
163

Піць Л.С., Гальович Г.Б., Кузів І.-М.І., Васьків М.Б. - Значення іншомовної компетентності...

ЗНАЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 
ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА 

Зміни в суспільному та економічному 
житті визначили такі вимоги до фахівця, де 
іншомовна компетентність випускника як ні-
коли затребувана не тільки особистістю, але 
і державою. Володіння іноземною мовою допо-
може йому швидше адаптуватися в сучасному 
професійному світі і більш успішно здійснюва-
ти свої професійні функції; здобувати більшу 
компетентність у майбутній професійній 
діяльності; сформувати методичну і психо-
логічну готовність до зміни виду і характеру 
своєї професійної діяльності. Знання інозем-
ної мови дозволяє також підвищити загальну 
компетентність майбутнього фахівця, що є 
потужним резервом прискорення економічно-
го, соціального і культурного розвитку як окре-
мих сфер діяльності, так і всієї держави. 

У континентальній Європі компетенція 
- термін, який позначає те ж, що і кваліфі-
кація. При цьому формулювання компетен-
цій здійснюється роботодавцем або Мініс-
терством праці спільно з роботодавцями та 
входить у професійний стандарт. Тому з по-
вним правом можна стверджувати, що іншо-
мовна компетентність - економічна катего-
рія.
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вою допоможе йому швидше адаптувати-
ся в сучасному професійному світі і більш 
успішно здійснювати свої професійні функ-
ції; здобувати більшу компетентність у май-
бутній професійній діяльності; сформувати 
методичну і психологічну готовність до змі-
ни виду і характеру своєї професійної ді-
яльності. Знання іноземної мови дозволяє 
також підвищити загальну компетентність 
майбутнього фахівця, що є потужним ре-
зервом прискорення економічного, соці-
ального і культурного розвитку як окремих 
сфер діяльності, так і всієї держави. Тому 
з повним правом можна стверджувати, що 
іншомовна компетентність - економічна ка-
тегорія.

У концепції формування іншомовної 
компетентності знаходять відображення 
такі прогресивні ідеї вдосконалення сучас-
ної системи освіти, як ідея безперервної 
освіти та ідея випереджувальної освіти. Го-
ловний сенс ідеї безперервної освіти - по-
стійний розвиток і вдосконалення кожної 
людини протягом усього життя, «освіта 
протягом усього життя». Формування ін-
шомовної компетентності в контексті без-
перервної освіти можна розглядати з двох 
боків. По-перше, це послідовність освітньої 
діяльності, навчальних програм, планів, 
змісту навчання при переході з одного ета-
пу навчання іноземної мови на інший (се-
редня школа – фаховий коледж - ВНЗ). По-
друге, це постійна безперервна самоосвіта 
особистості, рішення кожної людини про-
суватися за рівнями володіння іноземною 

Зміни в суспільному та економічному 
житті визначили такі вимоги до фахівця, де 
іншомовна компетентність випускника як 
ніколи затребувана не тільки особистістю, 
але і державою. Володіння іноземною мо-
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мовою, можливість досягти високого рівня 
іншомовної компетентності і змінити про-
філь освіти або професійну діяльність, ви-
ходячи зі своїх особистих потреб та можли-
востей і вимог ринку праці.

Випереджувальна освіта цілеспрямова-
но готує студентів до життя і професійної 
діяльності в інформаційно насиченому се-
редовищі, що вимагає від фахівців більш 
широкої і разом з тим гнучкої освітньої 
бази, що підлягає безперервному розвитку, 
готовності до адаптації в мінливих умовах 
виробничого середовища. Іноземна мова є 
універсальним засобом розширення мож-
ливостей професійного розвитку і соціалі-
зації особистості [8].

Концепція компетенції охоплює не 
тільки здібності, необхідні для здійснення 
професійної діяльності, але також поведін-
ку, вміння аналізувати факти, ухвалювати 
рішення, передавати інформацію та інші 
вміння, необхідні для професійної діяль-
ності.

Людина, що володіє професійною ком-
петенцією, володіє знаннями, вміннями 
і здібностями, необхідними для роботи з 
будь-якої спеціальності, здатна прояви-
ти автономність і гнучкість при вирішенні 
професійних проблем і вміє співпрацювати 
з колегами в професійному оточенні.

Сучасне виробниче середовище вима-
гає не тільки професійних знань. Хоча зна-
ння і лежать в основі компетенції, людина 
повинна вміти використовувати ці знання 
в ряді різних ситуацій, вирішувати складні 
проблеми, спілкуватися з іншими і постій-
но дізнаватися щось нове. Компетенція - це 
інтегроване поєднання знань, здібностей і 
установок, що дозволяють людині викону-
вати трудову діяльність у сучасному вироб-
ничому середовищі. Професійно грамот-
ний фахівець володіє спеціальними пред-
метними знаннями (фактами, уявленнями, 
поняттями), вміннями і навичками, а ком-
петентний може ефективно використовува-
ти їх для вирішення тих чи інших проблем. 
Завдання розвитку компетентності - засо-
сування наявних знань, умінь і навичок у 
«практиці» життя. Будь-яка професія скла-
дається з комплексу функцій і завдань, що 
вимагають певного набору компетенцій, 

які, будучи інтегрованими в одне ціле, до-
зволяють адекватно здійснювати діяльність 
у рамках цієї професії. Структура сучасного 
ринку праці висуває попит на нові компе-
тенції.

У континентальній Європі компетенція 
- термін, який позначає те ж, що і квалі-
фікація. Так, на думку західних експертів, 
професійний стандарт - це те, що людина 
вміє робити, а компетенція - це міра того, 
як людина діє в рамках цього стандарту. 
При цьому формулювання компетенцій 
здійснюється роботодавцем або Міністер-
ством праці спільно з роботодавцями та 
входить у професійний стандарт. Профе-
сійний стандарт підрозділяється на профе-
сійні характеристики, які формуються ком-
петенціями. Компетенції схильні до дуже 
швидкої зміни, у зв’язку з чим компетенції 
не можуть бути сформульовані на тривалу 
перспективу. У стандарт рекомендується 
включати компетенції, які можуть залиша-
тися актуальними протягом хоча б 5 років.

Компетенція знаходиться в центрі моде-
лі стандарту системи профосвіти і навчання 
у Великобританії. Компетенція (або модель 
компетенції) - це соціальний конструкт 
(угода або домовленість), що відображає 
потреби сфери зайнятості (що потрібно вмі-
ти робити, щоб отримати роботу). У рамках 
британської традиції модель компетенції 
використовується для розробки стандар-
тів, які є кінцевими результатами бажаних 
досягнень. Компетенція є основою для роз-
робки стандартів. Для формування стан-
дарту необхідно знати вимоги роботодавця 
до професійної компетенції працівника, 
яка потім повинна бути «перекладена» на 
мову освіти [14].

Сучасному спеціалісту будь-якого рівня 
для того, щоб бути конкурентоспромож-
ним на ринку праці, вже недостатньо во-
лодіти тільки спеціальними професійними 
знаннями і навичками. Ринкова економіка 
вимагає, щоб кожен працівник володів ще 
й базовими (ключовими) компетенціями 
(цілісною системою універсальних знань, 
умінь і навичок, а також досвідом самостій-
ної діяльності та особистої відповідальнос-
ті студента). Кожному викладачеві слід не 
тільки вирішувати завдання формування 
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системи знань, умінь і навичок з конкрет-
ного предмета, а й ключових компетенцій, 
виходячи з можливостей змісту навчально-
го матеріалу, форм, методів і засобів педа-
гогічного впливу. Дослідники вважають, 
що майбутній фахівець повинен володіти 
такими базовими або ключовими компе-
тенціями:

-  здатність до системного мислення;
- здатність до самостійних дій в умо-

вах невизначеності;
- готовність проявити відповідаль-

ність за виконувану роботу;
- здатність самостійно і ефективно ви-

рішувати проблеми в галузі професійної ді-
яльності;

- готовність до позитивного взаємодії 
і співпраці з колегами;

- готовність до постійного професій-
ного зростання, придбання нових знань;

- стійке прагнення до самовдоскона-
лення (самопізнання, самоконтролю, само-
регуляції і саморозвитку); прагнення до 
творчої самореалізації;

- готовність вести здоровий спосіб 
життя.

Базові компетенції є складовою сучас-
ного фахівця, і тому вони повинні бути 
невід’ємним компонентом вимог в освітніх 
стандартах усіх рівнів професійної освіти. 
Філософський підхід до формування фахів-
ця закладений в основі базових компетен-
цій сприяє поверненню освіти від штучної, 
обмеженої інформуванням діяльності до 
розвиваючої діяльності, яка передбачаєть-
ся змістом і методологією кожної окремої 
дисципліни.

Велика увага при формуванні компетен-
цій фахівця приділяється категорії мораль-
ності: «Всі правила освіти і життя Платона 
та його вчителя Сократа засновані на єди-
ному «здвоєному» критерії (принципі) ком-
петентності: професійності та моральності. 
Як день і ніч, готовність і неготовність до 
життя в середовищі собі подібних, складові 
частини цього критерія-принципу не мо-
жуть існувати окремо «[9].

Стратегія сучасного розвитку і модер-
нізації професійної освіти орієнтується на 
збереження фундаментальності освіти і 
одночасне посилення її практичної, діяль-
нісної спрямованості на основі формування 

комплексу компетенцій, які стануть у по-
дальшому засобом розвитку студенів. Тоб-
то можна сказати, що модернізація освіти 
буде здійснюватися з позицій компетент-
нісно діяльнісного підходу, сутність якого 
полягає в тому, що оновлений зміст освіти 
буде основою формування компетентності 
(або комплексу компетенцій) студентів, а 
процес освоєння відібраного змісту носи-
тиме діяльнісний характер. Компетентно-
діяльнісний підхід до навчання іноземнх 
мов зможе реалізувати концептуальну ідею 
модернізації процесу навчання: забезпечи-
ти оволодіння комунікативною діяльністю 
через формування комплексу компетенцій 
при орієнтації на можливості, здібності, по-
треби і розвиток пізнавальної активності і 
творчості студентів. Тобто можна сказати, 
що модернізація освіти буде здійснювати-
ся з позицій компетентнісно діяльнісного 
підходу, сутність якого полягає в тому, що 
оновлений зміст освіти буде основою фор-
мування компетентності (або комплексу 
компетенцій) студентів, а процес освоєння 
відібраного змісту носитиме діяльнісний 
характер. Важливими показниками сфор-
мованості іншомовної компетентності ви-
пускника є потреба в активному застосу-
ванні наявних знань для вирішення прак-
тичних завдань, відчуття необхідності цих 
знань у майбутній професійній діяльності, 
здатність виконати таку роботу, яка мала б 
суспільно корисне значення.

Лінгво-дидактичний, педагогічний, 
психологічний та інші наукові напрямки 
акцентують увагу на необхідності форму-
вання у студентів соціальної компетенції. 
Зміст освіти має створювати студентам 
умови для соціалізації як під час навчання 
у закладі освіти, так і після нього - в профе-
сійній діяльності.

Соціалізація - це забезпечення засво-
єння і відтворення індивідом соціального 
досвіду, що свідчить про його нормальне, 
безболісне входження в життя суспільства. 
Соціалізація відбувається в процесі спіль-
ної діяльності і спілкування в певному 
культурному середовищі. Її продуктами ви-
ступають особистісні смисли, що визнача-
ють відносини індивіда до світу, соціальна 
позиція, самосвідомість, ціннісно-смислове 
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ядро   світогляду і інші компоненти індиві-
дуальної свідомості, зміст яких вказує на те, 
що особистість бере з соціального досвіду, 
і як її психіка ці придбання якісно пере-
робляє, яке надає їм значення. Щоб соці-
алізація відбувалася без значних втрат для 
особистості, освіта повинна закласти в неї 
механізми адаптації, життєтворчості, реф-
лексії виживання, збереження індивідуаль-
ності [1].

Це поняття слід розглядати і аналізува-
ти інтегровано, так як цей вид компетенції 
проявляється у всіх життєвих сферах і від 
ступеня його сформованості залежить здат-
ність людини орієнтуватися в різних соці-
альних ситуаціях. Інтегрованість соціаль-
ної компетенції на заняттях проявляється 
в міждисциплінарності знань, здібностей 
і тісному взаємозв’язку з іншими видами 
компетенцій: комунікативної, професійної, 
інтелектуальної та міжкультурної. 

Процес вивчення іноземної мови уні-
кальний тим, що має яскраво виражений 
соціальний контекст як у змістовному, так 
і в дидактичному плані. Здатність до спіл-
кування, яке зачіпає сферу соціальних від-
носин між людьми, природним чином має 
вихід на особистісні якості студентів, які 
дозволяють їм успішно взаємодіяти один з 
одним, з людьми, що їх оточують. 

За своєю суттю, мова - соціальний фе-
номен, людська діяльність, що виявляється 
в різних соціальних ситуаціях. Сформова-
ність соціальної компетенції - це і показ-
ник професіоналізму. Сьогодні затребувані 
товариські, активні фахівці, здатні нестан-
дартно мислити, орієнтуватися в мінливих 
умовах. Розвиток соціальної компетенції 
удосконалює професійні якості майбутньо-
го фахівця.

Основне призначення іноземної мови 
як дисципліни полягає в оволодінні сту-
дентами умінням спілкуватися іноземною 
мовою. Мова йде в цьому випадку про фор-
мування комунікативної компетенції, тобто 
здатності і готовності здійснювати як безпо-
середнє спілкування (говоріння, розуміння 
на слух), так і опосередковане спілкування 
(читання з розумінням іншомовних текстів, 
письмо). Комунікативна компетенція - це 
володіння навичками вільного спілкуван-

ня, здатність встановлення горизонталь-
них і вертикальних контактів, адаптація 
до певних соціально-психологічних обста-
вин, вміння зрозуміти людину, мотиви її 
поведінки, інтереси. Іноземна мова, як ні-
яка інша дисципліна, сприяє формуванню 
комунікативної компетенції, розвиваючи 
здатність побудови особистого та ділового 
спілкування з людьми, оволодіння різни-
ми техніками спілкування в залежності від 
виду діяльності (професійна, розважальна, 
управлінська і т.д.).

В умовах ринкової економіки комуніка-
тивність стає професійно важливою якіс-
тю. Це і товариськість всередині колективу 
фірми, установи, де працює фахівець, і спіл-
кування його з клієнтами, з представника-
ми інших фірм, зокрема з конкурентами і 
представниками іноземних фірм, що стає 
особливо актуальним в умовах входження 
України в світовий економічний простір, 
коли практично кожній людині, кожному 
фахівцю стає необхідним володіння іно-
земною мовою, хоча б однією - англійською 
[10]. При формуванні комунікативної ком-
петенції у фахівців необхідно виховувати 
комунікативно-активну особистість, здатну 
забезпечити адекватне міжкультурне спіл-
кування, діалог культур.

У структурі комунікативної компетен-
ції виділяють лінгвістичний, прагматич-
ний та соціокультурний компоненти. При 
цьому в лінгвістичний компонент входять 
лінгвістичні знання, навички та вміння 
мовленнєвої діяльності (говоріння, читан-
ня, письмо, аудіювання). Прагматичний 
компонент включає знання, навички та 
вміння організації акту комунікації (діалог, 
дискусія), його мовне та екстралінгвістичне 
оформлення. Соціокультурний компонент 
ґрунтується на вмінні спілкуватися з пред-
ставниками різних соціальних верств, у 
нього входять правила етикету, відносини 
між різними поколіннями, між чоловіком і 
жінкою, культурні традиції.

У свою чергу, здатність до спілкуван-
ня іноземною мовою передбачає розвиток 
у студентів певного комплексу властивос-
тей і особистісних якостей, що сприяють 
оволодінню іноземною мовою як засобом 
ознайомлення з іншою національною куль-
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турою і засобом спілкування з носіями ін-
шої культури. У процесі розвитку у студен-
тів здатності до спілкування з’являється 
можливість вийти за вузькі рамки мовних 
аспектів навчання у сферу особистісних 
відносин студентів, до змісту навчання, до 
дійсності, що їх оточує, до культури країни 
досліджуваної мови і т.д. Це, у свою чергу, 
сприяє розвитку особистісних якостей сту-
дента, його інтелекту і пізнавальних мож-
ливостей.

Поряд з рішенням практичного завдан-
ня - навчання спілкуванню - і реалізації 
освітніх завдань - підвищення рівня загаль-
ної і професійної культури, культури мис-
лення, спілкування і мови - іноземна мова 
несе в собі значний виховний потенціал, 
що полягає, зокрема, в готовності сприя-
ти в налагодженні міжкультурних зв’язків, 
ставитися з повагою до духовних цінностей 
інших культур.

Знайомство з оригінальною літературою 
за фахом розвиває вміння розуміти інші на-
ціональні культури, формуючи міжкультур-
ну компетенцію студентів. «Різноманіття 
форм соціокультурного досвіду людства ви-
магає відповіді на питання про природу їх 
сутнісної єдності і можливості досягнення 
міжкультурного взаєморозуміння в процесі 
практичної взаємодії і духовних контактів 
... Проблема усвідомлення, обґрунтування 
необхідності міжкультурної співпраці та 
досягнення міжкультурного консенсусу по-
стала особливо гостро на сучасному етапі» 
[11]. У зв’язку з цим важко перебільшити 
роль іноземної мови у формуванні нового 
типу особистості, для якої характерне ро-
зуміння культурних відмінностей і праг-
нення до міжкультурного консенсусу. У 
процесі навчання іноземних мов можливе 
коригування прагнень студентів засобом 
виховання в них толерантного ставлення 
до інших народів, інших культурних реалій 
завдяки освоєнню знань про країну дослі-
джуваної мови, мовних норм спілкування 
іноземною мовою, а також правил немовної 
поведінки, характерної для того чи іншого 
національного співтовариства, що забезпе-
чить реальне міжкультурне спілкування.

Знання про країну досліджуваної мови, 
про повсякденне життя людей цієї країни, 

знання мовного етикету і вміння володіти 
ним, знання про досягнення народу ви-
вчається в різних сферах суспільного жит-
тя і у сфері досліджуваної професії, знання 
звичаїв і традицій національної культури 
- усе це сприяє формуванню краєзнавчої 
компетенції. Прогресивний розвиток між-
народних контактів та зв’язків у політиці, 
економіці, культурі та інших областях обу-
мовлює послідовну орієнтацію сучасної ме-
тодики навчання іноземним мовам на ре-
альні умови комунікації. Прагнення до ко-
мунікативної компетенції, як до кінцевого 
результату навчання, передбачає не тільки 
володіння відповідною іншомовною техні-
кою, але і засвоєння колосальної немовної 
інформації, необхідної для адекватного на-
вчання та взаєморозуміння. Таким чином, 
загальновизнаним став висновок про необ-
хідність глибокого знання специфіки краї-
ни, що вивчається і країнознавчого підходу 
як одного з головних принципів навчання 
іноземним мовам.

Вивчення іноземної мови - інтелекту-
альна праця, спрямована на оволодіння 
знаннями про систему нерідної мови і на 
отримання нової інформації через іншо-
мовні засоби і способи її вираження, тому 
мова йде і про розвиток інтелектуальної 
компетенції в процесі вивчення іноземної 
мови.

Обов’язковим компонентом змісту на-
вчання іноземної мови в сучасній моделі 
мовної освіти є навчальна компетенція сту-
дентів. Процес оволодіння професійно орі-
єнтованим курсом іноземної мови передба-
чає формування здатності до самостійного, 
автономного освоєння мови і культури, 
яка забезпечує умови для її більш вільно-
го творчого використання як освітнього 
медіума. Навчальна компетенція означає 
здатність студента безпосередньо керува-
ти своєю навчальною діяльністю і стосовно 
іноземної мови може бути охарактеризова-
на наступними вміннями та навичками: 

- визначення та постановка адекватно-
го навчального завдання в тій чи іншій на-
вчальній ситуації; 

- співвідношення навчального завдання 
зі своїми конкретними потребами у сфері 
вивчення іноземної мови; 
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- вибір необхідних навчальних матері-
алів і прийомів навчальної діяльності для 
вирішення навчального завдання; 

- самоконтроль у процесі вирішення на-
вчальної завдання;

- самостійна оцінка рівня володіння іно-
земною мовою.

Формування навчальної компетенції у 
сфері іноземних мов – це послідовний про-
цес, обумовлений ходом розвитку і станов-
лення особистості, тому її можна розгля-
дати як показник ступеня компетентності 
людини, що вивчає іноземну мову.

Державний освітній стандарт професій-
ної освіти ставить такі вимоги до мінімуму 
змісту з дисципліни «Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)»: «Основи спілку-
вання іноземною мовою: фонетика, лекси-
ка, фразеологія, граматика; основи ділової 
мови за фахом; професійна лексика; фра-
зеологічні звороти і терміни; техніка пере-
кладу (зі словником) професійно орієнтова-
них текстів, професійне спілкування »[4].

Як бачимо, специфіку дисципліни «Іно-
земна мова (за професійним спрямуван-
ням)» визначає професійна спрямованість. 
Читаючи професійно спрямовану літерату-
ру і витягуючи з неї нову для себе інформа-
цію, студенти розширюють тим самим свою 
професійну компетенцію. Навчальна дис-
ципліна «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» містить у собі величезний 
потенціал знань, здатний розширити про-
фесійний кругозір майбутнього фахівця і 
внести значний вклад в його формування.

Компетенції, що формуються, мають 
ряд характерних ознак: 

- багатофункціональність (можуть реалі-
зовуватися в повсякденному житті для ви-
рішення різних проблем і професійних за-
вдань, виконання соціальних ролей і т.ін.); 

- багатовимірність (можуть бути оха-
рактеризовані з позиції розвитку розумо-
вих здібностей і з позиції розвитку різних 
умінь, включаючи інтелектуальні);

 - багаторівневість (для різних ступенів 
навчання можуть бути визначені різні рівні 
розвитку компетенцій);

 - розширення засобів реалізації (можуть 
бути реалізовані студентами автономно, ін-
терактивно або соціально орієнтовано).

Оволодіння студентами комплексом 
компетенцій носить діяльнісний характер, 
тобто методичні прийоми і засоби навчан-
ня, а також організаційні форми навчаль-
ного процесу спрямовані на формування у 
студентів здібностей здійснювати різного 
виду діяльності, а з іншого боку, в проце-
сі здійснення діяльності студенти повинні 
освоювати нові компетенції.

Таким чином, формування іншомовної 
компетентності студентів навчального за-
кладу відбувається в процесі формування 
таких складових її компетенцій, як лінг-
вістична, комунікативна, міжкультурна, 
соціальна, країнознавча, інтелектуальна, 
навчальна, професійна, а важливими по-
казниками сформованості іншомовної ком-
петентності є готовність і здатність випус-
кника застосувати сформовані компетенції 
на практиці.
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SUMMARY 
Changes in social and economic life have 

determined such requirements for a specialist, where 
the foreign language competence of the graduate is 
more in demand than ever not only by the individual 
but also the state. Knowledge of a foreign language 
will help to adapt quicker to today’s professional 
world and perform professional functions much 
more successfully; to gain more competence in 
future professional activity; to form methodical 
and psychological readiness for changing the type 
and nature of professional activity. Knowledge 
of a foreign language also allows you to increase 
general competence of future specialist, which is a 
powerful reserve for accelerating economic, social 
and cultural development, of both individual areas 
of activity and the state as a whole. 

In continental Europe, competence is a term 
that means the same as qualification. In this case, 
the formulation of competencies is carried out by 
the employer or the Ministry of Labor together 
with employers and is included in the professional 
standard. Therefore, it can be rightly argued that 
the foreign language competence is an economic 
category.

Key words: сompetence, qualification, foreign 
language, learning, process, formation, education, 
professional world, specialist
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