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Становлення сучасного українського суспільства потребує 

невідкладної модернізації національної освітньої галузі, яка має 

відповідати викликам часу й потребам особистості, здатної 

реалізувати себе в суспільстві, яке постійно змінюється. 

У сучасних соціокультурних умовах місія вищої освіти виходить 

далеко за межі лише передачі знань. Вища школа "покликана готувати 

таких громадян, які б могли самостійно мислити та бачити в 

культурних відмінностях гарну можливість для плідного діалогу" 

[1: 19]. Метою вищої освіти є виховання професіоналів, які здатні 

діяти в нестандартних ситуаціях, прагнуть професійного зростання і 

мобільності в умовах інформатизації суспільства та розвитку нових 

наукомістких технологій, з розвиненою іншомовною компетентністю.  

Якщо говорити про формування іншомовної компетентності 

студентів немовних спеціальностей у ВНЗ, то слід мати на увазі 

формування такої сукупності знань, умінь і навичок, яка дає змогу 

майбутньому фахівцю максимально реалізувати інтелектуальний та 

емоційний потенціал як на рецептивному, так і на продуктивному 

рівні, тобто сприймати й відтворювати інформацію, яка відповідає 

рівню інтелектуального, емоційного та професійного розвитку, 

успішно використовувати іншомовну обізнаність у професійній 

діяльності та для подальшого самовдосконалення. 

Незаперечним є той факт, що знання іноземної мови для фахівця з 

вищою освітою є не просто необхідністю, а вимогою часу, особливо в 

умовах глобалізації освіти, науки, економіки. В наш час 



міждержавних контактів, тісного переплетення інформаційних 

потоків іноземна мова перетворюється в основний виробничий 

фактор. Вона стає універсальним засобом професійної діяльності, 

накопичення досвіду, збагачення культурного потенціалу. 

Процес оволодіння іноземною мовою розглядається багатьма 

науковцями як спосіб актуалізації і реалізації власної особистості, 

виховання творчого початку та вміння приймати самостійні рішення, 

що стосуються життя, діяльності, сфери стосунків, формування 

активної особистісної позиції [2; 3]. Для того, щоб побудувати 

мовленнєве висловлювання іноземною мовою, необхідно 

проаналізувати ситуацію, її мету, умови і т. ін.; а для того, щоб 

звернутись до співрозмовника, комунікант повинен урахувати 

інформацію про вік, соціальний статус, офіційність чи неофіційність 

бесіди і т. ін. Ці мовленнєві операції сприяють розвитку іншомовної 

компетентності.  

Кінцевим результатом навчання мови є сформованість у студентів 

практичних навичок усного (говоріння), писемного мовлення, 

слухання і розуміння (аудіювання), а також, читання, уміння 

застосовувати ці знання для вираження своїх думок, розуміння змісту 

тексту, що сприймається на слух і очима [3: 53]. Навчити людей 

спілкуватися – важливе завдання, ускладнене тим, що спілкування – 

це не просто вербальний процес. Його ефективність залежить від 

багатьох факторів: знання мови, умов і культури спілкування, правил 

етикету, невербальних форм комунікації і т. ін. 

Вивчення досвіду викладання іноземної мови у вищих навчальних 

закладах і власний практичний досвід роботи переконує, що навчання 

студентів іноземної мови орієнтовано в основному на накопичення 

знань, а саме – збагачення словникового запасу та тренування 

граматики. Безперечно, лексико-граматичні навички необхідні для 

оволодіння мовою, проте навчання, основою якого є поширене у ВНЗ 

заучування не розвиває творчої активності студентів, не передбачає 

формування у них іншомовної компетентності. При такому підході 

низьким є рівень мотивації, оскільки студенти не бачать можливості 

застосування знань, які вони отримують, у своїй майбутній 



професійній діяльності. Практичні заняття відбуваються за схемою: 

контроль домашнього завдання, пояснення нового матеріалу, 

введення і закріплення лексики, пояснення домашнього завдання. Такі 

заняття не спонукають до вільного мовленнєвого спілкування і 

покращання іншомовної компетентності студентів. 

У цьому контексті перспективно оцінюється впровадження 

контент-навчання. Ця технологія означає одночасне викладання 

іноземної мови і будь-якого іншого предмета, і становить інтеграцію 

цілей вивчення предметів зі спеціальності та цілей викладання мови. 

Вдалу характеристику та визначення контент-навчання представили 

Д. Брінтон і Д. Оллер [6; 7]. Вони зазначали, що акцент на засвоєння 

лінгвістичної форми значною мірою підпорядкований акценту на 

здобуття інформації за допомогою іншої мови.  

Програма викладання мови, розроблена з урахуванням 

академічних інтересів і потреб студентів, долає бар’єр між вивченням 

іноземної мови та інших профілюючих академічних предметів. 

Основний акцент у процесі мовної підготовки переноситься на 

отримання інформації за допомогою іноземної мови при одночасному 

формуванні навичок, необхідних для оволодіння мовою в академічних 

цілях. Пізнавальні зусилля студентів концентруються на здобуванні 

інформації і засвоєнні змісту. Засвоєння ж лінгвістичної форми 

значною мірою підпорядковується цьому процесу. При цьому форма 

та послідовність презентації мовного матеріалу диктується 

предметним змістом, який має практичне застосування у професійній 

діяльності. 

У дослідженнях Д. Брінтона розглядаються три моделі контент-

навчання стосовно рівня вищої школи – "тематичне навчання мови", 

"відсторонене навчання" і "допоміжні курси". Із перерахованих вище 

моделей найпоширенішими є мовні курси, в основу яких закладено 

тематичний принцип, оскільки їх можна застосовувати у вищому 

навчальному закладі будь-якого типу, а теми можуть бути підібрані 

відповідно до інтересів студентів та вимог професійної діяльності [6]. 

Ефективність іншомовної підготовки студентів немовних 

спеціальностей у педагогічному ВНЗ залежить від емоційного 



настрою, внутрішньої зацікавленості займатися улюбленою справою, 

перспективи успішного працевлаштування. Активному оволодінню 

іноземною мовою сприяє також організація країнознавчих гуртків, 

літературно-мовних вечорів, зустрічі з носіями мови, що мають 

неформальний характер. Адже студенти в умовах реального 

невимушеного спілкування швидше усвідомлюють необхідність 

оволодіння фаховими знаннями, уміннями, бачать свої недоліки та 

оцінюють власні досягнення. Таким чином, якість іншомовної 

компетентності засвідчує рівень професійної придатності майбутніх 

фахівців. 

Формування іншомовної компетентності студентів немовних 

спеціальностей є складною динамічною системою. Основними її 

складовими є: значущий для спілкування іноземною мовою зміст 

циклів предметів і значною мірою – спеціальних дисциплін; види 

дидактичних засобів, методів і прийомів, форм організації 

комунікативної діяльності в процесі навчання і навчально-

пізнавальної роботи; комплекс емоційно-ціннісних і міжособистісних 

відносин, які складаються в навчально-виховному процесі.  

Опанування іноземною мовою можливе завдяки відповідному 

активному тренуванню і вправлянню студентів мовленнєвій 

діяльності, тобто зростає значення  самостійної роботи, в результаті 

чого досягається успіх в оволодінні навичками іншомовного 

спілкування. Таким чином, вивчення іноземної мови в будь-якому 

навчальному закладі базується головним чином на самостійній роботі 

студентів під керівництвом викладачів. Успішне опанування цією 

дисципліною можливе лише за рахунок інтенсифікації самостійної 

роботи і практики студента. Розглянемо умови, які забезпечують 

ефективність такої інтенсифікації. 

Першою умовою є максимальна активізація навчальної діяльності 

студентів, яка дозволяє кожному з них продуктивно 

використовувати весь аудиторний і позааудиторний навчальний час 

на інтенсивне самостійне мовленнєве тренування і практику. 

Самостійна діяльність студентів немовних спеціальностей у 

процесі вивчення іноземної мови є невід’ємною частиною 



навчального процесу. Інтенсивна самостійна діяльність розвиває і 

вдосконалює такі пізнавальні процеси як увага, пам’ять, мислення, 

уява, а також почуття і волю особистості. За допомогою самостійної 

роботи студентів можливі індивідуалізація і диференціація у процесі 

вивчення іноземної мови, що дозволяє виявляти й удосконалювати 

здібності студентів, створювати внутрішні мотиви вивчення іноземної 

мови, сприяти самоусвідомленню і саморегуляції.  

Друга умова передбачає максимальне поглиблення комунікативної 

спрямованості в процесі вивчення іноземних мов. Опанування 

іноземною мовленнєвою діяльністю передбачає  оволодіння не 

системою іноземної мови, а навичками і вміннями спілкуватися цією 

мовою, на основі використання спеціальної термінології і лексичних 

зворотів. Це передбачає необхідність такої організації виконання 

вправ, мовленнєвого тренування і практики, в процесі яких 

відпрацьовувалися б не лише елементи системи мови, а навички і 

вміння з цілісного їх використання. Має відбутись максимальне 

наближення процесу навчання до процесу мовленнєвої комунікації, 

тобто моделювання комунікації у навчанні. 

Важливою умовою ефективного формування іншомовної 

компетентності студентів немовних спеціальностей є орієнтація 

освітнього процесу на ознаки особистісно-орієнтованого навчання.  

Варто підкреслити, що індивідуалізація особистісно-орієнтованого 

навчання здійснюється, в нашому розумінні, через два основних 

аспекти. Перший аспект реалізується через внутрішню саморегуляцію 

навчальної діяльності студента, за якою він працює в режимі 

найбільш сприятливому його особистісним, психофізіологічним 

характеристикам. Другий аспект реалізується завдяки заданій 

викладачем цілеспрямованій орієнтації на переважаючий розвиток 

окремих якостей і навичок, які є необхідними даному студенту для 

успішного оволодіння іноземною мовою. Визначення індивідуальних 

завдань для студента з практики іноземної мови з метою орієнтації на 

ознаки особистісно-орієнтованого навчання, повинно базуватися на 

оцінюванні першого рівня вмінь і навичок з іноземної мови, а також 



проміжних рівнів, які встановлюються на певних етапах навчання в 

університеті. 

Крім того система тренувальних вправ, які входять до складу 

навчальної інформації поряд з правилами реалізації норм мови і 

мовленнєвого вживання термінів і понять в структурі мовленнєвої 

діяльності, навчальними інструкціями виконання конкретних завдань, 

навчально-мовленнєвими моделями повинна адекватно відображати 

динаміку змін знань, вмінь і навичок спілкування в професійній сфері 

діяльності. 

Наступною важливою умовою формування іншомовної 

компетентності студентів є мотиваційна спрямованість процесу 

вивчення іноземної мови. 

Найсуттєвішим мотивуючим фактором є засоби і прийоми 

навчання, які задовольняють потреби студентів у новизні матеріалу й 

різноманітності вправ.  

Мотивація вивчення іноземної мови багато в чому залежить від 

позитивних емоцій. Досягнення успіху в навчанні відбувається через 

особистісно значущі дії, які дозволяють студентам проявити себе і 

самоствердитись. Однією з головних потреб людини є потреба в 

спілкуванні. Спілкуючись з іншими, людина задовольняє свої 

емоційні потреби і самостверджується в очах інших людей. Такий 

емоційний стан і самоствердження  є суттєвими для комунікації, якщо 

вона забезпечує умови для особистісного самовираження.  

Отже, досягти високої мотивації в процесі вивчення іноземної 

мови можна "за такої організації цього процесу, яка б забезпечувала 

особистісне самовираження студентів засобами іноземної мови, що 

вивчається. Це означає, що студенту необхідно надавати можливість 

розкрити резерви й багатство своєї особистості через іноземну мову, 

щоб спілкування нею дозволяло проявити себе як людину творчу, 

значущу і цікаву для інших через свою здатність знаходити 

оригінальні, нестандартні відповіді й вирішення проблем і завдань, 

досягаючи поставленої мети" [5: 68]. 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновки, що 

головним у формуванні іншомовної компетентності студентів 



немовних спеціальностей є стимулювання і розвиток у них 

пізнавального інтересу, застосування активних методів і форм 

навчання із включенням елементів проблемності, наукового пошуку, з 

апробацією та освоєнням новітнього педагогічного досвіду.  
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