 importand decisions: 

1) to close several of its factories; 

2) to concentrate on making more expensive clothes with new brand.  

Explain this situation to your colleagues.  

Note: before you start make as much notes as it’s possible to justify the 

decision.  

Ситуація №2 

You have meeting with a very difficult client – an important customer. But 

your secretary hasn’t made a phone call to him. You want to know why. When 

Student A (Secretary) tries to explain, make concessions, but try to get better 

explanation.  

 

Ситуація № 3 

Кожен підприємець прагне добитись успіху, заробити грошей, щоб 

розширити свій бізнес. Уявіть, що ви – англійський бізнесмен і володієте 

мережею магазинів із продажу готового одягу. Ваш бізнес непогано 

розвивається, тому ви вирішили вийти на ринок Америки. Які проблеми вам 

необхідно буде вирішувати, щоб вийти на американський ринок та 

утриматись на ньому? 

Наведіть аргументи іноземною мовою 
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Додаток Е 

Навчальні плани підготовки студентів економічних спеціальностей 
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Додаток Ж 

Схематичне зображення концепції інтегрованого навчання 

іноземних мов в Запорізькому національному університеті 
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Додаток З 

ТИПОВИЙ ПРИКЛАД ІНТЕГРОВАНОГО ЗАНЯТТЯ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Лексична тема відповідно до професійної тематики: "Роздрібна 

торгівля» 

Комунікативна тема: Формулювання висловлювання іноземною мовою 

на задану тематику 

Мета заняття: розвиток вмінь аудіювання, іншомовного монологічного 

і діалогічного мовлення за темою. 

Організація заняття  

І. Вступна бесіда з орієнтацією на подальшу професійну комунікацію 

(10 хв). 

Актуалізувати пройдений матеріал: нагадати, які теми з економіки вже 

вивчені, як вони пов’язані між собою і  чому доцільна наступна тема. 

ІІ. Презентація нової теми за допомогою аудіовізуальної технічної 

підтримки або ілюстрацій  (15 хв). 

1. Бесіда зі студентами, обговорення термінологічного апарату теми.  

Наприклад, Що зображено на екрані? Який економічний термін  

застосовується для означення ілюстрованого процесу? Як називається цей 

бізнес? 

2. Інформаційна довідка викладача про окремі аспекти теми.  

Інформаційні матеріали: малий бізнес, роздрібна торгівля, приватне 

підприємництво.  

ІІІ. Введення нової професійної лексики (15 хв). 

Командна гра: хто знає найбільше термінів, пов’язаних з роздрібного 

торгівлею. 

IV. Аудіювання (5 хв). Відео-ролик «Основні види магазинів роздрібної 

торгівлі у Великобританії» 

Завдання: 

а) прослухати текст і сказати, які нові назви магазинів студенти почули; 
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б) прослухати текст ще раз і сказати, яка різниця між гіпермаркетом, 

супермаркетом, універмагом і торговельним центром. 

V. Читання тексту про основні поняття роздрібної торгівлі (20 хв) 

Завдання до тексту: 

а) заповнити картки з написаним текстом, у якому пропущені назви 

магазинів роздрібної торгівлі; 

б) розказати про основні види магазинів роздрібної торгівлі у 

Великобританії. 

VІ. Дискусія (30 хв) / Ситуативне моделювання 

1. Кожен підприємець прагне добитись успіху, заробити грошей, щоб 

розширити свій бізнес. Уявіть, що ви – англійський бізнесмен і 

володієте мережею магазинів із продажу готового одягу. Ваш бізнес 

непогано розвивається, тому ви вирішили вийти на ринок Америки. Які 

проблеми вам необхідно буде вирішувати, щоб вийти на американський 

ринок та утриматись на ньому? 

Слід записати проблеми на дошці і в конспектах; ознайомитись з 

новими словами. 

2. А тепер слід порівняти власний  список проблем із проблемами 

одногрупників.  Які з них є  найсуттєвішими і чому? 

VIІI. Робота з граматичним аспектом теми (35 хв). 

1. Командна гра: команда № 1 складає речення у активному стані, 

команда № 2 – трансформує їх у пасивний стан і навпаки. 

ІХ. Підсумок заняття (10 хв). 

Х. Домашнє завдання (5 хв). 
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Додаток И 

Приклади ментальних карт з вивчення професійної термінології 

іноземною мовою 

Ментальна карта з теми «Форми організації бізнесу» 

Розроблена за допомогою програмної оболонки «Mindmeister» 
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Додаток К 

Приклади ментальних карт з вивчення професійної термінології 

іноземною мовою 

Ментальна карта з теми: 

«FINANCING A BUSINESS» 

Розроблена за допомогою програмної оболонки «Spiderscribe.net» 
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Додаток Л 

Проект сценарію онлайн-курсу для економістів  

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

 

 

Проект сценарію 

Онлайн-курсу з лінгвосамоосвітньої діяльності 

«Іноземна мова для економістів» 

 

 

 (для студентів ІІ-ІІІ курсів, спеціальності «Фінанси та банківська 

справа») 

 

 

 

Розробник: Чернявський Б.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя, 2018  
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Зміст онлайн-курсу 

 

1. Загальна характеристика онлайн-курсу 

 1.1. Мета та призначення курсу 

 1.2. Знання та вміння 

 1.3. Технічне забезпечення 

2.  Зміст онлайн-курсу: теми, види робіт, години 

3. Контроль та оцінювання онлайн-курсу 

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОНЛАЙН-КУРСУ 

 1.1. Мета та призначення курсу 

Мета: відпрацювання та закріплення мовних та мовленнєвих навичок 

та вмінь, отриманих під час практичних занять.  

 

Призначення курсу:для студентів економічних спеціальностей. 

 

Під час навчання закріплюються знання, удосконалюються мовні, 

мовленнєві та комунікативні навички та вміння, розширюється обсяг 

загальновживаної та професійної лексики, відпрацьовуються навички та 

вміння роботи з текстами професійної тематики.   

Усі матеріали курсу автентичні та  відібрані відповідно до 

комунікативних потреб  студентів-економістів в умовах навчання мови за 

фахом.  

 

1.2. Знання та вміння 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних термінів та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів професійної сфери; 
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- широкий діапазон словникового запасу (у тому числі термінології), 

що є необхідним в академічній та професійній сферах. 

вміти: 

2. Мовлення: а) ставити  питання; б) будувати діалоги професійного 

характеру; в) робити повідомлення професійного характеру в рамках 

тематики передбаченою тематичним планом. 

3. Читання: а) читати адаптовані тексти економічної сфери з високим 

ступенем самостійності; б) читати адаптовані тексти професійної сфери із 

задовільним рівнем розуміння; в) мати широкий активний словниковий 

запас; г)  переглядати великі за обсягом тексти, щоб знайти необхідну 

інформацію. 

4. Письмо:а)  анотувати та реферувати тексти професійної сфери; б) 

фіксувати  інформацію, отриману під час читання тексту; в) складати 

письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір. 

5. Граматика:  володіти лексико-граматичними структурами та кліше, 

необхідними для розуміння текстів та спілкування.  

6. Лексика: володіти широким діапазоном словникового запасу 

професійної термінології а також лексики повсякденного вжитку. 

 

 1.3. Технічне забезпечення 

Технічне забезпечення курсу: персональний комп’ютер або інший 

аналогічний пристрій з операційною системою; доступ до мережі Internet. 

 

  

2. ЗМІСТ ОНЛАЙН-КУРСУ 

№

п/п 

Тема Вид роботи Кіль

кість 

годин 
1

1. 
INTERNATIONAL 

ECONOMIC 

RELATIONS OF 

UKRAINE 

Робота з текстом професійної сфери. 

 Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 

 

4 
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3. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ 

 

1. Поточний контроль здійснюється за допомогою онлайн-тестів різних 

типів та рівнів складності. Кожне завдання оцінюється системою окремо. 

Загальна оцінка з кожної теми курсу складається з суми завдань цієї теми.  

 2. Підсумковий контроль здійснюється після проходження курсу 

та отримання позитивного (достатнього) результату. Відбувається  на 

аудиторному занятті в комп’ютерному класі.  

 3. Загальна оцінка з курсу обчислюється за традиційної шкалою 

оцінювання самостійної роботи студента та відповідно до балів ESTC.  

  

2

2. 
 

 ECONOMIC 

SYSTEMS 

Робота з текстом професійної сфери. 

 Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 
4 

3

3. 
FACTORS OF 

PRODUCTION 

Робота з текстом професійної сфери. 

 Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 

4 

4

4. 
FORMS OF BUSINESS 

ORGANIZATION 

Робота з текстом професійної сфери. 

 Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 

4 

5

5. 
PROFITS AND 

LOSSES 

Робота з текстом професійної сфери. 

 Виконання вправ та завдань у 

режимі онлайн. 

4 
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Додаток М 

Приклади тренінгових вправ з відпрацювання іншомовної 

професійної комунікації економістів відповідно до концепції  Blended 

learning 

 

 

 



244 
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Додаток Н 

Перелік тем навчальних дискусій  

(згідно з навчальними планами  з іноземної мови ІІ та ІІІ курсів) 

 

1. Що таке економіка? / What is economics? (Запит необхідної 

інформації професійного характеру іноземною мовою); 

2. Глобальний економічний вплив / Global economic influence 

(Аргументація власної думки іноземною мовою); 

3. Типи економічних систем / Economic systems (Порівняння фактів з 

висловлюванням власної думки іноземною мовою); 

4. Фінансування бізнесу / Financing a business (Побудова монологічного 

висловлювання іноземною мовою на основі ключових положень тексту); 

5. Прибутки та витрати / Profits and losses (Посилання на джерело 

інформації іноземною мовою. Виправлення неправильних стверджень).  
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Додаток П 

Особливості організації та роботи  з кейсами  

Типи кейсів, що використовуються при підготовці студентів-

економістів:  

1. Кейс-вправа – застосування набутих навичок на практиці; 

2. Кейс-випадок – опис і робота з окремим випадком професійної 

сфери, проводитися без підготовки вдома; 

3. Кейс-ситуація – аналіз певної ситуації, готується заздалегідь.  

 

Алгоритм для студентів-економістів по роботі з кейсами:  

1. Індивідуальна / самостійна робота (приблизно 30% часу): 

ознайомлення із деталями ситуації, визначення проблеми, узагальнення та 

аналіз інформації. 

2. Групова робота (займає 50% часу) передбачає деталізацію проблем 

та послідовність їх вирішення. 

3. Індивідуальна та групова робота (20% часу) передбачає 

обґрунтування можливості використання альтернативних рішень, а також 

підготовку звітів та презентації результату. 

 

Приклад кейсу «Інсценування» 

Студенти отримують для прочитання умови ситуації і завдання щодо її 

поетапної реалізацізії. Ситуація «Проведення переговорів щодо закупівлі 

нового обладнання в офіс».  

Студент діляться на групи. Одна група аналізує пріоритетні завдання та 

етапи реалізації переговоів. Друга група аналізує ресурси, які треба задіяти 

для реалізації ідеї. Третя група обґрунтовує витрати та терміни реалізації ідеї.  

Після обговорення у групах студенти колективно обговорюють 

можливі ризики, переваги, умови реалізації проекту. Прогнозують 

очікуваний результат.  
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Додаток Р 

Приклад ділової гри на занятті з іноземної мови 

Сценарій «Купівля-продаж» 

Передумови реалізації: економічно вигідний продаж нерухомості з 

оцінкою фінансових ризиків. 

Розподіл ролей: експерти-продавці, експерти-покупці 

Групи беруть на себе протилежні обов’язки. Мета кожної групи – 

запропонувати та відстояти найбільш конкурентноспроможне рішення щодо 

придбання нерухомого майна, наводячи вагомі аргументи. 

Умови організації гри: спілкування між комунікантами повинно 

відбуватися іноземною мовою, лексико-граматичний матеріал мусить 

відповідати відпрацьованій тематиці. Слід вживати кліше та висловлювання 

професійної сфери. Уникати переходів на рідну мову.  

Хід гри: підготовчий етап (ознайомлення з умовами ситуації), 

тренувальний етап – виконання вправ, комунікативний етап – проведення 

переговорів, заключний етап – підбиття підсумків.  

Запланований результат: досягнути підписання угоди між покупцями 

та продавцями. 
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Додаток С 

Список публікацій, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

Публікації, що висвітлюють основні наукові результати дисертації 

Статті в наукових фахових виданнях України 

1. Чернявський Б. Р. Зміст іншомовної компетентності майбутнього 

фахівця. Вісник Запорізького національного університету. Серія: 

Педагогіка. 2017. № 29 (2). С. 142–147. 

2. Чернявський Б. Р. Зарубіжний та вітчизняний досвід формування 

іншомовної компетентності майбутніх економістів. Вісник Запорізького 

національного університету. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 1 (30).  

С. 139–147. 

3. Чернявський Б. Р. Formation of foreign language competence of future 

economists in the process of integrated learning. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2018. 

Вип. 61. С. 150–155. 

Статті в наукових виданнях інших держав 

4. Чернявський Б. Р. Науково-теоретичні засади впровадження 

інтегрованого навчання в процес професійної підготовки у вищих 

навчальних закладах. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and 

Psychology. 2017. Vol. 61. Issue 141. Р. 23–26. 

5. Chernyavsky B. R. Formation of foreign language competence of future 

conomists by means of distance learning system «MOODLE». Young Scientist. 

2019. № 1 (65). P. 95–97. 

6. Чернявський Б. Р. Науково-методичні засади формування 

іншомовної компетентності у майбутніх економістів в процесі 

інтегрованого навчання. Colloquium-journal. 2020. № 15 (67). С. 68–71. 
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Публікації, що додатково відображають наукові результати 

дисертації та засвідчують обов’язкову апробацію матеріалів дисертації  

Матеріали конференцій 

7. Чернявський Б. Р. До питання іншомовної підготовки докторів 

філософії. Сучасна наука: проблеми і перспективи : матеріали  

ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (6–7 жовтня 2017 р., м. Київ). Київ, 2017. 

Ч. ІІ. С. 24–25. 

8. Чернявський Б. Р. Використання дистанційних технологій у процесі 

вивчення іноземної мови. Теорія і практика дистанційного навчання у 

професійній освіті : матеріали ІІ Всеукр. веб-конф. (28 лютого 2018 р., 

м. Київ) / Ін-т проф.-технічної освіти НАПН України. Київ, 2018. С. 123–

124. 

9. Чернявський Б. Р. Сучасні педагогічні технології у вищій школі. 

Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю (11 травня 2018 р., м. Запоріжжя) / 

ЗНУ. Запоріжжя, 2018. С. 101–103. 

10. Чернявський Б. Р. Формування іншомовної компетентності 

майбутніх економістів: зарубіжний та вітчизняний досвід. Досвід і проблеми 

організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах 

компетентнісного підходу до освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(12–13 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) / КЗВО «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія». Запоріжжя, 2018. С. 431–434. 

11. Чернявський Б. Р. The foreign-language competence formation for 

future economists: foreign experience. Педагогіка і психологія професійної 

освіти: актуальні проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (15 листопада 

2018 р., м. Львів). Львів, 2018. С. 93–95. 

12. Чернявський Б. Р. The distance learning technologies in the process of 

foreign language teaching. Научная деятельность как путь формирования 

профессиональных компетентностей будущего специалиста : материалы 

науч.-практ. конф. (6–7 декабря 2018 г., г. Сумы). Сумы, 2018. С. 66–67.  
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13. Чернявський Б. Р. До питання діагностики рівня сформованості 

іншомовної компетентності у майбутніх фахівців. Електронний збірник 

наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 2020. Вип. 1 (38). URL: https://www.zoippo.zp.ua/ 

pages/el_gurnal/pages/vip38.html. 

Навчальне видання 

14. Чернявський Б. Р. Іноземна мова (англійська). Практикум до 

комунікативного комплексу «New English File (Intermediate)» для здобувачів 

ступеня вищої освіти. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. 60 с. 
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Додаток Т 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

Основні положення та результати дисертації обговорювались на 

науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Science and Education a New Dimension» 

(м. Будапешт, 2017 р.); «Сучасна наука: проблеми і перспективи» (м. Київ, 

2017 р.); «Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики 

учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти» 

(м. Запоріжжя, 2018 р.); «Наукова діяльність як шлях формування 

професійних компетентностей майбутнього фахівця» (м. Суми, 2018 р.); 

«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Теорія і практика дистанційного навчання у 

професійній освіті» (м. Київ, 2018 р.); «Педагогіка вищої школи: досвід і 

тенденції розвитку» (м. Запоріжжя, 2018 р.); «Педагогіка і психологія 

професійної освіти: актуальні проблеми» (м. Львів, 2018 р.)  

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Національної академії державної прикордонної служби України 

ім. Б. Хмельницького (довідка № 31/69 від 10.06.2020), Житомирського 

державного університету ім. Iвана Франка (довідка № 1/690 від 16.06.2020), 

Миколаївського мiжрегiонального інституту розвитку людини відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» (довідка № 1/25-

114 від 19.06.2020), Запорізького національного університету (довідка 

№ 01.01-13/86 від 25.06.2020). 
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