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У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено
особливості викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у 
сучасних умовах розвитку суспільства, розкрито сутність методів викладання інозем-
ної мови, які необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої
мети. 
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Актуальність дослідження. Система освіти в

Україні передбачає сьогодні підготовку кваліфікова-

них спеціалістів із високим рівнем знання іноземної

мови. Сучасні інтеграційні процеси обумовлюють не

лише високий рівень професійних знань, а й високий

рівень володіння іноземними мовами, зокрема англій-

ською мовою. Знання професійної мови зазвичай

неможливе без володіння граматичними нормами на

практичному рівні, тобто використовування граматич-

них кліше не замислюючись чому саме так, і це має

бути згідно зі всесвітніми стандартами на високому

академічному рівні, який визнаний у всьому світі. У

сучасних умовах іноземне спілкування стає суттєвим

компонентом професійної діяльності. Саме тому все

більше уваги приділяється врахуванню фахової спе-

цифіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості

на реалізацію завдань професійної діяльності. 

Аналіз публікацій. Останнім часом все більшу увагу

приділяють питанням викладання іноземної мови за

професійним спрямуванням. До цього числа належать

відомі вітчизняні вчені, зокрема: Е. Мірошніченко, 

І. Онісина, Л. Котлярова, Г. Савченко, О. Петращук,

М. Задорожна, А. Ємельянова, О. Тарнопольський, 

Л. Манякіна, Л. Логутіна та ін. Зарубіжні дослідники

теж приділяють велику увагу навчанню іноземної

мови професійного спрямування: S. Burger, M. Wesche,

M. Migneron, N. Cloud, F. Genesee, E. Hamayan, 

J. Crandall та ін. 

Проблема професійно-орієнтованого навчання іно-

земної мови досліджувалась багатьма авторами, але,

не зважаючи на це, її актуальність не втрачається й у

наш час. Не зважаючи на те, що велика кількість нау-

ковців приділяють значну увагу питанням вивчення

професійної англійської мови, фахової мови, методи-

кам навчання мови, окремі методологічні питання

викладання граматики для майбутніх економістів з

урахуванням подальшого використання лише практич-

них норм не вивчено окремо. 

Отже, метою статті є: 

‒ ознайомлення студентів з основними поняття-

ми сучасної граматики англійської мови; 

‒ практичне вживання мови та формування мов-

леннєвих навичок і вмінь; 

‒ формування вмінь оперування граматики; 

‒ розвиток граматичної компетенції студентів, 

яка є складовою мовної компетенції; 

‒ практичне застосування отриманих знань, умінь

і навичок з граматики. 

На основі поставленої мети потрібно вирішити на-

ступні завдання, а саме: 

‒ проаналізувати сучасні підходи вчених щодо

викладання граматики у контексті професійної інозем-

ної мови; 

‒ з’ясувати найефективніші підходи щодо викла-

дання практичних аспектів граматики за професійним

спрямуванням на основі досвіду іноземних науковців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ово-

лодіння граматичною компетенцією розглядається як

процес, необхідний студентам для вивчення іноземної

мови та подальшого професійного зростання. Оволо-

діння граматичною компетенцією здійснюється у

відповідності до основних теорій мовленнєвої діяль-

ності та комунікації. Організація навчального процесу

з вивчення граматики англійської мови передбачає

максимальне врахування потреб, інтересів та особис-

тісних характеристик студента, який виступає як пов-

ноправний учасник процесу навчання, побудованого

на принципах свідомого партнерства і взаємодії з

викладачем, що безпосередньо пов’язано з розвитком

самостійності студента, його творчої активності та

персональної відповідальності за результати навчання. 

Вивчення граматичних особливостей мовних оди-

ниць допомагає студентам зрозуміти закономірності

їхнього функціонування і взаємодії в процесі комуні-

кації. При цьому приходить глибоке розуміння того,

яким чином мова використовується для цілей комуні-
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кації, підкреслюється пріоритет використання певних 

мовних засобів, які забезпечують успішне викорис-

тання мови для досягнення певних комунікативних 

цілей. В центрі уваги знаходиться людина з її конкре-

тними комунікативними намірами. Комунікація для 

неї не тільки обмін інформацією. Комунікація немож-

лива без висловлення емоцій, почуттів, відношень. За 

допомогою засобів граматики англійської мови можна 

висловити різні прагматичні установки для досягнен-

ня комунікативних цілей тих, хто спілкується. 

Концепція подання граматичного блоку для студен-

тів економічних спеціальностей така: від простого до 

складного, нанизуючи кожну наступну тему на попе-

редню базу, при цьому повністю ми відходимо від 

загальноприйнятого подання граматики, оскільки 

будь-яка філологічна підготовка передбачає першу 

тему «Артиклі», в нашому випадку перша тема почи-

нається з банального дієслова «бути», далі Present 

Continuous (теперішній тривалий час), для того, щоб 

студенти могли сказати, що відбувається зараз, а тема 

«Артиклі» вважається неважливою темою, яка зовсім 

не впливає на зміст речення. 

Паралельно з вивченням граматики вивчають лек-

сичні норми, тобто у них іде професійна лексика, 

шляхом вивчення професійних тем, знов таки починає-

мо за принципом від простого до складного, тобто роз-

починаючи з «форм бізнесу» і переходимо до «макро-

економічних ознак». Студенти, вивчаючи теми, беруть 

участь у дискусіях – це активне використання лекси-

ки, і знов таки практичне використання граматичних 

одиниць. 

У наш час економіст користується іноземною мо-

вою насамперед у процесі пошуку та обробки нової 

професійно значущої інформації, при роботі з аутен-

тичними текстами з фахової літератури, періодични-

ми виданнями, монографіями, статтями, довідковою 

літературою; тому переважна більшість інформацій-

них ресурсів Інтернет та інших пошуково-бібліотеч-

них баз даних англомовні; окрім того, іноземна мова 

необхідна в ході усної мовленнєвої діяльності для 

забезпечення обміну інформацією у ситуаціях обго-

ворення проблем професійного характеру на конфе-

ренціях, семінарах, зустрічах, у процесі наукової 

співпраці. Також робочою мовою переважної біль-

шості міжнародних конгресів залишається англійська 

мова. 

При викладанні іноземної мови за професійним 

спрямуванням викладач має зацікавити студента. 

Найбільшу зацікавленість студенти виявляють, коли 

матеріал побудовано на основі обраної ними спеціаль-

ності, що стимулює вивчення іноземної мови, підви-

щуючи і розширюючи їхні професійні знання. Роль 

викладача полягає у створенні сприятливих дидактич-

них умов для освоєння навчально-професійного мате-

ріалу, мотивації та стимулювання інтелектуального 

розвитку та креативності студентів. 

Проаналізувавши вчених, граматика вивчається за 

ОПП, студенти повинні: 

1) знати: 

‒ мовні форми, властиві для офіційного та роз-

мовних регістрів академічного і професійного мов-

лення; 

‒ широкий діапазон словникового запасу, що є 

необхідним в академічній та професійній сферах; 

‒ граматичні структури, що є необхідними для 

розуміння і продукування широкого кола текстів у 

академічній та професійній сферах; 

2) вміти: 

‒ спілкуватись з колегами на професійні теми  

англійською мовою; 

‒ активно використовувати набуті знання у про-

фесійних ситуаціях; 

‒ організовувати роботу, працювати у команді; 

‒ отримувати інформацію та працювати з нею. 

Висновки. На сьогоднішньому етапі розвитку су-

спільства, яке дедалі швидше інтегрує у міжнародний 

простір, вивчення іноземних мов, а особливо англій-

ської, стає надзвичайно важливим. Особливо це сто-

сується майбутніх економістів, фінансистів, які в силу 

нинішньої актуальності своєї професії покликані не 

лише проявляти високий професіоналізм, але й забез-

печувати потреби сьогодення – можливості співпра-

цювати з іноземними партнерами, інвесторами тощо. 

Тому, вищі навчальні заклади повинні приділяти особ-

ливу увагу викладенню граматики англійської мови 

професійного спрямування, що має свою специфіку та 

особливості. Застосування новітніх технологій, вдало 

підібраний матеріал, який включав би в себе усі необ-

хідні аспекти, правильно визначений метод викладен-

ня матеріалу, а головне, уміння донести його до слу-

хача – запорука успішно проведеного заняття з анг-

лійської мови. 
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АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИЧНОГО БЛОКУ НА ЗАНЯТТЯХ 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА) ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ 

 

В статье определены цели и содержание профессионально-ориентированного обучения, отражены особенности пре-

подавания английского языка студентам экономических специальностей в современных условиях развития общества, раск-

рыта сущность методов преподавания иностранного языка, которые необходимы для успешного проведения занятия и 

достижения поставленной цели. 
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