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Анотація. В статті аналізуються основні методики формування та розвитку 

іншомовної комунікативної компетенції в процесі навчання студентів 

нелінгвістичних вузів іноземної мови; розкрито варіативність поглядів 

дослідників щодо визначення сутності іншомовної комунікативної компетенції. 
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Аннотация. В статье анализируются основные методики формирования и 

развития иноязычной коммуникативной компетенции в процессе обучения 

студентов нелингвистических вузов иностранному языку; раскрыто 

вариативность взглядов исследователей к определению сущности иноязычной 

коммуникативной компетенции. 
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Summary. This article analyzes the main methods of formation and development of 

foreign communicative competence in the process of foreign language teaching 

students of non-linguistic universities; reveals the variability of  researchers’ views to 

determine the nature of foreign communicative competence. 
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Постановка проблеми. В умовах інтеграції економіки України в 

Європейський простір успішне вирішення багатьох професійних і життєво 

важливих завдань фахівцями різних спеціальностей суттєво залежить від рівня 



сформованості їхньої іншомовної комунікативної компетентності. У сучасних 

дослідженнях іншомовну комунікативну компетентність тлумачать як 

необхідний людині рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, щоб 

успішно функціонувати в суспільстві з огляду на власні здібності й соціальний 

статус [3, с.132]. Особливу значущість ця проблема має у процесі іншомовної 

комунікації в умовах глобалізації суспільства. 

Іншомовна комунікативна компетентність (ІКК) має тривалу історію 

дослідження, і в даний час існують декілька підходів до її моделювання, що 

функціонують в освітніх системах (М. Байрам, І. Л. Бім, Дж. Зарат, В. В. 

Сафонова та ін.) [4].  

Поняття «комунікативної компетентності» в західній літературі було 

введено Д. Хаймзом, а у вітчизняній літературі – І. А. Зимньою, і спочатку 

використовувалася в сфері навчання іноземним мовам, де в даний час ІКК 

розглядається як мета і планований результат навчання (И. Л. Бім, Е. Н. Грім, В. 

В. Сафонова, Е. Н. Соловова). Загалом під цим видом компетентності 

проаналізувавши різні визначення та дослідження ми розуміємо здатність і 

готовність здійснювати іншомовне спілкування у визначених вимогах 

(програмою, стандартом) що, в свою чергу, спираються на цілісну систему 

специфічних для іноземної мови знань, умінь і навичок, таких, як володіння 

мовними засобами і процесами породження і розпізнавання мовлення; 

граматичні, лексичні, орфографічні, фонетичні знання, вміння, навички, а також 

важливий завершувальний елемент – вміння щоразу ефективно спілкуватися, 

вийти із нестандартного у мовному відношенні становища [6].  

Питання розвитку комунікативної компетенції у процесі вивчення 

іноземної мови досліджувалося у працях Л. Биркун, О. Вишневського, І. Зимньої, 

Ю. Пассова, Т. Сірик та ін. 

Мета статті. Проаналізувати розвиток іншомовної комунікативної 

компетенції в процесі навчання студентів нелінгвістичних вузів іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Метою навчання іноземної мови у ВНЗ є як 

оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації, так і набуття професійно 



спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої 

професійної діяльності, що у свою чергу вимагає окреслення різного роду 

методик та підходів щодо розвитку іншомовної компетенції у студентів із 

різними базами знань та навичок. 

У загальній стратегії навчання іноземних мов у ВНЗ передбачена вимога 

щодо розвитку іншомовної комунікативної компетенції в різних сферах 

спілкування. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають 

основні напрями підготовки студентів ВНЗ як майбутніх фахівців, що 

передбачає досягнення студентами достатнього рівня іншомовної 

комунікативної компетенції у сферах загальної та професійної комунікації [5, c. 

14]. 

Іншомовну професійну компетентність майбутнього фахівця науковці 

розглядають як: 

• здатність здійснювати міжкультурне професійно спрямоване спілкування; 

взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги національні цінності, 

норми та уявлення; створювати позитивний настрій спілкування для 

комунікантів; вибирати комунікативно цілеспрямовані способи вербальної та 

невербальної поведінки на основі знань про науку і культуру інших народів у 

межах полілогу культур [1, с. 16]; 

• результат затрачених зусиль, спрямованих на формування таких іншомовних 

знань і вмінь, які відображають лінгвістичний, професійно-контекстуальний, 

психологічний, соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного 

спілкування в сфері фінансів та особистісного спілкування [7, с. 63]; 

• сформовану в процесі навчання іноземної мови здатність вільно і адекватно до 

умов соціально-рольових ситуацій професійної діяльності розуміти й 

зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання згідно з теоретичними 

положеннями і знаннями, що виконують інформаційно-комунікативну функцію, 

а також практичні вміння та навички, які забезпечують перцептивно-

комунікативну та інтеракційно-комунікативну функції спілкування за 

допомогою засобів іноземної мови [9, с. 12]; 



• володіння індивідом необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають 

ступінь сформованості його професійної діяльності, стилю професійного 

спілкування та його особистості як носія визначених цінностей, ідеалів і 

професійної свідомості [13, с. 8]. 

Якщо компетентність характеризують знання, уміння, навички та способи 

організації спілкування, то компетенцію — здатність фахівця використовувати 

набуті знання, сформовані вміння тощо. 

У сучасних дослідженнях термін “іншомовна комунікативна 

компетенція” тлумачать так: 

• здатність брати до уваги у мовленнєвому спілкуванні контекстуальну 

доречність і вживаність мовних одиниць для реалізації когнітивної та 

комунікативної функцій [4, с. 18];  

• знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, так і 

невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-

адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [10, с. 14]; 

• ступінь задовільного володіння певними нормами спілкування, поведінки як 

результат навчання, як засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, 

стандартів, стереотипів поведінки, ступінь володіння технікою спілкування, як 

мовну систему в дії [12, с. 12]; 

• знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих та власних програм 

мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст 

якої охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи 

зв’язку речень у тексті), уміння та навички аналізу тексту та власне 

комунікативні надбання [14, с. 6–7]. 

Дослідники (зокрема, Н. Гез) вважають, що спочатку використовували 

термін “лінгвістична компетенція”, а згодом, зважаючи на вузьке розуміння 

цього поняття, було запропоноване ширше — “комунікативна компетенція”. У її 

структурі виокремлюють такі складові: 



• вербально-комунікативна компетенція (здатність опрацьовувати, групувати, 

запам’ятовувати і у разі необхідності згадувати знання, фактичні дані, 

застосовуючи мовні позначення); 

• лінгвістична компетенція (здатність розуміти, продукувати необмежену 

кількість мовно правильних речень за допомогою засвоєних мовних знаків і 

правил їх поєднання); 

• вербально-когнітивна компетенція (здатність брати до уваги під час 

мовленнєвого спілкування контекстуальну доречність і вживання мовних 

одиниць для реалізації когнітивної та комунікативної функцій); 

• метакомунікативна компетенція (здатність володіти понятійним апаратом, 

який необхідний для аналізу та оцінення засобів мовленнєвого спілкування) [4, с. 

19]. 

Важливою складовою іншомовної комунікативної компетенції, на думку 

вченої С. Козак, є лінгвістична компетенція — комплекс знань, умінь та 

навичок, які забезпечують оволодіння мовними засобами, визначення 

комунікативного змісту розуміння окремих мовних одиниць, їхніх значень, 

форми і структури, зв’язків між ними. У її структурі дослідниця виокремлює такі 

компетенції: 

• лексичну (складається з лексичних та граматичних елементів); 

• граматичну (знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови); 

• семантичну (здатність студента усвідомлювати й контролювати організацію 

змісту, відношення слова до його загального контексту, внутрішньолексичні 

зв’язки, значення граматичних елементів, категорій, структур); 

• фонологічну, орфографічну та орфоепічну (ці компетенції формуються лише 

настільки, наскільки є необхідним для усної та письмової комунікації в межах 

академічного й професійного середовища) [9, с. 8]. 

Другою складовою іншомовної комунікативної компетенції є соціокультурна 

компетенція, яка характеризує розуміння лінгвокраїнознавчих реалій, 

ономастичної лексики, фразеології та афористики з національно-культурною 

семантикою. Вона сприяє розвитку розуміння й тлумачення різних аспектів 



культури і мовної поведінки у професійному середовищі. Ця компетенція 

забезпечує також розвиток умінь, характерних для поведінки в різних 

культурних і професійних ситуаціях, та реакцію на них.  

Важливу роль у структурі іншомовної комунікативної компетенції відіграє 

стратегічна компетенція. Вона характеризує наявність блоку знань, умінь та 

навичок, що забезпечують розуміння методу викладу й способу поєднання 

речень, визначення важливості теми повідомлення, логічного зв’язку між 

частинами тексту та порядку деталізації їхнього логічного взаємозв’язку. 

Ю. Федоренко [14, с. 7] відносить до складових іншомовної 

комунікативної компетенції мовленнєву, мовну, дискурсивну, стратегічну та 

соціокультурну компетенції. 

Мовленнєва компетенція ґрунтується на таких видах компетенцій: 

• компетенція у говорінні (охоплює компетенцію в діалогічному та 

монологічному мовленні); 

• лексична (лексичні знання і мовленнєві лексичні навички); 

• граматична (граматичні знання і мовленнєві граматичні навички); 

• фонологічна (фонетичні знання та мовленнєві слухо-вимовні навички). 

Мовна компетенція охоплює мовні знання (лексичні, граматичні, 

фонетичні та орфографічні) та відповідні навички. 

Дискурсивна компетенція охоплює комунікативні вміння, пов’язані з 

умовами реалізації окремих мовленнєвих функцій із застосуванням адекватних 

мовних моделей-зразків. 

Аналіз цих підходів засвідчує, що іншомовна комунікативна компетенція є 

багатокомпонентною структурою. Отже, ефективність її розвитку значною 

мірою залежатиме від урахування різних механізмів та чинників, що притаманні 

процесу вивчення іноземної мови. 

Висновки. Теоретичний аналіз проблеми дослідження дозволяє 

стверджувати, що іншомовна комунікація можлива за умови володіння 

суб’єктами іншомовного спілкування мовою як засобом комунікації. Рівень 

ефективності комунікативного процесу зумовлений рівнем сформованості 



іншомовної комунікативної компетентності суб’єктів. Компетентність – це 

стійка готовність і здатність людини до якої-небудь діяльності «зі знанням 

справи». У нашому випадку такою діяльністю виступає іншомовна комунікація 

студентів у процесі вивчення ними іноземної мови. Звідси визначення 

іншомовної комунікативної компетентності як інтегративного утворення 

особистості, яке має складну структуру і виступає взаємодією і 

взаємопроникненням лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної 

компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціалісту 

ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну і 

міжособистісну комунікацію. 

Проаналізовані моделі є спробою описати й пояснити складне явище 

“комунікативна компетенція” через виділення багатьох її елементів. 

Узагальнюючи, зазначимо, що розглянуті нами питання не вичерпують 

окресленої проблеми і потребують подальшого її дослідження. 
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