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Актуальність даної проблеми визначається потребою підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, здатного до міжкультурного 

спілкування в умовах інтеграції України у європейські та світові економічні, 

політичні й культурно-освітні структури.  

Іншомовна комунікація можлива за умови володіння суб’єктами 

іншомовного спілкування мовою як засобом комунікації. Рівень сформованості 

іншомовної комунікативної компетентності суб’єктів виступає визначальним 

фактором, що обумовлює рівень ефективності комунікативного процесу в 

цілому. 

Практична мета навчання іноземних мов полягає в оволодінні іншомовною 

комунікативною компетентністю, яка на сучасному етапі виступає важливим 

структурним компонентом професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи.  

Різні аспекти проблеми формування іншомовної комунікативної 

компетентності у педагогіці та методиці викладання іноземних мов 

досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: А. Андрієнко, Л. Біркун, 

В. Борщовецька, Ч. Брамфіт, Н. Гез, Р. Джонсон, Г. Китайгородська, С. Козак, 

О. Павленко, Є. Пассов, Н. Пруднікова, Т. Симоненко, Н. Сура, О. 

Тарнопольський, Д. Хаймс, Н. Чернова та інші. 

Іншомовну комунікативну компетентність визначають як сукупність знань, 

умінь та навичок, необхідних для ефективного здійснення іншомовної 

комунікації у різних сферах діяльності людини, зокрема у професійній 

діяльності.  



До складу іншомовної комунікативної компетентності входять наступні 

компоненти: гностичний (система знань про сутність, особливості та стилі 

іншомовного спілкування, зокрема професійного); комунікативний  

(комунікативні,  експресивні та перцептивно-рефлексивні вміння; культура 

мовлення); емоційний (позитивна установка на спілкування; розвинуті емпатія 

та рефлексія; високий рівень ідентифікації з відповідними професійними та 

соціальними ролями). 

Складовими структури іншомовної комунікативної компетентності є:  

дискурсивна компетентність (здатність поєднувати окремі речення у зв’язне 

усне або письмове повідомлення, дискурс, за допомогою різноманітних 

синтаксичних та семантичних засобів); соціолінгвістична компетентність  

(здатність здійснювати мовленнєвий акт та дискурс відповідно до певного 

соціолінгвістичного контексту іншомовної комунікації); стратегічна 

компетентність (здатність обирати адекватну стратегію дискурсу з метою 

підвищення ефективності іншомовної комунікації); лінгвістична 

компетентність (здатність розуміти та продукувати раніше засвоєні або 

аналогічні їм висловлювання, а також потенційна здатність розуміти нові 

висловлювання іншомовного середовища).  

Іншомовна комунікативна компетентність є ефективним засобом 

формування особистості майбутнього вчителя початкової школи, сприяє 

розвитку особистісних якостей, задоволенню емоційних потреб, підвищенню 

рівня зацікавленості в оволодінні іноземною мовою.  

 Підготовка компетентного конкурентноздатного фахівця в сучасних 

умовах актуалізує проблему ефективної організації процесу навчання 

іноземних мов, орієнтованого на формування іншомовної комунікативної 

компетентності майбутнього спеціаліста. 

Формування іншомовної комунікативної компетентності у процесі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи зумовлює дотримання 

наступних принципів: гуманізація  навчального  процесу,  яка  полягає  в  

розкритті особистісного потенціалу студента під час його професійної 



підготовки; професійно-орієнтована  комунікативна  направленість  процесу 

навчання іноземної мови,  яка  реалізується  шляхом  використання сукупності 

методів навчання (комунікативного, аудіолінгвального, аудіовізуального),  

форм (ділова гра, моделювання ситуацій, бесіда, «круглий» стіл, дискусія, 

дебати); активізація  пізнавальної  діяльності; підвищення мотивації навчання 

шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій  у процесі вивчення 

іноземної мови. 

Особлива увага в процесі формування іншомовної комунікативної 

компетентності відводиться формуванню загальної культури особистості.  

Головними особливостями процесу формування комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи є : використання мови 

відповідно до даного соціально спрямованого контексту; залучення студентів 

до ситуативного спілкування, максимально наближеного до реальних життєвих 

ситуацій; зміна функції викладача, який стає активним координатором 

навчальної діяльності студентів, їхнім порадником, співрозмовником та 

учасником процесу навчання; використання різноманітних видів навчальної 

діяльності, зокрема: парних і групових видів діяльності, рольових ігор, 

проектних і проблемних завдань; широке використання автентичних матеріалів. 

 Іншомовна комунікативна компетентність розглядається, з одного боку, як 

здатність здійснювати іншомовне спілкування, правильно використовуючи 

систему мовних, мовленнєвих і стилістичних норм, а також правил 

комунікативної поведінки, відповідно до ситуації спілкування, а з іншого, як 

готовність до іншомовного спілкування.  

Процес формування іншомовної комунікативної компетентності повинен 

бути спрямований не лише на озброєння майбутніх фахівців системою знань, 

вмінь та навичок, необхідних для ефективного здійснення  іншомовної 

комунікації, але й на формування глибоко осмисленої, комунікативно-

компетентної позиції майбутнього вчителя початкових класів. 
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