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ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. В статті розглядаються шляхи та засоби формування комунікативної компетенції під час ви-
вчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти. Принцип комунікативності є провідним мето-
дичним принципом, який сприяє успішному досягненню головної мети навчання іноземної мови в немов-
них закладах вищої освіти – навчити студентів здійснювати іншомовне мовленнєве спілкування в межах 
засвоєного навчального матеріалу. Загальна стратегія навчання іноземних мов у закладах вищої освіти 
визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психолого-педагогічних 
і суміжних наук. Основною метою навчання іноземної мови є формування у студентів комунікативної 
компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь ви-
користовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.
Ключові слова: заклад вищої освіти, комунікативна компетенція, навчання іноземної мови, міжкультурне 
спілкування, методи навчання, навчальна діяльність.
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WAYS AND MEANS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION IN LEARNING 
FOREIGN LANGUAGE AT NONLINGUISTIC INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

Summary. The ways and means of communicative competence formation in leaning foreign language at the 
institutions of higher education is investigated in this article. The purpose of teaching a foreign language at the 
institutions of higher education at the present stage is to master students' communicative competences, which 
will enable them to realize their knowledge and skills for solving concrete communication problems in real life 
situations. Foreign language acts as a means of communication, communication with representatives of other 
nations; after all, cultural and intercultural approaches continue to develop in learning within the frame-
work of the "dialogue of cultures" concept, in order to form polylinguistic literacy of students. Consequently,  
in a modern institution of higher education there should be no place for such processes as scratching, thought-
less promise of texts in a foreign language, which have no practical value for future life of students. Students 
should be trained on the basis of high-quality, up-to-date authentic learning material for the conscious use of 
a foreign language in future life and work. After all, the good knowledge of foreign languages is now and will 
continue to remain one of the leading requirements of employers. The principle of communication is a leading 
methodical principle which conduces to the successful achievement of the main goal in foreign language teach-
ing at the institutions of higher education – teaching students to put into practice foreign speech communica-
tion within studied educational material. The general strategy of foreign language teaching at the institutions 
of higher education is determined by needs of modern society and the level of development linguistic, physi-
ological, pedagogical and adjacent sciences. The communicative aim is priority in learning providing activity 
organization which is directed to students’ communication possessing in oral and written forms. The main goal 
of foreign language teaching is a communicative competence formation that means language possessing as a 
way of intercultural communication, development of skills in using foreign language as a tool in a dialogue 
between cultures and civilizations of modern world.
Keywords: institutions of higher education, communicative competence, foreign language teaching, 
intercultural communication, methods of teaching, teaching activity.

Постановка проблеми. Сучасний стан 
міжнародних зв’язків України, вихід її 

у європейський та світовий простори, нові полі-
тичні, соціально-економічні та культурні реалії 
вимагають підвищення статусу іноземних мов 
у нашій країні.

Іноземна мова є важливим засобом міжкуль-
турного спілкування, вона сприяє вербальному 
порозумінню громадян різних країн, забезпечує 
такий рівень їхнього культурного розвитку, який 
дозволяє вільно орієнтуватись і комфортно почу-
ватись у країні, мова якої вивчається. У зв’язку 
з цим актуальною стає позиція, за якої здатність 
зрозуміти представника іншої культури залежить 
не тільки від коректного використання мовних 
одиниць, але й від особливих умінь розуміти нор-
ми його культури, у тому числі мовленнєвої пове-
дінки у різноманітних ситуаціях спілкування.

Загальна стратегія навчання іноземних мов 
у закладах вищої освіти визначається потребами 
сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвіс-
тичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. 
Цією стратегією є комунікативний підхід, який 
зумовлює практичну мету навчання й вивчення 
іноземних мов, а саме: формування і розвитку 
міжкультурної комунікативної компетенції.

Концепція навчання іноземних мов, програ-
ми з іноземної мови для немовних закладів ви-
щої освіти визначають основну мету навчання, 
яка полягає у формуванні у студентів комуніка-
тивної компетенції, що розвиток умінь викорис-
товувати іноземну мову як інструмент у діалозі 
культур на основі комунікативно-орієнтовано-
го підходу до навчання. Мова виступає як засіб 
пізнання картини світу, залучення до цінностей 
створених іншими народами. Одночасно мова – 
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це ключ до відкриття унікальності і своєрідності, 
власної самобутності.

Пріоритетною є комунікативна мета у нав-
чанні, що передбачає таку організацію діяль-
ності, яка спрямована на оволодіння студентами 
спілкуванням в усній та писемній формах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Комунікативний підхід у навчанні інозем-
них мов визначився в результаті методичного 
осмислення наукових досягнень в галузі лінг-
вістики – теорії комунікативної лінгвістики 
і психології та теорії діяльності, що знайшло ві-
дображення в роботах з психології та методики 
навчання іноземних мов таких вчених як Леон-
тьєв О.О., Зимня І.О., Пассов Ю.І., Шатілов С.Ф., 
Рогова Г.В. та інші [13]. 

Вченими-методистами (Пассов Ю.І., Скал-
кін В.Л., Шубін Е.П. та ін.) визначені численні 
типові комунікативні ситуації, які, за критерієм 
схожості, об’єднуються у великі групи, утворюючі 
так звану сферу спілкування [10].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На сучасному етапі розвитку 
науки в Україні можна напевно сказати, що часи, 
коли достатнім доказом опанування мови було 
вміння перекладати з іноземної мови та навпаки 
адаптованих, неаутентичних текстів вже пройшли.

В своїй роботі ми звертаємо увагу на те, що 
сьогодні відбувається реформування навчально-
го процесу в вузах України відповідно із загаль-
ноєвропейськими вимогами до якості освіти: ін-
форматизація освітнього простору, інтеграційні 
процеси в сучасній вітчизняній освіті, налаго-
дження українськими закладами вищої освіти 
співпраці з європейським навчальними закла-
дами в сфері навчальної та наукової діяльності, 
студентські міжнародні обміни.

В умовах реформування вищої школи мають 
змінюватися також і освітні технології викла-
дання іноземних мов. Сама мовна освіта теж по-
ступово модернізується через впровадження мо-
дульно-рейтингової системи навчання іноземних 
мов, міждисциплінарна інтеграція, демократи-
зація та економізація освіти викликає до життя 
інновацій складові викладання іноземних мов. 
Все це ставить до викладання та викладача іно-
земної мови в немовних вузах нові вимоги.

Метою навчання іноземної мови в вищій шко-
лі на сучасному етапі є оволодіння студентами 
комунікативними компетенціями, що дозволять 
реалізувати їхні знання, уміння, навички для 
розв’язання конкретних комунікативних за-
вдань в реальних життєвих ситуаціях. Іноземна 
мова виступає як засіб комунікації, спілкування 
з представниками інших націй, адже, в освіті 
продовжує розвиватися і надалі культуроло-
гічний або інтеркультурний підхід у навчанні 
в рамках концепції «діалогу культур», з метою 
формування полімовної грамотності студентів.

Отже, в сучасному закладі вищої освіти не має 
бути місця для таких процесів, як зазубрювання, 
бездумне завчання текстів на іноземній мові, що 
не мають практичної цінності для майбутньої 
життєдіяльності студентів. 

Студенти мають бути підготовлені на основі 
якісного сучасного аутентичного навчального ма-
теріалу до свідомого використання іноземної мови 
в подальшому житті та роботі. Адже гарне знання 

іноземних мов є зараз і продовжуватиме залишати-
ся надалі однією з провідних вимог роботодавців.

Мета статті. Проаналізувати особливості 
процесу навчання іноземної мови в немовних за-
кладах вищої освіти, шляхи та засоби формуван-
ня комунікативної компетенції студентів у всіх 
видах мовленнєвої діяльності, та на всіх ступе-
нях навчання. 

Виклад основного матеріалу. Основною 
метою навчання іноземної мови є формування 
у студентів комунікативної компетенції, що озна-
чає оволодіння мовою як засобом між культурно-
го спілкування, розвиток умінь використовувати 
іноземну мову як інструмент у діалозі культур 
і цивілізацій сучасного світу.

Ця мета передбачає досягнення студентами 
такого рівня комунікативної компетенції, який 
був би достатнім для здійснення спілкування 
в усній (говоріння, аудіювання) та писемній 
(читання, письмо) формах у межах визначених 
комунікативних сфер, тематики ситуативного 
мовлення та на основі вивченого мовного і мов-
леннєвого матеріалу.

Комунікативна компетенція складається 
з кількох видів:

– мовної (лінгвістичної) компетенції, яка за-
безпечує оволодіння студентами мовним матері-
алом з метою використання його в усному і пи-
семному мовленні;

– мовленнєвої компетенції, яка пов’язана 
з формуванням у студенів умінь і навичок спіл-
куватися в чотирьох видах мовленнєвої діяль-
ності: аудіюванні, говорінні (монолог, діалог), 
читанні, письмі;

– соціокультурної компетенції, яка передба-
чає засвоєння студентами знань соціокультурних 
особливостей країни, мова якої вивчається, куль-
турних цінностей та морально-етичних норм сво-
го та інших народів, а також формування умінь 
їх використовувати у практичній діяльності;

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

– загальнонавчальних компетенцій, що спри-
яють оволодінню студентами стратегіями мов-
леннєвої діяльності, спрямованої на розв’язання 
навчальних завдань і життєвих проблем [5].

Кожний етап навчання характеризується не 
тільки різною тематикою і обсягом навчального 
матеріалу для навчання спілкування, але й різно-
манітними засобами, методами, формами і видами 
навчальної діяльності відповідно до рівня розвитку 
студентів, їхніх інтересів, досвіду. У зв’язку з цим 
кожний етап повинен мати свої цілі і завдання.

Реалізація комунікативного підходу у на-
вчальному процесі з іноземної мови означає, що 
формування комунікативної компетенції студен-
тів відбувається шляхом і завдяки здійсненню 
студентом іншомовної мовленнєвої діяльності. 
Іншими словами, оволодіння засобами спілкуван-
ня (фонетичними, лексичними, граматичними) 
спрямоване на їх практичне застосування у про-
цесі спілкування. Оволодіння уміннями говорін-
ня, аудіювання, читання та письма здійснюється 
шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяль-
ності у процесі навчання в умовах, що моделюють 
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ситуації реального спілкування. У зв’язку з цим 
навчальна діяльність студентів зорганізується та-
ким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії 
з мовленнєвим матеріалом для вирішення кому-
нікативних завдань, спрямованих на досягнення 
цілей та намірів спілкування [13].

Спілкування людей в реальному житті відбу-
вається завдяки виникненню потреби в реалізації 
певного комунікативного наміру, досягнення або 
недосягнення якого визначає результат мовленнє-
вого спілкування. У ході спілкування комуніканти 
виступають як носії певних соціальних стосунків, 
що виникають в тій чи іншій сфері діяльності і ре-
алізуються в конкретних мовленнєвих ситуаціях. 
Формування комунікативної компетенції можливе 
за умови моделювання у навчальному процесі ти-
пових ситуацій реального спілкування, які вини-
кають в різних сферах життя і стосуються різних 
тем. Тобто предметно-змістовий план іншомовного 
мовлення студенів під час навчання зумовлюється 
темою, ситуацією і сферою спілкування.

Навчання іноземної мови в немовних закладах 
вищої освіти відбувається в різноманітних сферах 
інтелектуального та побутового спілкування: в со-
ціально-побутовій, громадсько-політичній, соці-
ально-культурній та професійно-трудовій.

Методи навчання дають відповідь на запитан-
ня «Як навчати?» Поняття «метод» означає шлях 
до поставленої мети. В сучасній методиці навчан-
ня іноземних мов метод трактується в широкому 
і вузькому смислі. В широкому смислі метод озна-
чає систему навчання. У вузькому смислі метод 
означає спосіб упорядкованої діяльності викла-
дача та студента на шляху до поставлених цілей 
навчання. В цьому смислі метод – це спосіб, що 
забезпечує взаємодію студента і викладача [12].

Для забезпечення навчальної діяльності сту-
дентів викладач застосовує такі методи-способи: 
демонстрацію (показ), пояснення та організацію 
навчання. Методи – способи мають універсаль-
ний характер і використовуються у будь-якій 
методичній системі. Проте їх співвідношення 
та «наповнення» зумовлюються принципами на-
вчання. Принцип комунікативності зумовлює 
переважне використання комунікативних вправ 
у процесі навчання.

Навчальний процес з іноземної мови включає 
три основні методичні етапи:

– етап презентації нового матеріалу;
– етап тренування;
– етап практики в застосуванні засвоєного 

матеріалу у процесі спілкування в різних видах 
мовленнєвої діяльності.

На кожному етапі використовуються відповід-
ні методи-способи.

На етапі презентації – це демонстрація (по-
каз) нового матеріалу та способів оперування 
ним. Викладач демонструє зразки мовлення, 
показує їх функціонування в контексті. Така 
демонстрація може здійснюватися з опорою на 
малюнок, предмет, дію та ін. Студент в цей час 
знайомиться з новим матеріалом та способами 
оперування цим матеріалом.

На етапі тренування і практики викладач ор-
ганізовує вправляння студентів у застосуванні 
засвоєного матеріалу в усному або письмовому 
спілкуванні. При цьому використовуються різно-
манітні вправи.

У свою чергу студенти здійснюють опера-
ції вправляння в різних видах мовленнєвої  
діяльності [2].

Слід зазначити, що застосування методів як 
викладачем, так і студентами, спрямоване не 
лише на організацію та реалізацію навчальної 
діяльності, але й на управління нею.

Управління навчальною діяльністю реалізу-
ється завдяки здійсненню викладачем контролю 
за успішністю студентів в оволодінні іншомов-
ною мовленнєвою діяльністю на кожному етапі 
навчання. Студенти користуються самоконтро-
лем та самокорекцією.

Методичні прийоми навчання пов’язані з кон-
кретними діями викладача та студентів. Це еле-
ментарні вчинки (дії), що спрямовані на виконання 
конкретного завдання на певному етапі навчально-
го процесу. Методи та прийоми – взаємопов’язані по-
няття. Образно кажучи, метод – це місткість, а при-
йом – це речовина, що наповнює цю місткість. До 
прийомів відносять, наприклад – прийоми семанти-
зації нових лексичних одиниць, прийоми в органі-
зації навчальної діяльності студентів в опрацюван-
ні нового матеріалу, закріпленні набутих навичок 
та розвитку вмінь мовлення в ситуаціях спілкуван-
ня шляхом виконання студентами різноманітних 
мовних (кросворди, пропуски, опис малюнків) та ко-
мунікативних (мовленнєвих) вправ (описати послі-
довність дій на малюнках, відповісти на запитання, 
розповідь діалогів, рольова гра і т.ін.).

Засоби навчання є важливим невід’ємним 
компонентом навчального процесу з іноземної 
мови в немовних закладах вищої освіти. Визна-
чення засобів навчання – це відповідь на запи-
тання «За допомогою чого навчати?»

Засоби навчання іноземної мови розподіляють-
ся на: основні та допоміжні; комплект для виклада-
ча, комплект для студента; технічні та нетехнічні.

В ідеалі усі засоби мають бути представлені 
в навчально-методичному комплексі (НМК), за 
яким проводиться навчання іноземної мови для 
певної спеціальності в немовному закладі вищої 
освіти. В такому разі НМК і є основним засобом 
навчання у всій повноті його компонентів: під-
ручника, методичних рекомендацій для викла-
дача, лінгафонного практикуму, комп’ютерних 
програм, комплекту слайдів, діафільмів, аудіо-, 
відеокасет, CD, DVD, таблиць тощо [7].

Висновки. У даній статті було досліджено 
основні стратегічні і методичні шляхи та засо-
би комунікативно-орієнтованого підходу при 
навчанні іноземним мовам; проаналізовано осо-
бливості методики формування комунікативної 
компетенції студентів немовних закладів вищої 
освіти у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Для забезпечення навчальної діяльності сту-
дентів викладач застосовує такі методи-засоби: 
демонстрацію (показ), пояснення та організацію 
вправляння. Методи – способи мають універ-
сальний характер і використовуються у будь-
якій методичній системі. Проте їх співвідношен-
ня та «наповнення» зумовлюються принципами 
навчання. Принцип комунікативності зумовлює 
переважне використання комунікативних вправ 
у процесі вправляння.

Окрім методів, у навчальному процесі з інозем-
ної мови використовуються різноманітні методичні 
прийоми навчання, які пов’язані з конкретними ді-
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ями викладача та студентів. Це елементарні вчин-
ки (дії), що спрямовані на виконання конкретного 
завдання на певному етапі навчального процесу.

З боку студента це застосування таких прийо-
мів як запис, аналіз мовних і мовленнєвих явищ, 
порівняння, логічне розмірковування, побудова 
за аналогією, імітація, відтворення за зразком 
або схемою і т.ін.

Ми дійшли висновку, що принцип комуніка-
тивності є провідним методичним принципом, 
який сприяє успішному досягненню головної 
мети навчання іноземної мови в немовних закла-
дах вищої освіти – навчити студентів здійснюва-
ти іншомовне мовленнєве спілкування в межах 
засвоєного навчального матеріалу. Принцип 
комунікативності передбачає побудову процесу 
навчання іноземної мови як моделі процесу ре-
альної комунікації. Комунікативні ситуації, що 
використовуються у навчанні іноземної мови, ма-
ють моделювати типові ситуації реального життя 
у відповідній сфері спілкування. Принцип кому-
нікативності зумовлює переважне використання 
комунікативних вправ у процесі вправляння.

В статті було досліджено, що комуніка-
тивна компетенція формується на основі 

взаємопов’язаного мовленнєвого, соціокультур-
ного і мовного розвитку студентів відповідно до 
їхніх вікових особливостей та інтересів на кож-
ному етапі оволодіння іноземною мовою. Осно-
вою комунікативної компетенції є комунікативні 
уміння, розвиток яких неможливий без оволодін-
ня мовними засобами реалізації усного або пи-
семного висловлювання. Проте, знання лексич-
ного і граматичного матеріалу ще не забезпечує 
становлення комунікативних умінь. Необхідні 
навички оперування цим матеріалом, а також ви-
користання його для породження і розпізнаван-
ня інформації у визначених сферах спілкування. 
Неможливим також є розвиток комунікативної 
компетенції без відповідних соціокультурних 
і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які 
забезпечують входження особистості в інший со-
ціум і сприяють її соціалізації у новому для неї 
суспільстві.

Кожний етап навчання характеризується не 
тільки різною тематикою і обсягом навчального 
матеріалу для навчання спілкування, але й різ-
номанітними методами, формами і видами нав-
чальної діяльності відповідно до рівня розвитку 
студентів, їхніх інтересів і досвіду.
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