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The article investigates the problem of increasing the motivation of students of
nonlinguistic higher education institutions to study the new scientific (economic) English
vocabulary through the use of game techniques in foreign language classes. The students’
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У статті досліджено проблему підвищення мотивації студентів немовних
закладів вищої освіти до вивчення нової наукової (ділової) англійської лексики шляхом
використання ігрових методів на заняттях з іноземної мови. Розглянуто мотивацію
студентів закладу вищої освіти як необхідну складову навчального процесу.
Представлено результати моніторингу щодо наявності проблеми засвоєння нової
фахової лексики, оптимальної форми організації навчання нових термінів і
найефективніших засобів навчання та їх запам’ятовування серед студентів
факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного
університету. Здійснено порівняльний аналіз якості та успішності студентів до та
після використання ігрових форм на заняттях з дисципліни “Іноземна мова
професійного спрямування”. Зазначено, що опанування іншомовною фаховою
лексикою – ключова складова у вивченні іноземної мови професійного спрямування,
яка дає змогу підвищити ефективність навчального процесу, сприяє формуванню
компетентного фахівця, конкурентоспроможного у сучасних умовах. Доведено, що
аналізована форма організації засвоєння економічної фахової лексики значно
покращила здатність студентів ефективно запам’ятовувати нові англомовні
фахові терміни, підвищила їх мотивацію до вивчення нової термінологічної лексики
ділової англійської мови.
Ключові слова: мотивація, ігрова форма, терміни, лексика, іноземна мова
професійного спрямування, професійна підготовка, когнітивний підхід, методика.
Рис.: 5. Літ.: 19.
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motivation of the higher education institution who studies a foreign language is a necessary
component of the educational process. The results of monitoring on the existence of the problem
of mastering the new professional vocabulary, the optimal form of new terms memorizing and
the most effective means of teaching and memorizing vocabulary among students of the Faculty
of Management and Law of Vinnytsia National Agrarian University are presented. A
comparative analysis of the students’ marks and successes before and after the game forms
application at the classes of foreign professional language is conducted. It is noted that
mastering foreign language professional vocabulary is a key component of a foreign
professional language, it enables to increase the efficiency of the educational process,
contributes to the formation of a competent specialist who is competitive in modern conditions.
It is proved that the analyzed form of economic vocabulary teaching significantly improves the
ability of students to memorize the new English-language professional terms effectively,
increased their motivation to study the new terminology of the business English language.
Key words: motivation, game form, terms, vocabulary, foreign professional
language, professional training, cognitive approach, methodology.
Fig.: 5. Lit.: 19.
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СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОКАБУЛЯРИЯ
ТИМОЩУК Наталия Николаевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры украинского и иностранных языков,
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В статье исследована проблема повышения мотивации студентов
неязыковых высших учебных заведений к изучению новой научной (экономической)
английской лексики путем использования игровых методов на занятиях
иностранного языка. Рассмотрена мотивация студентов учреждения высшего
образования при изучении иностранного языка как необходимая составная учебного
процесса. Представлены результаты мониторинга о наличии проблемы усвоения
новой профессиональной лексики, оптимальной формы организации обучения новых
терминов и эффективных средств обучения и запоминания вокабулярию среди
студентов факультета менеджмента и права Винницкого национального
университета. Осуществлен сравнительный анализ качества и успеваемости
студентов до и после использования игровых форм на занятиях по дисциплине
"Иностранный язык профессионального направления". Отмечено, что овладение
иноязычной профессиональной лексикой – ключевая составляющая в изучении
иностранного языка профессионального направления, которая позволяет повысить
эффективность учебного процесса, способствует формированию компетентного
специалиста, конкурентоспособного в современных условиях. Доказано, что
рассматриваемая форма организации усвоения экономической профессиональной
лексики значительно улучшает способность студентов эффективно запоминать
новые англоязычные профессиональные термины, повышая их мотивацию к
изучению новой терминологической лексики делового английского языка.
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Постановка проблеми. У контексті сучасних освітніх реформ значна увага
приділяється не лише професійній підготовці майбутнього фахівця, а й формуванню
особистості, здатної адаптуватися до сучасних умов розвитку українського
суспільства, яке нині почало усвідомлювати домінуючу роль мовної освіти. Фахівець,
який володіє іноземною мовою, має кращі перспективи при працевлаштуванні,
стажуванні за кордоном, участі у міжнародних проектах і конференціях,
ознайомленні із зарубіжним досвідом за фахом. На слушну думку Кравця Р.А., в
умовах інтеграції нашої держави у загальноєвропейський освітній, економічний і
соціокультурний простір практичне оволодіння іноземною мовою також необхідне
для реалізації такого аспекту професійної діяльності, як налагодження міжнародних
контактів [1, с. 98].
Зазначені вище аспекти, звісно, зумовлюють не лише структуру, цілі, зміст і
особливості організації навчально-виховного процесу, а й мотиваційні механізми та
необхідні педагогічні умови для забезпечення якісної професійної підготовки
майбутнього фахівця, надаючи пошуку ефективної мотивації студентів закладів
вищої освіти до вивчення іноземної мови професійного спрямування пріоритетного
значення, адже “ефективне використання мотивації дозволяє виявити внутрішні
резерви особистості для її розвитку, навчання та виховання, оскільки через
мотивацію можна впливати як на продуктивність діяльності, так і на розвиток самої
особистості” [2, c. 448].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підвищення мотивації
навчальної діяльності студентів присвячені роботи багатьох науковців:
О. Гринчишина [3], Л. Довгань [4], І. Зимньої [5], Г. Китайгородської [6],
І. Красноголової [7], О. Малінки [8], О. Яцишина [9].
Питання використання ігор на заняттях з іноземної мови професійного спрямування
неодноразово досліджували Р. Кравець [1], І. Лобачук [10], О. Пасічник [11], О. Пометун [12],
С. Цимбал [13], науковці акцентують увагу на значному потенціалі інтерактивних методів
у вивченні іноземних мов, зокрема наголошують на їх ефективності для засвоєння масивів
економічної термінологічної лексики іноземною мовою.
Проте, незважаючи на значний інтерес до різних аспектів підвищення
мотивації до вивчення іноземної мови студентами немовних закладів вищої освіти,
спостерігається зниження цілеспрямованості освітніх мотивацій студентів.
Формулювання цілей статті. Цією публікацією ми маємо на меті дослідити
проблему підвищення мотивації студентів немовних закладів вищої освіти до
вивчення нової наукової (економічної) англійської лексики шляхом використання
ігрових методів на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасна педагогічна наука
розглядає мотивацію як один з ключових факторів навчання. Р.А. Готліб зазначає, що
це така рушійна сила, яка спонукає людину до успішного вивчення іноземної мови
[14, с. 122]. Петсі Лайтбаун та Ніна Спада, аналізуючи важливість мотивації та її
вагомість, наголошують, що “основний спосіб впливу викладачів на мотивацію
студентів є формування сприятливого навчального середовища, яке стимулюватиме
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та заохочуватиме водночас” [15, с. 124]. З метою забезпечення розвитку творчої
мотивації майбутніх фахівців при організації навчання іноземної мови викладачеві
потрібно подолати психологічний бар’єр у спілкуванні зі студентами, надати їм
психологічної підтримки, перетворити їх на друзів, рівноправних партнерів [16,
с. 283-284]. Іншими словами, мотивовані студенти мають кращі шанси успішно
опанувати новий навчальний матеріал, зокрема вокабулярій.
Сучасні науковці наголошують на необхідності варіативного використання
різних методів навчання задля підвищення ефективності викладання іноземних мов у
закладах вищої освіти: “акваріум”, “два – чотири – усі разом”, “мозковий штурм”,
“навчаючись – учусь”, “незакінчені речення”, “дерево рішень”, “коло ідей”,
“мікрофон”, “ротаційні трійки”, “мозаїка”, “судове слухання”, “громадські слухання”,
“займи позицію”, “зміни позицію”, “шкала думок”, імітаційні ігри, рольова гра,
дискусія, дебати тощо [1; 12; 16; 17]. На нашу думку, вивчення нової лексики
незвичним ігровим способом може сприяти засвоєнню значного масиву іншомовних
(англійських) термінів. “Усі методи навчання слід добирати з урахуванням
особистісно-зорієнтованого та діяльнісного підходів, тобто орієнтуватися на активну
взаємодію студентів і викладачів, зважаючи на їхні особистісні можливості” [1, с. 100].
Принагідно зазначимо, що обираючи аналізовану форму навчання, викладачеві також
потрібно враховувати вік і сферу інтересів студентів.
Опитування, проведене в групах студентів факультету менеджменту та права
другого курсу Вінницького національного аграрного університету (всього було
опитано близько 50 осіб), дало змогу з’ясувати, по-перше, наявність / відсутність
проблеми засвоєння нової фахової лексики; по-друге, оптимальнішу (легшу, на
думку респондентів) форму організації навчання нових термінів: читання чи
аудіювання; по-третє, найефективніші (на думку респондентів) засоби навчання та
запам’ятовування вокабулярію.
Перше питання анкети було сформовано таким чином: “Чи важко Вам
запам’ятовувати нову професійну лексику? (Do you find memorizing new terms
difficult?)”. Результати представлено у формі графіку (рис. 1), з якого видно, що 46 %
респондентів виокремили проблему важкості засвоєння нового лексичного матеріалу.
Чи важко Вам
запам`ятовувати
нову професійну
лексику?; Ні; 54%

Чи важко Вам
запам`ятовувати нову
професійну лексику?;
Так; 46%

Рис. 1. Наявність проблеми запам’ятовування нового лексичного матеріалу, %
Джерело: власні дослідження автора
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За допомогою другого графіку (рис. 2) показано результати моніторингу форми
організації навчання нових термінолексем ділової іноземної мови. Як свідчать дані,
62% опитаних студентів обрали аудіювання, як складнішу форму сприйняття нового
лексичного матеріалу, порівняно з читанням, відповівши на питання: “Яка форма
сприйняття нової лексики є для вас більш складною: читання чи аудіювання? (What
language skill do you find more difficult learning new vocabulary: a) listening; b) reading?)”.

Який вид мовленнєвої
діяльності є більш важким
для Вас у процесі
онанування новою
лексикою?; Аудіювання ;
62,00%

Який вид мовленнєвої
діяльності є більш
важким для Вас у
процесі онанування
новою лексикою?;
Читання; 38,00%

Основна форма навчання іноземної мови професійного спрямування у вищій
школі – практичне заняття. У ході нашого дослідження ми намагалися з’ясувати, яким
заняттям з іноземної мови надають перевагу студенти факультету менеджменту та права
ВНАУ. За допомогою діаграми (рис. 3) представлено вподобання опитаних студентів
щодо пріоритетності формування іншомовних навиків на аудиторних заняттях.
Контрольні
заходи; 10%
Навчання новим
термінам; 36%

Удосконалення
письмових
навичок; 8%

Удосконалення
усного мовлення;
22%

Формування
комунікативних
вмінь та навичок;
24%

Рис. 3. Пріоритетність формування іншомовних навиків на заняттях з
іноземної мови, %
Джерело: власні дослідження автора
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Рис. 2. Форма сприйняття нового лексичного матеріалу, %
Джерело: власні дослідження автора
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З’ясовано, що 36% респондентів обрали заняття з засвоєння нових фахових
термінів; 24% студентів віддали пріоритет заняттю з формування комунікативних
знань, умінь і навичок; питання удосконалення та підвищення якості усного
мовлення є преважаючим для 22% опитаних; написання та оформлення різних
письмових висловлювань є головним на занятті для 8 % майбутніх менеджерів, 10 %
відвідують заняття з метою оцінювання їх рівня володіння всіма видами мовленнєвої
діяльності. Виходячи з отриманих результатів, переважна більшість студентів
факультету менеджменту та права ВНАУ прагнуть на заняттях з іноземної мови
засвоїти якомога більше нових термінів з обраного фаху, що надає аналізованій
проблемі ще більшої вагомості.
Анкетування також дало змогу виявити основні стратегії успішного засвоєння
іншомовного вокабулярію, на думку респондентів: використання у різноманітних
комунікативних ситуаціях, наведення прикладів, ігрові форми, прослуховування
нових термінів, картки, використання зображень (малюнків), з’ясовування
лексичного значення та / або перекладу за допомогою довідкової літератури, зокрема
словників. Результати аналізу представлено у вигляді діаграми (рис. 4). Варто
зазначити, що 20 % опитаних студентів надають перевагу ігровій формі у вивченні
нової фахової термінології з дисципліни: “Іноземна мова професійного
спрямування”, тому вважаємо, що аналізована стратегія може використовуватися на
практичних заняттях, адже, фактично, її обирає кожен п’ятий респондент.
Комунікативне
використання;
18%

Використання
словника; 16%

Картки; 12%

Прослуховування;
10%

Зображення; 2%

Наведення
прикладів; 22%

Ігри; 20%

Рис. 4. Стратегії вивчення нової лексики, %
Джерело: власні дослідження автора

На заняттях з іноземної мови професійного спрямування ми використовували
три загальновідомі та загальноприйняті у світовій практиці ігрові форми: “I Have
Who Has”, Fly Swat Game та головоломки для навчання лексики протягом двох
місяців (вісім занять). Діаграма (рис. 5) демонструє навчальні показники студентів до
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та після використання ігрової форми. Слід зазначити, що до їх застосування якість
навчання студентів була 40%, а успішність – 90% (2 студентів (4%) мали відмінні
оцінки – “А” за шкалою ECTS; 20 студентів (40%) отримали оцінку “добре”: “В” – 6
студентів (12%), “С” – 14 студентів (28%) за шкалою ECTS; 23 студентів (46%) мали
задовільні оцінки: “Д” – 12 студентів (24%), “Е” – 11 студентів (22%) за шкалою
ECTS; 5 студентів (10%) отримали незадовільні оцінки – “FX” за шкалою ECTS).
16
13
11
14
12

8

9
5

3

6
1

2
Після експерименту

Рис. 5. Порівняльний аналіз успішності студентів, осіб
Джерело: власні дослідження автора

Дані дослідження засвідчили ефективність використання ігрових методів під
час засвоєння нового іншомовного лексичного матеріалу. Таким чином, якість
навчання студентів зросла на 16%, а успішність – на 8%, становлячи відповідно 56%
та 98%. З’ясовано, що 3 студентів (6%) отримали відмінні оцінки; 24 студенти (48%)
– оцінку “добре”: “В” – 8 студентів (16%), “С” – 16 студентів (32%) за шкалою ECTS;
22 студенти (44%) – задовільні оцінки: “D” – 13 студентів (26%), “С” – 9 студентів
(18%) за шкалою ECTS; незадовільну оцінку (“FX”) мав лише один студент.
Ми погоджуємося з думкою Р.А. Кравця, що система оцінювання – невід’ємна
складова ігрової методики, адже вона має на меті забезпечувати контроль якості
засвоєних знань, водночас сприяючи розгортанню ігрової форми навчального
процесу. Звісно, така система виконує функцію як контролю, так і самоконтролю [1,
c. 102]. Зміст ігрової форми визначається, безперечно, її навчальними цілями. Однак
її використання не лише значно збільшило словниковий запас студентів, а й
спричинило підвищення рівня їх мотивації до вивчення іноземної мови фахового
спрямування.
Ми вважаємо, що накопичення та засвоєння масиву економічного вокабулярію
значним чином залежить від раціонально, усвідомленого сприйняття реципієнтами
(студентами) термінолексем на їх позначення. Зауважимо, що когнітивний підхід,
який “активно розвивається у вітчизняній та світовій психології, когнітології,
психонометриці, психолінгвістиці та лінгводидактиці, покликаний вирішити
непросте завдання, яке полягає не тільки в запам’ятовуванні іншомовних слів і
виразів, а й в опануванні понять, явищ, процесів, механізмів, законів та інших
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феноменів, які вони позначають” [18, с. 238]. Скот Торнбері зазначав: “Чим більше
усвідомлених рішень студенти приймають стосовно слова, і чим вищий є рівень його
когнітивного усвідомлення, тим краще це слово запам’ятовується” [19, c. 25]. Таким
чином, використання ігрових методів підвищує здатність студентів запам’ятовувати
нові слова, оскільки вони активують їх когнітивну діяльність.
Висновки. Використання ігрових форм для вивчення економічного
вокабулярію на заняттях з іноземної мови професійного спрямування значно
покращує здатність студентів ефективно запам’ятовувати нові англомовні фахові
терміни. Аналізована стратегія підвищила мотивацію студентів до вивчення нової
термінологічної лексики ділової англійської мови, якість їхніх знань та успішність з
дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування”.
Дослідження потенціалу лексичних ігор як одного з інтерактивних методів
навчання та засобу підвищення мотивації студентів до вивчення економічного
вокабулярію на заняттях іноземної мови довело, що студенти можуть досить швидко
та ефективно засвоювати новий лексичний матеріал з подальшим його
використанням у професійному спілкуванні. Оволодіння іншомовною фаховою
лексикою – ключова складова у вивченні іноземної мови професійного спрямування,
яка дає змогу підвищити ефективність навчального процесу, сприяє формуванню
компетентного спеціаліста, конкурентоспроможного у сучасних умовах. Отже,
використання ігор для вивчення економічної лексики підвищує не лише здатність
студентів запам'ятовувати нові терміни, а їх мотивацію до навчальної діяльності.
Ця публікація не вичерпує багатогранності досліджуваної проблеми, тому
подальші наукові розвідки вважаємо перспективними, маючи на меті ретельно
проаналізувати когнітивний підхід у навчанні студентів економічної англійської
термінології.
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