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         У різних сферах діяльності професійна робота спеціалістів спроектована  

не тільки на оперування своїми фаховими знаннями, а також і  на активне  та 

творче спілкування між колегами. Вміння спілкуватися в епоху глобалізації, 

наряду з фаховими професійними знаннями, вміннями на навичками, особливо 

цінуються, так як вони  являються необхідними для міжособистісної та 

міжкультурної співпраці в межах своєї країни та на міжнародному рівні. 

Неможливо без знань іноземної мови формувати комунікативні компетенції, а 

саме, здатності до міжкультурної взаємодії. Входження в світову спільноту і 

слугує визнанню  важливості вивчення іноземної мови. Звичайно ж, це і вихід 

на вищий щабель професіоналізму, що дозволяє володіти інформацією, яка 

доступна світовій спільноті, вийти на рівень професійного спілкування з 

колегами з різних країн. Робота з  інформацією на іноземній мові вимагає 

формування деяких інтелектуальних вмінь, при спілкуванні з іноземними 

колегами молодий спеціаліст стикається з необхідністю вирішенням проблем 

теоретичної та практичної значимості, що вимагають чіткого вираження думок, 

вміння сформулювати ці думки усно чи письмово на іноземній мові. Тому 

важливим посиланням щодо успішної професійної діяльності є соціальна 

комунікативність, яка вимагає високого рівня логічної культури, ефективного 

використання сучасних методів та прийомів аргументації та риторики. 

         За допомогою проблематизації навчального процесу навчання іноземній 

мові може стати більш ефективним. Сьогодні науковці трактують проблемне 

навчання як вже популярний принцип навчання, та як новий підрозділ 

навчального процесу, як метод і як новоутворену дидактичну систему. Щодо 

«проблемного навчання», то можна сказати, що під ним розглядається  саме 

така організація навчальних занять, де під керівництвом викладача складається 

певний тип проблемних ситуацій, що веде за собою активну самостійну 

діяльність студентів для вирішення поставлених проблем. Як пріоритетне 

направлення особистісно-орієнтованого підходу при вивченні іноземної мови,  

проблемність може бути реалізованим методом або ж системою на всіх рівнях 

організації навчального матеріалу. Саме проблемність сприяє підвищенню 

ефективності процесу навчання, включає мислення, мотивує до самостійного 

пошуку інформації, до аналізу та узагальнення, прагнення вирішення 

поставлених завдань. Саме в такому ракурсі розглядається використання 

проблемних, за своїм характером, цілого ряду методів.  До них можна 

включити наступні: пошукові, дослідницькі, дискусійні, а також метод 

проектів, який включає в себе  всі вищезгадані методи. Принцип проблемності 

поєднує процес навчання з процесом пізнання, пошуку, дослідження та 

творчими здібностями. Таким чином, відбувається перехід від розумової 



діяльності по вирішенню стереотипних і репродуктивних завдань до 

формування пізнавального процесу (в якому формуються навички пошукового, 

дослідницького підходу до вирішення як теоретичних так і практичних 

проблем), моделювання розумових процесів, що відповідають самій суті 

творчості. 

       Одним із методів проблемного навчання являється метод дискусії. Даний 

метод дуже поширений і в професійно-орієнтованому навчанні. Саме він 

дозволяє   інтегрувати вже набуті знання, які є у студентів, з різних дисциплін  

та галузей навчання для вирішення поставлених проблем, а також, практично 

застосувати всі навички та вміння іноземної мови, в результаті чого 

відбувається генерація нових ідей.  

        В перекладі з латинської  «discussio»  означає розгляд, дослідження.  

Дискусія  має теж багато різновидів. Розмова двох осіб може носити характер 

дискусії, якщо там має місце розглядання якоїсь проблеми, її дослідження, 

пошуки правильної відповіді. Для того, щоб існувати в суспільстві, необхідно 

вчитися знаходити рішення. Дискусія, на відміну від полеміки і спору, 

характеризується своєю ціленаправленістю і прагненням до компромісу. 

Дискусію розглядають як діяльність, яка, на відміну від спору, не роз’єднує, а 

об’єднує. Дискусія направлена на співставлення думок  і висловлювань у 

пошуку істини. Її ціль – досягнення максимально - можливої згоди серед 

учасників по обговоренні проблеми. Дискусія також характеризується 

аргументованістю (фактами), та володінням мистецтвом аргументації; 

ефективність дискусії залежить від опори на логіку та вміння нею 

користуватися. Ще в стародавні часи велику увагу приділяли логіці та 

аргументації. Логічний підхід до аргументації - це свого роду отримання 

висновків на основі посилань, а риторичний підхід - це спроба переконати 

аудиторію. Дані питання в різні часи розглядали такі відомі філософи, як: 

Арістотель, Лейбніц, Гурссель, Аквінський та інші. Вони формулювали та 

відкривали закони, висловлювали свої судження та перевіряли їх на практиці. 

Сучасна риторика має дисциплінарний характер. За словником – це «наука про 

способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей». 

Ця наука вивчає методику, яка сприяє найбільш вмілому зрозумілому та 

аргументованому викладенні думок. Усім нам відомі вислови: «Бізнес- це 

вміння спілкуватися з людьми» та «Єдиний спосіб налаштовувати людей на 

енергійну діяльність - це спілкування з ними». Саме так вважають керівники  та 

підприємці. Сучасний інженер повинен вміти використовувати  «науку ділових 

відношень», вміти встановлювати та підтримувати відношення з людьми, вміти 

долати протиріччя, вміти розв’язувати різні конфліктні ситуації, а в разі 

необхідності - брати на себе роль посередника; а також, зобов’язаний  

використовувати свою діяльність для  своєї роботи, для своєї справи , та 

сприяти покращенню людського життя.   

       Дискусія вимагає чітких поставлених цілей, визначення проблемності, та 

спланованої скерованості умов та стратегій її розвитку. Кожна дискусія 

передбачає  обмін думками за поставленими питаннями, вона, відповідно, має 

більш чи менш встановлені правила процедури для всіх учасників. Викладач, 



чи керуючий дискусією, має володіти технікою організації і проведенням 

дискусії (це передбачає наявності делікатності у відношенні до всіх учасників  - 

дискусантів, виключає використання протилежних їй засобів аргументацій 

своєї точки зору у виді насмішок, різких висловів в адресу опонента). В процесі 

таких дискусій студенти вчаться уважно і до кінця вислуховувати доводи  своїх 

опонентів, тверезо їх зважувати та оцінювати.  

        У навчальній програмі по вивченню іноземної мови можуть 

використовуватися різні види дискусії.  Вони можуть використовуватись 

наряду з рольовими іграми. Можуть використовуватись вони і як частина 

проектної роботи та передувати методу проектів. При використанні такого 

дискусійного методу акцент переходить від лінгвістичного до змістовного, від 

мови до проблеми. Але вирішуватись ця проблема буде за допомогою іноземної 

мови, а отже, з використанням мовних вмінь та навичок, з активізацією всіх 

вивчених граматичних конструкцій, з використанням всього лексичного запасу. 

Даний метод розвиває комунікативну компетенцію; має навчальну, розвиваючу 

та виховну функції; а також, формує вміння працювати в команді, що є вагомим 

фактором для подальшої роботи; дисциплінує студентів, та підвищує 

самоконтроль. 
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