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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ 
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Жарко О.О.
Київський державний коледж туризму та готельного господарства

У статті розглядається проблема формування комунікативної компетенції у студентів немовних спеціаль-
ностей при вивченні іноземної мови у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, також піднімається 
питання про важливість для студентів вміння використовувати свої знання в реальних життєвих ситуаці-
ях. Обґрунтовано доцільність та ефективність паралельного вивчення іноземної мови та культури, а саме: 
оволодіння студентами мовним компонентом комунікативної компетенції в навчальному процесі.
Ключові слова: комунікативна компетенція, іншомовне спілкування, студенти немовних спеціальностей, 
вивчення іноземної мови, заклади вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації.

Постановка проблеми. Поглиблення міжна-
родних зв’язків України, інтеграція до за-

гальноєвропейських структур підвищують роль 
іноземної мови як важливого засобу міжкуль-

турного спілкування. У зв’язку з цим виникає 
потреба оволодіння студентами немовних спе-
ціальностей у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів 
акредитації іноземною мовою.
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Знання іноземної мови дає студентам змогу 

бути більш конкурентоспроможними на європей-
ському ринку праці, брати участь у міжнародних 
навчальних програмах, програмах обміну, вигра-
вати гранти, встановлювати міжнародні зв’язки 
зі своїми колегами з інших країн світу.

Також студенти стають більш впевненими 
в собі і не відчувають інформаційної нестачі.

У загальній стратегії навчання іноземних сту-
дентів немовних спеціальностей у закладах ви-
щої освіти І-ІІ рівнів акредитації передбачена 
вимога щодо розвитку іншомовної комунікатив-
ної компетенції в професійній сфері спілкуван-
ня. Загальноєвропейські рекомендації з мовної 
освіти визначають основні напрями професійної 
підготовки фахівців, що передбачає досягнення 
студентами немовних спеціальностей достатньо-
го рівня іншомовної комунікативної компетенції 
у професійній сфері спілкування.

Згідно з освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців різних напрямів, важливим 
у вивченні іноземних мов студентів ЗВО І-ІІ рів-
нів акредитації є «формування необхідної кому-
нікативної спроможності у сферах професійного 
та ситуативного спілкування в усній та письмо-
вій формах» [2, с. 18].

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
формування комунікативної компетенції у сту-
дентів немовних спеціальностей завжди привер-
тала увагу дослідників. Для більшості студентів 
немовних спеціальностей ділове спілкування іно-
земною мовою є проблемним і не дає бажаних 
результатів. Ще декілька років тому на заняттях 
з іноземної мови на немовних спеціальностях ме-
тою було вивчення загальнонаукової літератури. 
Однак із розвитком потреб суспільства змінюва-
лись акценти вивчення іноземних мов у закладах 
вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, і нагальною 
потребою стало формування іншомовної комуні-
кативної компетентності. У сучасній психології 
мають місце різні підходи до розуміння комуні-
кативної компетентності. Слід також зазначити, 
що в більшості випадків психологи (як вітчизня-
ні, так і зарубіжні) дотримуються неоднозначних 
підходів до розуміння і вирішення такої проб-
леми (Г.В. Абрамович, Ю.П. Азаров, А.С. Андрі-
єнко, Г.В. Барабанова, Е.В. Бібікова, Л.П. Гапо-
ненко, Н.В. Кузьміна, Н.В. Логутіна, Л.І. Морська, 
Л.А. Петровська та ін.). Проблема розвитку ко-
мунікативної компетентності в процесі вивчення 
іноземної мови досліджувалась у працях Л. Бир-
кун, О. Вишневського, І. Зимньої, Ю. Пассова, 
Т. Сірик та ін.

Поняття комунікативної компетентності як 
узагальненої комунікативної властивості осо-
бистості, що включає розвинені комунікативні 
здібності та сформовані вміння та навички між-
особистісного спілкування, знання про основні 
його закономірності і правила прямо чи у зв’язку 
з дослідженням інших проблем розглядаються 
в роботах О. Бодальова, Ю. Ємельянова, В. Кан-
Калика, О. Киричука, Я. Коломинського, О. Кри-
лова, Н. Кузьміної, І. Ладанова, А. Панфілової, 
Л. Петровської, В. Сластьоніна, В. Семіченко, 
Н. Тарасевич, Т. Яценко та ін. Більшість вчених 
вважають комунікативну компетентність ваго-
мою складовою професійної компетентності, яка 
має в кожному виді діяльності свою специфіку.

В свою чергу, лексична компетенція є складовою 
частиною комунікативної компетенції, без набуття 
якої повноцінне спілкування є неможливим. Важ-
ливість формування саме цього аспекту компетен-
ції підкреслена у дослідженнях багатьох вітчизня-
них та зарубіжних вчених, таких як В.О. Артемов, 
І.М. Берман, Н.Г. Вишнякова, О.Б. Тарнопольський, 
С.П. Шатілов, R. Carter, M. McCarthy, M. Lewis, 
I. Nation, N. Schmitt, L. Taylor та ін. Вони, зокрема, 
вивчили процес функціонального оволодіння сту-
дентами лексикою з урахуванням закономірнос-
тей породження мовленнєвих висловлювань; до-
слідили способи і прийоми для розкриття значень 
іншомовних слів; проаналізували дію лексичного 
механізму в різних видах мовленнєвої діяльності 
[12, с. 45-67].

Мета статті. Теоретична та практична акту-
альність проблематики зумовила мету статті, а 
саме: дослідити проблему визначення комуніка-
тивної компетентності на сучасному етапі роз-
витку психологічної науки. Для досягнення по-
ставленої мети було виконано такі завдання: 
проаналізовано основні підходи до визначення 
понять комунікативної компетентності загальній 
стратегії навчання іноземної мови студентів не-
мовних спеціальностей у закладах вищої освіти 
І-ІІ рівнів акредитації.

В умовах пошуку шляхів оптимізації навчаль-
ного процесу перед викладачами ЗВО І-ІІ рівнів 
акредитації постає завдання створення ефектив-
ної методики формування комунікативної компе-
тенції у студентів немовних спеціальностей.

Комунікативна компетентність означає те, що 
кожному висловлюванню притаманні свої прави-
ла, які підпорядковуються загальним правилам 
граматики, і засвоєння яких забезпечує спро-
можність використовувати мову в процесі кому-
нікації. Суть комунікативної компетентності роз-
кривається через прагматичний, дискурсивний 
та інформативний компоненти. Комунікативна 
прагматичність означає готовність передава-
ти комунікативний зміст у конкретній ситуації 
спілкування [5]. Під дискурсивним компонентом 
розуміють правила побудови змісту конкретного 
висловлювання [7].

Процес формування комунікативної компе-
тентності є складним і залежить від багатьох 
чинників: індивідуальних особливостей, віку, пси-
холого-педагогічних умов, соціокультурних осо-
бливостей макро- і мікросередовища тощо. Сут-
тєвий вплив на її формування мають соціальні 
інститути навчання та виховання: сім’я, навчаль-
ний заклад, заклади організації дозвілля, засоби 
масової комунікації тощо, завдяки яким форму-
ється свідомість, світогляд особистості, її мораль-
ні якості, накопичення досвіду міжособистісного 
спілкування, реалізація особистістю своїх можли-
востей у різних видах суспільної діяльності.

Головним завданням вивчення іноземної мови 
є формування і розвиток комунікативних мовних 
навичок. На заняттях студенти працюють із су-
часними автентичними підручниками, які дають 
змогу оволодіти граматичним матеріалом, про-
слуховувати аудіо записи, переглядати відео, 
читати тексти відповідної тематики, надають не-
обхідний лексичний запас для повноцінного спіл-
кування. Для того щоб зробити процес навчання 
більш цікавим і продуктивним необхідно засто-
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совувати комунікативний метод навчання. Кому-
нікативна спрямованість навчання – передумо-
ва успіху в практичному оволодінні студентами 
іноземною мовою. Як показує практика, цьому 
значною мірою сприяє атмосфера колективного 
спілкування, організованого на основі комуніка-
тивних ситуацій. Ситуації стимулюють студентів 
до комунікативно мотивованого виконання мов-
леннєвих дій, а спілкування в таких ситуаціях 
дає студентам змогу свідомо засвоїти іншомов-
ний матеріал. 

Метою навчання іноземних мов є не система 
мови, а іншомовна мовленнєва діяльність, причо-
му не сама по собі, а як засіб міжкультурної вза-
ємодії. Мова – елемент культури, він функціонує 
в рамках певної культури. Ми повинні бути зна-
йомі з особливостями цієї культури, особливостями 
функціонування мови в цій культурі. Мова йде про 
необхідність формування країнознавчий компе-
тенції. Предметом мовної діяльності є думка. Мова 
ж – засіб формування і формулювання думки.

Комунікативна компетенція складається 
з кількох видів:

– мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забез-
печує оволодіння мовним матеріалом з метою ви-
користання його в усному і писемному мовленні;

– мовленнєвої компетенції, яка пов’язана 
з формуванням умінь і навичок спілкуватися 
в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудію-
ванні, говорінні (монолог, діалог), читанні, письмі;

– соціокультурної компетенції, яка передба-
чає засвоєння знань соціокультурних особливос-
тей країни, мова якої вивчається, культурних 
цінностей та морально-етичних норм свого та ін-
ших народів, а також формування умінь їх ви-
користовувати у практичній діяльності;

– соціолінгвістичної компетенції, яка забез-
печує формування користуватися у процесі 
спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), 
особливими правилами мовленнєвої поведінки, 
характерними для країни, мова якої вивчається;

– загально навчальних компетенцій, що спри-
яють оволодінню студентами стратегіями мов-
леннєвої діяльності, спрямованої на розв’язання 
навчальних завдань і життєвих проблем.

Реалізація комунікативного підходу у на-
вчальному процесі з іноземної мови означає, що 
формування комунікативної компетенції від-
бувається шляхом і завдяки здійсненню іншо-
мовної мовленнєвої діяльності. Іншими словами, 
оволодіння засобами спілкування (фонетичними, 
лексичними, граматичними) спрямоване на їх 
практичне застосування у процесі спілкування. 
Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, чи-
тання та письма здійснюється шляхом реалізації 
цих видів мовленнєвої діяльності у процесі на-
вчання в умовах, що моделюють ситуації реаль-
ного спілкування.

Велике значення має діалогічне та моноло-
гічне мовлення. У цьому процесі можуть бути 
задіяні декілька учасників. З позицій комуніка-
тивного підходу процес, навчання іноземної мови 
будується адекватно реальному процесу мовлен-
нєвого спілкування, тобто процес навчання є мо-
деллю процесу мовленнєвої комунікації. Макси-
мальне зближення процесів навчання і реального 
спілкування за такими найважливішими пара-
метрами, як комунікативно-вмотивована мовлен-

нєва поведінка викладача та студентів, а також 
предметність процесу спілкування забезпечуєть-
ся ретельним відбором комунікативно-мовленнє-
вих намірів, тем, ситуацій, які віддзеркалюють 
інтереси та потреби студентів. Потрібне спілку-
вання – емоційно забарвлене, пронизане пере-
живаннями, що приносить радість, зацікавле-
ність і створює передумови успіху як у навчанні, 
так і в повсякденному житті [11, с. 13].

Крім того, застосування комунікативно-орієн-
тованої граматики надає мені змогу повноцінно 
здійснювати індивідуалізацію навчання та підви-
щувати його мотивацію. Комунікативно-орієнто-
вана граматика іноземної мови включає навчаль-
ний граматичний матеріал, призначений для 
формування граматичних навичок і вмінь. 

У процесі формування комунікативної компе-
тенції студентів на заняттях з іноземної мови слід 
орієнтуватися передусім на міжособистісне, між-
групове вербальне спілкування – найефективніші 
види взаємодії людей (М.Н. Корнєв, А.Б. Ковален-
ко, В. Квінн та ін.). Саме міжособистісне спілку-
вання є однією з форм задоволення комунікатив-
них потреб людини, воно сприяє самовираженню 
особистості, повному взаєморозумінню співроз-
мовників і, нарешті, швидкому отриманню необ-
хідної інформації. Діалог є засобом безпосеред-
нього спілкування (В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, 
О.В. Киричук). Такий підхід дає реальну можли-
вість об'єднання двох методологічних установок: 
діяльнісної (встановлення міжособистісної вза-
ємодії як засобу і побічного продукту спільної ді-
яльності) та особистісної (досягнення взаєморозу-
міння як мети і прямого продукту міжособистісної 
взаємодії). У діалогічному спілкуванні «обличчям 
до обличчя» (face to face) з носіями іншої мови для 
досягнення комунікативної мети особливо важли-
во орієнтуватись у соціальному та культурному 
контекстах комунікації [2].

Засобами комунікативної діяльності є різні зна-
кові системи, передусім мовлення. Важливою є кон-
цепція «мовленнєвого спілкування», запропонована 
О.О. Леонтьевим, де спілкування розглядається 
передусім як мовленнєва діяльність, котра аналі-
зується у взаємозв'язку зі спілкуванням і з точки 
зору її психологічної обумовленості [6, с. 25].

І.О. Зимня, розвиваючи концепцію О.О. Леон-
тьєва, розглядає вербальне спілкування як сус-
пільно-комунікативну діяльність [4, с. 98]. 

Можна стверджувати, що у сучасній соціаль-
ній психології, психолінгвістиці, методиці викла-
дання мов (Т.М. Дрідзе, І.О. Зимня, О.О. Леон-
тьев, G. Miller, Ch. Osgoud, T. Sibeok, D. Wort 
та ін.) поширений саме такий підхід до мовлен-
нєвої комунікації. На думку Т.М. Дрідзе, сьогодні 
він набуває особливого значення [3, с. 30] і є най-
більш прийнятним у сучасних умовах навчання 
іноземних мов.

Таким чином, розвиток саме комунікативної 
компетенції привертає все більше і більше ува-
ги. Здатність студентів спілкуватися іноземною 
мовою забезпечується формуванням у них ін-
шомовної комунікативної компетенції, зміст якої 
зумовлений наступними видами компетенцій, які 
теж включають цілий ряд компетенцій:

1) мовною;
2) мовленнєвою;
3) соціокультурною.
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види компетенцій: уміння в аудіюванні, говорін-
ні, читанні та письмі. Окремі компетенції можуть 
бути ще більше деталізовані. Наприклад, компе-
тенція у говорінні включає компетенцію в діало-
гічному мовленні та компетенцію в монологічно-
му мовленні, отже необхідно формувати вміння 
користуватися обома формами мовлення [8, с. 42]. 
Мовленнєва компетенція – вираження, інтерпре-
тація і обговорення пов’язане із взаємодією двох 
або більше осіб, які належать до однієї або різних 
мовних спільнот [1, с. 52].

Специфіка іноземної мови як навчального 
предмету дозволяє здійснювати безпосередній 
вплив на особистісні якості людини, розвиток їх 
творчості, формування системи знань і понять. 
Вивчення іноземної мови накладає відбиток на 
всі психічні процеси того, хто її вивчає: особли-
вими є процеси відчуття і сприймання, де особли-
во важлива диференційована слухова і моторна 
чуттєвість. Особливу важливу і своєрідну роль 
в процесі оволодіння іноземною мовою відіграє 
мислення. Не можна не відмітити важливу роль 
позитивних емоцій під час вивчення іноземної 
мови. Оволодіння іншомовною культурою перед-
бачає чітку організацію волі та уваги. 

Викладання іноземної мови в немовних закла-
дах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації пов’язано 
з особливими проблемами, зв’язаних з деформа-
цією гуманітарної, просвітницької та навчально-
виховної функції освіти і порушенням співвідно-
шення підсистем методів навчання. 

Специфіка дисципліни полягає в тому, що про-
відним компонентом змісту навчання є не основи 
наук, а розвиток комунікативних видів мовленнє-
вої діяльності – говоріння, аудіювання, читання, 
письма. Згідно з психологічною теорією діяльності, 
навчання будь-якого виду діяльності відбувається 
в процесі виконання цієї діяльності, дій та опера-
цій, пов'язаних із нею. Тому для навчання студен-
тів різним видам мовленнєвої діяльності необхідно 
надати кожному з них можливість практично-
го оволодіння тим або іншим її видом. Оскільки 
в основі формування умінь в будь-якому вигляді 
іншомовної мовленнєвої діяльності лежать кому-
нікативні навички, пріоритет у навчанні інозем-
них мов має бути за усними вправами. У цьому 
полягає основна специфіка дисципліни та основна 
трудність викладання, особливо якщо мова йде 
про формування умінь говоріння [10]. 

У спілкуванні пізнання пов'язане з комуніка-
цією, а відтак, спілкування може бути ідентифі-
ковано як комунікативно-пізнавальний процес 
(Т.М. Дрідзе).

При аналізі комунікативної компетентності, 
періодичні видання, Інтернет та телебачення, 
є одними з найпоширеніших джерел повідомлен-
ня інформації, якими користується суспільство. 
Робота студентів з газетами та журналами на 
заняттях з іноземної мови допомагає не тільки 
зняттю бар'єра, що закриває доступ до світової 
інформаційної системи, але й формуванню осо-
бистості як активного члена суспільства, а також 
дає можливість студентам оволодіти унікальним 
тематичним розмаїттям лексики і є основою для 
комунікативної діяльності. 

Спілкування з носіями іноземної мови за допо-
могою е-mail, організоване в телекомунікаційних 

мережах, використання різноманітних ресурсів 
навчальної інформації для накопичення дидактич-
них матеріалів, сприятиме: 1. Формуванню культу-
ри спілкування, розвиткові комунікативних нави-
чок, що є дуже важливим при вивченні іноземної 
мови. 2. Створенню мовного середовища при теле-
комунікаційних контактах з носіями мови. 3. Підви-
щенню мотивації у вивченні іноземної мови. 

Комунікативна компетентність студента –  
це поєднання його лінгвістичної, соціальної 
та іншомовної компетентності. Формування кому-
нікативної компетентності у студентів немовних 
спеціальностей при вивченні іноземної мови у за-
кладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації забез-
печується насамперед через зміст навчання, його 
тематичну організацію, орієнтованого на дану ка-
тегорію майбутніх спеціалістів та недостатньою 
кількістю практичних годин на вивчення іноземної 
мови у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. Систематична 
робота над покращенням вимови і словникового 
запасу, міжпредметні зв'язки з основними дисци-
плінами, використання Інтернету, газет та жур-
налів з іноземної мови – всі ці фактори сприяють 
оволодінню студентами мовним компонентом ко-
мунікативної компетенції в навчальному процесі.

Соціально-економічна ситуація, котра скла-
лася на сьогодні, розкриває перед майбутніми 
спеціалістами нові можливості самореалізації, 
яка може здійснюватися не тільки через спіл-
кування із зарубіжними колегами та партнера-
ми, але й через здійснення професійної діяль-
ності в умовах іншомовного суспільства. У цьому 
зв’язку необхідно спрямовувати навчальну ді-
яльність навчаючих на формування здібностей 
реалізації професійної діяльності та формуван-
ня іншомовної професійної компетентності. На-
вчання іноземної мови майбутніх фахівців пови-
нно розглядатись крізь призму їхньої подальшої 
професійної діяльності. Важливим завданням 
навчання іноземної мови за професійним спря-
муванням є формування спеціалізованої компе-
тенції у сферах професійного та ситуативного 
спілкування, оволодіння новітньою фаховою ін-
формацією через іноземні джерела.

Отже, можна зробити висновок, що комуніка-
тивна компетенція розглядається науковцями як 
у широкому, так і у вузькому значеннях: у ши-
рокому – вона складається з мовної, мовленнєвої, 
соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсив-
ної та стратегічної компетенцій; у вузькому — 
як практичне опанування учнями мовленнєвими 
вміннями на рівні, достатньому для здійснення 
іншомовного спілкування в чотирьох видах мов-
леннєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читан-
ні, письмі в типових ситуаціях.

Ефективність формування комунікативної 
компетенції зумовлена низкою психологічних 
і педагогічних факторів, які можна визначити як 
суттєві обставини, що впливають на успішність 
розвитку спілкування у майбутніх спеціаліс-
тів. Фактори успішності базуються на структу-
рі навчальної діяльності, яка надає змогу іден-
тифікувати їх з її структурними компонентами 
створення умов для розвитку внутрішньої моти-
вації до спілкування, удосконалення навчально- 
виховного процесу за рахунок включення сту-
дентів в процес обговорення конкретних ситуа-
цій, виходячи з їхньої фахової діяльності.
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Висновки. Теоретичний аналіз проблеми дослід-
ження надає підстави стверджувати, що іншомовна 
комунікація можлива за умови володіння суб’єктами 
іншомовного спілкування мовою як засобом комуні-
кації. Рівень ефективності комунікативного процесу 
зумовлений рівнем сформованості іншомовної ко-
мунікативної компетентності суб’єктів. Компетент-
ність – це стійка готовність і здатність людини до 
якої-небудь діяльності «зі знанням справи». Звідси 
визначення іншомовної комунікативної компетент-
ності як інтегративного утворення особистості, яке 
має складну структуру і виступає як взаємодія 
і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної 
та комунікативної компетенцій, рівень сформова-

ності яких дає можливість майбутньому спеціалісту 
ефективно здійснювати іншомовну, а отже, міжмов-
ну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію.

Підсумовуючи викладене, можна констатува-
ти, що метою вивчення іноземної мови професій-
ного спілкування у вищому немовному закладі 
є підготовка студентів до ефективної комунікації 
в їхньому професійному середовищі. Перспек-
тивним напрямом наукових досліджень іншомов-
ної професійної комунікативної компетентності 
може стати розроблення дидактичної моделі її 
формування у студентів закладів вищої освіти 
І-ІІ рівнів акредитації з урахуванням можливос-
тей інформаційних освітніх технологій.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 
НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ І-ІІ УРОВНЕЙ АКРЕДИТАЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования комуникативной компетенции для студентов не-
языковых специальностей при изучении иностранного языка в заведениях высщего образования  
І-ІІ уровнях акредитации, также поднимается вопрос о важности для студентов умения использо-
вать свои знания в реальных жизненных ситуациях. Обоснована целесообразность и эффективность 
параллельного изучения иностранного языка и культуры, а именно: овладение студентами языковым 
компонентом коммуникативной компетенции в учебном процессе.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, иноязычное общение, студенты неязыковых спе-
циальностей, заведения высщего образования І-ІІ уровней акредитации.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENSE 
FOR THE STUDENTS OF NONLINGUISTIC SPECIALITIES 
IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT THE ESTABLISHMENTS 
OF HIGH EDUCATION OF THE І-ST AND ІІ-ND ACCREDITATION LEVELS

Summary
The problem of communicative competense formation for the students of nonlinguistic specialities in lean-
ing a foreign language at the establishments of high education of the I-st and II-nd accreditation levels is 
examined in this article, the article includes the question about importance for the students of ability to 
use the knowledge in the real vital situations. Expediency and efficiency of parallel study of English and 
culture are justified, to master the language component of communicative competense for the students in 
an educational process.
Keywords: communicative competence, foreign language communication, students of nonlinguistic speci-
alities, establishments of high education of the Ist and IInd accreditation levels. 


