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навчальноGпрофесійної діяльності курсантів і студентів вищих навчальних
закладів як майбутніх офіцерів і захисників країни була досягнута.

Застосування програми сприяння особистісному становленню майбутньG
ого офіцера в умовах військового інституту показало її ефективність і неG
обхідність удосконалення для застосування на представниках інших спецG
іальностей майбутніх офіцерів різних силових структур.
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Таблиця 2
Мотивація до самовдосконалення у напрямку розвитку своєї особис�

тості у курсантів і студентів до та після експерименту

З таблиці 2 видно, що результати в контрольній групі до і після експериG
менту практично не змінилися, а в експериментальній групі ми можемо баG
чити значні зміни: мотивацію на вдосконалення власної особистості ми моG
жемо спостерігати у 75% досліджуваних, тоді як до експерименту лише 37,2%
(24 особи зі 155 юнаків в експериментальній групі) і 38,7% в контрольній
групі були орієнтовані на особистісне самовдосконалення.

У досліджуваній вибірці старшого юнацького віку, який є сензитивним до
проблем самовдосконалення, переважаючим є недостатній рівень орієнтації
курсантів та студентів на особистісне вдосконалення – рівень нижчий за сеG
редній (70% досліджуваних). Найслабшим у структурі особистісного вдосG
коналення є поведінковий компонент (низький рівень розвитку визначено в
46,7%, високий – тільки в 1,9% досліджуваних). Відсутність особистісного
вдосконалення в аспекті особистісного становлення проявляє себе у взаємодії
з наставниками/викладачами, при виконанні навчальноGпрофесійних завG
дань і виявляється у спілкуванні. Найбільш сформованим є мотиваційний
компонент особистісного вдосконалення: 34,3% студентів мають високий
рівень розвитку й лише 7,1% – низький. При цьому виявлено зв’язок між
особистісним становленням й успішністю навчання та служби майбутніх
офіцерів – студентів і курсантів військового інституту: курсанти та студенти,
орієнтовані на самовдосконалення в напрямку особистісного становлення.
Удосконалення власної вольової сфери, розвиток саморегуляції, пізнання і
осмислення навчальноGпрофесійної діяльності і службових відносин, студенG
ти мають високий рівень успішності.

ВИСНОВКИ
Таким чином, за результатами психодіагностичного дослідження можна

зробити висновки, що представлена програма сприяння розвитку стратегії
особистісного становлення у курсантів/студентів вищих навчальних закладів
у вигляді психологічного супроводження навчальноGпрофесійної діяльності
роботою у творчій групі при опануванні дисциплін гуманітарного та соціальG
ноGекономічного циклу в процесі психологічного супроводження здатна поG
кращити стратегію особистісного становлення і підвищити рівень внутрішG
ньої мотивації курсантів/студентів до вдосконалення у сфері особистісного
розвитку. У результаті даного дослідження головна мета розробки методики
супроводження особистісного становлення майбутнього офіцера як суб’єкта
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комунікативної компетенції майбутніх інженерів.будівельників.
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МіньярGБєлоручев, М. Цвіллінг та ін.), професійної (Е. Бреус, В. Вілс, А.
Гребенщикова, В. Золотухіна, Н. Комісаров, І. Халєєва, М. ХольцGМянтG
тярі, К. Шапошников, А. Швейцер та ін.) компетентностей.

Однак, незважаючи на значущість отриманих відомими науковцями реG
зультатів, дотепер остаточно не визначена як концептуальна та організаційG
ноGпедагогічна основа навчання, зорієнтованого на здобуття компетенцій і
компетентностей, так і перелік складових іншомовної комунікативної комG
петентності випускників вищих технічних навчальних закладів, зокрема буG
дівельного профілю. Через це й досі не розроблена ефективна дидактична
система їх формування в якості субєктів іншомовного спілкування у вищих
технічних навчальних закладах. Основними причинами цього, на нашу думG
ку, є такі, а саме:

G відсутність у існуючих дослідженнях розуміння базових компетенцій майG
бутніх інженерівGбудівельників як складноструктурованих феноменів, що потреG
бує спеціально організованих дидактичних заходів для їхнього формування;

G недостатня розробленість теоретичноGметодологічних засад організації
навчання майбутніх інженерівGбудівельників на компетентнісній основі, а
також відповідного дидактичного забезпечення означеного процесу;

G перевага й активне використання в традиційній професійній підготовці
майбутніх інженерівGбудівельників застарілих методик і дидактичних техноG
логій, розрахованих на засвоєння ними переважно формальних аспектів іноG
земної мови тощо.

З огляду на це, метою поданої статті є висвітлення концептуальноGметоG
дологічних засад щодо висвітлення сутності іншомовної комунікативної комG
петенція майбутніх інженерівGбудівельників.

Виклад основного матеріалу. Нова концепція вищої професійної освіти
визначає складником державних освітніх стандартів компетентність фахівG
ця. Через це за основну мету ставиться виховання й навчання фахівця, який
володіє необхідними для здійснення професійного обов’язку знаннями, уміG
ннями і навичками, а також відповідними компетенціями й компетентносG
тями задля успішного вирішення професійних завдань.

Сучасна парадигма освіти – „навчання протягом життя” [1] – порушує
нові завдання перед системою вищої професійної освіти, спрямованої на підгоG
товку інженераGбудівельника з широким спектром професійних, соціальних,
особистісних якостей. Розв’язуючи такі завдання через категорію компетенG
тності, що останнім часом широко досліджується як у зарубіжній, так і у
вітчизняній педагогіці, вчені визнають, що основна мета підготовки студентів
у вищому технічному навчальному закладі полягає у формуванні комплексу
компетентностей, серед яких феномен іншомовної комунікативної компеG
тенції займає чільне місце.

Оскільки компетентісний підхід пов’язаний з ідеєю всебічної підготовки і
виховання індивіда не лише як спеціаліста, професіонала своєї справи, але і
як особистості, члена колективу і соціуму, він є гуманітарним у своїй основі.
Адже метою гуманітарної освіти є не лише передача майбутньому спеціалісту
сукупності знань, умінь і навичок у певній сфері, а і розвиток світогляду,
міждисциплінарного чуття, здатності до прийняття індивідуальних творчих
рішень, до самоосвіти, а також формування гуманістичних цінностей.

The art icle is devoted to interpretat ion of conceptually.
methodological principles with regard to determination of essence and
structure of foreign communicative competence of future civil.engineers.
Principal attention of author is given to the analysis of evolution of
concepts «competence», «communicative competence» for the ground
of specif ic of «foreign communicative competence of future civil.
engineers».

Постановка проблеми. Мовна та іншомовна освіта в умовах розвитку
Болонського процесу визнана однією з головних складових вищої професійG
ної освіти. Зумовлено це тим, що без оволодіння іноземними мовами, а таG
кож активного їх використання, неможливо досягти вищих рівнів професіоG
налізму фахівця будьGякої галузі виробництва.

Зазначимо, що іншомовна освіта в Україні реформується з урахуванням
основних досягнень європейських країн, зокрема, в контексті таких докуG
ментів Ради Європи, як «Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання»,
«Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання», «Європейський мовний портфель», «Приведення екзаменів з
мови у відповідність до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіG
ти», «Вимоги до Євроіспитів». Як результат, ідеї мовної політики Ради ЄвроG
пи знаходять все більше визнання в нашій державі, через що в університетах
збільшується кількість академічних годин на вивчення іноземних мов, а в
деяких вищих навчальних закладах іноземна мова вважається другою робоG
чою мовою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й експерименG
тальні дослідження проблеми іншомовної освіти майбутніх фахівців в постG
болонському процесі спрямовані на вивчення актуальних питань: дидактиG
ки вищої школи та розробки концептуальних засад компетентнісного підхоG
ду щодо вивчення іноземної мови (Н. Бібік, В. Буряк, Л. Кондрашова, О.
Пєхота, О. Пометун, О. Савченко, О. Цокур, В. Якунін); міжмовної (Л. БарG
хударов, Ю. Ванников, Н. Жинкін, І. Зимняя, О. Каде, Т. Казакова, В.
Комісаров, В. Крупнов, Л. Латишев, З. Львовська, Р. МіньярGБєлоручев,
Ю. Найда, О. Петрова, Г. Почепцов, Я. Рецкер, Г. Рябов, В. Сдобников, С.
Семко, А. Федоров, І. Халєєва, М. Цвіллінг, Л. Черняховська, А. Швейцер
та ін.) та міжкультурної комунікації (В. Верещагін, В. Костомаров, В. СаG
фонова, С. ТерGМінасова, В. Фурманова, Л. Шкатова) формування мовної
особистості (Г. Богін, Л. Буєва, Л. Журавлева, Ю. Караулов, Т. Кокарева,
В. Костомаров, І. Резвицький, І. Халєєва, Л. Щерба); підвищення якості
навчання студентів іноземної мови як засобу міжкультурного та професійноG
го спілкування (М. Байрам, І. Зимняя, М. Карло, Г. Китайгородська, У.
Літллвуд, Е. Пассов, С. ТерGМінасова, В. Фурманова, Е. Шубін, C.
Finkbeiner, I. Laven, U. Novak, F. Smith, G. Westhoff); диференціації комунG
ікативної (Ю. Ємельянов, В. Жеребкіна, В. Кашницький, Т. Ліпатова, А.
Панфілова, Г. Трофімова та ін.), синонімічної (Н. Новосельцева), лінгвоG
комунікативної (Л. Демчук, Т. Ломтєва), соціокультурної (М. Боліна, С.
Колова, Е. Костіна, В. Сафонова та ін.), міжкультурної (Е. Бистрай, Н. ГальG
скова та ін.), перекладацької (І. Алексєєва, В. Комісаров, Л. Латишев, Р.
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товку інженераGбудівельника з широким спектром професійних, соціальних,
особистісних якостей. Розв’язуючи такі завдання через категорію компетенG
тності, що останнім часом широко досліджується як у зарубіжній, так і у
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виховання індивіда не лише як спеціаліста, професіонала своєї справи, але і
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міждисциплінарного чуття, здатності до прийняття індивідуальних творчих
рішень, до самоосвіти, а також формування гуманістичних цінностей.

The art icle is devoted to interpretat ion of conceptually.
methodological principles with regard to determination of essence and
structure of foreign communicative competence of future civil.engineers.
Principal attention of author is given to the analysis of evolution of
concepts «competence», «communicative competence» for the ground
of specif ic of «foreign communicative competence of future civil.
engineers».

Постановка проблеми. Мовна та іншомовна освіта в умовах розвитку
Болонського процесу визнана однією з головних складових вищої професійG
ної освіти. Зумовлено це тим, що без оволодіння іноземними мовами, а таG
кож активного їх використання, неможливо досягти вищих рівнів професіоG
налізму фахівця будьGякої галузі виробництва.

Зазначимо, що іншомовна освіта в Україні реформується з урахуванням
основних досягнень європейських країн, зокрема, в контексті таких докуG
ментів Ради Європи, як «Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання»,
«Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання», «Європейський мовний портфель», «Приведення екзаменів з
мови у відповідність до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіG
ти», «Вимоги до Євроіспитів». Як результат, ідеї мовної політики Ради ЄвроG
пи знаходять все більше визнання в нашій державі, через що в університетах
збільшується кількість академічних годин на вивчення іноземних мов, а в
деяких вищих навчальних закладах іноземна мова вважається другою робоG
чою мовою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні й експерименG
тальні дослідження проблеми іншомовної освіти майбутніх фахівців в постG
болонському процесі спрямовані на вивчення актуальних питань: дидактиG
ки вищої школи та розробки концептуальних засад компетентнісного підхоG
ду щодо вивчення іноземної мови (Н. Бібік, В. Буряк, Л. Кондрашова, О.
Пєхота, О. Пометун, О. Савченко, О. Цокур, В. Якунін); міжмовної (Л. БарG
хударов, Ю. Ванников, Н. Жинкін, І. Зимняя, О. Каде, Т. Казакова, В.
Комісаров, В. Крупнов, Л. Латишев, З. Львовська, Р. МіньярGБєлоручев,
Ю. Найда, О. Петрова, Г. Почепцов, Я. Рецкер, Г. Рябов, В. Сдобников, С.
Семко, А. Федоров, І. Халєєва, М. Цвіллінг, Л. Черняховська, А. Швейцер
та ін.) та міжкультурної комунікації (В. Верещагін, В. Костомаров, В. СаG
фонова, С. ТерGМінасова, В. Фурманова, Л. Шкатова) формування мовної
особистості (Г. Богін, Л. Буєва, Л. Журавлева, Ю. Караулов, Т. Кокарева,
В. Костомаров, І. Резвицький, І. Халєєва, Л. Щерба); підвищення якості
навчання студентів іноземної мови як засобу міжкультурного та професійноG
го спілкування (М. Байрам, І. Зимняя, М. Карло, Г. Китайгородська, У.
Літллвуд, Е. Пассов, С. ТерGМінасова, В. Фурманова, Е. Шубін, C.
Finkbeiner, I. Laven, U. Novak, F. Smith, G. Westhoff); диференціації комунG
ікативної (Ю. Ємельянов, В. Жеребкіна, В. Кашницький, Т. Ліпатова, А.
Панфілова, Г. Трофімова та ін.), синонімічної (Н. Новосельцева), лінгвоG
комунікативної (Л. Демчук, Т. Ломтєва), соціокультурної (М. Боліна, С.
Колова, Е. Костіна, В. Сафонова та ін.), міжкультурної (Е. Бистрай, Н. ГальG
скова та ін.), перекладацької (І. Алексєєва, В. Комісаров, Л. Латишев, Р.
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Термін «компетентність» почали застосовувати для характеристики рівня
професійної підготовки фахівців порівняно недавно. Так, людина, що не є комG
петентною, не зможе повною мірою й у соціально значимих аспектах її реаліG
зувати. Поняття компетентність у психологоGпедагогічній літературі співвідноG
ситься з прикметником «компетентний». За С. Ожеговим, слово компетентG
ний тлумачиться як „обізнаний, авторитетний в певній сфері фахівець”, тобто
той, хто має якісь компетенції. Компетентність – це професійно сформована
якість особистості; професіоналізм працівника; властивість особистості педаG
гога, яка сприяє продуктивному розв’язанню поставлених завдань, спрямоG
ваних, у свою чергу, на формування особистості підростаючого покоління.

Складовою професійної компетентності майбутнього фахівцяGбудівельника
є комунікативна компетенція як одна з важливих у професійному і суспільG
ному житті. З одного боку, вона сприяє соціалізації особистості й відповідає
особистісним потребам, а з іншого, – забезпечує суспільство професійними
кадрами. У соціологічних і психологоGпедагогічних дослідженнях на сьогодні
не вироблено одностайності щодо визначення поняття комунікативна комG
петенція. Поняття комунікативний і комунікабельний уважаються тотожG
ними і вживаються на позначення здатної, схильної до комунікації людини,
зокрема, такої, що легко встановлює контакти і зв’язки.

У мовознавчій літературі термін «компетенція» знайшов своє витлумачення
в працях Н. Хомського [3] з посиланням на В. Гумбольдта і позначає
„здатність, необхідну для виконання певної, переважно мовленнєвої, діяльG
ності рідною мовою”. Компетентний мовець або слухач, на думку Н. ХомсьG
кого [3, с. 4], „повинен уміти продукувати необмежену кількість правильG
них у мовному відношенні речень за допомогою засвоєних мовних знаків і
правил їхнього поєднання; розуміти смисл висловлення, тобто бачити форG
мальну подібність або розбіжності в значеннях двох висловлень”. Учений
пов’язував теорію мовної компетенції здебільшого з ідеальними слухачамиG
співрозмовниками в однорідному мовному середовищі з тими, хто знає мову
на найвищому рівні й на кого не впливають такі психологічні чинники, як
обмеженість пам’яті, увага та інтерес, помилки у використанні мовних знань
у реальному спілкуванні.

Вивчення взаємодії комунікативної компетенції й поінформованості в
сфері національної культури сприяло появі моделі комунікативної лінгвістичної
здатності, розробленої Л. Бахманом, яка складалася з трьох основних комG
понентів: лінгвістичної компетенції;  стратегічної компетенції; психофізіолоG
гічних механізмів [4]. Лінгвістична компетенція – це знання мови в аспекті
організаційних і прагматичних здібностей. До перших належать: граматичG
на і текстуальна компетенції, до прагматичних – ілокутивна і соціолінгвістичG
на. Ці здібності в свою чергу кластеризуються на структурні субкомпоненти,
якGот: граматична компетенція – включає лексику, морфологію, синтаксис і
орфографію, текстуальна – засновується на когезії й риторичній організації,
стратегічна компетенція передбачає здатність виражати думки й емоції, що
зумовлює евристичну й творчу здатність і, нарешті, соціолінгвістична компеG
тенція пов’язується з орієнтацією в діалектних і стильових розбіжностях, з
природністю (автентичним використанням мови), з розумінням культурних
феноменів і риторичних фігур.

Характеризуючи поняття «компетентність», учені наголошують на тому,
що для демонстрації компетентності обов’язково потрібен контекст. КомпеG
тентність завжди є результатом, оскільки є характеристикою того, що може
робити фахівець. Компетентність є мірою того, що фахівець може робити у
конкретно визначений час [1]. Тому для розкриття досліджуваного поняття
„іншомовна комунікативна компетенція” необхідно розглянути взаємозв’яG
зок понять компетенція і компетентність, а також з’ясувати дефініції конG
цептуального поняття комунікативна компетенція в зарубіжних і вітчизняG
них працях.

Як відомо, фахова підготовка студентівGбудівельників у процесі вивчення
іноземних мов пов’язується із рівнем сформованості в них іншомовної коG
мунікативної компетенції, що передбачає використання іноземної мови як
засобу спілкування. Проблема іншомовної комунікативної компетенції майG
бутніх інженерівGбудівельників значно актуалізувалася останнім часом у зв’язG
ку, з одного боку, з розширенням міжнародних контактів у будівництві, заG
стосуванням зарубіжних інноваційних будівельних технологій та споруд, а з
іншого G функціональними і комунікативноGдоцільними особливостями мовG
леннєвого спілкування фахівцівGбудівельників на іноземній мові.

У науковій літературі диференціюють два близькі за значенням поняття і
пропонують трактувати поняття “компетенція” та “компетентність” як сиG
нонімічні лексичні структури, проте не тотожні за змістом, поняття компеG
тенції й компетентності [1]. Обидві категорії пов’язуються з професійною
підготовкою студентів будівельників.

У сучасній педагогічній науці (Ю. Варданян, М. Кабардов, Н. Кузьміна)
спостерігається тенденція до визначення іншомовної комунікативної компеG
тенції як такої, що характеризує професіоналізм особистості в розумінні й
відтворенні мови на рівні не тільки фонологічних, лексикоGграматичних і
країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних
цілей та особливостей ситуації спілкування. Професійну компетентність майG
бутнього фахівцяGбудівельника слід розглядати крізь призму його компетенцій,
тобто повноважень, в яких він орієнтується і навіть має певний досвід.

У філософських словниках дефініція «компетенція» витлумачується як
„достатні знання індивіда про предмет”. Педагогічні та психологічні словниG
ки, дають більш чітке визначення поняття компетенції (лат. домагаюся, відпоG
відаю) у ширшому (повноваження, надані законом, статутом або іншим
актом конкретному органу чи посадовій особі) та вужчому (знання і досвід у
тій або іншій сфері) розумінні. Дефініція „компетенція” містить двозначність
поняття, що розглядається, з одного боку, як правомірність суб’єкта, а з іншоG
го – як його обізнаність із конкретних питань; відбиває як кількість, так і
якість знань і вмінь фахівця в певній сфері діяльності. Через це, компетенція
є важливою як у вимірах здатності фахівця не тільки добре орієнтуватися в
навколишньому світі, ефективно, автономно й творчо щось робити, але й
адекватно реагувати на різні нестандартні ситуації, що можуть постати в проG
цесі діяльності. Крім суто професійних знань та умінь, компетенція містить
такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, коG
мунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити тощо.
Компетенція трансформує уміння й знання в новій ситуації.
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здатності, розробленої Л. Бахманом, яка складалася з трьох основних комG
понентів: лінгвістичної компетенції;  стратегічної компетенції; психофізіолоG
гічних механізмів [4]. Лінгвістична компетенція – це знання мови в аспекті
організаційних і прагматичних здібностей. До перших належать: граматичG
на і текстуальна компетенції, до прагматичних – ілокутивна і соціолінгвістичG
на. Ці здібності в свою чергу кластеризуються на структурні субкомпоненти,
якGот: граматична компетенція – включає лексику, морфологію, синтаксис і
орфографію, текстуальна – засновується на когезії й риторичній організації,
стратегічна компетенція передбачає здатність виражати думки й емоції, що
зумовлює евристичну й творчу здатність і, нарешті, соціолінгвістична компеG
тенція пов’язується з орієнтацією в діалектних і стильових розбіжностях, з
природністю (автентичним використанням мови), з розумінням культурних
феноменів і риторичних фігур.

Характеризуючи поняття «компетентність», учені наголошують на тому,
що для демонстрації компетентності обов’язково потрібен контекст. КомпеG
тентність завжди є результатом, оскільки є характеристикою того, що може
робити фахівець. Компетентність є мірою того, що фахівець може робити у
конкретно визначений час [1]. Тому для розкриття досліджуваного поняття
„іншомовна комунікативна компетенція” необхідно розглянути взаємозв’яG
зок понять компетенція і компетентність, а також з’ясувати дефініції конG
цептуального поняття комунікативна компетенція в зарубіжних і вітчизняG
них працях.

Як відомо, фахова підготовка студентівGбудівельників у процесі вивчення
іноземних мов пов’язується із рівнем сформованості в них іншомовної коG
мунікативної компетенції, що передбачає використання іноземної мови як
засобу спілкування. Проблема іншомовної комунікативної компетенції майG
бутніх інженерівGбудівельників значно актуалізувалася останнім часом у зв’язG
ку, з одного боку, з розширенням міжнародних контактів у будівництві, заG
стосуванням зарубіжних інноваційних будівельних технологій та споруд, а з
іншого G функціональними і комунікативноGдоцільними особливостями мовG
леннєвого спілкування фахівцівGбудівельників на іноземній мові.

У науковій літературі диференціюють два близькі за значенням поняття і
пропонують трактувати поняття “компетенція” та “компетентність” як сиG
нонімічні лексичні структури, проте не тотожні за змістом, поняття компеG
тенції й компетентності [1]. Обидві категорії пов’язуються з професійною
підготовкою студентів будівельників.

У сучасній педагогічній науці (Ю. Варданян, М. Кабардов, Н. Кузьміна)
спостерігається тенденція до визначення іншомовної комунікативної компеG
тенції як такої, що характеризує професіоналізм особистості в розумінні й
відтворенні мови на рівні не тільки фонологічних, лексикоGграматичних і
країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних
цілей та особливостей ситуації спілкування. Професійну компетентність майG
бутнього фахівцяGбудівельника слід розглядати крізь призму його компетенцій,
тобто повноважень, в яких він орієнтується і навіть має певний досвід.

У філософських словниках дефініція «компетенція» витлумачується як
„достатні знання індивіда про предмет”. Педагогічні та психологічні словниG
ки, дають більш чітке визначення поняття компетенції (лат. домагаюся, відпоG
відаю) у ширшому (повноваження, надані законом, статутом або іншим
актом конкретному органу чи посадовій особі) та вужчому (знання і досвід у
тій або іншій сфері) розумінні. Дефініція „компетенція” містить двозначність
поняття, що розглядається, з одного боку, як правомірність суб’єкта, а з іншоG
го – як його обізнаність із конкретних питань; відбиває як кількість, так і
якість знань і вмінь фахівця в певній сфері діяльності. Через це, компетенція
є важливою як у вимірах здатності фахівця не тільки добре орієнтуватися в
навколишньому світі, ефективно, автономно й творчо щось робити, але й
адекватно реагувати на різні нестандартні ситуації, що можуть постати в проG
цесі діяльності. Крім суто професійних знань та умінь, компетенція містить
такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, коG
мунікативні здібності, уміння вчитися, оцінювати, логічно мислити тощо.
Компетенція трансформує уміння й знання в новій ситуації.
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сові через чітко визначену систему мовних категорій, їх значень та формальG
них засобів відображення цих значень. Мовна компетенція може характеG
ризуватися через рівні, що виділяються за ознакою узагальнення розумової
діяльності: рівень запам’ятовування одиничних об’єктів, під час якого не
виникає лінгвістичних узагальнень (ті, хто навчається, не володіють
лінгвістичною термінологією; ними запам’ятовується конкретне слово, слоG
восполучення чи речення); рівень узагальнень, що усвідомлюються нечітко,
тобто мову вивчають без оволодіння теоретичних відомостей; рівень емпіричG
них узагальнень, коли узагальнення мовних явищ відбувається за зовнішніG
ми ознаками і не призводить до утворення наукових лінгвістичних понять;
рівень теоретичних узагальнень або рівень лінгвістичної абстракції;

Gпрагматична компетенція, шо передбачає наявність умінь уживати висG
ловлювання відповідно до комунікативних намірів мовця та ситуативних умов
мовлення (знання відповідностей між комунікативними намірами (інтенціG
ями) та висловлюваннями, що їх реалізують; знання відповідників між варG
іативною формою висловлювань, що реалізують один і той же намір, та сиG
туативними умовами мовленнєвого акту; уміння реалізовувати комунікативG
ний намір шляхом вибору мовленнєвої дії відповідно до вимог ситуації та лоG
гіки перебігу мовленнєвого акту).

Загалом, іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівцяG
будівельника передбачає такі здібності:

G здійснювати соціальноGпсихологічний прогноз комунікативної ситуації,
в якій має відбутися іншомовне спілкування;

G програмувати процес іншомовного спілкування, спираючись на
своєрідність комунікативної ситуації;

G занурюватися в соціальноGпсихологічну атмосферу ситуації міжкультурG
ної взаємодії під час іншомовного спілкування;

G здійснювати соціальноGпсихологічне управління процесами іншомовноG
го спілкування у процесі міжкультурної комунікації.

Висновки. Таким чином, наведені вище положення уможливлюють видG
ілення основних характеристик компетентного мовця: орієнтацію в ситуації
спілкування; застосування мовних засобів, що відповідають лексикоGграмаG
тичним законам конкретної мови; наявність системи знань, що дає змогу
здійснювати комунікацію в соціумі. При цьому іноземну мову необхідно розG
глядати як знання, якими майбутній інженерGбудівельник як мовець повиG
нен оволодіти, і як уміння користуватися нею у відповідній професійно зорG
ієнтованій ситуації, оскільки будьGяке висловлення має бути не тільки грамаG
тично правильно побудоване, але й адекватно відповідати ситуації.

Організація навчальної діяльності студентівGбудівельників на заняттях з
іноземної мови на основі компетентнісного підходу є досить ефективною.
Натомість, є «сильний» і «слабкий» варіанти комунікативного навчання іноG
земній мові на компетентнісній основі. Слабкий варіант, який є більшGменш
звичайною практикою останніх років, підкреслює важливість забезпечення
студентів можливостями використовувати іноземну мову для спілкування.
Сильний варіант комунікативного навчання, з іншого боку, припускає, що
іноземна мова засвоюється через спілкування, і якщо перший можна визнаG
чити як засвоєння для використання, то останній – використання іноземG

Еволюція поглядів на комунікативну та іншомовну компетенцію як склаG
дову професійної компетентності майбутнього фахівця зумовлена з’ясуванG
ням характеру взаємодії між комунікативною компетенцією й обізнаністю з
іншомовною культурою. Спираючись на моделі комунікативної компетентG
ності зарубіжних дослідників, російські та українські автори у своїх розвідG
ках виробили також кілька підходів до визначення характерних ознак складG
ників комунікативної компетенції.

Своєрідну структуру професійної компетентності спеціаліста, що дає змоG
гу переконатися у правильності висновків щодо необхідності розмежування
понять “компетентність”/”компетенція” та підпорядкування другого першоG
му, пропонує Л. Скалкін, який зазначає, що структура професійної компеG
тентності нараховує такі компоненти: суб’єктний, у якому виявляються рівень
власної активності майбутнього спеціаліста щодо актуалізації, реалізації, збеG
реження професійної компетентності; об’єктний, у якому виражений рівень
психологічного супроводу процесу побудови та здійснення професійної діяльG
ності; предметний, у якому вміщується характеристика рівня проміжних та
кінцевих результатів спеціаліста; пізнавальноGперетворювальних дій, які даG
ють змогу студентові використовувати навчальноGпізнавальну та професійG
ноGпрактичну діяльність (наприклад, комунікацію як діяльність) як джереG
ло розвитку готовності та можливості  самореалізації у сфері  трудової  діяльG
ності [2].

Особливості комунікативної компетенції студентаGбудівельника виявляG
ються через теоретичну підготовку в професійній галузі знань, а також міжоG
собистісного пізнання, міжособистісних стосунків, законів логіки та аргуменG
тації. Отже, сутність комунікативної компетенції студентаGбудівельника ми
розуміємо як сукупність достатньо сформованих професійних знань, умінь і
навичок, комунікативних та організаторських здібностей, здатності до саG
моконтролю, емпліцитної культури, вербальної та невербальної взаємодії.
Іншомовна комунікативна компетенція майбутнього будівельника визначаєтьG
ся також через витлумачення комплексного застосування ним мовних і неG
мовних засобів для іншомовного спілкування в конкретних професійних сиG
туаціях, уміння орієнтуватися в них під час міжкультурної взаємодії з зарубG
іжними партнерами.

Структура комунікативної компетенції характеризується достатньою
кількістю компонетів, які повною мірою знаходяться у взаємодії та взаємоG
зумовлюються, оскільки мають властивості варіативності, взаємозалежності,
інтегративності, кумулятивності, соціальної й особистісної значущості. ДотG
римуючись настанов Л. Скалкіна [2], який одним із перших в українській
методиці навчання іноземних мов запропонував власний погляд на структуG
ру комунікативної компетентності, ми в структурі останньої виокремили три
провідні складові:

Gмовленнєву компетенцію, що передбачає систему знань усіх рівнів (фоG
нетичного, лексичного, словотворчого, морфологічного та синтаксичного);
уміння правильного оперування мовними одиницями кожного рівня для поG
будови одиниць більш високого – комунікативних синтаксичних одиниць;

G мовну компетенцію, яка грунтується на системі знань понятійного катеG
горіального апарата науки про мову, що представлений у порівневому опиG
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сові через чітко визначену систему мовних категорій, їх значень та формальG
них засобів відображення цих значень. Мовна компетенція може характеG
ризуватися через рівні, що виділяються за ознакою узагальнення розумової
діяльності: рівень запам’ятовування одиничних об’єктів, під час якого не
виникає лінгвістичних узагальнень (ті, хто навчається, не володіють
лінгвістичною термінологією; ними запам’ятовується конкретне слово, слоG
восполучення чи речення); рівень узагальнень, що усвідомлюються нечітко,
тобто мову вивчають без оволодіння теоретичних відомостей; рівень емпіричG
них узагальнень, коли узагальнення мовних явищ відбувається за зовнішніG
ми ознаками і не призводить до утворення наукових лінгвістичних понять;
рівень теоретичних узагальнень або рівень лінгвістичної абстракції;

Gпрагматична компетенція, шо передбачає наявність умінь уживати висG
ловлювання відповідно до комунікативних намірів мовця та ситуативних умов
мовлення (знання відповідностей між комунікативними намірами (інтенціG
ями) та висловлюваннями, що їх реалізують; знання відповідників між варG
іативною формою висловлювань, що реалізують один і той же намір, та сиG
туативними умовами мовленнєвого акту; уміння реалізовувати комунікативG
ний намір шляхом вибору мовленнєвої дії відповідно до вимог ситуації та лоG
гіки перебігу мовленнєвого акту).

Загалом, іншомовна комунікативна компетенція майбутнього фахівцяG
будівельника передбачає такі здібності:

G здійснювати соціальноGпсихологічний прогноз комунікативної ситуації,
в якій має відбутися іншомовне спілкування;

G програмувати процес іншомовного спілкування, спираючись на
своєрідність комунікативної ситуації;

G занурюватися в соціальноGпсихологічну атмосферу ситуації міжкультурG
ної взаємодії під час іншомовного спілкування;

G здійснювати соціальноGпсихологічне управління процесами іншомовноG
го спілкування у процесі міжкультурної комунікації.

Висновки. Таким чином, наведені вище положення уможливлюють видG
ілення основних характеристик компетентного мовця: орієнтацію в ситуації
спілкування; застосування мовних засобів, що відповідають лексикоGграмаG
тичним законам конкретної мови; наявність системи знань, що дає змогу
здійснювати комунікацію в соціумі. При цьому іноземну мову необхідно розG
глядати як знання, якими майбутній інженерGбудівельник як мовець повиG
нен оволодіти, і як уміння користуватися нею у відповідній професійно зорG
ієнтованій ситуації, оскільки будьGяке висловлення має бути не тільки грамаG
тично правильно побудоване, але й адекватно відповідати ситуації.

Організація навчальної діяльності студентівGбудівельників на заняттях з
іноземної мови на основі компетентнісного підходу є досить ефективною.
Натомість, є «сильний» і «слабкий» варіанти комунікативного навчання іноG
земній мові на компетентнісній основі. Слабкий варіант, який є більшGменш
звичайною практикою останніх років, підкреслює важливість забезпечення
студентів можливостями використовувати іноземну мову для спілкування.
Сильний варіант комунікативного навчання, з іншого боку, припускає, що
іноземна мова засвоюється через спілкування, і якщо перший можна визнаG
чити як засвоєння для використання, то останній – використання іноземG

Еволюція поглядів на комунікативну та іншомовну компетенцію як склаG
дову професійної компетентності майбутнього фахівця зумовлена з’ясуванG
ням характеру взаємодії між комунікативною компетенцією й обізнаністю з
іншомовною культурою. Спираючись на моделі комунікативної компетентG
ності зарубіжних дослідників, російські та українські автори у своїх розвідG
ках виробили також кілька підходів до визначення характерних ознак складG
ників комунікативної компетенції.

Своєрідну структуру професійної компетентності спеціаліста, що дає змоG
гу переконатися у правильності висновків щодо необхідності розмежування
понять “компетентність”/”компетенція” та підпорядкування другого першоG
му, пропонує Л. Скалкін, який зазначає, що структура професійної компеG
тентності нараховує такі компоненти: суб’єктний, у якому виявляються рівень
власної активності майбутнього спеціаліста щодо актуалізації, реалізації, збеG
реження професійної компетентності; об’єктний, у якому виражений рівень
психологічного супроводу процесу побудови та здійснення професійної діяльG
ності; предметний, у якому вміщується характеристика рівня проміжних та
кінцевих результатів спеціаліста; пізнавальноGперетворювальних дій, які даG
ють змогу студентові використовувати навчальноGпізнавальну та професійG
ноGпрактичну діяльність (наприклад, комунікацію як діяльність) як джереG
ло розвитку готовності та можливості  самореалізації у сфері  трудової  діяльG
ності [2].

Особливості комунікативної компетенції студентаGбудівельника виявляG
ються через теоретичну підготовку в професійній галузі знань, а також міжоG
собистісного пізнання, міжособистісних стосунків, законів логіки та аргуменG
тації. Отже, сутність комунікативної компетенції студентаGбудівельника ми
розуміємо як сукупність достатньо сформованих професійних знань, умінь і
навичок, комунікативних та організаторських здібностей, здатності до саG
моконтролю, емпліцитної культури, вербальної та невербальної взаємодії.
Іншомовна комунікативна компетенція майбутнього будівельника визначаєтьG
ся також через витлумачення комплексного застосування ним мовних і неG
мовних засобів для іншомовного спілкування в конкретних професійних сиG
туаціях, уміння орієнтуватися в них під час міжкультурної взаємодії з зарубG
іжними партнерами.

Структура комунікативної компетенції характеризується достатньою
кількістю компонетів, які повною мірою знаходяться у взаємодії та взаємоG
зумовлюються, оскільки мають властивості варіативності, взаємозалежності,
інтегративності, кумулятивності, соціальної й особистісної значущості. ДотG
римуючись настанов Л. Скалкіна [2], який одним із перших в українській
методиці навчання іноземних мов запропонував власний погляд на структуG
ру комунікативної компетентності, ми в структурі останньої виокремили три
провідні складові:

Gмовленнєву компетенцію, що передбачає систему знань усіх рівнів (фоG
нетичного, лексичного, словотворчого, морфологічного та синтаксичного);
уміння правильного оперування мовними одиницями кожного рівня для поG
будови одиниць більш високого – комунікативних синтаксичних одиниць;

G мовну компетенцію, яка грунтується на системі знань понятійного катеG
горіального апарата науки про мову, що представлений у порівневому опиG
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Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.
Ушинського та Миколаївського національного університету імені В.О. СухоG
млинського. В експерименті брали участь 180 студентів означених факульG
тетів.

Поняття «експеримент» є неоднозначним. «Експеримент» (від лат.
еxperimentum – дослід,спроба) – це метод збору педагогічних фактів в спецG
іально створених умовах, що дають можливість вивчення та перевірки педаG
гогічних впливів згідно з проблемою дослідження; метод пізнання, при якоG
му психологоGпедагогічні явища вивчають у спеціально створених або контG
рольованих умовах [3]. Однак, деякі вчені наголошують, що експеримент
не є методом, а скоріше, групою методів [1:5]. Експеримент – це спеціально
організований досвід діагностики й перетворення педагогічної діяльності в
суворо фіксованих  і навмисно варійованих умовах, що дозволяє виявити
ступінь впливу окремих факторів чи умов на результати процесу. Щодо меG
тодики викладання іноземних мов, М. Ляховицький [2:43] розглядає ексG
перимент як метод досвідного пізнання закономірних зв’язків процесу наG
вчання іноземної мови, в якому зв’язки окремих елементів навчального проG
цесу варіюються в умовах, які враховуються, а об’єктом є процес навчання
іноземної мови в його загальних та окремих проявах.

Сучасна методика викладання іноземних мов як наука виокремлює в екG
сперименті такі фази, за В. Загвязинським і М. Поташником: 1) організація
експерименту (підготовка експерименту); 2) його реалізація / проведення;
3) констатація отриманих даних (оцінка результатів експерименту); 4) інтерG
претація даних  [1:19, 84].

На першому етапі експерименту було сформульовано гіпотезу, визначено
мету, завдання, структуру експерименту, виділено об’єкт контролю, криG
терії оцінювання дискурсивних умінь студентів, які перевірялися наприкінці
кожного семестру експериментального навчання (першого та другого) за
методикою формування англомовної усної дискурсивної компетенції у стуG
дентів мовних спеціальностей.

Проведення експерименту передбачало реалізацію таких його етапів: поG
шуковоGрозвідувального, констатувального, формувального і прикінцевого.
Проведення пошуковоGрозвідувального етапу експерименту означало провеG
дення анкетування студентів з метою виявлення їх ставлення до необхідності
формування АУДК у студентів мовних спеціальностей; констатувального –
проведення передекспериментального зрізу з метою встановлення рівня сфорG
мованості вмінь володіння АУДК у майбутніх учителів англійської мови, а
також наявних фахових знань з професійного спілкування; формувального
– проведення експериментального навчання за експериментальною моделG
лю формування АУДК у студентів мовних спеціальностей з використанням
розробленої системи вправ з метою перевірки дієвості цієї моделі. ПрикінцеG
вий етап включав проведення післяекспериментального (контрольного) зрізу
з метою встановлення підсумкового рівня сформованості вмінь володіння
АУДК.

В основному експерименті взяли участь студенти Південноукраїнського
національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського та МиколаїG
вського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Студенти  були

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОЇ УСНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ
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ження щодо формування англомовної усної дискурсивної компе.
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исследования формирования англоязычной устной дискурсивной
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N. Bershadskaya
The article presents the results of the experimental research in

English oral discourse competence formation of language department
students. The effectiveness of the training technique of English oral
discourse competence is proved.
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Експериментальна перевірка розробленої дидактичної моделі формуванG
ня англомовної усної дискурсивної компетенції (ФАУДК) у студентів мовних
спеціальностей  проходила на базі третіх курсів факультетів іноземних мов

них мов для їх засвоєння. У перспективі виникає запитання: при органіG
зації занять з іноземної мови ми навчаємо майбутніх інженерівGбудівельників
саме іноземній мові (через спілкування), або ми навчаємо їх спілкуванню
(через іноземну мову)?
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