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ФІЛОЛОГАМИ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У  статті  розглядається  проблема  компетентнісного  підходу  до

навчання. Акцентується увага на комунікативній компетентності як основі

компетентнісного підходу до засвоєння студентами-філологами дисциплін

лінгвістичного  циклу.  Автор  стверджує,  що  формування  комунікативної

компетентності майбутніх учителів-словесників є складним процесом, який

поєднує  розвиток  особистісних  лінгвістичних  здібностей,  вироблення

мовних,  мовленнєвих,  комунікативних  знань,  умінь  і  навичок,  а  також

здатність  застосовувати  власний  досвід  у  професійній  діяльності  та  в

інших  сферах.  Доведено,  що  розвиток  комунікативної  компетентності

складає основу компетентнісного підходу до навчання студентів-філологів, у

тому числі й засвоєння ними лінгвістичних дисциплін. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К УСВОЕНИЮ СТУДЕНТАМИ-

ФИЛОЛОГАМИ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

В статье рассматривается проблема компетентностного подхода к

процессу  обучения.  Акцентируется  внимание  на  коммуникативной

компетентности  как  основе  компетентностного  подхода  к  усвоению

студентами-филологами  дисциплин  лингвистического  цикла.  Автор



утверждает,  что  формирование  коммуникативной  компетентности

будущих учителей-словесников это сложный процесс, который объединяет

развитие  лингвистических  способностей,  языковых  и  коммуникативных

знаний,  умений и  навыков,  а  также способность  применять  собственный

опыт  в  профессиональной  деятельности  и  других  сферах.  Доказано,  что

развитие  коммуникативной  компетентности  составляет  основу

компетентностного подхода к обучению студентов-филологов, в том числе

к усвоению ими лингвистических дисциплин.

Ключевые  слова: компетентность,  компетенция,  коммуникативная

компетентность, компетентностный подход, лингвистические дисциплины,

студенты-филологи,  учителя-словесники,  ученые,  обучение,  усвоение,

формирование.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FOUNDATION OF

COMPETENCE-BASED APPROACH IN MASTERING LINGUISTIC

SUBJECTS BY LANGUAGE STUDENTS

The  article  considers  the  problem  of  competence-based  approach  to

teaching. It focuses on communicative competence as a foundation of competence-

based approach in mastering linguistic subjects by language students. The author

claims that forming the communicative competence of future language teachers is

a  complicated  process  which  combines  development  of  individual  linguistic

abilities,  forging language, speech and communicative knowledge and skills, as

well as capability to apply their experience in their professional activities and in

other fields.  The article proves that development of  communicative competence

lays the base for the competence-based approach in teaching language students,

including in the course of their mastering of linguistic subjects. 
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Постановка  проблеми. Проблема  навчання  студентів-філологів  у

вищій  школі  має  багатолітню  історію  і  до  цього  часу  не  втратила  своєї

актуальності.  За  останні  роки  лінгводидактика  збагатилася  різними

технологіями  і  методиками.  Однак  універсального  підходу,  який  би

гарантував  постійний  та  ефективний  результат  навчання,  поки  що  не

знайдено.

У  світлі  приєднання  України  до  Болонського  процесу  професійно-

педагогічна освіта в державі має переорієнтуватися на європейські стандарти,

які передбачають, у першу чергу, підготовку компетентного фахівця, здатного

практично  діяти,  застосовувати  індивідуальні  техніки  та  досвід  роботи  у

професійній  діяльності.  Відповідно  до  цього,  відбуваються  модернізаційні

процеси в українській освіті,  які  спрямовані на підготовку кваліфікованого

працівника  відповідного  рівня  та  профілю,  конкурентоздатного  на  ринку

праці,  компетентного,  відповідального,  який  вільно  володіє  професією  та

орієнтується в суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної праці за

спеціальністю  на  рівні  світових  стандартів,  готового  до  постійного

професійного росту, соціальної та професійної мобільності. 

Формування професійної компетентності студентів-філологів є одним із

пріоритетних  напрямків  лінгводидактики  вищої  школи.  Мова  йде  про

розвиток у студентів філологічних факультетів комунікативної компетенції і

компетентності, як сукупності знань, умінь, навичок та практичного досвіду

використання мови й мовлення у різних життєвих ситуаціях.

На  нашу  думку,  таку  підготовку  можна  реалізувати  застосовуючи

компетентнісний підхід до навчання.

Останні  роки  особлива  увага  звертається  на  дослідження  методики

компетентнісного навчання у вищій школі. Однак проблема компетентнісного

підходу до засвоєння студентами-філологами дисциплін лінгвістичного циклу

розглянута  недостатньо.  Зокрема,  варто  дослідити  ключові  й  предметні

компетентності, які впливають на реалізацію зазначеного підходу в освітній

процес.



Ураховуючи викладене,  мету нашої публікації вбачаємо в тому, щоб

визначити місце комунікативної компетентності в ієрархії компетентностей,

які  мають  важливе  значення  для  практичного  впровадження

компетентнісного підходу в процес навчання студентів-філологів. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.  На  сучасному  етапі

розвитку освіти до проблем компетентнісного навчання звертаються багато

вчених. Зокрема, проблема формування мовної особистості на засадах цього

підходу  цікавить  таких  сучасних  дидактів  і  лінгводидактів,  як  З. Бакум,

Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, М. Пентилюк, О. Семеног, Т. Симоненко

та ін. 

У світовій освітній практиці поняття «компетентність» і «компетенція»

є  ключовими,  адже,  вони  об’єднують  інтелектуальну  і  навикову  складові

освіти. Але дискусія щодо диференціації цих термінів триває і на даний час.

І. Зимня  ототожнює  ці  поняття  і  стверджує,  що  компетенція/

компетентність  є  результатом  освіти,  тобто,  сукупністю  її  мотиваційно-

ціннісних  і  когнітивних  складових  [2,  с.  4].  Д. Ушаков  розмежовує  їх,

характеризуючи компетенцію як коло питань, у яких людина добре обізнана,

має певний досвід, а компетентність – як високий рівень володіння певною

інформацією [7]. Такої ж думки дотримується А. Хуторський, який зазначає,

що компетенція – це певна відчужена, наперед задана вимога до освітньої

підготовки  людини,  а  компетентність  –  уже  сформована  його  особистісна

характеристика  [9].  Частина  вітчизняних  і  зарубіжних  учених  (Н. Бібік,

Ж. Бутенко,  Ю. Варданян,  С. Караман,  В. Краєвський,  М. Пентилюк,

Т. Симоненко,  І. Хом’як  та  ін.)  вважають  компетенцію  складником

компетентності. Н. Голуб доводить, що компетентність передбачає наявність

мінімального  досвіду  застосування  компетенції,  а  компетенцію,  на  думку

вченої,  варто  розглядати  як  очікувані  й  вимірювані  досягнення,  що

підтверджують  здатність  людини  виконувати  певні  дії  самостійно  після

засвоєння програмового матеріалу [4, с. 54]. У своєму дослідженні ми цілком

поділяємо останню позицію.



Із  упровадженням  компетентнісного  підходу  в  систему  освіти

з’являється можливість якісних змін у підготовці фахівців. З позицій цього

підходу основним результатом діяльності педагогічного колективу має бути

формування компетентного спеціаліста,  здатного використовувати отримані

знання в життєвих ситуаціях, витримувати конкуренцію на ринку праці.

Поняття  компетентності  відповідно  до  положень  Міжнародного

департаменту стандартів для навчання, досягнення та освіти визначається як

спроможність кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або

роботу [11]. 

Компетентність,  як  властивість  особистості  і  основна  риса

кваліфікованого  спеціаліста,  охоплює  професійні  знання,  уміння,

ініціативність,  здатність  до  співпраці,  роботу  в  команді,  комунікативні

здібності,  уміння  вчитися  і  самостійно  здобувати  знання,  креативно  і

нестандартно мислити, відбирати і використовувати інформацію.

Компетентність  може  виявляти  людина,  яка  має  конкретні  знання  у

певній галузі, але виявляє їх за допомогою мови. Для успіху сучасній людині

необхідно  володіти  мистецтвом  комунікації,  тобто  мати  відповідну

комунікативну  компетентність.  Таким  чином,  кожній  людині  необхідна

насамперед  мовна  компетентність,  що  забезпечується  мовною  освітою

студента і виражається в його комунікативній компетентності [4, с. 58].

У  загальноєвропейському  контексті  комунікативні  компетенції

забезпечують  компетентнісний  підхід  до  засвоєння  лінгвістичних  знань,

умінь і навичок (лексичних, граматичних, стилістичних, семантичних та ін.) і

сприяють мовленнєвому розвиткові особистості. Формування комунікативно

компетентної особистості здійснюється через її  спроможність до активного

розвитку, її комунікативної компетентності [4, с. 58].

Таким  чином,  одним  із  основних  напрямків  вивчення  лінгвістичних

дисциплін  на  філологічних  факультетах  вищих  закладів  освіти  можна

вважати  орієнтацію  на  розвиток  професійної  комунікативної  компетенції

студентів  (мовної,  прагматичної,  предметної,  технологічної),  тобто



формування  здатності  розв’язувати  за  допомогою  мовних  засобів

комунікативні  завдання  в  конкретних  формах  та  ситуаціях  професійного

спілкування [6, с. 51].

Проблема  вироблення  комунікативної  компетенції  і  компетентності

перебуває  в  полі  зору  вчених  різних  галузей  педагогічної  науки.  Однак

говорити про узгодженість позицій у цьому руслі ще зарано. Наприклад, до

цього часу існують відмінності  між трактуванням термінів «комунікативна

компетенція» і «комунікативна компетентність».

Розвиваючи ідею компетентнісного підходу до засвоєння лінгвістичних

дисциплін у ВНЗ, сучасні лінгводидакти (Н. Голуб, К. Климова, І. Кучеренко,

Л. Мамчур,  М. Пентилюк,  О. Савченко,  І. Хом’як,  Г. Шелехова  та  ін.)

намагаються конкретизувати і глибше розкрити сутність цих понять.

Аналізуючи різні бачення, аргументи й позиції вчених [4],  вважаємо,

що комунікативна компетенція – це сукупність знань, умінь і навичок з мови,

які  є  необхідними  для  успішної  взаємодії  в  процесі  комунікації,  а

комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати досвід

мовної  й  мовленнєвої  діяльності  у  певній  сфері.  Комунікативна

компетентність є індивідуальною рисою кожної особистості.

Поняття  комунікативної  компетентності  відображає  основні  аспекти,

принципи  й  закономірності  компетентнісного  підходу,  який  є

основоположним у процесі навчання. Указана компетентність є ключовою у

житті кожної людини, тому її формуванню слід приділяти значну увагу. 

Для України, яка прагне до європейської інтеграції, вирішення проблем

розвитку  в  майбутніх  учителів-словесників  системи  відповідних

компетентностей набуває стратегічного значення. Успішність цього процесу,

на нашу думку, залежить від того, наскільки високорозвинена й компетентна

особистість буде ним керувати. Якими ж компетентностями повинен володіти

сучасний вчитель/викладач?

Компетентності  –  це більше,  ніж просто знання й уміння,  і  вони не

можуть обмежуватися лише майстерним володінням вузькими навичками. 



Іноземні  фахівці  визначають  компетентність  як  «…здатність

задовольняти  складні  вимоги  за  рахунок  використання  та  мобілізації

психологічних  ресурсів  (включаючи  навички  та  ставлення)  в  певному

контексті»  [12,  с.  4].  Наприклад,  здатність  ефективно  спілкуватися  –  це

компетентність, що охоплює особистісне знання мови, практичне володіння

інформаційними  технологіями  та  відношення  до  того,  з  ким  особистість

спілкується» [3, с. 229]. 

Теорія  і  практика  реалізації  компетентнісного  підходу  демонструє

безліч  варіантів  класифікацій  компетентностей,  серед  яких  найбільш

уживані: соціальні,  мотиваційні,  функціональні  (О. Овчарук); ключові

(Н. Бібік,  О. Пометун); надпредметні,  загальнопредметні,  соціально-

предметні (О. Крисан); компетенції пізнавальної діяльності,  компетентності

діяльності,  компетентності  інформаційних  технологій  (І. Зимня);  ціннісно-

смислові,  загальнокультурні,  навчально-пізнавальні,  інформаційні,

комунікативні,  соціально-трудові,  особистісного  самовдосконалення

(А. Хуторский);  інформаційна,  соціально-психологічна,  комунікативна,

методологічна, життєва, професійна, психологічна, рефлексивна (І. Єрмаков);

предметні,  соціальні,  особистісні  (С. Трубачева); рівень  розвитку

особистості, професійна компетентність (А. Дорофеєв).

У  педагогічних  дослідженнях  виділяють  ключові,  професійні,

міжпредметні,  предметні  компетентності.  Формування  компетентності  як

загальної здібності відбувається за умови участі всіх зазначених груп, і всі

вони є вирішальними. 

У галузі методики навчання і засвоєння лінгвістичних дисциплін у ВНЗ

основним  завданням  є  формування  ключових,  професійних  і  предметних

компетентностей. 

Ключовою  серед  професійних  є  комунікативна  компетентність,  яка

складається із низки важливих якостей, необхідних кожній людині в багатьох

ситуаціях,  а  в  практичній  діяльності  вчителя-словесника без  неї  просто

неможливо.  Вона  зумовлює  спільну діяльність  усього  педагогічного



колективу  і вимагає  від  викладачів ефективної  роботи, спрямованої на

загальний результат.

Комунікативна  компетентність  поєднує  життєві  цінності,  мотиви,

знання,  уміння,  навички, риси  характеру  та  якості  людини.  Важливими  її

складовими  є  вміння  і  готовність  співпрацювати з  людьми,  спілкуватися,

керувати своїм емоційним станом,  залагоджувати конфліктні ситуації тощо.

До того ж, важливо давати правильну самооцінку та об’єктивно оцінювати

оточуючих. Ефективним є спілкування людини, яка з самого початку націлена

на позитивну розмову, здатна аналізувати свої вчинки і вчинки партнерів у

процесі комунікації.

В. Приходько,  досліджуючи  методи  комунікативної  компетенції,

стверджує,  що  будь-який  фахівець  повинен  володіти  різноманітними

навичками  міжособистісного  спілкування,  а  саме:  ефективно  говорити  й

слухати  під  час  спілкування;  налагоджувати  комунікативний  контакт  з

іншими  людьми;  орієнтуватися  в  особливостях  партнера  у  спілкуванні;

спостерігати,  розуміти  та  застосовувати  невербальну  мову;  запобігати  та

долати перепони у взаєморозумінні тощо [5].

Як  бачимо,  комунікативна  компетентність  розглядається  в  широкому

контексті  професійної  підготовки  і  характеризується  як  здібність  індивіда

здійснювати комунікативну діяльність рідною мовою.

Комунікативна  компетентність  особистості  складається  з  низки

відповідних компетенцій. Так, Н. Гез вважає, що складовими вищезазначеної

компетентності  є:  вербально-комунікативна  компетенція;  лінгвістична

компетенція;  вербально-когнітивна  компетенція;  метакомунікативна

компетенція [1, с. 19].

В. Топалова  пропонує  іншу  модель  комунікативної  компетентності

особистості,  а  саме:  країнознавча  компетенція;  соціолінгвістична

компетенція; лінгвістична компетенція; дискурсивна компетенція; стратегічна

компетенція; ілокутивна компетенція [8, с. 43].



М. Кенел і М. Свейн намагаються структурувати цю компетентність на

чотири компоненти (компетенції):

− граматичну  (компетенція,  яка  допомагає  зрозуміти

та виразити буквальне значення висловлювань);

− дискурсивну (майстерність поєднувати окремі речення у зв’язне усне

або письмове повідомлення, дискурс, використовуючи для цього різноманітні

синтаксичні та семантичні засоби);

− стратегічну  (здатність  ефективно  брати  участь  у

спілкуванні,  обираючи  для  цього  вірну  стратегію  дискурсу,  а  також

адекватну стратегію для підвищення ефективносте комунікації; йдеться про

вміння, скажімо, застосовувати перифрази, коли є брак словникового запасу у

мовця);

− соціолінгвістичну (уміння розуміти та продукувати словосполучення

та  речення  з  такою  формою  і  таким  значенням,

які відповідають певному соціолінгвістичному контексту) [10, с. 156].

З  усього  сказаного  випливає,  що  до  питання  визначення  ключових

компетенцій комунікативної компетентності зверталися багато вчених, але й

на сьогодні в наукових колах із цього приводу йдуть дискусії.

Як  свідчать  результати  аналізу  наукових  джерел,  досить  часто

комунікативну компетентність розділяють на предметну і ключову.

Різницю між комунікативною ключовою і комунікативною предметною

компетентностями Н. Голуб вбачає у сфері їх функціонування і призначення

[4, с. 59]. 

Ключова  комунікативна  компетентність  майбутнього  вчителя-

словесника  полягає  в  особистому  досвіді  взаємодії  з  людьми  у  процесі

розв’язання різних комунікативних завдань і сприяє успішному поетапному

формуванню готовності його до повноцінного функціонування в суспільстві.

Сферою  ключової  комунікативної  компетентності  є  різні,  доступні

особистості, суспільні сфери. Ця компетентність сприяє розв’язанню життєво

важливих завдань у суспільних сферах, соціалізації особистості, зміцненню



власних  життєвих  позицій,  розвиткові  міжособистісних  стосунків.

Результатом  сформованості  ключової  комунікативної  компетентності  є

реалізація комунікативного досвіду в усіх сферах життєдіяльності.

Предметна  комунікативна  компетентність  полягає  у  здатності  мовця

успішно застосовувати здобуті  лінгвістичні  знання,  сформовані  мовленнєві

вміння  і  навички  в  різноманітних  комунікативних  ситуаціях  у  процесі

засвоєння  лінгвістичних  дисциплін.  Сферою  предметної  комунікативної

компетентності  є  навчальний  процес  і  міжособистісне  спілкування.  Її

призначенням є допомога у розв’язанні різних навчальних завдань у межах

змодельованих учителем/викладачем комунікативних ситуацій, відповідно до

рівня  розвитку  студента,  налагодженню  міжособистісних  стосунків.

Результатом  сформованості  вищезазначеної  компетентності  є  прояв

комунікативного досвіду в навчальному процесі. 

Формування комунікативної компетентності потребує цілеспрямованої

орієнтації  змісту  гуманітарної  освіти,  а  саме,  необхідно  виробляти  у

студентів-філологів уміння спілкуватися на високому професійному рівні, що

є  дуже  важливим  компонентом  їхньої  фахової  майстерності.  Саме  ця

компетентність допомагає краще зорієнтуватися в мовленнєвій ситуації,  бо

відноситься  і  до  знань,  і  до  вміння  застосовувати  ці  знання  під  час

комунікації.

Для вироблення комунікативної компетентності  майбутнього вчителя-

словесника,  у  першу  чергу,  потрібні  знання  основних  одиниць  структури

мовленнєвої комунікації,  розуміння їх сутності і  природи. Беручи до уваги

дослідження мовленнєвої комунікації, можна стверджувати, що до основних

структурних  її  одиниць  належить  речення,  висловлення,  текст  і  дискурс.

Поняття  «дискурс»  тісно  пов’язане  з  поняттям  «текст».  У  процесі

формування комунікативної компетентності студентів-філологів вони важливі

тим, що забезпечують процес і результат спілкування.

Саме  тому,  навчання  комунікативної  діяльності  на  базі

компетентнісного підходу повинно ґрунтуватися на текстоцентричній основі.



Опора  на  текст,  як  засіб  комунікації,  дозволяє  об’єднати  всі  структурні

компоненти  комунікативної  компетентності,  підтримуючи  при  цьому  як

системний характер засвоєння лінгвістичних знань, так і процес оволодіння

комунікативною діяльністю.

Висновки. Як  висновок  можемо  стверджувати,  що  формування

комунікативної  компетентності  майбутніх  учителів-словесників  є  складним

процесом,  оскільки  він  поєднує  розвиток  особистісних  лінгвістичних

здібностей, вироблення мовних, мовленнєвих, комунікативних знань, умінь і

навичок  з  урахуванням  комунікативної  ситуації  і  невербальних  засобів

спілкування, а також здатність застосовувати власний досвід у професійній

діяльності  та  в  інших  сферах.  Розвиток  комунікативної  компетентності

складає  також  основу  компетентнісного  підходу  до  навчання  студентів-

філологів,  у тому числі й засвоєння ними дисциплін лінгвістичного циклу.

Адже, як ми вже відзначали, компетентнісний підхід є гуманітарним у своїй

основі.

Перспективи подальших розвідок  вбачаємо в дослідженні проблеми

компетентнісного підходу до навчання студентів-філологів, у тому числі до

засвоєння ними лінгвістичних дисциплін, а саме, вивчення концептуального

та інноваційного потенціалу вищезазначеного підходу.
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