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УДК 378.147 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЯК 

ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ 

Зайцева Наталія Володимирівна 

Анотація:  стаття присвячена питанню усвідомлення магістрантами інженерної 

спеціальності важливості іншомовної комунікативної компетенції для розширення їх 

кар’єрних перспектив. Також у статті запропоновано структуру ділової гри для 

роз’яснення студентам даного терміну і сприяння підвищенню їх мотивації до розвитку  

іншомовної комунікативної компетенції. 

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція; мотивація; ділова гра; 

комунікативна діяльність. 
 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА СТАНОВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА 

Зайцева Наталья Владимировна 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос осознания магистрантами 

инженерной специальности важности иноязычной коммуникативной компетенции для 

расширения их карьерных перспектив. Также в статье представлена структура деловой 

игры, призванной разъяснить студентам данный термин и способствовать повышению 

их мотивации к развитию иноязычной коммуникативной компетенции.  

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; мотивация; деловая 

игра; коммуникативная деятельность.  
 

DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE AS 

PRECONDITION FOR COMPETITIVE SPECIALIST FORMATION 

Zaitseva Nataliia Vladimirowna 

Resume: the article deals with awareness by engineering master’s course students of 

importance of foreign language communicative competence for broadening their career 

mobility and outlook. The business game pattern is presented for explaining this term to 

students and contributing to step up their motivation to develop own foreign language 

communicative competence. 

Key words: foreign language communicative competence; motivation; business game; 

communicative activity. 
 

Постановка проблеми. Європейський вектор української освіти потребує зміни 

пріоритетів у навчальному процесі не лише з боку освітньої установи і її прямих 

представників – викладачів, а й у свідомості майбутніх випускників і потенційної 

гордості вищого навчального закладу. Зміна світогляду щодо інтеграції у європейське 

суспільство загалом, долучення до європейської освіти і працевлаштування на 

європейському ринку праці має досить примарні віхи для молодої людини і мало 

окреслені шляхи для досягнення глобальної цілі – добробуту. Сьогоднішні студенти, і у 

тому числі випускники магістратури, розуміють важливість іноземних мов для фахівця 

європейського рівня. Але потенційний працівник за кордоном повинен 

продемонструвати на співбесіді не просто знання англійської або німецької, а 

повноцінну іншомовну комунікативну компетенцію, про яку серед студентів мало хто 

має уявлення.  



… 

Висновки. Формування ІКК непросте завдання навіть при наявності суттєвих 

витрат часу і високої мотивації студента. В умовах досить стислого навчального курсу 

зі слухачами магістратури технічної спеціальності вартує кожен аргумент «за» і кожен 

цікавий студентам елемент навчальної діяльності. Сполука популярного серед 

студентів інтерактивного навчання, застосування інформаційних технологій та 

автентичних прикладів важливості повноцінного володіння іноземною мовою у діловій 

грі здатна мотивувати студентів до зміни ставлення до власних вмінь та навичок і 

перегляду пріоритетів на користь роботи над собою і власною іншомовною 

комунікативною компетенцією. Завданням викладача є розробка подальших засобів 

підвищення мотивації студентів: широкі можливості  для подальших досліджень 

пропонує використання як на заняттях, так і в аспекті самостійної роботи ресурсів 

Internet 2.0 у розрізі формування мовної, мовленнєвої та соціокультурної 

субкомпетенцій в рамках іншомовної комунікативної компетенції.  
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