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Анотація.
У статті розглядаються питання актуальності процесів формування професійної компетентності студентів
технічних напрямків підготовки в умовах сучасного ринку праці, необхідності удосконалення володіння рідною
мовою та вивчення іноземної мови для ефективного досягнення комунікативних намірів у міжнародному
середовищі.
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Abstract.
The article deals with the processes of formation of communicative competence of the students of technical
directions of preparation in the conditions of modern market of labour, necessity of improvement of the mother tongue
and studying of foreign language. The leading components of communicative competence of the students are
determined.
Keywords: competence, jurisdiction, communicative jurisdiction.

Інтеграція України в європейську спільноту призводить до надзвичайного зростання попиту на
фахівців технічних напрямків підготовки, вимог до їхнього фахового рівня. Тенденції у соціальноекономічній сфері, науково-технічний прогрес, конкуренція на ринку освітніх послуг «зумовлюють
інноваційний характер перетворень, який передбачає необхідність підготовки фахівців з принципово
новими, відмінними навичками, вміннями, мисленням, здатністю ефективно реалізовувати
комунікативні наміри на міжнародному ринку» [1, с. 24-27].
Проблемам розвитку професійно-педагогічної компетентності присвячено праці відомих
вітчизняних педагогів Н. Бібік, Л.Ващенко, О. Коваленко, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Савченко.
Комунікативна компетенція майбутнього спеціаліста вивчається
вітчизняними дослідниками
Н.Бичковою, І. Воробйовою, С. Ніколаєвою, О. Петращук, В. Топаловою . Комунікативний метод
глибоко вивчали Ю.Пасов, Л.Скалкін.
Мета статті – проаналізувати особливості формування комунікативної компетенції студентів
технічних напрямків підготовки на сучасному етапі.
Автори словника-довідника з української лінгводидактики трактують комунікативну компетенцію
як здатність спілкуватися з метою обміну інформацією, здатність користуватися мовою залежно від
професійної ситуації і професійного наміру[2]. Як зазначає дослідниця Л. Биркун, «головна ідея
комунікативного підходу полягає в тому, що студенти, щоб стати ефективними користувачами мови,
повинні не тільки здобувати знання (знати граматичні, лексичні або вимовні форми), а й розвивати
навички та вміння використання мовних форм для реальних комунікативних цілей тобто
використання мови в реальних життєвих ситуаціях» [3,с. 7]. Інші вчені (Ю. Рись, В. Степанов,
В. Ступницький) розглядають комунікацію як “...спілкування з усіма” і вважають, що “якщо не
досягається взаєморозуміння, то комунікація не відбулася. Щоб переконатися в успіху
комунікації, необхідно мати уявлення про те, як вас зрозуміли, сприйняли, як ставляться до
проблеми. При цьому особлива увага звертається на те, що комунікативна компетентність – це
здатність встановлювати необхідні контакти з іншими людьми; це система внутрішніх ресурсів,
необхідних для побудови ефективної комунікації в певному колі ситуацій” [4, с. 167].
У результаті навчання студенти технічних напрямків підготовки повинні реалізувати
комунікативний намір відповідно до завдань та умов спілкування – переконати; забезпечити
зв’язність та цілісність висловлювання; наводити аргументи і докази, висловлювати власну точку
зору; використовувати різні мовленнєві зразки. Таким чином, «комунікативна компетентність
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майбутнього фахівця розуміється як інтегральна якість особистості, яка синтезує в собі загальну
культуру спілкування та її специфічні прояви в професійній діяльності». [5, с. 192]. Під час навчання
професійно спрямованого спілкування необхідно постійно мотивувати студентів для їхньої активної
діяльності.
Комунікативна компетенція є однією із ключових у переліку «м’яких навичок», якими повинні
оволодіти студенти під час навчання в університеті. Сучасні дослідники використовують
запозичений оригінальний термін «soft skills». Наприклад К. Коваль потрактовує «soft skills», як
«соціологічний термін, який відносять до емоційного інтелекту людини, своєрідний перелік
особистих характеристик, які пов’язані з ефективною взаємодією з іншими людьми. Це навички,
прояв яких достатньо важко виявляти, безпосередньо визначати, перевіряти, наочно демонструвати.
До цієї групи належать індивідуальні, комунікативні та управлінські навички. Поняття «soft
skills» пов’язане з тим, яким чином люди взаємодіють між собою, тобто «м’які» навички рівною
мірою необхідні як для повсякденного життя, так і для роботи. За даними досліджень, професійну
успішність визначають саме «soft skills». Для кар’єрного зростання потрібно починати їх
застосовувати з найнижчого рівня» [6, с.163]. До комунікативної компетенції у «soft skills» належать
такі складові: уміння формулювати власні думки, ментально організовуючи їх у висловлювання, за
допомогою яких адресант мовлення досягне поставленої мети; вдале, влучне та грамотне
використання певних мовленнєвих конструкцій; уміння впевнено та якісно будувати своє
монологічне та діалогічне мовлення тощо. Усі перераховані якості, що забезпечує комунікативна
компетенція є надзвичайно важливими для формування особистості сучасного фахівця. Тому
важливим завданням сучасної вищої школи є розвиток саме «мяких навичок», значну частину яких
складає комунікативна компетенція. З метою підготовки студентів до професійного спілкування
кафедрою інтеграції навчання з виробництвом Вінницького національного технічного університету
було запроваджено ряд тренінгів, семінарів, майстер-класів (семінар «Культура мовлення фахівця з
вищою освітою», тренінг «Самопрезентація,співбесіда, написання резюме», майстер-клас «Мust-have
словниковий мінімум з іноземної мови для професіонала (англійська, китайська, іспанська)», тренінг
«Командна робота» тощо), що мають на меті покращити вміння студентів швидко формулювати свої
думки, надавати точну й об'єктивну інформацію, з огляду на соціальний статус партнерів, їхній
емоційний стан.
Отже, взаємозв'язок компонентів професійно спрямованої комунікативної компетенції забезпечує
результативність міжособистісного професійного спілкування. Основний критерій – знання свого
фаху, рівень опанування професійною термінологією, професійною образністю. Що означає знати
мову професії? Це значить вільно володіти лексикою свого фаху, логічно нею користуватися. Мовні
знання – основний компонент професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом
пізнання та діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.
Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в складній
професійній ситуації та в контактах з представниками своєї професії.
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