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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ІНОЗЕМНОЇ (АНГЛІЙСЬКОЇ) МОВИ У ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
Анотація. У статті висвітлюється комунікативна компетентність як основа мовленнєвої діяльності і про-
фесійної підготовки майбутніх учителів іноземної (англійської) мови у вищих навчальних закладах Укра-
їни. Розглядається сутність, фактори і умови формування її у студентів. Наведено практичні рекомендації 
здійснення комунікативної компетентності під час різних видів мовленнєвої діяльності студентів вищих 
навчальних закладів: слухання, говоріння, читання та письмо. Для формування вмінь мовленнєвої ді-
яльності майбутніх учителів використовуються інновації,зокрема, інтерактивні технології навчання, які 
містять характеристику та опис нових підходів до їхнього впровадження.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS  
IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTIСE

Summary. The article focuses on communicative competence as the main basis of speaking activity and Eng-
lish teachers’ professional training. This research outlines the findings from the survey, conducted among 
the students of the Institute of Foreign Languages, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.  
The results of this survey show that a very large majority of the future teachers don’t have developed their 
communication skills. The study describes different theoretical and practical approaches of developing the 
English teachers’ communicative competence. The concept of ‘competence’ in pedagogical, psychological and 
methodological literature has been studied in detail. Different interpretations of this notion have been given by 
scholars in dictionaries and reference literature. We should understand ‘competence’ as a person's ability to use 
knowledge and skills in practical activity. The concept of ‘communicativity’ is understood as means of sharing 
information through communication. Much attention in the article has been paid to learning technologies to 
help future English teachers to develop their communicative competence and their language proficiency. Srac-
tical recommendations have been given, which explain how to improve four basic skills of language learning: 
listening, speaking, reading and writing at English classes. It has been proved that work in pairs or in small 
groups is the most appropriate to involve all students in speaking and writing activities. Innovations, espe-
cially interactive learning technologies, are used to develop future teachers’ speaking skills. They have useful 
characteristics of new teaching approaches and can be implemented in every classroom. This research has 
shown that the communicative competence of future foreign language teachers primarily includes the ability 
to carry out speaking activities. Its main aim is to form the ability to communicate on any suggested topic.  
To encourage ‘comprehensible’ students’ speech acts and to discourage their spontaneous, unprepared speak-
ing teachers can apply the ‘technique of reverse action’.
Keywords: competence, communicative, future teachers, speech activity, listening, speaking, reading, writing, 
innovations, interactive learning technologies.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли 
відбувається реформування освіти, ком-

петентність займає одне із провідних місць 
у її змісті, узгоджується із сучасними потреба-
ми та інтеграцією до європейського і світово-
го освітнього простору. У Законі України «Про 
вищу освіту» компетентність розглядається як 
«динамічна комбінація знань, умінь, практич-
них навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність 
і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти» [5, с. 2040]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення, аналіз та уза-
гальнення педагогічного досвіду з досліджуваної 
проблеми показав, що майбутні вчителі англій-
ської мови навчально-наукового інституту іно-

земних мов ще слабо орієнтуються в поняттях 
«компетентність», «компетенція», «комптентніст-
ний підхід» та в шляхах їхньої реалізації у педа-
гогічному процесі.

Аналіз анкетування проведеного серед студен-
тів інституту показав, що більшість респондентів 
звертає увагу на репродуктивний характер ви-
вчення англійської мови. Вони засвідчують домі-
нуючу роль викладача на заняттях. 67% опита-
них – констатують, що саме викладач обирає тему 
та визначає види діяльності студентів; 89% із них – 
зазначають, що на заняттях здійснюється прослу-
ховування іншомовного тексту, читання, відповіді 
на питання, виконання граматичних та лексичних 
вправ, відсутнє діалогічне, вільне мовлення та ро-
бота над зв’язним висловлюванням.

Студенти задовольняються традиційними ви-
дами діяльності на заняттях, що не сприяє до-
сягненню поставлених програмою цілей – фор-
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мування комунікативного мовлення. На їхню 
думку, навчальні програми націлені на засво-
єння певного обсягу знань, формування умінь 
та навичок з іншомовного мовлення. Вони отри-
мують готові знання, але губиться їхня самостій-
ність і творчість. У них можуть виникати проб-
леми при пошуку нової ідеї, коли відомі підходи 
до розв’язання проблем не дають результату. Як 
бачимо, тема статті є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висвітленню проблеми «компетентність» у навчан-
ні та вихованні присвячували свої дослідження 
Н. Бібік [1], Г. Гаврищак [3], І. Зимня [6], Я. Код-
люк [7] О. Пометун [12], А. Хуторський [14] та ін.

Аналіз педагогічної, психологічної та мето-
дичної літератури показав, що поняття «компе-
тентність» трактується науковцями по-різному: 
як обізнаність [1, с. 18], професіоналізм і як лише 
одна з його складових [8]; як готовність включи-
тися в певну діяльність [12]. 

Визначення цієї категорії наявне у словниках. 
Так, словник дає переклад слова ‘competence’ як: 
1) здатність, уміння; 2) компетентність; 3) доста-
ток, гарне матеріальне становище; 4) компетен-
ція, правомочність [10].

Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови подає такі визначення: «Компетент-
ний – це той, який має достатні знання в певній 
галузі, добре обізнаний, тямущий; ґрунтується 
на знанні, кваліфікований; має певні повнова-
ження, повноправний, повновладний» [2, с. 445]. 
Компетентність – це достатні знання в якій-не-
будь галузі, добра обізнаність, кваліфікованість, 
правомірність, автритетність, повноправність, 
наявність певних повноважень» [там само].

Г. Гаврищак розглядає поняття «компетент-
ність» як здатність результативно діяти, ефек-
тивно розв’язувати проблему, застосовувати 
знання у нестандартній ситуації, або як спро-
можність фахівця кваліфіковано виконувати 
завдання чи роботу [3].

О. Пометун, А. Хуторський розкривають різні 
види компетентностей: ключові, предметні, етич-
ні, соціальні, професійні [12; 14]. 

І. Зимня обгрунтовує використання таких видів 
ключових компетенцій: компетенції пізнавальної 
діяльності: ставлення та розв’язання пізнаваль-
них задач; нестандартність рішення; проблемні 
ситуації – їхнє створення та розв’язання; продук-
тивне й репродуктивне пізнання; дослідження, 
інтелектуальна діяльність; компетенції діяль-
ності: гра, учіння, праця; засоби діяльності: пла-
нування, проектування, моделювання, прогно-
зування, дослідницька діяльність, орієнтування 
в різних видах діяльності [6, с. 12]. 

А. Маркова висвітлює психологічний аспект 
компетнності педагога: соціальний, особистісний 
та індивідуальний [9, с. 15]. 

Ширше визначають педагогічну компетент-
ність інші дослідники: це «спеціальна і профе-
сійна компетентність дисципліни, що викла-
дається; методична компетентність у галузі 
способів формування знань, умінь; соціально-
психологічна компетентність у сфері спілкуван-
ня; диференційно-психологічна компетентність 
у галузі мотивів, здібностей; аутопсихологічна 
компетентність у сфері переваг і недоліків влас-
ної діяльності і особистості» [1; 3; 4; 7; 11].

Мета статті полягає у висвітленні пробле-
ми формування комунікативних компетенцій 
у майбутніх учителів іноземної (англійської) 
мови у вищому навчальному (педагогічному) за-
кладі в теорії і на практиці.

Компетентності, на відмінну від узагальне-
них, універсальних знань мають дієвий, практи-
ко-орієнтований характер. Тому вони, крім систе-
ми теоретичних і прикладних знань, включають 
також когнітивну і операціонально-технологічну 
складові, що, на думку фахівців, є кроком уперед 
у навчанні іноземної мови, оскільки передбача-
ють такі принципи та ідеї, як: зв’язок зі сферою 
діяльності: розгорнуте планування змісту дисци-
пліни, особливо в тих положеннях, що стосуються 
її фундаментальної спрямованості; великий об-
сяг інваріантної частини змісту освіти, що відо-
бражає збереження і розвиток єдиного освітнього 
простору в умовах тенденцій децентралізації; 
предметно-центровану спрямованість освіти.

Як вважає Н. Бібік, «Компетентнісна освіта 
орієнтована на одержання особистістю конкрет-
них навчальних результатів – знань, умінь, на-
вичок, ставлень, досвіду, рівень засвоєння яких 
дозволяє їй діяти адекватно» [1, с. 18–19]. Діяти 
адекватно і ефективно можна за умови здобут-
тя трьох основних груп компетентностей: ком-
петентності, які мають відношення до самого 
себе; компетентності, які мають відношення до 
взаємодії з іншими людьми; компетентності, які 
мають відношення до діяльності у всіх її типах 
і формах. 

Науковці (Н. Бібік [1], І. Зимняя [6], Я. Код-
люк [7], Н. Побірченко [11]) розглядають ви-
значення компетентності через поєднання двох 
складових – інтелектуальної і навичкової. У цьо-
му визначенні наголошується на інтегративній 
природі компетентності, тут закладено ідею ін-
терпретації змісту освіти, що формується від «ре-
зультату» («стандарт на виході»).

Компетентність у широкому розумінні може 
бути позначена як поглиблене знання навчаль-
ної дисципліни чи засвоєного уміння [12]. 

За нашим твердженням, цю категорію доціль-
но розуміти як здатність майбутніх вчителів ан-
глійської мови виконувати професійні функції, 
як теоретичну і практичну їх готовність здійсню-
вати професійну діяльність або як сформованість 
професійних якостей. Бути компетентним – це 
вміти мобілізувати здобуті знання і досвід. 

Відповідно до предмету нашого досліджен-
ня виникає потреба розглянути комунікативну 
компетентність майбутніх учителів англій-
ської мови у педагогічному процесі вищої школи.

Слово «комунікація» у перекладі з латин-
ської мови – «повідомлення, передача» [4, с. 621]. 
В українській мові комунікація визначається 
так: 1) обмін інформацією, спілкування; 2) шля-
хи сполучення, ліній зв’язку...» [там само]. 

На думку І. Зимньої, має бути установка на 
співробітництво і діалог; уміння користуватися 
інформацією; навчання співробітництву і діало-
гу на рівні взаємодії окремих людей [5].

Виклад основного матеріалу. Комуніка-
тивна компетентність майбутніх учителів – це 
здатність встановлювати й підтримувати необ-
хідні контакти з іншими людьми. Для ефек-
тивної комунікації характерним є досягнення 
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взаєморозуміння учасників взаємодії, розумін-
ня ситуації й предмета спілкування, при цьому 
досягнення визначеності в розумінні ситуації 
забезпечує досягнення цілей з оптимальною ви-
тратою ресурсів. 

У вищій школі комунікація як акт спілкуван-
ня має свої особливості: це процес передачі ін-
формації від мовця до слухача [3; 11]. 

Формування комунікативної кометентності 
доцільно здійснювати під час різних видів мов-
леннєвої діяльності на заняттях англійської 
мови з майбутніми учителями: Listening (слу-
хання-розуміння англомовних текстів; Speaking 
(говоріння, яке включає відповіді на запитання 
за текстом, його переказування та робота над 
зв’язним висловлюванням; діалог, вільне спіл-
кування); Reading (читання та переклад тексту, 
робота за його змістом); Writing (письмо, що пе-
редбачає виконання лексичних та граматичних 
вправ). Розглянемо види мовленнєвої діяльності 
детальніше. 

В основі розвитку умінь і навичок мовленнє-
вої діяльності лежить уміння слухати, розуміти 
усне зв’язне висловлювання. Під час навчання 
у студентів постійно збільшується лексичний за-
пас, ускладнюється граматичний лад мовлення, 
розширюється тематика та поглиблюється логіка 
міркувань у зв’язних висловлюваннях, що про-
понуються для слухання. При цьому значно під-
вищуються вимоги до швидкості, точності сприй-
няття усного мовлення, розуміння прослуханого, 
уміння зосереджувати увагу протягом тривалих 
відрізків часу. Усе це зумовлює необхідність удо-
сконалювати уміння й навички аудіювання як 
виду мовленнєвої діяльності. Під час слухання 
здійснюється процес розуміння висловлювання, 
тому потрібно навчити студентів стежити за роз-
витком думки, адекватно та емоційно сприймати 
інформацію; помічати в тексті слова, найбільш 
важливі для розуміння висловлювання – загаль-
ного тону, тембру, сили голосу.

З аудіювання (слухання, розуміння та від-
творення почутого на слух тексту), окрім тради-
ційних фронтальних видів роботи над прослуха-
ним текстом, доречно використати інноваційні 
педтехнології. Для цього на занятті студентам 
пропонується прослухати текст, дати відповідь 
на запитання за ним. Тексти для прослухову-
вання можна брати з підручників англійської 
мови для студентів ВНЗ (‘Laser. Fce. Student’s 
book’; ‘Upstream Student’s book та ін.). Для робо-
ти над прослуханим текстом можна обрати таку 
інтерактивну технологію «Навчаючи іншого, на-
вчаюсь і сам(а)». Її суть полягає у роботі в парах. 
Студент слухає текст, готує питання і відповіді 
за цим текстом і продумує його переказ. Після 
цього кожен із них задає питання напарнику, а 
потім вони міняються ролями. Так само і з пере-
казом тексту: спочатку один студент переказує 
текст, інший – слухає, а пізніше – навпаки.

Підсумовуючи, викладач пропонує обговорити 
роботу в парах і відповісти на питання «Що було 
легше: розповідати чи слухати співрозмовника?».

Вагоме місце у мовленнєвій діяльності студен-
тів займає говоріння, яке ґрунтується на побудо-
ві діалогічного та монологічного висловлювань – 
усних і письмових. Це і переказ готових текстів, 
і побудова та відтворення діалогів, і зв’язних ви-

словлювань на основі прочитаних іншомовних 
творів, переглянутих фільмів, відвідування му-
зеїв, картинних галерей, кафе тощо. 

Для формування у майбутніх учителів умінь 
висловлюватися за допомогою діалогічного мов-
лення пропонується інтерактивна вправа «Мік-
рофон». Кожен студент тримає мікрофон (він 
може бути справжнім або уявним) та вибирає 
для себе співрозмовника. Тематика діалогів різ-
на: знайомство, розмова про погоду, про приро-
ду (наприклад, «Природа – це диво»), економіку, 
спорт, відвідування кіно, театру і ін. Можна та-
кож спілкуватися по телефону чи скайпу, вико-
ристовуючи комп’ютер.

У процесі такої мовленнєвої діяльності, як го-
воріння бажано застосовувати з майбутніми вчи-
телями англійської мови прийом вільного спіл-
кування. Можна запропонувати орієнтовні теми 
для спілкування: «Добробут народу»; «Обов’язок 
держави – захищати життя людини»; «Що в лю-
дині цінніше – праця чи розум?»; «Який світ лю-
дини кращий – внутрішній чи зовнішній?»; «Лю-
дина – більше учень чи вчитель?» тощо.

Цю вправу доцільно побудувати а допомого 
інтерактивної технології «мозковий штурм» (або 
«мозкова атака»). Викладач або один із студентів 
(ведучий) пропонує тему для вільного висловлю-
вання, наприклад, «Від чого залежить добробут 
народу (людини)?». Майбутні вчителі висловлю-
ють свої думки, котрі є цінними, навіть ті, які су-
перечать істині, тому їх не можна критикувати. 
Наведемо орієнтовні відповіді: добробут народу за-
лежить від: самого народу; від рівня його життя; 
від праці кожної людини; від уряду і президента; 
від дбайливого ставлення до природи та її ресурсів.

Підсумовує роботу студентів з вільного ви-
словлювання викладач або ведучий технології 
«мозковго штурму».

Доцільно пропонувати студентам складати 
усні і письмові діалогічні і зв’язні висловлювання 
з безпосередньою комунікативною метою: запро-
шення, записка, оголошення, афіша, реклама, 
прохання, вибачення тощо. Ця робота виконуєть-
ся майбутніми учителями самостійно, з опорою 
на допоміжний матеріал: словосполучення, клю-
чові слова, речення, план, початок чи кінцівка 
пропонованого зв’язного висловлювання.

Одним із найважливіших видів мовленнєвої 
діяльності є читання текстів (уривків із ін-
шомовних творів). Слід мати на увазі, що у на-
вчанні мовлення англійської мови широко вико-
ристовуються тексти, робота над якими повинна 
розпочинатися з читання (уголос або мовчки). 
Специфіка роботи з читання, як виду мовлен-
нєвої діяльності, передбачає привернення увагу 
студентів до правильного вимовляння слів, інто-
нації у вимові слів, речень, різних за структурою; 
з метою поділу речень на частини за допомогою 
пауз, мелодики, інтонації кінця речення та ін-
ших аспектів. 

Бажано організовувати дискусії після прочи-
таних уривків творів (текстів) у малих (3 учасни-
ків) і великих (від 5 до 7 учасників) групах. Для 
цього потрібно визначити проблему і пропонува-
ти студентам вільно висловлювати власні думки 
з приводу прочитаного, аргументувати їх. 

Під час такої мовленнєвої діяльності, як пись-
мо доречно здійснювати виконання лексичних 
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і граматичних вправ з англійської мови. Варто 
використати інтерактивну технологію навчан-
ня – асоціативний кущ (АК): обирається і за-
писується слово для АК. Відповідь на питання 
«Які асоціації викликає у вас це слово?» орієн-
тує студентів на використання слів, які дотичні 
за асоціацією до нього. Складається усно текст, 
заголовком якого є слово для асоціації. Ця ро-
бота здійснюється для розуміння лексичного 
та граматичного значення слова, його цінності 
в усному і писемному мовленні, а також відбу-
вається збагачення словника студентів, який по-
повнюється новими лексемами та орфограмами, 
термінами, лексичне значення яких потрібно 
з’ясувати (дозволяється використовувати слов-
ники) та запам’ятати, щоб можна було активно 
застосовувати їх у нових життєвих ситуаціях. 

Слова для асоціацій можуть бути різними: 
людина, космос, наука, природа, енциклопедія, 
рослинний і тваринний світ, їжа, одяг тощо. 
Наприклад: домінуюче слово одяг передбачає 
низку асоціативних слів.

людина жінка чоловік дитина зима весна літо сонце
одяг

квіти осінь сукня сорочка піджак жакет пальто 
плащ взуття черевики чоботи туфлі кеди куртка

У процесі роботи над граматикою пропону-
ються вправи над реченням: поширити або ско-
ротити його, вставити замість пропусків потрібні 
слова; cконструювати або переконструювати ре-
чення. Подібні вправи доречно використовувати 
з текстом: вибрати заголовок, визначити тему 
та головну думку; замість пропусків вставити по-
трібні за змістом речення тощо.

Отже, важливо, щоб в організації мовленнєвої 
діяльності студентів застосовувались такі ситуа-
ції, які б спонукали їх висловлюватись. Для цьо-
го можна включати в заняття сюжетно-рольові 

ігри, у яких визначається місце, співрозмовник, 
мета висловлювання. Тематика їхня різноманіт-
на, наприклад, ‘On holiday’; ‘Technology’; ‘Sport’; 
‘Time, days, months and seasons’ тощо.

Для розвитку усного і писемного мовлення 
краще використовувати роботу в парах і неве-
ликих групах, яка дає можливість висловитись 
більшості студентів. При цьому потрібно майбут-
нім учителям прищеплювати культуру спілку-
вання, яка виявляється не тільки в доречному 
використанні мовленнєвого етикету, а й в умінні 
уважно слухати співрозмовника, призупиняти 
своє мовлення, щоб дати можливість вислови-
тись іншому співрозмовникові, погоджувати свої 
репліки з тим, що він сказав.

Під час формування комунікативної компе-
тентності можна застосувати прийом зворотної 
дії, суть якого у тому, щоб зупинити спонтанні 
та ситуативні дії, спонукати студентів до самоус-
відомлення власного мовлення. 

Висновки і пропозиції. Отже, комунікатив-
на компетентність включає здатність майбутніх 
учителів іноземної мови до мовленнєвої діяльнос-
ті, яка спрямована на формування уміння спілку-
ватися на будь-яку тему. Їх обізнаність у процесі 
мовленнєвої діяльності припускає досягнення ін-
тегрованого кінцевого результату – мовленнєвої 
іншомовної діяльності, який може розглядатися 
як сформованість у них комунікативних компе-
тентностей, поєднання мовних і мовленнєвих 
знань, умінь, навичок і здібностей. Це потребує 
використання як фронтальних, так й інновацій-
них технологій, зокрема інтерактивних, які б ура-
ховували вплив внутрішніх і зовнішніх чинників 
на розвиток та на набуття майбутніми фахівцями 
комунікативної компетентності. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх зав-
дань щодо висвітлення проблеми дослідження. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 
у розкритті предметної та професійної компе-
тентностей майбутніх учителів іноземної мови.
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