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У статті представлено категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження сформованості
комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційнокомунікаційних технологій. Проаналізовано поняття комунікації, комунікативної компетенції,
комунікативної компетентності, подано їхнє авторське визначення. Встановлено зв’язок
поняття комунікативної компетентності з поняттям комунікації; обґрунтовано двоєдиність
поняття комунікативної компетентності. З’ясовано комунікативні ознаки та інформаційнотехнологічні характеристики основних життєвих компетенцій.
Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, формування, комунікація, комунікативна
компетентність, викладач іноземних мов, засіб, інформаційно-комунікаційні технології.
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The article provides a categorical and conceptual analysis of the problem of studying the formation of
communicative competence of future teachers of foreign languages by means of information and
communication technologies. The catalog of key and related concepts of the research topic is given:
“competence”, “communicative competence”, “formation”, “teacher”, “foreign language teacher”,
“tool”, “information and communication technologies”. Analysis of the concepts of communication,
communicative competence allows the formulation of basic definitions of concepts that form a set of
keywords of the research topic: the concept of “communicative competence” as a complex dynamic
personal development that combines the appropriate level of knowledge about the content and specifics
communicative skills and abilities, as well as relevant personal qualities that determine the set of
communicative competencies of the individual; the concept of “communicative competence of the future
teacher of foreign languages” as a complex dynamic personal development that combines the

ISSN 2307-4906

72

Вип. 1, 2021

Збірник наукових праць
Уманського державного педагогічного університету

appropriate level of knowledge about the content and specifics of professional and personal
communication in learning and teaching a foreign language, a set of communicative skills and relevant
personal qualities, enables the implementation of appropriate methods of teaching foreign languages to
students in future professional activities; the concept of “formation of communicative competence of the
future teacher of foreign languages” as a complex multi-level and multi-component process, the result
of which is the formed communicative competence of future teachers of foreign languages by means of
information and communication technologies.
The connection between the concept of communicative competence and the concept of communication is
confirmed; the duality of the concept of communicative competence (as a component of professional or
non-professional competence of a specialist, depending on whether the direct professional activity is
related to communicative) is substantiated. Some differences between the teacher and the lecturer are
determined – by purpose, content, result of activity.
Keywords: competence, competence approach, formation, communication, communicative competence,
foreign language teacher, tool, information and communication technologies.

Проблема аналізу категорій і понять у будь-якій галузі знань не є новою;
водночас з розширенням категоріально-понятійного простору та виникненням великої
кількості інтердисциплінарних понять і термінів означена проблема, на нашу
думку, ніколи не буде вирішена повністю. Як правило, гуманітарні науки ведуть
початок аналізу понятійного апарату з основ філософії, накопичуючи відповідний
термінологічний потенціал і поступово формулюючи визначення провідних категорій
та понять, властивих тій чи іншій тематиці.
Поняття компетентності як категоріальної основи процесу формування
комунікативної компетентності майбутніх викладачів на сьогодні є чи не
найпопулярнішим поняттям і об’єктом для вивчення в педагогічній науці (у напрямі
професійної підготовки фахівця для різних галузей професійної діяльності).
Формування професійної компетентності майбутніх педагогічних працівників різного
рівня у просторі такого роду досліджень займає домінантну позицію; варто назвати
хоча б досить ґрунтовні дослідження Е. Зеєра [1], І. Зимньої [2], Л. Карпової [3],
О. Овчарук [4], О. Пометун [5], Дж. Равена [6] та ін. Проблема комунікативної
компетентності викладача як результату професійної підготовки стала предметом
наукового аналізу Г. Ліна (соціолінгвістичні засади комунікативної компетентності) [7],
І. Когут (розвиток професійно-педагогічної комунікативної компетентності вчителя)
[8], О. Павлішак (використання засобів прикладної комунікативної педагогіки
у підготовці вчителя іноземних мов) [9], Є. Проворової (методика розвитку
комунікативної компетентності вчителя) [10], Д. Хаймса (структура та зміст
комунікативної компетентності) [11], Т. Труханової (розвиток професійно орієнтованої
іншомовної комунікативної компетентності фахівця) [12], Н. Скиби (структурування
фахової компетентності викладачів іноземної мови) [13] та ін.
Метою статті є категоріально-понятійний аналіз апарату дослідження проблеми
вивчення сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів
іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Кожен термін (як одиниця мови, що окреслює поняття) має свої ознаки, серед
яких найважливішими, на нашу думку, можна вважати такі: наявність визначення,
зафіксованого у словнику; тенденція до однозначності поняття, окресленого терміном;
точність; незалежність від контексту; класифікаційна системність; відсутність синонімів;
стислість визначення [14]. Наголосимо, що важливе значення в педагогічному аналізі
понять має поле терміна – його понятійний зв’язок з іншими термінами, через які він
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визначається; поза певним полем термін втрачає свій зміст і набуває іншого. Так,
поняття «компетентність» у межах свого термінологічного поля, як правило,
пов’язується з такими поняттями, як «система», «знання», «вміння», «навички»,
«якості»; поза межами цих понять компетентність втрачає свій педагогічний контекст і
може слугувати елементом понятійного апарату іншої науки – соціології, психології,
правознавства тощо. Крім того, термінознавство дає можливість розрізняти прості,
складні і складені поняття; у межах нашого дослідження до простих можна віднести
поняття «викладач», до складних – «компетентність», «комунікативний», «формування»,
до складених – «комунікативна компетентність», «викладач іноземних мов»,
«інформаційно-комунікаційні технології» та ін. Загалом каталог провідних і суміжних з
ними понять теми нашого дослідження подано у таблиці 1.
Р. Дж. Стенберг окреслює компетентність як «структуровану (організовану)
сукупність знань, умінь, навичок і ставлень, що набуваються в процесі навчання» [21,
с. 68]. Зауважимо, що це визначення є дещо звуженим, оскільки, на нашу думку, не
лише процес навчання дає можливість формувати компетентність особистості, але й
практична професійна діяльність в обраній галузі. І. Когут на загал визначає
компетентність як рівень поінформованості фахівця у своїй професійній діяльності та
як результат накопичення професійного досвіду [22, с. 20]; таким чином, науковець
фактично переносить компетентність з навчальної у професійну площину, що не
цілком відповідає завданням нашого дослідження. На засадах концепції досвіду як
основи компетентності визначає останню також Ф. Ісмагілова [23].
Таблиця 1
Каталог ключових і пов’язаних з ними понять теми дослідження
Ключове
поняття теми

Базові педагогічні визначення, найбільш широко
розповсюджені у науковій літературі

Формування

1) цілеспрямований вплив
2) процес становлення
3) надання форми, завершеності процесу становлення [15]

Комунікативна
компетентність

1) здатність особистості застосовувати в процесі спілкування
знання мов, способи взаємодії, навички групової комунікації,
виконання комунікативних соціальних ролей;
2) сукупність знань, умінь, навичок та особистісних якостей, що
забезпечують ефективне спілкування;
3) здатність особистості орієнтуватися в ситуаціях спілкування;
4) синонім поняття «компетентність у спілкуванні»;
5) система внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови
комунікативної дії [16]
1) працівник вищої, середньої спеціальної, професійної школи,
котрий проводить викладання занять з іноземних мов;
2) штатна посада у закладі вищої освіти;
3) особа, котра веде лекційні заняття та інші уроки з іноземної
мови в навчальних закладах [17];
4) особа, що провадить педагогічну діяльність (викладає іноземні
мови) у державних та приватних навчальних закладах [18]

Викладач
іноземних мов
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Суміжні
педагогічні
поняття
Розвиток
Підготовка
Вплив
Становлення
Комунікація
Компетенція
Кваліфікація
Взаємодія
Спілкування

Учитель
іноземних мов
Педагог
Науковець
Науковопедагогічний
працівник
Студент
Фахівець
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1) матеріал/знаряддя навчального процесу, завдяки яким
досягається мета заняття;
2) матеріальний чи ідеальний об’єкт, що виконує посередницьку
роль між учителем та учнем;
3) джерело отримання знань;
4) об’єкти навколишнього середовища, що використовуються
для досягнення мети навчального процесу [19]
1) сукупність технологій, що забезпечують фіксацію, обмін,
обробку, накопичення інформації, її перетворення та
використання;
2) методи, способи та алгоритми збору, перетворення і
використання інформації в навчальному процесі [20].

Форма
Метод
Спосіб

Інформація
Технологія
Комунікація
Інтернеттехнології
Комп’ютерні
технології

Джерело: розроблено автором.
Аналіз наукових джерел (І. Холковська, 2017 [24]) дозволяє дійти висновку про
те, що, як би не визначалося поняття компетентності та якого суб’єкта це поняття не
стосувалося, існує низка спільних рис / характеристик, які вможливлюють віднайдення
базових аспектів компетентності, котрі лежать в основі визначення цього поняття
залежно від досліджуваної проблеми. До таких спільних рис/характеристик ми
відносимо:
1) якого б роду компетентність ми не розглядали, найчастіше ми пов’язуємо її
з професійною діяльністю суб’єкта чи підготовкою до здійснення такої
професійної діяльності;
2) по-різному оцінюючи структуру та зміст компетентності, ми все одно
наполягаємо на інтегративному динамічному характері цього складного
явища / процесу;
3) компетентність, незалежно від поставленої перед дослідником проблеми,
формується в діяльності (навчальній, професійній, виробничій, комунікативній,
технологічній тощо) і визначає готовність (здатність) суб’єкта до здійснення
тієї чи іншої діяльності.
Таким чином, основними ключовими характеристиками компетентності як
категоріального явища можемо вважати: потенційність, динамічність, інтегративність,
особистісний характер, діяльнісний зміст. Професійна компетентність як різновид
компетентності суб’єкта в певній площині професійної діяльності найчастіше поєднує
отримані у процесі навчання та подальшої професійної діяльності формальні й
неформальні знання, навички та вміння, а також особистісні характеристики, що
вможливлюють його подальшу професійну діяльність і професійний розвиток [15].
Поняття компетентності, як свідчать численні наукові джерела, є всеосяжним та
міждисциплінарним. Це складне, багатоструктуроване поняття, різновидів якого є
кілька, залежно від напряму підготовки фахівців та особливостей запитів ринку праці –
лінгвокультурна компетентність, інформативна, культурологічна, комунікативна,
професійно-педагогічна та ін.
Поняття «комунікація» в контексті формування комунікативної компетентності
майбутніх викладачів іноземних мов цікавить нас насамперед у педагогічному
контексті, оскільки йдеться про майбутніх педагогів, що викладатимуть іноземну мову
у закладах середньої та вищої освіти. Науковці [25] визначають комунікацію переважно

ISSN 2307-4906

75

Збірник наукових праць
Уманського державного педагогічного університету

Вип. 1, 2021

як обмін інформацією (фактичною, емоційною, у вигляді ідей чи поглядів) між двома
чи більше учасниками комунікативного процесу. Специфіка професійної комунікації
викладача іноземних мов полягає, передусім, у тому, що:
А) вона є одночасно рідномовною та іншомовною; співвідношення рідної та
іноземної мови залежить від етапу проведення заняття, від поставленої
перед ним мети та рівня підготовленості студентів до використання
іноземної мови;
Б) ця комунікація є насамперед професійною комунікацією, на відміну від
іншомовної комунікації представників інших професій;
В) професійна комунікація викладача іноземних мов має науково і методично
орієнтований зміст; за своєю сутністю це педагогічна комунікація, за
змістом – методично орієнтована й наукова комунікація;
Г) у процесі реалізації професійної комунікації викладача іноземних мов має
бути використаний комунікативний підхід.
Поняття компетенції окреслюється у словниково-довідниковій літературі як:
добра обізнаність у чомусь, у певній сфері знання чи діяльності [26]; коло повноважень
окремої особи, організації, установи [27].
При тому окремі автори чітко розмежовують поняття компетентності та
компетенції (як, наприклад, В. Краєвський чи А. Хуторськой), інші – як Дж. Равен –
вважають їх синонімічними. Вважаємо, що в межах нашого дослідження суттєвої
різниці між поняттями компетенції і компетентності немає; компетентність, на нашу
думку, є ширшим поняттям, що вміщує сукупність компетенцій, де показниками
комунікативної компетентності стали іншомовна, мовна, лексична, соціокультурна,
навчальна, дослідницька, організаційна та рефлексивна компетенції.
Як справедливо зазначає В. Вдовін [28], комунікативна компетенція є основною
метою реалізації комунікативного підходу у вивченні мови. Він визначає
комунікативну компетенцію ще й як рівень здатності використовувати іноземну мову
залежно від ситуації та формулює три основні умови комунікативної організації
навчання: спрямованість усього процесу навчання на вироблення мовних навичок, а не
лише на здобуття мовних знань; ці навички уможливлюють «реалізацію мови в
комунікативних актах» [28, с. 17]; комунікативний характер переважної більшості
вправ, що пропонуються студентам на заняттях; розвиток у студентів потреби в
іншомовній комунікації.
При цьому науковці-методисти [29; 30] наголошують на використанні в процесі
іншомовної підготовки фахівців парної чи групової роботи, а також рольових ігор, що
було нами використано під час експерименту. Зрозуміло, що такі методики і техніки
потребують високого рівня комунікативної компетентності всіх учасників навчального
процесу. При цьому вчені виходять найчастіше з того, що основою професійної
компетентності майбутнього викладача іноземних мов є його іншомовна комунікативна
компетентність; ми ж виходимо з тих методологічних засад, що в основі професійної
підготовки викладача лежить саме його комунікативна компетентність, що об’єднує як
іншомовну комунікативну компетентність, так і рідномовну; це значно розширює коло
наукового пошуку, оскільки передбачає необхідність формування у майбутніх
викладачів іноземних мов загальнокультурних і лінгвокультурних компетенцій, знання
різних мов, здатності до сприйняття різних культур і різних носіїв мови тощо.
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На нашу думку, комунікативна компетентність фахівця може бути окреслена
двояко:
1. З одного боку, як компонент професійної компетентності, і це стосується
професій, де комунікація має чітко виражений професійний характер, а від
рівня сформованості комунікативної компетентності залежить і рівень
загальної професійної компетентності. До таких професій належать,
передовсім, професії у сфері «людина-людина».
2. З іншого боку, як непрофесійна компетентність, у тих сферах, де
комунікація не є обов’язковим складником професійної діяльності, і від
рівня сформованості комунікативної компетентності вирішальним чином не
залежить рівень загальної професійної компетентності.
Вважаємо, що комунікативна компетентність майбутнього викладача іноземних
мов є обов’язковим компонентом його загальної професійної компетентності. Зміст
поняття комунікативної компетентності та комунікативної компетенції (які ми
приймаємо в межах нашого дослідження як фактично й теоретично тотожні) звертає
нас до компетентнісного підходу та компетентнісних характеристик спілкування
викладача зі студентами у всіх його різновидах. Згідно з європейськими документами
про освіту комунікативна компетентність введена до переліку основних компетенцій,
що визначаються як «набір знань, навичок та відношень, що стосуються ситуації» [31].
Рекомендації Європейського парламенту та ЄС (2006) визначають вісім основних
життєвих компетенцій; кожна з них тією чи іншою мірою вміщує ознаки
комунікативного компонента.
Одне з базових понять нашого дослідження, яке суб’єктивізує об’єктивний
характер процесу формування комунікативної компетентності – «викладач».
Традиційно цю соціально-професійну групу окреслюють як фахівців, що здійснюють
навчально-виховну діяльність у закладах вищої освіти. Професійна діяльність
викладача суттєво відрізняється від діяльності вчителя закладу загальної середньої
освіти: і за змістом, і за сутністю суб’єкт-суб’єктних відносин, і за очікуваним
результатом. Викладач у сфері вищої освіти – фахівець, що співпрацює з випускниками
закладів загальної середньої освіти, які переважно мотивовано обрали той чи інший
фах, тому завдання викладача одночасно і спрощуються, й ускладнюються – ці фахівці
мають, з одного боку, забезпечити засвоєння належного рівня професійних знань в
обраній галузі, з іншого – сформувати здатність до самонавчання. Професійна
діяльність учителя пов’язана з наставництвом та вихованням, натомість викладача – з
розвитком індивідуальних здібностей та професійних компетенцій.
Оскільки тема нашого дослідження стосується не просто діяльності викладача
ЗВО, а професійної підготовки до викладацької діяльності в частині вивчення
майбутніми фахівцями іноземних мов, то й зміст поняття «викладач» набуває дещо
іншого смислу. Іноземна мова для викладачів іноземних мов у вищій школі – не лише
дисципліна професійного спрямування, а базовий навчальний предмет, когнітивна
основа майбутньої професійної діяльності. Знання іноземної мови та основ методики її
викладання складають двоєдиність професійної підготовки викладачів іноземних мов і
формування у них комунікативної компетентності.
Крім того, специфіка окреслення поняття «викладач іноземних мов» у нашому
дослідженні визначається ще й тим, що і майбутні викладачі (студенти), і викладачі
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закладу вищої освіти, що провадять навчальну діяльність у магістратурі, повинні бути
добре підготовлені до використання інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі формування комунікативної компетентності – в об’єктному відношенні
(викладачі ЗВО) та субʼєктному (студенти – майбутні викладачі іноземних мов). Рівень
обізнаності зі сферою ІКТ, сформованих умінь і навичок роботи у віртуальному
просторі, з хмарним середовищем, з сучасними гаджетами та програмним
забезпеченням – у сукупності найчастіше окреслюють як «інформаційно-комунікаційну
компетентність» суб’єкта освітньої діяльності. Як стверджує В. Березан [32], цей тип
компетентності особистості може бути визначений за допомогою кількох показників:
основних характеристик життєдіяльності людини в інформаційному суспільстві, рівня
опанування певними обсягами інформації та здатності її обробляти й змінювати,
наявності певного інформаційного світогляду.
Аналіз понять комунікації, комунікативної компетенції, комунікативної
компетентності вможливлює формулювання основних визначень понять, що складають
сукупність ключових слів теми дослідження, а саме:
1. Комунікативна компетентність визначається нами як складне динамічне
особистісне новоутворення, що поєднує належний рівень сформованості
знань про зміст та специфіку професійної та особистої комунікації,
сукупність комунікативних умінь та навичок, а також відповідних
особистісних якостей, що визначають сукупність комунікативних компетенцій
особистості.
2. Комунікативна компетентність майбутнього викладача іноземних мов
окреслюється нами як складне динамічне особистісне новоутворення, що
поєднує належний рівень сформованості знань про зміст та специфіку
професійної та особистої комунікації у процесі вивчення та викладання
іноземної мови, сукупність комунікативних умінь та навичок, а також
відповідних особистісних якостей, що вможливлюють реалізацію відповідних
методик навчання іноземній мові студентів (учнів) у майбутній професійній
діяльності.
3. Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача
іноземних мов – це складний багаторівневий і багатокомпонентний процес,
результатом якого є сформована комунікативна компетентність майбутніх
викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
Отже, нами з’ясовано зміст та сутність базових понять дослідження проблеми
формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов
засобами інформаційно-комунікаційних технологій. На засадах сучасного термінознавства
визначено ключові та суміжні поняття теми дослідження: поняття «компетентність» та
«комунікативна компетентність» як такі, що визначають зміст результату розробки та
впровадження експериментальної технології; «викладач» та «викладач іноземних мов»
як такі, що окреслюють специфіку домінантної частини учасників експерименту з
формування комунікативної компетентності фахівця; «інформаційно-комунікаційні
технології» як поняття, що визначає зміст та особливості основного засобу для
досягнення мети дослідження. Підтверджено зв’язок поняття комунікативної
компетентності з поняттям комунікації; обґрунтовано двоєдиність поняття комунікативної
компетентності (як компонента професійної або ж непрофесійної компетентності
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фахівця, залежно від того, чи пов’язана безпосередня фахова діяльність з
комунікативною). З’ясовано комунікативні ознаки та інформаційно-технологічні
характеристики основних життєвих компетенцій, визначених Рекомендаціями ЄП та
ЄС (2006). Визначено окремі відмінності між вчителем та викладачем – за метою,
змістом, результатом діяльності.
Перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі вбачаємо у розробці
педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів
іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій.
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