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У сучасному світі, при швидкому 
розвитку комерційних, економічних, 
політичних зав’язків між країнами, усе 
більше актуальними стають іноземні 
мови. Поглиблення міжнародних 
зв’язків України, її інтеграція до за-
гальноєвропейських структур підви-
щують роль іноземних мов як важли-
вого засобу міжкультурної комуніка-
ції. Англійська мова стала світовою 
мовою спілкування, мовою бізнесу, а 
англійська мова за професійним спря-
муванням стає життєво необхідним 
способом налагоджування ділових 
стосунків між підприємцями, спеціа-
лістами і співробітниками міжнарод-
них компаній. Саме тому професіона-
лам фінансової сфери необхідно воло-
діти англійською мовою задля реаліза-
ції свого професійного потенціалу на 
міжнародному ринку праці.

Необхідность навчання не англій-
ської мови для загально життєвого 
використання, а англійської мови для 
спеціального професійного вживання 
досліджує все більша кількість вітчиз-
няних науковців: Бориско Н.Ф., Бор-
щовецька В.Д., Зінукова Н.В., Коломі-
єць С.С., Мірошниченко Е.В. та ін.

Обгрунтовування методик навчан-
ня іноземних мов для спеціальних ці-
лей показує, що існують дослідження з 
питань навчання іноземних мов для 
професійного спілкування у сфері еко-
номічних спеціальностей, це Іванни-
кова С. С., Мірошниченко Є. В.

Аналіз питань навчання англійської 
мови за професійним спілкуванням 
бухгалтерів досліджував такий вчений 
як Оболенський О.Ю. Найбільш ваго-

мий внесок в обґрунтуванні підходу 
вивчення англійської мови зробили 
його прихильники і, насамперед, ан-
глійські та американські дослідники 
Крашен С., Літлвуд У., Савіньон С., Уі-
доусон Г. Багато спеціалістів в різних 
галузях науки, бізнесу, техніки, куль-
тури та інших сфер людської діяльнос-
ті потребують негайного вивчання ан-
глійській мові. Великі зміни відбува-
ються у навчанні: кардинально пере-
глядаються способи та методи 
викладання.

Мета даної роботи це – пошук інно-
ваційних та модернізація існуючих ме-
тодів викладання англійської мови за 
професійним спрямуванням для сту-
дентів спеціальності «Облік та аудит».

Входження України у світовий 
освітній простір, модернізація систе-
ми вищої освіти визначається пошука-
ми оптимальної відповідності між тра-
диціями, що мають місце у вищій шко-
лі, та інноваціями в сфері освітніх по-
слуг.

Реформування системи вищої осві-
ти України передбачає підвищення 
якості навчання. На ці процеси впли-
ває багато чинників, серед яких най-
важливішими стають планування та 
організація навчального процесу, роз-
виток і впровадження новітніх освіт-
ніх технологій, якісне навчально-
методичне забезпечення та педагогічна 
майстерність викладача.

У зв’язку з новими вимогами до 
володіння іноземною мовою, визначе-
ними у загальноєвропейських реко-
мендаціях з мовної освіти, змінюються 
й підходи до навчання мови. Якщо на-
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прикінці минулого століття в методиці 
навчання іноземних мов в Україні без-
заперечно панував комунікативний 
підхід, то новою потребою XXI століт-
тя  – необхідність працювати з доку-
ментами, написаними іноземною мо-
вою, проводити презентації, володіти 
алгоритмом організації переговорів, 
вміти вести переписку з іноземними 
організаціями, знати особливості регу-
лятивного стилю в спілкуванні з іно-
земними партнерами – вимагають по-
шуку інших сучасних підходів до на-
вчання іноземних мов.[1]

Окрім досягнутих позитивних ре-
зультатів у сучасній вітчизняній мето-
диці навчання англійській мові за про-
фесійним спрямуванням існує цілий 
ряд недосліджених напрямів, які по-
требують вирішення і тому можуть 
слугувати полем для досліджень укра-
їнських та зарубіжних науковців. Ви-
кладання англійської мови на не філо-
логічних спеціальностях вимагає зосе-
редження уваги та зусиль на читанні 
літератури з фаху. Цілеспрямоване чи-
тання є необхідною умовою набуття 
студентами, за порівняно недовгий 
проміжок часу, достатнього рівня ко-
мунікативної компетенції в професій-
ній діяльності.

Визначення мовної стратегії у ви-
щій освіті має принципове значення 
для забезпечення якості підготовки 
фахівців у будь-якій країні світу, бо 
мова є універсальним інструментом не 
тільки взаєморозуміння та спілкуван-
ня, а й пізнання, осмислення та засво-
єння змісту всіх дисциплін, які входять 
до державного стандарту світової та 

національної вищої освіти, сприяють 
формуванню нового філософського, 
економічного та гуманістичного мис-
лення особистості, становлення її як 
високоосвіченого громадянина і про-
фесіонала певної країни, здатного до 
розв`язання тих завдань, які доведеть-
ся вирішувати у майбутній професій-
ній діяльності, ділових стосунках і 
спілкуванні.[2]

Сьогодні основним критерієм ви-
щої школи є рівень підготовленості 
випускників, раціональне поєднання 
набутих теоретичних знань з умінням 
застосовувати їх на практиці, що зна-
чною мірою обумовлюється якістю за-
своєння знань студентами. Іноземна 
мова в будь-якому вищому навчально-
му закладі (ВНЗ) вивчається перш за 
все для спілкування, тому процес на-
вчання повинен концентруватися на 
вдосконаленні опанування всіх видів 
мовленнєвої діяльності. При навчанні 
студентів англійської мови за профе-
сійним спрямуванням завдання ви-
кладача полягають перш за все у фор-
муванні в студента комунікативної 
компетентності з ділового мовлення, 
розширенні його словникового запасу 
за рахунок спеціальної лексики, міні-
мізації невизначеностей, які пов’язані 
із засвоєнням лексико-нормативної 
бази міжнародних документів. Сучас-
ний фахівець має вивчати можливості 
закордонних партнерів, їхню роботу, 
досягнення з метою впровадження 
кращих результатів у свою роботу; за 
допомогою технічних засобів зв’язку, 
безпосереднього спілкування підтри-
мувати ділові контакти, вести ділові 
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бесіди та кореспондецію із закордон-
ними партнерами; добирати літера-
турні джерела, при необхідності вико-
ристовувати загальнонаукові та специ-
фічні методи збирання первинної ін-
формації, застосовуючи наукові методи 
обробки інформації.

Забезпечення якості мовної підго-
товки майбутніх фахівців передбачає 
безперервний пошук ефективних форм 
і методів навчання, вдосконалення ро-
бочих програм, розроблення нових на-
вчальних методик, створення навчаль-
них посібників. Багато ВНЗ залучають 
саме носіїв мови до викладання дис-
циплін для своїх студентів. Ніхто кра-
ще ніж носій мови не знає англійську 
мову за професійним спрямуванням. 
Ми вважаємо що такий спосіб викла-
дання є найефективнішим для студен-
тів, адже він має багато переваг.[3]

У викладанні англійської мови най-
краще зарекомендував себе комуніка-
тивний підхід, який передбачає ви-
вчення мови в психологічно комфорт-
ній обстановці. Студент повинен бути 
не лише зацікавленим у спілкуванні, 
але і розуміти, що він знаходиться в 
однаковій ситуації з іншими

студентами, які беруть участь в про-
цесі комунікації, а це, в свою чергу, не 
викличе у нього почуття страху перед 
вивченням іноземної мови. Студенти 
повинні якомога повніше бути занурені 
в іншомовне середовище, і чим більше 
студент спілкується англійською мо-
вою, тим швидше його іншомовне мов-
лення перестає гальмуватися рідним.

З переваг варто відзначити той 
факт, що носій дасть вам сучасну і 

живу англійську, оскільки це його рід-
на мова, на якій він спілкується кожен 
день. Він зможе пояснити вам всі ню-
анси розмовних або сленгових виразів, 
термінологію.

Спілкування з мовцем, для якого 
англійська рідна – це можливість прак-
тично відразу позбутися мовного 
бар’єру, тому що спроби спілкуватися 
з викладачем українською або росій-
ською мовою, швидше за все, прова-
ляться.

Заняття з розповсюджувачем ан-
глійської спочатку створюють стресо-
ву ситуацію, яка загострює здатності і 
можливості, змушує виходити із зони 
комфорту і рухатися вперед.

Ще один плюс занять з носієм ан-
глійської – це великий стимул вивчати 
мову далі. Адже студент отримує ра-
дість від того, що його розуміє інозе-
мець (англомовна людина), що він за-
стосовує отримані на заняттях знання, 
бачить свій прогрес.

На заняттях, де спілкування ведеть-
ся тільки на англійській, студент отри-
мує можливість побачити свої слабкі і 
сильні сторони, оцінити розмовні на-
вички, свій рівень знань. Це допомагає 
розробити більш ефективну програму 
навчання на майбутнє.

Носії англійської мови, відступаю-
чи від підручників і канцеляризмів, 
можуть дати більше знань про живу 
мову, розповісти про мовні відтінки і 
мовні нюанси в спілкуванні.

До того ж на заняттях англійською 
мовою з мовцями можна позбутися 
акценту, копіюючи не тільки звуки, але 
і інтонації. З’являється здатність швид-
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ко вникати і вливатися в розмову з 
тими, хто володіє англійською.

На практичних заняттях з ділової 
англійської мови велика увага приді-
ляється й розвитку діалогічного мов-
лення, що відповідає комунікативній 
спрямованості навчального процесу. 
На заняттях майбутні фахівці мають 
бути поставлені в такі умови, за яких 
за допомогою іноземної мови вони 
могли б вирішити поставленні задачі, 
тобто їх навчальна діяльність має бути 
максимально наближена до реальної 
обстановки. Вони набувають практи-
ки, досвіду в професійній діяльності і 
одночасно засвоюють мову.

Окрім навчальних позитивних сто-
рін вивчення іноземної мови з носієм, 
у студентів є можливість познайоми-
тися з культурою країни, мова якої 
вивчається, її історією, традиціями, 
способом життя корінних мешканців. 
Це особливо важливо в тому випадку, 
якщо студенти в майбутньому плану-
ють проживання в країні, де поширене 
англомовне населення, чи тимчасове 
перебування в ній.

Однак заняття з знавцем мови ма-
ють свої недоліки. Наприклад, це сто-
сується студентів 1  курсу навчання, 
вони роблять свої перші кроки у ви-
вченні англійської. На цьому етапі 
найважливіше  – зрозуміти основи 
мови, його ключові структури. Украї-
номовний педагог зможе допомогти 
вам у цьому набагато ефективніше, так 
як відсутня перешкода у вигляді неві-
домих слів або термінів.

Найперша проблема це мовний 
бар’єр. Студенти не повністю розумі-

ють співрозмовника, і тому не завжди 
можуть відповісти на запитання. Але 
найпоширенішими труднощами при 
спілкуванні із зарубіжними партнера-
ми є недосконале знання граматики, 
незнайомі терміни, вирази, ідіоми та 
словосполучення, специфіка вимови, 
певні труднощі виникають також у 
розумінні діалогічного мовлення при 
безпосередньому спілкуванні в ситуа-
ціях ділової комунікації та сприйняття 
мовлення в умовах технічних пере-
шкод при спілкуванні з партнером по 
телефону та інших технічних 
засобів(комп’ютери). За умови недо-
сконалого володіння англійською мо-
вою студентам необхідно навчитися 
компенсувати комунікативні невдачі і 
прогалини у знанні мови. Наприклад 
якщо носій мови житель князівства 
Уельс, то акцент викладача занадто 
складний для сприйняття і часто вклю-
чає в себе слова, придумані місцевими 
жителями. Південно-американські діа-
лекти знайомі всім під загальною на-
звою «південно-американська англій-
ська». Сьогодні цією мовою спілкуєть-
ся населення південного сходу і півдня 
центральній частині США, відрізня-
ється колоритом місцевих ідіом, наба-
гато довшою вимовою звуків і своїми 
особливими скороченнями. Опинив-
шись у ситуації з таким викладачем, 
можна або постаратися звикнути до 
мови даного педагога, або підвищува-
ти загальний рівень мови з українсько-
мовним викладачем.

Система вправ і завдань забезпечує 
швидке й ефективне засвоєння необ-
хідних термінологічних одиниць, клю-
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чових термінів і понять з основних тем 
курсу, вироблення навичок викорис-
тання мовних засобів для вираження 
новітньої наукової думки англійською 
мовою, вмінь навчально-професійного 
спілкування на лексичному матеріалі 
мови фаху.

Основними типовими ситуаціями 
усного спілкування для студентів є 
прес-конференції, переговори, презен-
тації, обговорення та укладання дого-
ворів, контрактів, вирішення ділових 
питань із партнером по телефону, про-
фесійні бесіди. Такі ситуації вимага-
ють уміння слухати й розуміти ділове 
мовлення, і якраз тут часто виникають 
труднощі при розумінні партнера в 
процесі спілкування іноземною мо-
вою. [4]

Деякі труднощі може викликати те, 
що носій мови не має можливості 
проводити аналогії з рідною мовою 
студентів, пояснюючи лексичні і 
граматичні сторони. Але часом це 
служить скоріше не недоліком, а навіть 
перевагою.

Але, звичайно ж, не кожна людина, 
що володіє мовою своєї батьківщини, 
повністю всією термінологію 
спеціальності «Облік і аудит», може 
бути відмінним вчителем для наших 
студентів. Для цього потрібно мати 
певну освіту, здібності, хист до 
викладання. Просто говорити з 
студентами на незрозумілій для них 
мові не дасть результатів, тому 
викладач повинен використовувати 
певні схеми навчання, правила, яких 
необхідно дотримуватися.

Доцільно коли мова йдеться не про-

сто про зняття мовного бар’єру, а про 
досконале опанування мовою у всіх її 
аспектах. І, як і в більшості випадків, 
не може бути однозначно визначино 
чи добре це чи ні вивчати мову з носі-
єм, бо лише в залежності від поставле-
ної мети стосовно рівня володіння мо-
вою і будуть зважуватись переваги і 
недоліки навчання у носія.

Отже, навчання майбутніх фахівців 
спеціальності «Облік та аудит» англій-
ської мови за професійним спрямуван-
ням є невід’ємним компонентом їхньої 
освіти, без якої неможлива якісна під-
готовка спеціалістів, які б були конку-
рентоспроможними у нових умовах єв-
роінтеграційної політики України. Зу-
силля викладача повинні бути спрямо-
вані на навчання студентів 
комунікативним навикам ділового спіл-
кування, відтворення мовних ситуацій, 
які б сприяли ефективному засвоєнню 
лексичного матеріалу, навчання осно-
вам ділової кореспонденції. Проаналі-
зувавши вище викладену інформацію 
можна свідчити що, найкращий варі-
ант, коли групу на заняттях англійської 
мови ведуть відразу кілька викладачів – 
україномовний і носій англійської мови. 
Вони проводять заняття і ведуть роз-
мовні клуби, аби студенти мали прак-
тику спілкування і розуміння мови но-
сіїв, мови з різними акцентами і темпа-
ми мови. Крім того, викладач повинен 
переконати студента в тому, що інозем-
на мова – це реальний засіб спілкуван-
ня, за допомогою якого він може вира-
зити себе як особистість. У процесі на-
вчання студентів необхідно визначити 
типові ситуації ділового спілкування у 
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конкретній сфері діяльності і передусім 
сформулювати практичні вміння та на-
вички розуміння ділового мовлення. 
Поєднання усіх методів модернізації 
викладання іноземної мови дозволяє 
піднести процес навчання на якісно 
новий рівень, сприяє кращому засвоєн-
ню знань студентами, стимулює їх до 
поглибленого вивчення дисципліни.
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