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Стаття присвячена аналізу особливостей використання інтерактивних методів у 
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Актуальність дослідження. Процес професійної 

іншомовної підготовки майбутніх економістів спря-
мовано на формування вмінь студентів усвідомлено і 
самостійно працювати з навчальним матеріалом та 
науковою інформацією іноземною мовою, а також 
готовності підвищувати власну кваліфікацію у майбу-
тньому. Розвитку комунікативних, а також професій-
них вмінь, на практичних заняттях з іноземної мови 
сприяє саме використання інтерактивних методів 
навчання. У педагогіці існує значна кількість інтерак-
тивних методів стимулювання активної навчальної 
діяльності студентів, що виконують функцію привер-
нення уваги до теми, викликають пізнавальний інте-
рес. На даному етапі відбувається активізація пізнава-
льно-аналітичної роботи студентів, які включаються у 
самостійну діяльність зі збору професійно-важливої 
інформації, її теоретичному і практичному осмислен-
ню. Використання інтерактивних методів є особливо 
актуальним у фаховій, зокрема, іншомовній, підгото-
вці майбутніх економістів, оскільки їх професійна 
діяльність передбачає постійну взаємодію та команд-
ну роботу у процесі вирішення професійних задач. 

Аналіз публікацій. Проблема залучення інтерак-
тивних технологій у процесі професійної підготовки 
студентів розглядається у роботах Л. Вавілової [3], 
М. Гулакової [1], Т. Паніної [3] і Г. Харченко [1], які 
зазначають, що інтерактивні методи засновані на 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу і передбачають 
спеціальну форму організації пізнавально-пошукової 
діяльності, яка здійснюється у формі колективної 
роботи студентів. На думку науковців, дана методика 
дозволяє інтенсифікувати процес засвоєння і творчого 
застосування знань при вирішенні практичних за-
вдань та посилити мотивацію студентів до подальшої 

пошукової активності.. Серед інтерактивних методів 
виділяються публічні виступи, дебати, круглі столи, 
презентації, проектна діяльність. Проте проблема 
організації проектної діяльності та круглих столів у 
процесі іншомовної підготовки майбутніх економістів 
є недостатньо дослідженою у науковій літературі. 

Мета статті. Метою даного дослідження є аналіз 
особливостей застосування таких інтерактивних ме-
тодів, як проектна діяльність та круглі столи, у проце-
сі іншомовної підготовки майбутніх економістів. 
Досягнення поставленої мети зумовлює виконання 
таких завдань, як: 

− проаналізувати особливості використання інте-
рактивних методів у процесі іншомовної підготовки 
майбутніх економістів; 

− виділити специфічні особливості організації 
проектної діяльності та круглих столів студентів-
економістів у процесі іншомовної підготовки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інте-
нсивному оволодінню вміннями організовувати пі-
знавально-пошукову діяльність сприяють такі сучасні 
активні форми навчання, як: круглі столи з представ-
никами провідних компаній регіону, профорієнтаційні 
екскурсії з метою вивчення системи організації діяль-
ності підприємств, академічні програми стажування. 
Під час круглих столів студенти економічного факу-
льтету, викладачі та представники провідних підпри-
ємств беруть участь в обговоренні майбутніх перспе-
ктив економічної освіти, шляхів розвитку основних 
економічних регіонів країни, проблем європейської 
інтеграції економіки України.  

Зокрема, Ф. Мозен [5] визначає головні вміння та 
навички, що отримують студенти під час участі у 
проектній діяльності та круглих столах: визначати 
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проблеми з їх подальшим аналізом та пропозиціями 
щодо їх теоретичного вирішення; аналізувати різні 
стратегії вирішення проблем та обирати найбільш 
ефективні; налагоджувати міжособистісне спілкуван-
ня у групі [5]. На думку О. Фоміної [4], навчання з 
використанням інтерактивних методів допомагає 
розвивати вміння студентів вирішувати практичні 
задачі з врахуванням конкретних умов, дають можли-
вість сформувати такі кваліфікаційні характеристики, 
як: здатність до проведення аналізу та вміння чітко 
формулювати і висловлювати власну точку зору. 

Ефективною формою роботи зі студентами, спря-
мованою на формування їх комунікативних та міжо-
собистісних вмінь, є проектна діяльність та виконання 
контекстно-орієнтованих завдань. Наприклад, майбу-
тні економісти, вивчаючи курс «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням», беруть участь у кон-
текстно-орієнтованому завданні «Зарубіжні економі-
чні зв’язки Миколаївської області», що передбачає 
аналіз діяльності регіональних підприємств з точки 
зору торгівельних відносин з зарубіжними країнами з 
метою визначення перспективних галузей інвестуван-
ня. Студенти, готуючись до виконання поставленого 
завдання, вивчають нормативно-правові документи, 
проводять збір необхідної інформації, її аналіз, роб-
лять узагальнення та обговорюють власні пропозиції 
у групах. Метою ситуаційного завдання «Зарубіжні 
економічні зв’язки Миколаївської області». Основни-
ми етапами роботи над проектом є підготовчий етап 
(збір необхідної інформації про підприємства-
експортери регіону; складання необхідних переліків 
виробничих товарів, їх якості та ціни, конкурентозда-
тності на світовому ринку); реалізація проекту (у міні-
групах майбутні економісти систематизують статис-
тичні дані, факти та ілюстративний матеріал, прово-
дять опитування спеціалістів з метою збору суспіль-
ної думки) та завершальний етап (визначення критері-
їв для оцінки результатів проектної роботи і можли-
востей презентації результатів). В ході роботи над 
контекстно-орієнтованим завданням «Зарубіжні еко-
номічні зв’язки Миколаївської області» під час ви-
вчення дисципліни «Ділова іноземна мова» майбутні 
економісти, проводячи аналіз експертно-імпортної 
діяльності Миколаївського регіону, вчяться планувати 
власну діяльність, використовувати різні засоби 
отримання інформації (каталоги, Інтернет, преса, 
реклама), збирати інформацію в ході інтерв’ю та офо-
рмлювати її в письмовому вигляді. 

Працюючи над проектом «Програма бізнес-
новин», майбутні економісти готують у малих групах 
презентацію новин щодо змін у соціально-еконо-
мічній галузі різних країн з визначенням причин, 
наслідків та заходів покращення ситуації. Все це сти-
мулює інтерес до пізнавально-пошукової діяльності 
через усвідомлення студентами необхідності володін-
ня не лише теоретичними знаннями, але й вміннями 
застосувати їх на практиці. Наприклад, для студентів 
суміжних спеціальностей напряму підготовки «Еко-
номіка і підприємництво», а саме: «Фінанси і кредит» 
та «Облік і аудит», доцільно організувати спільний 
проект щодо аудиту ефективності використання бю-
джетних коштів, виділених на реалізацію національ-

них проектів. Робота над проектом потребує викорис-
тання статистичних даних, прогнозування результату, 
бухгалтерського супроводу необхідних операцій, 
оцінювання податкового навантаження. 

Робота над проектом «Ефективна поведінка на 
ринку праці» спрямована на формування вмінь майбу-
тніх економістів здійснювати пошук інформації про 
вакансії на ринку праці; складати резюме; ефективно 
поводитись на співбесіді; використовувати на практи-
ці правила оформлення основних документів з трудо-
вих правовідносин. Під час роботи над проектом 
«Ефективна поведінка на ринку праці» студенти зна-
йомляться з такими аспектами, як: методи пошуку 
роботу, прийоми аналізу оголошень про вакансії, роль 
вербальних і невербальних засобів спілкування, пра-
вила підготовки до співбесіди з роботодавцем, етапи 
проходження співбесіди, вимоги до оформлення до-
кументації в сфері трудових правовідносин. Під час 
проектної діяльності застосовуються такі прийоми 
роботи, як: робота у малих групах, індивідуальні за-
вдання, презентації, ділова гра «Співбесіда з робото-
давцем». Проектна діяльність, організована на даному 
етапі, дозволила сформувати вміння студентів-
економістів здійснювати пошук інформації про вакан-
сії на ринку праці, складати резюме, ефективно вести 
себе на співбесіді та розуміти основні структурні 
елементи трудового договору. По закінченню роботи 
над проектом «Ефективна поведінка на ринку праці» 
майбутні економісти складали презентацію, що міс-
тила резюме, оформлену заяву з працевлаштування, 
складене оголошення про пошук роботи, опублікова-
не оголошення в засобах масової інформації та роз-
міщене на сайтах пошуку роботи в Інтернеті.  

Зокрема, розробка проектів «Оновлення сайту 
економічного факультету» та «Програма студентсь-
ких новин» передбачає ознайомлення студентів в 
формі ігрового тренінгу з основами проектування: від 
формулювання ідеї проекту до її реалізації, отримання 
навичок оформлення проекту та його публічного за-
хисту. Економічний клуб є студентським проектом, 
мета якого полягає у підвищенні рівня знань майбут-
ніх економістів у галузі економіки, фінансів та бізне-
су. Кожне засідання розпочинається з обговорення 
економічних новин англійською мовою, прослухову-
вання доповідей студентів та їх аналізу. Засідання 
присвячені різній тематиці, серед яких: фондовий 
ринок, специфіка валютної торгівлі в Україні, ство-
рення інтернет-бізнесу, інноваційне підприємництво, 
реалізація стартапів. В рамках клубу проводяться 
форуми, дебати, кейс-стаді, ділові ігри, зустрічі з 
фінансистами, аудиторами та економістами Микола-
ївської області, семінари з основ трейдінгу. Виконан-
ня проектів «Оновлення сайту факультету» та «Про-
грама студентських новин» передбачає участь студен-
тів у обговоренні актуальних новин та написанні ста-
тей різноманітної тематики. Даний захід сприяв фор-
муванню вмінь майбутніх економістів самостійно 
планувати власну діяльність, розвитку творчого мис-
лення студентів, можливості застосовувати різномані-
тні методи дослідження на практиці, формуванню 
навичок публічного виступу. 
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Формуванню комунікативних вмінь майбутніх 
економістів сприяє такий вид роботи, як «круглий 
стіл» на тему: «Від європейської інтеграції країни до 
європейської інтеграції економіки: нові можливості 
чи нові проблеми?» в межах вивчення дисципліни 
«Іноземна мова», в ході якого студенти у групах обго-
ворюють перспективи, які отримує країна зі вступом 
до Європейського союзу, особливо у галузі економі-
ки. Вирішення даної проблеми студентами здійсню-
ється за допомогою застосування SWOT-аналізу, який 
передбачає вивчення та обговорення внутрішніх си-
льних і слабких аспектів певного явища на даний 
момент, а також зовнішніх можливостей і загроз, які 
очікуються у майбутньому. Співпрацюючи у групі, 
студенти розвивають комунікативні вміння та навич-
ки роботи у групі. Круглий стіл складається з двох 
тематичних блоків, перший з яких присвячений соці-
ально-економічним проблемам в Європейському Со-
юзі та перспективам євроінтеграції для України, а 
другий – наслідкам вступу до Євросоюзу для еконо-
міки нашої країни. Модератором круглого столу є 
викладач, який визначає основні питання для обгово-
рення, серед яких: проведення реформ в Україні, не-
обхідність децентралізації, антикорупційні ініціативи, 
впровадження європейських стандартів. Студенти 
виступають в якості експертів, які є прихильниками 
або противниками євроінтеграції України.  

Організація круглого столу «Проблеми економіки 
України і регіону» серед студентів першого курсу 
передбачає аналіз студентами веб-сайтів і норматив-
но-правових документів для визначення проблем у 
розвитку окремих секторів економіки країни в цілому 
та Миколаївського регіону зокрема, а також розробки 
перспективних шляхів їх подолання і напрямів розви-
тку економіки. З метою отримання студентами най-
більш актуальної інформації у обговоренні беруть 
участь представники регіональних підприємств та 
експерти. Це дозволяє наблизити процес професійної 
підготовки студентів-економістів до реальних умов 
виробництва.  

Круглі столи на теми: «Глобалізація: за і проти» та 
«Бізнес-культура в різних країнах» ставлять за мету 
обмін досвідом у питаннях збору, обробки та розпо-
всюдження інформації, пов’язаної з питаннями глоба-
лізації та традицій ведення бізнесу в різних країнах, а 

також підвищення особистісно-професійного рівня 
студентів. 

Круглий стіл «Розвиток економіки України: нау-
ковий, освітній і технологічний потенціал» ставить за 
мету обмін інформацією між студентами та експерта-
ми щодо актуальних питань розвитку сучасної еконо-
міки країни, ініціювання наукових досліджень, уза-
гальнення наукового досвіду в галузі модернізації 
соціально-економічних процесів. Робота в рамках 
круглого столу передбачає участь студентів в диску-
сіях, кейс-стаді, виступи студентів з доповідями щодо 
напрямків розвитку основних економічних секторів 
України, а також оцінку наукового, освітнього і тех-
нологічного потенціалу країни. 

Розвиток вміння студентів-економістів самостійно 
розв’язувати професійно-важливі завдання у майбут-
ній фаховій діяльності реалізується в рамках круглого 
столу на тему «Перспективи розвитку економічної 
освіти в майбутньому». Серед основних питань, які 
підлягають обговоренню студентами, виділяються 
такі аспекти, як: основні проблеми фундаментальної 
економічної освіти в Україні та необхідність викорис-
тання передового досвіду зарубіжних університетів; 
українські та європейські стандарти викладання еко-
номічних дисциплін; взаємодія академічної освіти та 
бізнес-освіти; підвищення ролі практичної підготовки 
в системі економічної освіти.  

Висновки. Таким чином, основними методами на-
вчання, що підвищують ефективність формування 
комунікативних вмінь майбутніх економістів під час 
іншомовної підготовки в університеті, є участь студе-
нтів у круглих столах та розробка проектів, а також 
науково-дослідницька діяльність. Кожний з методів 
навчання покликаний сформувати професійну компе-
тентність студентів-економістів поступово, починаю-
чи з розвитку комунікативних і міжособистісних 
вмінь, з подальшим розвитком вмінь опрацювання 
професійно-важливої інформації іноземною мовою, 
ефективною організацією пізнавально-пошукової 
діяльності на практиці та закінчуючи вмінням оціню-
вати отримані результати і визначати шляхи подаль-
шого самовдосконалення. У подальшому планується 
аналіз можливостей впровадження інтерактивних 
методів навчання у процесі іншомовної підготовки 
студентів у системі дистанційної освіти. 
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Статья посвящена анализу особенностей использования интерактивных методов в процессе 
иноязычной подготовки будущих экономистов. Автор подчёркивает необходимость использова-
ния методов проектной деятельности и круглых столов во время практических занятий по иност-
ранному языку. Выделены специфические особенности организации проектной деятельности и 
круглых столов студентов-экономистов в процессе иноязычной подготовки.  
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METHODS AND ROUND TABLES IN THE PROCESS OF  

FUTURE ECONOMISTS’ FOREIGN LANGUAGE TRAINING 
 

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of interactive methods usage in the process of 
future economists’ foreign language training. The author emphasizes the need for methods of project ac-
tivity and round-tables during seminars on a foreign language. The specific features of project activity 
and round-tables of future economists in the foreign language training process are distinguished in the ar-
ticle. 
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