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ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільство не може існувати поза іншомовних
інформаційних потоків, які виходять з різних країн. Від рівня іншомовної
професійно-комунікативної компетенції фахівця залежить подальший розвиток його
умінь користуватися іноземною мовою в реальному професійному спілкуванні.
Співвіднесення задач англомовної підготовки економістів за умов економічної та
інформаційної глобалізації з практикою навчання англійської мови у вітчизняних
закладах вищої освіти дозволило виділити протиріччя між вимогами до англомовної
комунікативної компетенції фахівця та відсутністю відповідних їм змісту, методів і
засобів навчання.
Повстала потреба наблизити процес формування англомовної комунікативної
компетенції до умов її реального функціонування за рахунок зміни навчальної
парадигми і розвитку індивідуальної стратегії навчальної діяльності засобами
комп’ютерних технологій.
Одним із засобів оптимізації формування професійної англомовної
комунікативної компетенції є комп’ютерні технології. Значним внеском у
вирішення проблеми комп’ютеризації навчання іншомовного професійного
спілкування стали дослідження В. Аїтова, П. Асоянц, О. Бігич, М. Бовтенко,
Я. Булахової,
Т. Григор’євої,
Т. Карамишевої,
О. Косован,
Л. Морської,
Р. Піотровського, Є. Полат, П. Сердюкова, Н. Тализіної, D. Barr, R. Blake, D. Chun,
Т. Ellis, А. Kledecka-Nadera, R. Mayer, R. Moreno, D. Murray, які акцентували увагу
на психолого-педагогічних, ергономічних, дидактичних і лінгвометодичних
аспектах цього питання. Однак поза увагою дослідників залишилася проблема
визначення педагогічних умов організації процесу навчання економістів англійської
мови з використанням комп’ютерних технологій.
Доцільність уживання комп’ютерних технологій для вдосконалення
іншомовних
умінь
майбутніх
економістів
відзначалася
Т. Бєлєнькою,
В. Краснопольським, Н. Прудніковою, С. Радецькою, D. Cummins. Теоретичні
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джерела і методики формування іншомовної професійної компетенції засвідчують
значні можливості вдосконалення теорії і практики навчання студентів економічних
спеціальностей іншомовного професійно-орієнтованого спілкування засобами
систематичного залучення до навчальної діяльності за допомогою комп’ютерних
навчальних програм на різних етапах роботи з мовним і мовленнєвим матеріалом.
Проте структурування змісту формування англомовної комунікативної компетенції
та визначення послідовності й засобів реалізації кожного елементу структури в
процесі навчання не набули системного висвітлення.
Мета статті – обґрунтувати та атестувати авторську методику
комп’ютеризованого навчання майбутніх економістів англійської мови.
1.
ТЕОРЕТИЧНІ
АСПЕКТИ
КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

ФОРМУВАННЯ
СТУДЕНТІВ

АНГЛОМОВНОЇ
ЕКОНОМІЧНИХ

Основною метою навчання іноземної мови на немовному факультеті є
формування комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного
спілкування в усній та письмовій формах [17]. Реалізація мети практичного
оволодіння англійською мовою ускладнюється за умов глобалізації ділової
активності, розвитку інфокомунікаційних технологій та збільшення обсягу
міжнародної ділової комунікації. Уміння читати спеціальну літературу сьогодні
передбачає пошук в інформаційних мережах, які користуються своєрідною
метамовою. Володіння письмовою мовою передбачає вміння ділового листування з
використанням сучасних каналів зв’язку, які висувають високі вимоги до швидкості
формування думки. Володіння усною комунікацією означає вільні вміння говоріння
й аудіювання та майстерність долати культурні бар’єри під час міжкультурного
спілкування.
Досягнення поставленої мети можливе тільки за умов урахування особливостей
структури навчальної діяльності дорослих, зміни її мотивації.
У системі когнітивної діяльності відрізняють два види навчання: стихійне і
цілеспрямоване. Стихійне навчання має несвідомий, мимовільний характер, коли
мовний досвід формується в акті спілкування і застосовується у нових
комунікативних ситуаціях, а навчання протікає в латентній формі [1].
Цілеспрямоване навчання носить характер довільного, свідомого, організованого та
цілеспрямованого процесу.
Співвідношення довільного й мимовільного навчання в процесі навчання
іноземної мови залежить від вікових особливостей учнів. У віці 17–20 років сила
мовної спроможності значно знижується і компенсується розвитком інтелекту,
підвищенням продуктивності пам’яті та мислення [1]. Опора на мнемо-розумову
діяльність є стрижневим принципом організації навчання дорослих. Чим
доросліший учень, тим більше його навчальна діяльність спирається на аналітикосинтетичні механізми мислення [22].
Ефективність навчальної діяльності залежить її мотивації, яка випливає з
усвідомлення необхідності діяльності та очікування задоволення від її виконання і
зміцнюється кінцевим і поетапним успіхом [3].
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Соціально обумовлені мотиви, привнесені з навколишнього середовища,
незалежні від навчального процесу, складають зовнішню мотивацію, яка
підрозділяється на інтегральну та інструментальну [21]. Інтегральна мотивація
передбачає активний інтерес до культури країни, мова якої вивчається.
Інструментальна мотивація означає прагнення до володіння іноземною мовою як
засобом досягнення професійного успіху.
Як підтверджує практика, студенти немовних факультетів рідко мають
позитивну зовнішню мотивацію, не пов’язують свою майбутню професійну
діяльність із знанням англійської мови й контактами з англомовною культурою.
Негативна зовнішня мотивація часто викликана попереднім невдалим досвідом
студента у вивченні мови. Нейтралізувати таке негативне відношення можливо
шляхом створення позитивної внутрішньої мотивації.
Внутрішня мотивація зумовлена самою навчальною діяльністю. Це прагнення
до досягнення проміжних навчальних цілей, яке зміцнюється усвідомленням
успішності навчального процесу. Внутрішня мотивація залежить від умов і методу
навчання, від уміння викладача диференціювати рівень труднощі навчального
завдання для кожного студента [22]. Негативний вплив на внутрішню мотивацію
мають види роботи, які не відповідають віковим особливостям учнів за типом
розумової діяльності. Психологічні особливості дорослих вказують на доцільність
узагальнення навчального матеріалу у вигляді мовленнєвих моделей, формул,
графічних позначень ознак, диференційованих таблиць. Ефективним засобом
презентації навчального матеріалу є комп’ютерна програма, що наочно
систематизує матеріал та активізує його відповідно до наявного рівня іншомовної
компетенції студентів.
Комунікативна компетенція розуміється як спроможність правильного
використання мови у соціально детермінованих ситуаціях, як вміння спілкуватися
цією мовою в іншомовному середовищі відповідно до норм контактування цього
мовного колективу [18]. З позиції сучасної лінгводидактики найбільш релевантним
є визначення комунікативної компетенції як спроможності «… здійснювати
мовленнєву діяльність, реалізуючи комунікативну мовну поведінку на основні
фонологічних, лексико-граматичних, соціолінгвістичних і країнознавчих знань і
навичок і за допомогою вмінь, пов’язаних з дискурсивною, ілокутивною та
стратегічною компетенціями, відповідно до різних задач і ситуацій спілкування»
[10, с. 20].
Досягнення найбільшого прагматичного результату відповідно до ситуативних
комунікативних задач у контексті навчання економістів англійської мови диктує
додавання ще одного компоненту до складу комунікативної компетенції –
предметної компетенції як спроможності орієнтуватися в предметно-змістовому
аспекті професійного спілкування, який містить спеціально-професійні знання [15].
Формування предметної компетенції забезпечується паралельним вивченням
англійської мови та економічних дисциплін і відбором навчального матеріалу,
відповідного перспективній сфері функціонування англомовної комунікативної
компетенції.
Базовим компонентом структури комунікативної компетенції виступає
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лінгвістична компетенція, яка визначається як спроможність використовувати мовні
засоби для правильної побудови висловлювань, що виражають певну думку [4].
Формування лінгвістичної компетенції як головна практична мета початкового
етапу навчання передбачає формування фонологічної, лексико-семантичної та
граматичної компетенцій.
Формування дискурсивної, ілокутивної та країнознавчої компетенцій у
вітчизняній методиці співвідноситься з розвитком мовленнєвої компетенції; ці
компоненти напрацьовуються інтегрально у процесі розвитку вмінь аудіювання,
говоріння, читання та письма [12]. Дискурсивну компетенцію складають уміння
монологічного та діалогічного мовлення на рівні дискурсу з використанням
синтаксичних і семантичних засобів когезії [10]. Ілокутивна компетенція передбачає
реалізацію мовленнєвої поведінки в актах комунікації відповідно до ситуації
спілкування [10; 13].
Соціолінгвістична компетенція визначає спроможність реалізувати мовні
маніфестації відповідно до соціокультурного фону акту спілкування [13].
Країнознавча компетенція передбачає побудову акту спілкування відповідно до
національних стереотипів мислення та культурно-історичних традицій.
Стратегічна компетенція трактується як змога компенсувати недостатність
вербального та соціального досвіду спілкування іноземною мовою [19].
Формування компонентів комунікативної компетенції фахівця не є лінійним
процесом. З розвитком навичок та вмінь акцент поступово зміщується з
лінгвістичної на дискурсивну та ілокутивну компетенції. Формування країнознавчої
та соціолінгвістичної компетенцій проходить паралельно, від пасивного сприйняття
відомостей до їх активного використання в мовленні. Стратегічна компетенція
розвивається в ході виконання комунікативних вправ більш просунутого етапу
навчання.
Послідовність формування компонентів англомовної комунікативної
компетенції фахівця зумовлена необхідністю врахування обмеженості часу,
відведеного на вивчення дисципліни. Тому слід мінімізувати не номенклатуру, а
обсяг компетенцій, обмежуючи його допустимим базовим, мінімально достатньою
межею. Такий межовий рівень можна позначити як мінімальний рівень зрілості
англомовної комунікативної компетенції на кінець вивчення предмету, а проміжний
рівень – як рівень англомовної комунікативної достатності, що відповідає
просунутому межовому та межовому рівням, визначеним Радою з культурного
співробітництва при Раді Європи [4]. Кожний рівень передбачає наявність цільових
показників у рецептивному, репродуктивному і продуктивному аспектах, які
співвідносяться з загальноєвропейськими рівнями комунікативної компетенції.
2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКНОМІСТІВ ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Організація навчального процесу з використанням програмних продуктів має
відповідати вимогам науковості, системності, прогнозуючого проектування,
результативності навчання, діагностичного цілепокладання та високого рівня
керування навчальним процесом [14].
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Принцип систематичності та послідовності вимогає структурно-функціональної
єдності навчального матеріалу. Комп’ютеризоване навчання має передбачати таку
організацію навчального матеріалу, яка не протиречить когнітивним можливостям
користувача і забезпечує покрокове оволодіння інформацією. Навчальний матеріал
слід структурувати так, щоб програмний продукт дозволяв користувачеві
послідовно і систематично активізувати набуті навички, розвивати розумову
діяльність, користуватися наочністю, здійснювати повторення пройденого,
формувати власний стиль когнітивної діяльності.
Вимоги до застосування комп’ютерних засобів навчання регламентуються
загальними принципами вживання технічних засобів та специфічними принципами
роботи. До загальних лінгводидактичних принципів використання технічних засобів
відносять принципи зумовленості, необхідності, інформативності та надійності [9].
Принцип зумовленості передбачає відповідність навчального матеріалу змісту,
меті та задачам етапу навчання і створення методичного сценарію комп’ютерних
матеріалів з урахуванням специфіки методичного підходу і вікових особливостей
користувачів.
Принцип необхідності диктує використання комп’ютерних засобів тоді, коли
вони є засобом оптимізації навчального процесу за рахунок раціоналізації,
активізації та інтенсифікації академічної діяльності.
Принцип
інформативності
потребує
відповідності
навчальних
дій
інформативно-мовленнєвому характеру навчання іноземній мові.
Принципом надійності зумовлена необхідність проведення організаційної
підготовки до використання комп’ютерної технології в навчальному процесі.
До специфічних принципів використання комп’ютерних засобів навчання
відносять принципи діалогової взаємодії, дружелюбності інтерфейсу, адаптивності
та інтерактивності [2].
Принцип діалогової взаємодії характеризує взаємодію користувача з
комп’ютерною програмою та вимагає розширення функціонального діапазону
програми, яка виконує функції викладача, партнера з комунікації, інструменту
діяльності та комунікації [9].
Принцип дружелюбності інтерфейсу диктує вимоги простоти навігації,
ергономічності програмного продукту, достатності інформаційно-довідкової
підтримки та позитивного емоційного фону комп’ютеризованого навчання взагалі.
Принцип адаптивності висуває вимогу наближення навчального процесу до
оптимальної для користувача моделі, відповідної його функціональному стану та
індивідуально-типологічним особливостям [20]. Обираючи стратегію досягнення
навчальної мети, алгоритм рішення навчальної задачі, користувач створює власну
систему навчання. Мова як об’єктивно існуюча система стає внутрішньою
системою людини та забезпечує її взаємодію з мовним середовищем.
Принцип інтерактивності диктує вимогу інтерактивності навчального матеріалу
за рахунок гиперзв’язків між блоками навчальної, довідкової, тренувальної і
контролюючої підсистем програми. Інтерактивність має бути достатньою для
забезпечення перевірки, уточнення та підтвердження рівня розуміння навчальної
інформації, як показник дидактичної ефективності комп’ютеризованого
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навчального середовища вона вимагає максимальну реалізацію потенціалу
комп’ютерної візуалізації інформації. Можливості комп’ютера об’єднувати
посиланнями й оркеструвати текст, звук, графіку, рисунки, фотографії, анімацію та
відео створюють мультимедійний образ інформації, значення якого більше суми
значень елементів. Мультимедійне середовище відкриває новий аспект комунікації,
який передає контроль і маніпулювання значущою інформацією до рук користувача
[16; 20]. Комп’ютерна візуалізація виконує не тільки ілюстративну, але й когнітивну
функцію, вона інтенсифікує формування іншомовної динамічної стереотипії як
психофізіологічної основи мовленнєвих навичок і вмінь.
Дотримання цих вимог дозволяє реалізувати функції інтенсифікації
комп’ютеризованого навчання іноземній мові: комплексний вплив на психологічні
механізми сприйняття й обробки інформації, гнучке структурування і варіювання
режимів навчання і контролю, моделювання іншомовного середовища, поширення
принципу наочності, посилення індивідуалізації і мотивації навчальної діяльності.
Навчальна комп’ютерна програма повинна мати комплексно-інтегральний
характер, який передбачає навчання насамперед рецептивним видам мовленнєвої
діяльності. Навчання письму можливе в повному обсязі. Навчання говорінню
обмежене рамками підготовки до усних висловлювань творчого характеру в межах
формування мовленнєвих навичок.
Авторський навчально-методичний комплекс, покладений в основу
комп’ютерної технології навчання економістів англійській мові, розроблений
відповідно до вимог кредитно-модульної системи й освітньо-професійної програми
підготовки бакалавру напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Навчальна
діяльність студентів реалізується як єдність аудиторної, самостійної та
індивідуальної роботи та забезпечується підручником англійської мови для
студентів-економістів [6; 7] і мультимедійним підручником [5].
Аудиторна робота має характер іншомовної мовленнєвої діяльності з
оволодіння мовленнєвими навичками і вміннями в процесі рішення умовнокомунікативних і комунікативних задач.
Самостійна робота – пошуково-дослідницька діяльність, націлена на
осмислення і систематизацію теоретичної інформації про систему мови, розширення
обсягу читання і письма, первинне закріплення навичок і вмінь. Упродовж
індивідуальної роботи виконуються диференційовані завдання, які відповідають
рівню підготовки студентів.
Основним компонентом самостійної роботи є праця з мультимедійним
підручником. Студенти самостійно вивчають мовний матеріал і виконують
рецептивні та рецептивно-репродуктивні вправи, спрямовані на первинне
закріплення й активізацію навчального матеріалу.
Методична організація комп’ютеризованого навчання майбутніх економістів
англійської мови базується на тезах свідомо-комунікативного підходу [11], який
дозволяє вирішити проблему збалансованого співвідношення свідомого засвоєння
навчального матеріалу дорослими та комунікативної орієнтованості навчального
процесу в цілому.
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Циклічно-концентричний
характер
моделі
формування
англомовної
комунікативної компетенції майбутніх економістів визначено адаптацією принципів
свідомо-комунікативного методу до відокремлених педагогічних умов навчання
англійської мови майбутніх економістів [8]: інтегральним формуванням
компонентів англомовної комунікативної компетенції; інтенсифікацією всіх видів
навчальної
діяльності;
систематичним
цілеспрямованим
використанням
комп’ютерних засобів навчання; циклічним взаємозв’язком самостійної роботи над
навчальним матеріалом і колективної мовленнєвої взаємодії; поетапноконцентричним формуванням мовленнєвих та інформаційно-когнітивних умінь.
Елементарними ланками моделі є когнітивні операції базових та спеціальних
умінь; фонологічні, лексичні, граматичні знання і відповідні навички; рецептивні,
репродуктивні та продуктивні вміння дискурсивної компетенції; рецептивні й
продуктивні вміння прагматичних компетенцій.
При циклічній організації навчальної діяльності, яка характеризується
встановленою послідовністю видів навчально-мовленнєвих дій в умовах варіювання
мовного наповнення (М. Ляховицький), в аудиторній мовленнєвій практиці
актуалізуються навички й уміння організаційних компетенцій, закладені в
самостійній роботі з комп’ютерною програмою, що дозволяє розширити
ситуативно-варіативний етап і підвищити ефективність формування прагматичних
компетенцій з використанням більшої кількості варіативних ситуацій для
забезпечення гнучкості інтегральних англомовних умінь.
Поетапно-концентричний характер моделі передбачає організацію навчання як
концентрів, при якому комплекс сформованих на попередньому етапі інтегральних
англомовних умінь служить основою розширеного концентру наступного етапу за
рахунок поширення спектра прагматичних умінь при одночасному розвиткові
організаційних і когнітивних умінь.
У системі вправ, спрямованій на формування англомовної комунікативної
компетенції студентів-економістів, виділено фонетичний та інтегрально-тематичний
етапи.
До завдань фонетичного етапу входить формування артикуляційних
рецептивно-репродуктивних навичок і рецептивно-репродуктивних і продуктивних
просодичних умінь, технічних навичок читання, рецептивно-репродуктивних
лексико-граматичних навичок, рецептивно-продуктивних умінь тематичного
монологічного й діалогічного мовлення. На цьому етапі використання
комп’ютерних технологій не передбачено через високу вартість і трудомісткість
створення програм з модулем розпізнавання мови, через необхідність контролю та
вчасну корекцію викладачем артикуляції й інтонації студентів. Засвоєння
навчального матеріалу етапу забезпечується трьома групами вправ: 1)
фонетичними,
2) лексико-граматичними,
3) вправами
на
оволодіння
усномовленнєвими навичками і вміннями, приклади яких наведено нижче.
Вправа групи 1. Прочитайте транскрипцію абревіатур. Напишіть під диктовку
товаришів абревіатури на дошці. Прочитайте написане, виправте помилки, якщо
вони є. Перекладіть абревіатури рідною мовою.
Вправа групи 2. Розповідь Марії про свій робочий день можна подати у вигляді
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послідовності дев’яти логічних блоків. Перед вами список ключових слів кожного з
блоків (name; company; at work; language; supervisor; start work; finish work; dinner;
after dinner). Прочитайте речення, відповідні до кожного з них. Передайте зміст
тексту, спираючись на ключові слова.
Вправа групи 3. Повідомте партнера, у який день святкують свій день
народження ці люди та скільки їм років (Mary, 21.01.1987; Kate, 12.05.1999; Clare,
01.02.1986; Robert, 03.11.1990; Phil, 30.04.1979; Polly, 09.08.2001; John, 15.03.1982).
Перевірте, як ваш партнер уміє рахувати, виправте його помилки, якщо вони
будуть. Міняйтеся ролями після кожних двох речень. Model: Mary’s birthday is the
twenty-first of January. She is eighteen years old.
Використання комплексно-інтегральної комп’ютерної навчальної програми
вводиться на інтегрально-тематичному етапі навчання, коли в студентів сформовані
елементарні навички користувача комп’ютером та операційна англомовна база,
достатні для продуктивної самопідготовки. Метою інтегрально-тематичного етапу є
досягнення студентами мінімального рівня зрілості англомовної комунікативної
компетенції.
Структурно-організаційною одиницею навчальної діяльності на цьому етапі є
цикл вправ, спрямований на засвоєння навчального матеріалу одного змістового
модулю. Кожний цикл включав 5 блоків вправ: 1) граматичний, 2) вправи на
засвоєння мовленнєвих зразків двох тематичних текстів, 3) текстовий, 4) вправи на
засвоєння активного вокабуляру, 5) комунікативна практика. Блоки 1-4 включають
3 групи вправ: 1) аудиторну роботу 1, спрямовану на презентацію й первинну
обробку навчального матеріалу з використанням і без використання комп’ютерної
програми; 2) самостійну роботу з комп’ютерною програмою; 3) аудиторну роботу 2,
націлену на активізацію навчального матеріалу в умовно-комунікативній практиці.
Послідовність оволодіння знаннями, навичками й уміннями проілюстровано
вправами змістового модулю 6 “The Great American Lunch Hour. At the Restaurant”.
Блок 1. Вправа групи 1. Listen to the text “An Exciting Trip”. In your work cards
underline the sentences describing what Tim has already done. Study the table of the present
perfect tense formation on the screen. Read and translate underlined sentences
corresponding to the present perfect tense structure.
Вправа групи 2. Today has been your first day at the position of a sales manager.
This is a page from your daybook. Tell your boss what you have done today. Model: I
have checked the week’s sales figures. They are on target. (Working out a sales plan;
improving consumer complaint handling system; phoning depots etc.)
Вправа групи 3. Partner A: Ask one of your staff to do something absolutely
necessary. If he has done the job ask when he did it. Partner B: Tell your supervisor that
you have already done the job. If he wonders, tell him when you did it.
Блок 2. Вправа групи 1. Listen, read after me and translate the following sentences.
Compare your translation with the one given on the screen. 1) What do you typically
engage in besides answering telephone messages during your workday? 2) A bank
manager has to engage in many other activities besides working with customers. 3) Must I
engage in this sort of things?
Вправа групи 2. Paraphrase the following using speech pattern I. Model: One of the
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most important things a bank manager has to do is marketing and selling the bank’s
services. – One of the most important things a bank manager engages in is marketing and
selling the bank’s services. 1) An auditor’s job is to study different aspects of the financial
activities of a business or organisation. 2) Business consultants analyse their customers’
businesses. 3) Company directors have a lot of things to do besides determining the
company’s future development.
Вправа групи 3. Work in pairs. Share your suggestions as to what activities these
professionals typically engage in. Model: As far as I can judge, a software engineer
engages in developing software for the company specific needs. – That figures. I think, he
also engages in handling the software the company already works with.
Блок 3. Вправа групи 1. Look at the title of the text (The Great American Lunch
Hour) and the table of statistics (How Americans Spend Their Lunch Hour) and make
your suggestions as to what the text is about.
Вправа групи 2. You are going to see a videoclip ‘Mr. Filby Calling a Restaurant’.
You will only hear Mr. Filby’s words. While watching, find answers to the suggested
questions. Click the right answers to them.
Вправа групи 3. Work in pairs. Think of the questions covering the essential points
of the text ‘The Great American Lunch Hour’. Discuss your variants of answering them.
Ask the questions you have prepared to the group. Compare their variants to yours.
Блок 4. Вправа групи 1. As you have learned from the text ‘The Great American
Lunch Hour’, quite a number of office workers skip their lunch altogether. What do you
think of this workplace tendency? Work in pairs. Tell which of the following opinions is
closer to yours: 1) Some kind of break is better than nothing at all. 2) Half an hour is quite
enough for the lunch break. 3) The lunch break should be not less than an hour long.
Вправа групи 2. Look up the word ‘leisure’ in the Active Vocabulary. Match the
idioms (at leisure; to be at leisure; marry in haste, repent at leisure) and their equivalents.
Вправа групи 3. Work in pairs. Choose the one of the suggested problems that
appeals most to you, discuss it with your partner. Try and come to a common conclusion
and report it to the group. (1) What kind of person can make an efficient personnel
manager? Which skills should he have? 2) How much should your personal income be for
you to live comfortably? 3) Do you think your personality will ever change, or is it
already accomplished?)
Вправи групи 5. 1) Dwell upon the workplace tendency to reduce the lunch hour, its
causes and effects. 2) Share your opinion on the necessity and use of studying workplace
tendencies. 3) Share with the group the information you have obtained from the Steelcase
Workplace Index website. Compare the workplace tendencies you have learned about with
those in our country.
Методичний потенціал запропонованої системи вправ для формування
англомовної комунікативної компетенції студентів економічних спеціальностей
засобами комп’ютерних технологій дозволяє:
–
забезпечити мовленнєву діяльність студентів не лише на формальному,
лінгвістичному, але й на змістовному рівні за рахунок розширення мовного
матеріалу й розвитку інформаційно-когнітивних умінь;
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–
охопити самостійну та колективну навчальну діяльність цілісною
системою навчальних дій, в якій інтенсифікація самопідготовки учнів слугує
умовою та основою інтенсифікації колективного мовного взаємодії.
ВИСНОВКИ

Умовами підвищення ефективності формування англомовної комунікативної
компетенції є розуміння особливостей структури навчальної діяльності та
оптимізація мотиваційної сфери студентів. Резервом оптимізації мотиваційної
сфери виступає посилення внутрішньої мотивації за рахунок оптимізації умов і
методу навчання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей студентів.
Практична мета формування англомовної комунікативної компетенції
конкретизується задачами засвоєння знань, формування і розвитку навичок і вмінь,
які
забезпечують
дію
лінгвістичної, соціолінгвістичної, країнознавчої,
дискурсивної, ілокутивної, стратегічної та предметної компетенцій. Формування
компонентів англомовної комунікативної компетенції здійснюється поетапно і
передбачає перевагу лінгвістичної компетенції на початковому етапі. Обсяг
компетенції обмежується мінімальним рівнем зрілості англомовної комунікативної
компетенції на кінець вивчення англійської мови.
Засобом оптимізації процесу навчання англійській мові є навчальна
комп’ютерна програма, застосування якої регламентується лінгводидактичними
принципами зумовленості, необхідності, надійності, інформативності, діалогової
взаємодії, дружності інтерфейсу, адаптивності та інтерактивності. Реалізація цих
принципів дозволяє інтенсифікувати комп’ютеризоване навчання: забезпечити
комплексний вплив на механізми сприйняття й обробки інформації, структурувати
та варіювати режими навчання і контролю, моделювати іншомовне середовища,
мотивувати навчальну діяльність.
Навчальна комп’ютерна програма як засіб створення специфічного навчального
середовища має комплексно-інтегральний характер, передбачає навчання
рецептивним і продуктивним видам мовленнєвої діяльності і забезпечує
систематичне формування й оперативний контроль за самостійною навчальною
діяльністю студентів.
Розроблена циклічно-концентрична модель формування англомовної
комунікативної компетенції студентів-економістів з використанням комп’ютерної
програми
забезпечує
взаємозумовлену
єдність
орієнтовно-підготовчого,
стандартизованого та ситуативно-варіативного етапів становлення мовленнєвої
навички; циклічній взаємозв’язок самостійної роботи та колективної мовленнєвої
взаємодії; поетапність формування вмінь від самостійної побудови системи
лінгвістичного знання через розвиток навичок і вмінь у самостійній навчальній
діяльності та їх актуалізацію в навчально-мовленнєвій практиці до розвитку
мовленнєвих умінь у колективній мовленнєвій взаємодії; поетапно-концентричне
накопичення
інформаційно-когнітивних,
організаційних
і
прагматичних
компонентів англомовної комунікативної компетенції майбутніх економістів.
У пропонованій системі вправ виділено фонетичний та інтегрально-тематичний
етапи.
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Засвоєння навчального матеріалу першого етапу забезпечувалося трьома
групами вправ, націленими на формування артикуляційних рецептивнорепродуктивних навичок і рецептивно-репродуктивних та продуктивних
просодичних умінь, технічних навичок читання, рецептивно-репродуктивних
лексико-граматичних навичок, рецептивно-продуктивних умінь тематичного
монологічного й діалогічного мовлення.
Метою інтегрально-тематичного етапу було досягнення студентами
мінімального рівня зрілості англомовної комунікативної компетенції. Структурноорганізаційною одиницею навчальної діяльності на цьому етапі був цикл вправ
змістового модулю, що забезпечував послідовне засвоєння граматичного матеріалу і
мовленнєвих зразків тематичних текстів, активізацію лексико-граматичного
матеріалу на рівні тексту, розвиток умінь читання, аудіювання, письма, засвоєння
активного вокабуляру; розвиток рецептивно-продуктивних умінь у колективній
мовленнєвій взаємодії. Засвоєння кожного компонента змісту навчання
забезпечувалося трьома групами вправ: аудиторними вправами з використанням і
без використання комп’ютерної програми, спрямованими на презентацію та
первинну обробку нового матеріалу; самостійними комп’ютерними вправами,
націленими на формування мовленнєвих навичок, рецептивно-репродуктивних
умінь та інформаційно-когнітивних умінь; аудиторними вправами, в яких набуті
знання, навички й уміння актуалізувалися в умовно-комунікативній практиці.
Завершувала цикл власне комунікативна колективна практика. Отже, інтенсифікація
самопідготовки стала умовою інтенсифікації колективної мовленнєвої взаємодії.
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