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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 В сучасних умовах розвитку державності відбувається новий етап 

модернізації системи освіти, зростають вимоги до майбутніх фахівців, які 

передбачають не лише високий рівень знань і вмінь за фахом, але й володіння 

іноземною мовою. Невід'ємним компонентом освіти постає навчання іноземній 

мові, а володіння іноземною мовою – не лише показник високого культурного 

рівня особистості, а й запорука її успішної професійної діяльності. З огляду на 

це, проблема формування іншомовної комунікативної компетентності  

студентів немовних спеціальностей набула особливої актуальності й стала 

предметом низки наукових досліджень. 

Такі вчені як A. Астадур’ян, Л. Борозенець, Н. Гавриленко, О.Григоренко, 

М. Євдокімова, B. Зикова, Е. Комарова, Н. Кучеренко, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, 

О. Метьолкіної, О. Фадєйкінадосліджували  проблему формування іншомовної 

комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей; методику 

формування ІКК розглядали  вітчизняні та зарубіжні вчені-методисти, а саме: І. 

Баценко І. Берман, В. Борщовецька, В. Гнаткевич, О. Ізмайлова, Н. Катрич, Е. 

Мірошниченко, Ю. Пассов, Ю. Солодовнікова, О. Тарнопольський, В. 

Теніщева, О. Чиханцова, С. Шатілов, Р. Елліс (R. Ellis), І. Нейшн (I. Nation), Н. 

Шмітт (N. Schmitt) та ін. З’ясовано, що іншомовна комунікативна 

компетентність є невід’ємною складовою підготовки студентів немовних 

спеціальностей, адже сприяє продуктивній взаємодії з навколишнім світом, 

тобто успішному професійному становленню майбутнього фахівця. Саме тому 

перед вищою школою виникає потреба пошуку і впровадження у практику 

актуальних методів навчання іноземних мов, які сприятимуть формуванню 

іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних 

спеціальностей. 

Навчання іноземної мови  у немовному ВНЗ розуміється як навчання 

міжкультурної комунікації, нерозривно пов'язане з використанням сучасних 

методів. Так, науковець О. Сафроненко наголошує, що «сьогодні основне 

завдання навчання іноземної мови полягає в навчанні професійно-

орієнтованого спілкування» [2, с.43], а сам процес навчання має бути 

практикоорієнтованим. Отже, необхідно знайти такі універсальні методи 

навчання іноземної мови, які дозволять досягти більш високого рівня 

підготовки фахівців шляхом інтеграції мовної та професійної сфер. 



Необхідно зазначити, що нині у практиці підготовки студентів ВНЗ поряд 

із традиційними методами навчання досить широко застосовуються 

інноваційні, серед яких значне місце займають активні методи навчання. 

Активні методи навчання – це методи, що стимулюють пізнавальну діяльність 

студентів, вони будуються в основному на діалозі, який передбачає вільний 

обмін думками про шляхи вирішення тієї чи іншої проблеми та 

характеризуються високим рівнем активності студентів. Саме таке навчання 

загальноприйнято вважати «найкращою практикою навчання» у сучасному ВНЗ 

[3, с. 297]. Формування іншомовної комунікативної компетентності  студентів–

основна мета активних методів навчання іноземної мови, а всі інші цілі 

(освітня, виховна, розвивальна) реалізуються в процесі здійснення цієї головної 

мети. 

 Активні методи навчання можуть бути використані на різних етапах 

навчання іноземної мови. Вченими доведено, що на заняттях з використанням 

активних методів навчання іноземної мови  (якщо вони орієнтовані на 

досягнення конкретних цілей і правильно організовані), студенти засвоюють 

матеріал найбільш повно і з користю для себе, тобто вони усвідомлюють 

значущість навчального матеріалу і думають, яким чином будуть застосовувати 

отримані знання в ситуаціях реального життя або подальшого навчання [3, с. 

298]. Обираючи метод навчання, викладач повинен усвідомлювати, що головне 

при вивченні іноземної мови  студентами немовних спеціальностей – це 

формування іншомовної комунікативної компетентності, а також їх виховання і 

розвиток. 

На заняттях з іноземної мови у ВНЗ з метою формування ІКК студентів 

немовних спеціальностей доцільно використовувати такі активні методи 

навчання: імітаційні, які передбачають, як правило, навчання професійним 

умінням і навичкам та пов'язані з моделюванням професійної діяльності, 

інакше кажучи, імітуються як ситуація, так і сама професійна діяльність; 

неігрові, що передбачають аналіз конкретних ситуацій; рішення ситуаційних 

задач; вправи, виконання індивідуальних завдань; ігрові, розігрування ролей 

(рольова, ділова гра) [1; 5]. 

Отже,ефективність формування іншомовної комунікативної 

компетентностіу студентів немовних спеціальностей та становлення їх як 

компетентних і конкурентоспроможних фахівців залежить від вибору методів 

навчання іноземної мови. Використання активних методів у практиці навчання 

іноземної мови студентів немовних спеціальностей сприяє 

засвоєннюстудентами не лише  знань з мови, а й навчанню професійно-

орієнтованого спілкування. 
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