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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ
ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті наголошено, що процес формуваннѐ оптимальної мотивації учіннѐ
студентів-аграріїв ю досить складним, динамічним і суперечливим. Він не ю стихійним
і передбачаю наѐвність певних педагогічних умов та грамотного, творчого
педагогічного керівництва.
Проаналізовано сукупність педагогічних умов, що впливаять на
результативність процесу формуваннѐ мотивації. Проаналізовано підходи до
тлумаченнѐ понѐть «компетенціѐ» та «компетентність». Теоретично
обґрунтовано деѐкі педагогічні умови, що забезпечуять успішність формуваннѐ в
майбутніх фахівців оптимальної мотивації учіннѐ у процесі вивченнѐ іноземних мов,
а саме реалізація комунікативного й компетентнісного підходів до навчаннѐ.
Ключові слова: педагогічні умови, організаціѐ навчальної діѐльності
студентів, оптимальна мотиваціѐ учіннѐ студентів-аграріїв, компетенціѐ,
компетентність, структура комунікативної компетенції, комунікативні вміннѐ й
навички, професійна компетенціѐ.

Постановка проблеми. В Україні мовна підготовка визнана одніюя з
головних складових вищої освіти. У цьому контексті відкриваятьсѐ значні
можливості у вивченні структурних компонентів мотивації й використанні її
резервів длѐ успішного вирішеннѐ проблеми розвитку мовної компетенції
студентів. Теоретичні та експериментальні дослідженнѐ проблеми мотивації
засвідчуять, що у процесі навчаннѐ іноземній мові мотивації належить
визначальна роль. Доведено, що ефективність володіннѐ мовоя залежить від
рівнѐ розвитку мотивації до опануваннѐ предмету. Серед усіх видів мотивації,
що спонукаять студентів до оволодіннѐ іноземноя мовоя, найважливішими
ю мотиви, ѐкі безпосередньо пов’ѐзані з власне навчальноя діѐльністя і
процесом її перебігу.
Ефективне використаннѐ мотивації даю змогу розкрити внутрішні
резерви особистості, сприѐю її розвиткові, навчання й виховання. Завдѐки
мотивації можна впливати ѐк на результативність діѐльності, так і на
розвиток самої особистості. Залежно від соціальної та економічної ситуації
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мотиваціѐ ѐк найгнучкіше утвореннѐ може зміняватисѐ. У цьому полѐгаю
актуальність проблеми мотивації та безперервне її вивченнѐ.
Процес формуваннѐ оптимальної мотивації учіннѐ студентів-аграріїв
ю досить складним, динамічним і суперечливим. Він не ю стихійним і
передбачаю інтеграція певних педагогічних умов та грамотного, творчого
педагогічного керівництва.
З оглѐду на це подане дослідженнѐ присвѐчено виѐвлення й
теоретичному обґрунтування деѐких педагогічних умов, що впливаять на
успішність формуваннѐ в майбутніх фахівців оптимальної мотивації учіннѐ у
процесі вивченнѐ іноземних мов, а саме реалізації комунікативного та
компетентнісного підходів до навчаннѐ.
Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ мотивації навчальної
діѐльності достатньо широко висвітлявались у вітчизнѐних та зарубіжних
дослідженнѐх. Визначальноя позиціюя ю розуміннѐ мотивації ѐк системи
спонукань (В. Асююв, Л. Божович, А. Маркова, Е. Шорохова, П. Якобсон),
тобто ѐк детермінації поведінки в цілому (С. Рубінштейн).
Крім того, у науковій літературі зазначаютьсѐ, що проблема
формуваннѐ оптимальної мотивації залежить від академічної успішності
(Н. Мілітанська, З. Романова); інтересу до іноземних мов (П. Козик,
Р. Сирнюва); задоволеннѐ комунікативної потреби (В. Андріювська,
П. Козик, Т. Левіна, М. Муканов, Л. Паневіна, О. Рощина, В. Сатінова);
здібностей до іноземних мов (О. Кричев, Л. Юрцева); змісту інформації, що
повідомлѐютьсѐ іноземноя мовоя (П. Козик, Б. Ноткін); особистості
викладача (П. Козик, Н. Симонова); стосунків викладача і студентів
(В. Грабал, С. Григорѐн, Г. Іванова, Т. Кольцова, Ш. Чхартишвілі); специфіки
особистостей студентів (І. Іменітова, А. Маркіна, Н. Симонова); стосунків у
навчальній групі (С. Григорѐн, Н. Симонова О. Рощина, В. Шадриков);
професійної спрѐмованості навчальної діѐльності (О. Башкирцева, А. Гебос,
Б. Ноткін, Л. Образцова, Л. Панова).
Мета статті – обґрунтуваннѐ й розробка деѐких педагогічних умов,
спрѐмованих на активізація процесу формуваннѐ оптимальної мотивації
учіннѐ студентів-аграріїв у процесі вивченнѐ іноземних мов на підставі
аналізу наукової та методичної літератури, вивченнѐ педагогічного досвіду
щодо підготовки майбутніх фахівців. Висвітлені педагогічні умови, а саме
реалізаціѐ комунікативного і компетентнісного підходів до навчаннѐ,
маять розв’ѐзати суперечності, ѐкі існуять у системі вищої освіти з
урахуваннѐм можливостей фахової підготовки спеціалістів.
Методи дослідження – порівнѐльний аналіз теоретичних концепцій
та експериментальних досліджень з проблем мотивації особистості,
мотивації навчаннѐ і специфіки мотивів оволодіннѐ іноземноя мовоя.
Виклад основного матеріалу. Аналіз вивченої літератури даю
можливість визначити умови ефективного формуваннѐ оптимальної
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мотивації учіннѐ студентів-аграріїв у процесі вивченнѐ іноземних мов. Проте,
перед тим, ѐк назвати педагогічні умови й розкрити їх зміст, необхідно
з’ѐсувати лексичне значеннѐ термінів «умова», «педагогічна умова».
За словником С. Ожегова, «умови: 1) обставини, від ѐких що-небудь залежить; 2) правила, що встановлені в будь-ѐкій діѐльності, галузі життѐ» [18].
За визначеннѐм С. Шишова, умова – обставина, від наѐвності чи
зміни ѐкої залежить наѐвність чи зміна чогось іншого, що називаютьсѐ в
такому разі обумовленим *26+.
Длѐ подальшої роботи нам необхідно з’ѐсувати лексичне значеннѐ
терміна «педагогічна умова».
В Українському педагогічному словнику знаходимо таке визначеннѐ
педагогічної умови: «це необхідна обставина, передумова, ѐка робить
можливим здійсненнѐ навчально-педагогічного процесу» [8, 174].
Основноя педагогічноя умовоя ю застосуваннѐ комунікативного
підходу до навчаннѐ іноземній мові.
Важливим моментом у становленні комунікативної позиції студентів
ю момент їхнього самовизначеннѐ – свідомий переглѐд можливостей, що
склалисѐ в попередньому життювому досвіді, свідомий вибір нових
способів і прийомів діѐльності, що відповідаять новим завданнѐм.
Така переоріюнтаціѐ викладаннѐ іноземних мов на практику
спілкуваннѐ мовоя важлива не тільки тому, що метоя оволодіннѐ
іноземноя мовоя ю спілкуваннѐ, але також і внаслідок того, що сама
практика спілкуваннѐ мовоя зумовить розвиток лінгвістичних умінь, тобто
акцент робитьсѐ на набуттѐ комунікативної й лінгвістичної компетенцій.
Таким чином, ми розглѐдаюмо комунікативне навчаннѐ іноземній
мові ѐк навчаннѐ спілкування, бажана мета при цьому – комунікативна
компетенціѐ, тобто здатність користуватисѐ лінгвістичноя системоя
ефективно і відповідно до ситуації. Внутрішнѐ мотиваціѐ виникаю з інтересу
до того, що повідомлѐютьсѐ мовоя. Мотиваціѐ буде вищоя за умови, ѐкщо
діѐльність буде менш навчальноя. При переспрѐмуванні завданнѐ
навчаннѐ в завданнѐ спілкуваннѐ, що маю особистісну значущість длѐ
студента, створяятьсѐ умови, за ѐких відбуваютьсѐ потужний підйом рівнѐ
мотивації до оволодіннѐ мовоя, мовленнѐм *22; 23+. Створеннѐ умов
спілкуваннѐ буде сприѐти переходу зовнішньої мотивації у внутрішня, у
подальшому – внутрішнѐ мотиваціѐ до оволодіннѐ мовоя може
трансформуватисѐ в мотивація спілкуваннѐ іноземноя мовоя.
Комунікативний підхід, ѐк бачимо, тісно пов’ѐзаний із
компетентнісним підходом.
Компетентність фахівцѐ визначаютьсѐ новоя концепціюя освіти ѐк
складова державних стандартів освіти. Основноя метоя діѐльності вищої
школи визнаютьсѐ навчаннѐ та вихованнѐ лядини, ѐка може стати
співучасником твореннѐ культури і проѐвлѐти ініціативу в мовній діѐльності
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в суспільстві; фахівцѐ, ѐкий володію необхідними знаннѐми, уміннѐми й
навичками длѐ вирішеннѐ професійних завдань, що даю змогу розумітисѐ
на справах певної галузі та вправно вирішувати проблеми у сфері своюї
професійної діѐльності *3; 4; 9; 7; 11; 12; 20+.
З оглѐду на те, що компетентнісний підхід пов’ѐзуять з ідеюя
всебічної підготовки й вихованнѐ лядини не лише ѐк фахівцѐ та
професіонала своюї справи, але і ѐк особистості, члена колективу і
суспільства, за своюя природоя він вважаютьсѐ гуманітарним тому, що
мета гуманітарної освіти полѐгаю не лише в передачі майбутньому
спеціалісту всіюї сукупності знань, умінь і навичок у певній галузі, а й у
розвитку світоглѐду, допомагаю навчитисѐ приймати індивідуальні творчі
рішеннѐ, прагнути до самоосвіти, а також формувати гуманістичні цінності.
Учені, характеризуячи понѐттѐ «компетентність», наголошуять на
неоднозначності її трактуваннѐ. Одні вважаять за необхідне обов’ѐзково
мати контекст длѐ демонстрації компетентності. Інші доводѐть, що
компетентність завжди ю результатом, вона характеризую дії індивіда, а не
описую процес, під час ѐкого індивід набуваю ціюї компетентності. Решта
науковців надаю компетентності права на виміряваннѐ здатності індивіда
щось робити, необхідність чітко визначати й затверджувати стандарти та
уѐвлѐять компетентність ѐк міру того, що індивід може робити в конкретно
визначений час *20; 21+.
Сучасна модель освіти – «навчаннѐ протѐгом життѐ» *4; 11; 17+ –
спрѐмована на підготовку фахівцѐ з широким спектром професійних
ѐкостей. Розв’ѐзуячи такі завданнѐ через категорія компетентності, що
останнім часом широко досліджуютьсѐ ѐк у зарубіжній, так і у вітчизнѐній
педагогіці, вважаюмо, що основна мета підготовки студентів у вищому
немовному навчальному закладі полѐгаю у формуванні комплексу
компетентностей, ѐкі потребуять уточненнѐ й розширеннѐ через
формуваннѐ понѐттѐ комунікативної компетенції.
Здійснений оглѐд філософської та психолого-педагогічної наукової
літератури засвідчив, що питаннѐ, пов’ѐзані з гуманізаціюя та
гуманітаризаціюя,
сѐгаять
педагогічної
проблеми
формуваннѐ
комунікативної компетенції студентів-аграріїв.
Длѐ розкриттѐ досліджуваного понѐттѐ «комунікативна компетенціѐ»
необхідно розглѐнути взаюмозв’ѐзок понѐть компетенціѐ і компетентність,
а також з’ѐсувати дефініції концептуального понѐттѐ комунікативна
компетенціѐ в зарубіжних і вітчизнѐних працѐх.
Фахова підготовка студентів-аграріїв у процесі вивченнѐ іноземних
мов пов’ѐзуютьсѐ із рівнем сформованості комунікативної компетенції, що
передбачаю використаннѐ мови ѐк засобу спілкуваннѐ. Проблема
комунікативної компетенції актуалізуваласѐ у зв’ѐзку з функціональними й
комунікативно-доцільними особливостѐми мовленнювого спілкуваннѐ.
141

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 1 (65)

У науковій літературі диференціяять два близькі за значеннѐм понѐттѐ
і пропонуять трактувати понѐттѐ «компетенціѐ» та «компетентність» ѐк
синонімічні лексичні структури, проте не тотожні за змістом *19+. Обидві
категорії пов’ѐзуятьсѐ з професійноя підготовкоя студентів.
Сучасна педагогічна наука визначаютьсѐ тенденціюя до дефініції
комунікативної компетенції ѐк такої, що може характеризувати
професіоналізм особистості розуміннѐм і відтвореннѐм мови на рівні не
тільки знань, що стоятьсѐ фонологічних, лексико-граматичних і
країнознавчих особливостей та мовленнювих навичок, а й залежно від
різноманітності цілей та особливостей ситуації спілкуваннѐ. Професійна
компетентність майбутнього фахівцѐ маю розглѐдатисѐ крізь наѐвність його
компетенцій, тобто тих дій, у ѐких він оріюнтуютьсѐ і навіть маю певний досвід.
Короткий психологічний словник *15+, на нашу думку, даю більш чітке
визначеннѐ понѐттѐ компетенції (лат. домагаясѐ, відповідая) у ширшому
(повноваженнѐ, надані законом, статутом або іншим актом конкретному
органу чи посадовій особі) та вужчому (знаннѐ і досвід у тій або іншій сфері)
розумінні.
Дефініціѐ терміна «компетенціѐ» двозначно визначаю це понѐттѐ: з
одного боку, це полѐгаю в тому, що суб’юкт спираютьсѐ на закони розвитку
природи і суспільства та на право, а з іншого – це його досвідченість у
вирішенні конкретних питань, що відображаютьсѐ ѐк кількістя, так і ѐкістя
знань і вмінь лядини в певній галузі діѐльності.
У філософському енциклопедичному словнику дефініціѐ терміна
«компетенціѐ» тлумачитьсѐ ѐк «достатні знаннѐ індивіда про предмет» *24+.
Длѐ характеристики рівнѐ професійної підготовки термін
«компетентність» почали застосовувати порівнѐно недавно. Таким чином,
некомпетентна лядина не зможе повноя міроя й у соціально значимих
аспектах її реалізувати.
Понѐттѐ «компетентність» у психологічній та педагогічній літературі
кореляютьсѐ з прикметником компетентний. Словник С. Ожегова слово
компетентний тлумачить ѐк «обізнаний, авторитетний у певній сфері
фахівець», тобто той, хто маю ѐкісь компетенції *18+. Таким чином,
компетентність – це ѐкість особистості, що сформована професійно;
професіоналізм працівника; ѐкість особистості викладача, що допомагаю
продуктивно розв’ѐзувати поставлені завданнѐ, що, у своя чергу,
спрѐмовані на формуваннѐ особистості студента *6+.
Комунікативна компетенціѐ вважаютьсѐ одніюя з важливих у
професійному й суспільному житті та ю складовоя професійної
компетентності майбутнього фахівцѐ. З одного боку, вона сприѐю
швидкому прийнѐття особистості до соціуму та виступаю в ролі
особистісної потреби громадѐнина, а з іншого – готую професійні кадри длѐ
суспільства. Комунікативна компетенціѐ містить професійні знаннѐ та
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вміннѐ. Крім цього, до її складу входѐть такі ѐкості, ѐк «ініціатива,
співробітництво, здатність до роботи у групі, комунікативні здібності,
уміннѐ вчитисѐ, оцінявати, логічно мислити тощо. Компетенціѐ
трансформую вміннѐ й знаннѐ в новій ситуації» *1; 5; 19+.
У соціологічних і психолого-педагогічних дослідженнѐх на сьогодні
не вироблено одностайного поглѐду на визначеннѐ понѐттѐ
«комунікативна
компетенціѐ».
Понѐттѐ
«комунікативний»
і
«комунікабельний» уважаятьсѐ тотожними і вживаятьсѐ длѐ позначеннѐ
здатної, схильної до комунікації лядини, зокрема такої, що легко
встановляю контакти і зв’ѐзки *2+.
У мовознавчій літературі термін «компетенціѐ» досліджуютьсѐ у
працѐх Н. Хомського *25; 28+ з посиланнѐм на В. Гумбольдта *10+ і позначаю
«здатність, необхідну длѐ виконаннѐ певної, переважно мовленнювої,
діѐльності рідноя мовоя».
Компетентний мовець або слухач, на думку Н. Хомського *25, 4+,
«повинен уміти: а) продукувати необмежену кількість правильних у
мовному відношенні речень за допомогоя засвоюних мовних знаків і
правил їхнього поюднаннѐ, б) розуміти смисл висловляваннѐ, тобто бачити
формальну подібність або розбіжності у значеннѐх двох висловлявань».
Учений пов’ѐзував теорія мовної компетенції переважно з досконалими
слухачами та співбесідниками в однорідному мовному середовищі, з тими,
хто знаю мову бездоганно і хто не піддаютьсѐ впливу таких психологічних
чинників, ѐк обмеженість пам’ѐті, увага та інтерес, помилки у використанні
мовних знань у реальному спілкуванні.
Еволяціѐ поглѐдів на комунікативну компетенція ѐк складову
професійної компетентності майбутнього фахівцѐ зумовлена з’ѐсуваннѐм
характеру взаюмодії між комунікативноя компетенціюя й обізнаністя з
іншомовноя культуроя.
Спираячись на моделі комунікативної компетенції зарубіжних
дослідників, російські та українські автори у своїх розвідках виробили
також декілька підходів до визначеннѐ характерних ознак складників
комунікативної компетенції.
Ми схильні поділѐти думки вчених, ѐкі вважаять понѐттѐ
«комунікативна компетенціѐ» одніюя зі складових більш загального
понѐттѐ – «професійна компетентність» (Ю. Варданѐн, М. Кабардов,
Н. Кузьміна) *6; 14; 16+.
Своюрідну структуру професійної компетентності спеціаліста, що даю
можливість переконатисѐ у правильності висновків щодо необхідності
розмежуваннѐ понѐть «компетентність»/«компетенціѐ» та підпорѐдкуваннѐ
другого першому, пропоную Ю. Варданѐн, ѐкий зазначаю: «…структура
професійної компетентності містить такі компоненти: суб’юктний, у ѐкому
виѐвлѐютьсѐ рівень власної активності майбутнього спеціаліста щодо
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актуалізації, реалізації, збереженнѐ професійної компетентності; об’юктний, у
ѐкому виражений рівень психологічного супроводу процесу побудови та
здійсненнѐ професійної діѐльності; предметний, у ѐкому вміщуютьсѐ
характеристика рівнѐ проміжних і кінцевих результатів спеціаліста;
пізнавально-перетворявальних дій, ѐкі даять змогу студентові
використовувати навчально-пізнавальну та професійно-практичну діѐльність
(наприклад, комунікація ѐк діѐльність) ѐк джерело розвитку готовності та
можливості самореалізації у сфері трудової діѐльності» *6, 22+.
Особливості комунікативної компетенції студента-аграріѐ виѐвлѐятьсѐ
через теоретичну підготовку в певній галузі знань, а також міжособистісне
пізнаннѐ, міжособистісні стосунки, закони логіки та аргументації. Отже,
значеннѐ терміна «комунікативна компетенціѐ» студента-аграріѐ вклячаю
комплекс досить добре сформованих професійних знань, організаторських та
комунікативних здібностей, імпліцитної культури, здатності до
самоконтроля, словесної й несловесної (що потребую мінімального
використаннѐ вербального матеріалу) взаюмодії.
Професійна комунікативна компетенціѐ студентів-аграріїв охопляю
такі складові: теоретичні та практичні знаннѐ в системі профільних
дисциплін (комунікативна компетенціѐ); організаторські здібності
студента; комунікативна рефлексіѐ.
Рівень професійної підготовки студентів-аграріїв визначаютьсѐ також
через витлумаченнѐ комплексного використаннѐ носіюм мови вербальних і
невербальних засобів спілкуваннѐ в чітко визначених ситуаціѐх, уміннѐ
оріюнтуватисѐ в обставинах спілкуваннѐ, уміннѐ виѐвлѐти ініціативу у
спілкуванні. Йдетьсѐ про більш конкретне розуміннѐ професійної
підготовки, тобто про комунікативну компетенція, що визначаютьсѐ ѐк
правомочність лядини, певна система знань, практичних вербальних умінь
і навичок, мовленнювих здібностей лядини.
Наведені вище положеннѐ уможливляять виділеннѐ основних
характеристик компетентного мовцѐ: а) оріюнтаціѐ в ситуації спілкуваннѐ;
б) застосуваннѐ мовних засобів, що відповідаять лексико-граматичним
законам конкретної мови; в) наѐвність системи знань, що надаю
можливість здійснявати комунікація в соціумі.
Структура комунікативної компетенції характеризуютьсѐ достатньоя
кількістя
компонентів,
ѐкі
перебуваять
у
взаюмодії
та
взаюмозумовляятьсѐ, оскільки маять властивості варіативності,
взаюмозалежності, інтегративності, кумулѐтивності, соціальної й
особистісної значущості. Саме структура комунікативної компетентності
досить системно досліджуваласѐ в роботах учених-лінгвістів та
лінгводидактів протѐгом ХХ-го століттѐ.
Одним із перших, хто запропонував власний поглѐд на структуру
комунікативної компетентності, був Д. Ізарюнков *13+. Учений вказав на те,
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що структура комунікативної компетенції формуютьсѐ певноя низкоя
складових, між ѐкими встановляятьсѐ визначені зв’ѐзки. Структура
комунікативної компетенції представлена мовленнювоя, мовноя,
прагматичноя компетенціѐми *13, 56–57].
Ґрунтовне опрацяваннѐ розвідок, у ѐких розкриваютьсѐ сутність
компетенцій, дозволило зробити такі узагальненнѐ.
1. Мовленнюва компетенціѐ окресляю систему знань усіх рівнів
(фонетичного,
лексичного,
словотворчого,
морфологічного
й
синтаксичного); уміннѐ правильно оперувати мовними одиницѐми
кожного рівнѐ длѐ побудови одиниць більш складних комунікативних
синтаксичних одиниць.
2. Мовна компетенціѐ вироблѐю систему знань понѐтійного
категоріального апарату науки про мову. Він окреслений порівневим
описом за допомогоя чітко визначеної системи мовних категорій, значень
цих категорій та типових засобів відтвореннѐ цих значень.
3. Мовна компетенціѐ також характеризуютьсѐ рівнѐми за ознакоя
узагальненнѐ розумової діѐльності:
1) рівень запам’ѐтовуваннѐ одиничних об’юктів. У такому випадку не
відбуваятьсѐ лінгвістичні узагальненнѐ. Наприклад, студенти, не
володіячи лінгвістичноя термінологіюя, запам’ѐтовуять певне слово,
словосполученнѐ чи реченнѐ;
2) рівень узагальнень, усвідомлених не повністя. Студенти вивчаять
мову, не оволодіваячи теоретичними відомостѐми;
3) рівень практичних узагальнень. У цьому сенсі маютьсѐ на увазі, що
наукові лінгвістичні понѐттѐ не утворяятьсѐ, а відбуваютьсѐ узагальненнѐ
мовних ѐвищ за зовнішніми рисами;
4) рівень теоретичних узагальнень або рівень лінгвістичної абстракції
[2; 5].
Комунікативна компетенціѐ особистості окресляю наѐвність таких
здібностей:
а) прогнозувати комунікативну ситуація, у ѐкій маю відбутисѐ
спілкуваннѐ, у соціально-психологічному контексті;
б) передбачати хід спілкуваннѐ, беручи до уваги специфічність
комунікативної ситуації;
в) поринати в обстановку ситуації спілкуваннѐ на соціальнопсихологічному рівні;
г) управлѐти процесами спілкуваннѐ у процесі комунікації на
соціально-психологічному рівні.
Досвід спілкуваннѐ займаю особливе місце у структурі комунікативної
компетенції особистості. З одного боку, він ю соціальним і вклячаю
інтеріоризовані норми й цінності культури, а з іншого, ю індивідуальним, адже
ґрунтуютьсѐ на індивідуальних комунікативних здібностѐх і психологічних
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подіѐх, пов’ѐзаних зі спілкуваннѐм у житті особистості. Аналіз термінологічного змісту понѐттѐ «комунікативна компетенціѐ» надаю можливість синтезувати загальні принципи, на ѐких базуятьсѐ сучасні підходи до досліджуваної проблеми: мову необхідно розглѐдати ѐк знаннѐ, ѐкими мовець (або
той, хто вивчаю мову) повинен оволодіти, і ѐк уміннѐ користуватисѐ нея у
відповідній ситуації; будь-ѐке висловляваннѐ маю бути не тільки граматично
правильно побудоване, але й адекватно відповідати ситуації.
З позиції організації навчальної діѐльності студентів на основі
компетентнісного підходу цінним длѐ нас ю дослідженнѐ А. Говатта, ѐкий
розрізнѐю «сильний» і «слабкий» варіанти комунікативного навчаннѐ
іноземній мові. Слабкий варіант, ѐкий ю більш-менш звичайноя практикоя
останніх років, підкресляю важливість забезпеченнѐ студентів
можливостѐми використовувати іноземну мову длѐ спілкуваннѐ. Сильний
варіант комунікативного навчаннѐ, з іншого боку, припускаю, що іноземна
мова засвояютьсѐ через спілкуваннѐ, і ѐкщо перший можна визначити ѐк
засвоюннѐ длѐ використаннѐ, то останній – використаннѐ іноземних мов
длѐ її засвоюннѐ *31+. Виникаю питаннѐ: ми навчаюмо мові (через
спілкуваннѐ) або ми навчаюмо спілкування (через мову)?
На думку багатьох зарубіжних учених *27; 28; 29; 30+, обидва ці
питаннѐ не ю несумісними, навпаки, вони логічно взаюмопов’ѐзані. Між
ними такий самий взаюмозв’ѐзок, ѐк між лінгвістичноя і комунікативноя
компетенціѐми.
Ці два понѐттѐ перетинаятьсѐ таким чином, що лише невелика
частина лінгвістичної компетенції залишаютьсѐ за межами комунікативної
компетенції, тоді ѐк комунікативна компетенціѐ охопляю велику частину
лінгвістичної компетенції, залишаячи за межами лише невелику частину
останньої. Це значить, що, навчаячи лінгвістичній компетенції, ми
втрачаюмо велику частину комунікативної компетенції, у той час ѐк
навчаннѐ комунікативній компетенції працяватиме і на лінгвістичну
компетенція, за винѐтком невеликої її частини. З оглѐду на це, ѐкщо ми
хочемо навчити спілкування, то необхідно залучити студентів до
вирішеннѐ комунікативних завдань.
Системний підхід до структури комунікативної компетенції, ѐка прогнозую наѐвність умінь поюднувати мовні засоби із завданнѐми й умовами спілкуваннѐ, ураховуячи соціальні норми поведінки й комунікативної релевантності висловляваннѐ, репрезентуячи юдність мови і мовленнѐ, передбачаю дослідженнѐ комунікативної компетентності ѐк системи, визначеннѐ її
внутрішніх ѐкостей, зв’ѐзків і відношень. У межах такого підходу комунікативна компетенціѐ, ѐк будь-ѐкий системний об’юкт, уможливляю виділеннѐ
складових залежно від конкретних завдань, поставлених у дослідженні.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Здійснене
дослідженнѐ дозволѐю зробити висновок, що реалізаціѐ педагогічної
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умови, ѐка забезпечую наѐвність стійкої позитивної мотивації й потреби
оновленнѐ інформаційного багажу, розв’ѐзую суперечність між достатнім
рівнем сформованості мотивації до оволодіннѐ іноземноя мовоя й
недостатнім рівнем сформованості комунікативних знань, умінь і навичок.
Різноманітні форми фахової підготовки дозволѐять моделявати
навчальний процес, ураховуячи психологічні особливості та естетичні
смаки, що стимуляять пізнавальні інтереси та підвищуять рівень
мотивації. Можливості нестандартних форм та методів подачі навчального
матеріалу з урахуваннѐм комунікаційних технологій дозволѐять
підтримувати стійкий інтерес студентів до формуваннѐ оптимальної
мотивації учіннѐ студентів у процесі вивченнѐ іноземних мов.
Навчальний курс також передбачаю реалізація педагогічної умови, ѐка
забезпечую оріюнтація на виробленнѐ компетенцій майбутнього фахівцѐ.
Дотриманнѐ даної педагогічної умови забезпечую особливу атмосферу
спільної роботи й самостійної діѐльності студентів та організація занѐть із
урахуваннѐм розвитку особистісних ѐкостей майбутніх фахівців, ураховуячи
специфіку майбутньої діѐльності. Зміст навчального курсу маю бути
спрѐмованим на посиленнѐ роботи викладача з кожним студентом,
ураховувати їхні особистісні характеристики, забезпечувати активне
формуваннѐ й розкриттѐ здібностей до іноземних мов, надавати можливість
саморозкриттѐ в нових, постійно змінних навчальних ситуаціѐх.
Реалізаціѐ педагогічної умови впровадженнѐ взаюмопов’ѐзаних
комунікативного й компетентнісного підходів дозволѐю об’юктивно оцінити
ефективність процесу навчаннѐ щодо формуваннѐ оптимальної мотивації
учіннѐ студентів-аграріїв та подолати суперечність між необхідністя
підвищеннѐ ефективності процесу формуваннѐ комунікативної підготовки
студентів і відсутністя належної теоретичної і методологічної бази, ѐка
сприѐю
ефективному
вирішення
проблеми;
потенційними
комунікативними можливостѐми дисциплін профіляячого циклу й
неможливістя їх реалізації у традиційних формах і методах навчаннѐ.
Таким чином, під час аналізу науково-методичної літератури,
вивченнѐ педагогічного досвіду підготовки майбутніх фахівців було
обґрунтовано та розроблено педагогічні умови, спрѐмовані на активізація
процесу формуваннѐ оптимальної мотивації учіннѐ студентів-аграріїв у
процесі вивченнѐ іноземних мов. Висвітлені педагогічні умови маять
розв’ѐзати суперечності, ѐкі існуять у системі вищої освіти з урахуваннѐм
можливостей фахової підготовки спеціалістів.
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РЕЗЮМЕ
Ридель Татьяна, Тамаркина Ольга. Коммуникативнаѐ компетентность как одно
из педагогических условий формированиѐ оптимальной мотивации учениѐ студентов
аграрных университетов в процессе изучениѐ иностранных ѐзыков.
В статье отмечаетсѐ, что процесс формированиѐ оптимальной мотивации
учениѐ студентов-аграриев достаточно сложный, динамичный и противоречивый.
Он не протекает стихийно, а предполагает наличие определенных педагогических
условий и грамотного, творческого педагогического руководства. Проанализирована
совокупность педагогических условий, от которых зависит результативность
процесса формированиѐ оптимальной мотивации. Проанализированы подходы к
толкования понѐтий «компетенциѐ» и «компетентность». Теоретически
обоснованы некоторые педагогические условиѐ, обеспечиваящие успешность
формированиѐ у будущих специалистов оптимальной мотивации учениѐ в процессе
изучениѐ иностранных ѐзыков, а именно реализациѐ коммуникативного и
компетентностного подходов к обучения.
Ключевые слова: педагогические условиѐ, организациѐ учебной деѐтельности
студентов, оптимальнаѐ мотивациѐ учениѐ студентов-аграриев, компетенциѐ,
компетентность, структура коммуникативной компетенции, коммуникативные
умениѐ и навыки, профессиональнаѐ компетенциѐ.

SUMMARY
Ridel Tetyana, Tamarkina Olha. Communicative competence as one of the
pedagogical conditions for forming the Agrarian Universities students’ motivation while
learning foreign languages.
In the article some pedagogical conditions aimed at strengthening of the process of
forming the motivation towards learning foreign languages by agrarian students are
grounded and developed. Scientific and methodological literature on the subject has been
analyzed. Pedagogical experience of the future specialists training has been studied.
Emphasized pedagogical conditions, namely the realization of communicative and
competency approaches to learning should solve the contradictions that exist in the system
of higher education in view of the possibility of professional training. The process of forming
the motivation towards learning foreign languages by agrarian students is rather
complicated, dynamic and controversial. It does not occur spontaneously, but requires
certain pedagogical conditions and competent and creative pedagogical leadership.
Its effectiveness largely depends on the scope of the educational environment in which it
occurs. Considering this relationship, the investigation is aimed at identification and theoretical
justification of some pedagogical conditions that ensure the success of forming the motivation
towards learning foreign languages by agrarian students, namely the realization of
communicative and competency approaches to learning. Implementation of the pedagogical
condition that ensures the availability of a stable positive motivation and the need to update the
wealth of information solves the contradiction between the sufficient level of motivation
development to master a foreign language and the insufficient level of communicative
knowledge and skills development. Various forms of professional training allow modelling the
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educational process, taking into account the psychological characteristics and aesthetic tastes
stimulating cognitive interests and increasing motivation. Possibilities to deliver teaching
materials using non-standard forms and methods allow maintaining a steady interest in forming
the motivation towards learning foreign languages by students.
Implementation of a pedagogical condition to introduce the interrelated
communicative and competence approaches allows to evaluate objectively the effectiveness
of the learning process in the course of forming the motivation towards learning foreign
languages by agrarian students and to solve the contradiction by the need to improve the
efficiency of the process of students communicative training formation and by the lack of
appropriate theoretical and methodological framework that facilitates the efficient solution
of the problem; by potential communicative abilities of the major educational subjects and by
the impossibility of their realization in traditional forms and methods of teaching.
Key words: pedagogical conditions, organization of educational process, competence,
competency, communicative approach, increase of motivation level, structure of
communicative competence, communicative skills, professional competence.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО МОНІТОРИНГУ ЯК
МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтѐ присвѐчена дослідження концептуальних засад освітнього
моніторингу ѐк методологічної основи формуваннѐ готовності майбутнього викладача
іноземної мови до моніторингової діѐльності. Сучасний статус учителѐ іноземної мови
представлено в ролі організатора й менеджера іншомовної освіти, здатного до
здійсненнѐ моніторингу ѐкості власної педагогічної діѐльності та адекватного виміру
академічних досѐгнень учнів. З урахуваннѐм провідних принципів, функцій і методів
освітнього моніторингу, а також специфіки педагогічної діѐльності, сформульовано
авторське визначеннѐ готовності майбутнього викладача іноземної мови до
моніторингової діѐльності.
Ключові слова: освітній моніторинг, принципи моніторингу, функції
моніторингу, методи моніторингу, готовність до моніторингової діѐльності,
майбутній викладач іноземної мови, формуваннѐ, іншомовна освіта.

Постановка проблеми. Необхідність спеціальної підготовки майбутніх
учителів іноземної мови до здійсненнѐ функцій моніторингу ѐкості власної
професійно-педагогічної діѐльності, а також виміру академічних досѐгнень
учнів з опануваннѐ провідними видами іншомовної мовленнювої
діѐльності, зумовлена, передусім, чинниками ювропейської освітньої
інтеграції, що суттюво впливаять на ѐкість вітчизнѐної системи шкільної
іншомовної освіти *4+. Серед них, передусім, такі:
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