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АНОТАЦІЯ

Теоретичне  обґрунтування  та  експериментальна  перевірка  ефективністі

засад використання методу  CaseStudy для формування іншомовної компетенції

студентів економічних спеціальностей в умовах ВНЗ.

Актуальність формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців в

галузі  економіки  продиктована  вимогами  які  притаманні  сучасному

полікультурному світу,  для  ефективного  функціонування  в  якому недостатньо

фахівцеві  тільки  вивчати  та  розуміти  іншу  мову,  а  й  іншомовну  культуру.

Необхідно принципово новий підхід, який би грунтувався не тільки на засвоєнні

студентами  певних  знань,  умінь  та  навичок,  а  й  формував  би  в  них  власне

ставлення до соціокультурних іншомовних явищ і  фактів,  сприяв би розвитку

особистісного  досвіду  щодо  створення  власних  стратегій  адаптування  в

іншомовному соціокультурному та економічному середовищі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: компетентність студентів, іншомовна компетентність,

економічні  спеціальності,  ВНЗ,  комунікативна  компетенція,  педагогіка,

лінгвістика, психологія, Кременчуцький національний університет,  Case Study,

педагогічні експерименти.


