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Процес модернізації системи української освіти в умовах 

інтенсивного розвитку соціально-економічних відношень в суспільстві 

передбачає актуалізацію проблем підвищення якості вищої освіти, що 

передбачає не тільки об'єм знань за фахом, але й здатність майбутніх 

випускників до їх творчого застосування у реалізації завдань фахового 

спрямування, спроможність здійснювати іншомовне спілкування з 

фахівцями з інших країн, а також виконувати професійну діяльність в 

умовах іншомовного середовища.  

Соціально-економічна ситуація сьогодення розкриває перед 

майбутніми фахівцями нові можливості самореалізації, яка може 

здійснюватися не тільки через окремі випадки спілкування із 

зарубіжними колегами та партнерами, але й через здійснення професійної 

діяльності в умовах іншомовного суспільства. У такому зв'язку необхідно 

спрямовувати навчальну діяльність студентів на формування здібностей 

реалізації професійної діяльності та маніфестації її результатів засобами 

іноземної мови, тобто формування іншомовної професійної 

компетентності [4,.24]. Згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями 

з мовної освіти, комунікативні мовні компетенції є такими, що 

забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні 

лінгвістичні засоби. Комунікативна мовленнєва компетенція складається 

з таких компонентів, як лінгвістичні компетенції, соціолінгвістичні 

компетенції та прагматичні компетенції, і реалізується у виконанні різних 

видів мовленнєвої діяльності (сприймання, продукція, інтеракція або 

медіація) [3,.273]..Н. Копилова розглядає іншомовну комунікативну 

компетентність особистості з позиції різних підходів: щодо особистісного 

підходу іншомовна комунікативна компетентність є актуалізацією 

іншомовних компетенцій як базових навичок і передбачає готовність до 

прояву компетенцій, володіння знанням змісту компетенції, досвід 

демонстрації компетенції у різноманітних стандартних і нестандартних 

ситуаціях, відношення до змісту компетенції та об'єкту її застосування, 

емоційно-вольову регуляцію процесу і результату застосування 

компетенції; з позиції системно-структурного підходу іншомовна 

комунікативна компетентність є системою, до якої належать такі 

складові: комунікативні та пізнавальні здібності; пізнавальна активність; 

мотивація, креативність та готовність до іншомовного спілкування. Щодо 

акмеологічного підходу іншомовна комунікативна компетентність є 

багаторівневою інтегральною особистісною якістю, яка дозволяє людині 



ставити та ефективно вирішувати задачі і проблеми різного рівня 

складності в області іншомовної взаємодії [1,.26]. Майбутній фахівець, 

що досяг високого рівня сформованості іншомовної комунікативної 

компетентності здатен продуктивно діяти на засадах іншомовних 

компетенцій у різних, зокрема професійних ситуаціях. Ототожнення 

понять "формування іншомовної комунікативної компетентності 

студентів технічних спеціальностей" та "професійна компетентність 

фахівця" є у працях А. Андрієнко, Е. Бібікової, Ю. Солоднікової, 

О. Кравченко та С. Склярової, Н. Ізорія та інших. Так, А. Насіханова 

наголошує, що формування іншомовної компетенції є одним із завдань 

виховання повноцінної мовної особистості в умовах університетської 

освіти. При цьому наводиться визначення іншомовної компетенції як 

результату професійної підготовки, готовності до іншомовної діяльності 

у різних сферах згідно з пріоритетами особистості [2, .29]. Іншомовна 

компетенція не є простою сукупністю знань, навичок, умінь, однак, як 

результат навчального процесу, вона відбиває взаємодію іншомовних 

знань, умінь і ціннісних відношень особистості. Як процес розвитку, 

іншомовна компетенція є зміною станів особистості у багаторівневій 

освітній системі.  
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