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СЕКЦІЯ 3. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ 
ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ПЕДАГОГА: 

ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Кисельова І. І.
старший викладач кафедри іноземних мов

Київський університет імені Бориса Грінченка
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ В ВНЗ

Процеси реформування в Україні ставлять перед освітою завдання 
підготовки майбутнього спеціаліста до життя у якісно нових соціально- 
економічних умовах. Процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації 
> сучасному світі викликають необхідність адаптації людини до 
сучасних умов. Інтернаціоналізація суспільного життя стає дієвим 
чинником соціально-економічного, науково-технічного та загальноку
льтурного процесу суспільства, що підвищує статус іноземної мови як 
~алузі освіти. [5, с. 241]

Активне оволодіння іноземними мовами взагалі, а англійською 
мовою як пріоритетним засобом міжнародного спілкування зокрема, є 
характерною ознакою сучасного етапу розвитку освіти. Нині очевид
ним є той факт, що всі студенти незалежно від спеціальності чітко 
усвідомлюють, що їхнє майбутнє напряму залежить від того, як вони 
•олодіють іноземними мовами. Отже одним із основних завдань 
викладача іноземної мови є забезпечення умов для опанування студен- 
■дми іншомовної професійної лексики. Лексика значною мірою скла
дається з термінів. Терміни дають точну та стислу характеристику 
предмета, процесу чи явища та називають спеціальні поняття окремої 
сфери науки, техніки, тощо. Кожна галузь знань має свою систему 
"ермінів [2]. Оволодіння професійною термінологією дозволить студен
там в майбутньому опрацьовувати оригінальну літературу зі спеціаль
ності, володіти усним і писемним мовленням, сприймати і передавати 
иеобхідну інформацію. Це означає, що викладачу слід формувати і 
розвивати у студентів професійну комунікативну компетентність на 
практичних заняттях з іноземної мови.

Проблему аналізу та розвитку професійної компетенції сучасних 
|Фахівців було розглянуто в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених:
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Дж. Равен, С. Гончаренко, І. Зимня, 1. Зязюн, А. Макарова та 
Питання формування комунікативної компетенції студентів нели 
тичних спеціальностей висвітлені в працях А. Астадур’ян, Л. 
нець, Н. Гавриленко, О. Григоренко, М. Євдокімова, В. Зі 
Е. Комарова, Н. Кучеренко, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, О. Метьолкн 
О. Фадєйкіна та ін. Вчені визначають, що іншомовна комуніка 
компетенція є необхідною для підготовки студентів немовних спеї 
ностей, оскільки сприяє продуктивній взаємодії їх з навколиі 
світом, тобто успішному професійному становленню майб) 
фахівця. Науковці вказують на основні напрямки у процесі формуі 
іншомовної професійно спрямованої компетенції і характеризують 
процес як:

-  особливий спосіб діяльності;
-  процес творчої самореалізації особистості;
-  невід’ємну складову професійної підготовки спеціалістів.
Головна ідея комунікативного підходу полягає в тому, щоб ст>;

ти стали активними користувачами іноземної мови. Процес форм>і 
ня комунікативної компетенції безумовно включає процес формуі 
комунікативних навичок та вмінь усіх видів мовленнєвої діяльност: 4 
Навчання іноземної мови студентів, для яких іноземна мова не « 
фаховою дисципліною, передбачає закріплення та подальше вдосксч 
лення базового загальноосвітнього рівня володіння мовою в поє; 
з поглибленою профільною мовною підготовкою, орієнтованою 
використання отриманих знань у сфері майбутньої професійної ді 
ності. Навчання іноземній мові, пов’язане з їх майбутньою профес 
сприяє активізації діяльності студентів на практичному занятті з 
земної мови, викликає зацікавленість, мотивацію до навчання, дозе 
зануритись в іншомовне середовище, урізноманітнює творчий підхід

Для успішної комунікації в тій чи іншій професійній сфері майе> ~- 
нім спеціалістам перш за все необхідно оволодіти іншомове 
професійною лексикою, фаховою термінологією. Тому на практичний 
заняттях значна увага приділяється лексичним вправам. Після введе- 
нових лексичних одиниць даємо вправи на закріплення: переклад фг-іі. 
речень, де фахова одиниця іде в контексті з вже відомою лексикоюц 
Також корисними є вправи на відповідність: «Match a word with with 
definition». Вони дають можливість студентам краще запам'ят 
визначення того чи іншого терміну. Після опрацювання лексика 
доцільним є використання текстів зі спеціальності. Вони можуть бути 
невеликі за обсягом і доступні за змістом, але повинні містити с л о в і. 
словосполучення ті вирази, характерні для мови спеціальності. Тілі 
на рівні тексту виучувані професійні терміни постають як цілісі 
комунікативна система, придатна для використання в певних робочі 
ситуаціях, а не як сукупність розпорошених лексем та синтагм [3].
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Текста професійного спрямування можуть бути включені в програ
мовий матеріал загальної тематики. Наприклад, при вивченні теми 
Освіта» зі студентами спеціальності «Логопедія» пропонуємо опра

цювати текст з англомовного видання «Special schools», де піднімається 
проблема навчання дітей в Великобританії з різного роду мовними та 
мовленнєвими розладами. Поступово переходимо на обговорення 
зирішення даної проблеми в Україні. Для студентів спеціальності 
Психологія» та «Практична психологія» при опрацюванні теми «При

чини хвороб», де згадується поняття «стрес» як одна з причин, 
подається текст на цю тему з подальшим обговоренням причин стресу, 
стадій, симптомів, шляхів корекції стресового стану.

Виконуючи після текстові вправи, складаючи діалоги, обговорюючи 
проблеми, поставлені в текстах, студент виявляє своє ставлення до 
різних питань і проблем. Це сприяє:

-організації більш продуктивної діяльності їх на практичному 
занятті,

-стимулює до комунікативно мотивованого виконання потрібних 
мовленнєвих дій,

-  розвиває пізнавальну активність студентів.
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