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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Анотація. У статті розглянуто підходи до трактування комунікативної 
компетентності. Зазначено, що комунікативна компетентність с складовою 
професійно-педагогічної компетенції викладачів англійської мови. Рівень 
сформованості знань, комунікативних навичок, умінь майбутніх фахівців здійснює 
визначальний вилив па здатність реалізувати їх у педагогічному процесі та 
встановленні контактів у вихованні сучасної молоді та в успішній діяльності в 
бізнес-середовищі.

З’ясовано спільні і відмінні риси у таких її складових, як «компетенція» і 
«компетентність», «спілкування» і «комунікація». Наголошено па необхідності 
більш чіткому використанні таких загальноиаукових визначень, як «термін», 
«поняття», «категорія». Важливо розрізняти у внутрішній організації явища 
співвідношення понять «загальне» і «часткове». Саме воно характеризує 
розмежування змісту явища і форми його прояву не тільки в якості внутрішньої 
субординації, а й їх діалектичної взаємодії. Процес розвитку явища проявляється в 
нерозривності та взасмопсрсході однієї категорії в іншу.

Зроблено висновок, що відсутність узгодженості в підходах вчених щодо 
трактування сутності, складових, співвідношення багатьох понять часто пов’язано 
із нечітким вирішенням у внутрішній організації явища співвідношення понять 
«загальне»і «часткове».

Ключові слова: комунікативна компетентність, компетентність, компетенція, 
спілкування, комунікація, термін, поняття, категорія.

Постановка проблеми. Динамічний науково-технічний і суспільний 
розвиток, сучасний комп’ютерний світ, глобалізація соціально-економічного 
простору, значна інтенсивність ділових контактів не лише розширюють обрії 
можливостей для людини, а й ставлять нові вимоги до її освітнього рівня, 
стимулюють подальше удосконалення форм, методів, прийомів, технологій 
передачі знань. Сучасній освіті притаманні процеси гуманізації, інформатизації, 
глобалізації, інтеграції. Запровадження в навчальний процес загальної та 
професійної освіти компетентнісного підходу переакцентовуе увагу з процесу 
накопичення нормативно визначених знань, навичок, умінь (знанпевої парадигми у 
розвилку освіти) на розвиток компотептностей особистості з метою набуття нею 
вмінь застосовувати їх на практиці, здатності до самовдосконалення, самоосвіти 
(діяльніші:) парадигма).

Аналіз останніх досліджень з проблеми. Засади «компетентнішої 
освіти» розроблено у ( ІІІА в 60-х роках XX ст. У 80-х роках їх запроваджено 
до освітніх програм Нпіпкооріїгапії та Німеччини, Канади та інших країн 
(Лейко, 2 0 ІЗ, с. 124) ( Ієнішні поножпіня викладено в «Стратегії реформування
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вищої освіти в Україні до 2020 року» (Стратегія реформування вищої освіти в 
Україні до 2020 року). Різноманітні аспекти цієї проблематики представляв)!], 
науковий інтерес для багатьох дослідників, а саме: В. І. Байденка,
М. С. Головань, К. В. Рудніцької, І. Л. Зимньої, Н. В. Кузьміної, В. О. Кучаіі, 
С. В. Лейко, А. К. Маркової, О. В. Овчарука, А. В. Хуторського та іи. Зокрема, 
до проблеми комунікативної компетентності зверталися такі вчені, як 
О. Бараішіков, О. Овчарук, Дж. Равен, О. Савчеико (з позиції компстентіспої 
освіти), Б. Апаиьсв, Л. Виготський, В. Давидов, С. Рубінштсйн (теорія 
діяльності й розвитку особистості), Ф. Бацевич, О. Пометун (комунікативне 
навчання). Проте на сьогодні недостатньо досліджень, присвячених розгляду 
сутності комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов 
через з ’ясування діалектики взаємодії загальною і відмінного у таких її 
складових, як «компетенція» і «компетентність», «спілкування» і 
«комунікація».

Мстою статті є характеристика комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов як предмету наукових досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. Фундаментальними 
засадами комнетептнісного підходу в освіті с поняття компетенції і 
компетентності, тому що в умовах сьогодення формуються НОВІ ВИМОІ'И до 
професійного та культурного рівня спеціалістів. Це стосується й підготовки 
викладачів англійської мови, чия професійна діяльність безпосередньо 
пов’язана із спілкуванням з аудиторією. Комунікативна компетентність є 
складовою їх професійно-педагогічної компетенції. Рівень сформованості 
знань, комунікативних навичок, умінь майбутніх фахівців здійснюватиме 
визначальний вплив на здатність реалізувати їх у педагогічному процесі, 
встановленні контактів й вихованні сучасної молоді та в успішній діяльності в 
бівпес-соредовищі. Постійне підвищення професійної майстерності, особистої 
комунікативної активності є вимогою часу. Завдяки комунікаціям передається 
інформація, встановлюються ділові та особисті контакти, забезпечується 
професійне та ділове взаєморозуміння, формується нове мислення, навички, 
знання, уміння, потреби.

Нові завдання засвідчують потребу в більш докладному розгляді 
теоретико-мстодологічпих засад дослідження сутності комунікативної 
компетентності через з ’ясування діалектики взаємодії загального і відмінного у 
таких її складових як «компетенція» і «компетентність», «спілкування» і 
«комунікація» тощо. Важливо встановити взаємозв’язок між ними та виявити 
їх розмежування. Водночас не можна не звернути увагу на те, що доволі часто 
в наукових публікаціях цієї проблематики прослідковусться нечіткість 
використання таких загальионаукових визначень, як «термін», «поняття», 
«категорія».

Отже, «термін» -  слово або словосполучення, що означає чітко окреслене 
спеціальне поняття (Яременко, Сліпушко, 2004, с. 524). «Поняття» -  одна і 
форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об’єкта (Яременко, 
Сліпушко, 2004, с. 794). Найбільш високий рівень узагальнення характеризує 
«категорія» як «основне логічне поняття, що відображає найзагальніші 
закономірні зв’язки й відношення, які існують у реальній дійсності» 
(Яременко, Сліпушко, 2004, с. 3 19).

Також важливо розрізняти у внутрішній організації явища
співвідношення понять «загальне» і «часткове». Саме воно характеризує
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розмежування змісту явища і форми його прояву не тільки в якості 
внутрішньої субординації, а й їх діалектичної взаємодії. У змісті проявляється 
«суть, внутрішня особливість, мета, призначення чогось» (Яременко, 
Сліпушко, 2004, с. 769). Зміст, не зважаючи на те, що й відображається у 
конкретній формі, проте може бути ширшим за неї. Тому іцо форма с 
«обрисом, контуром, зовнішніми межами, типом, способом організації чого- 
небудь, зовнішнім виявом явища» (Яременко, Сліпушко, 2004, с. 665). Форма 
може й неповністю відображати зміст. Процес розвитку явища проявляється в 
нерозривності та взасмопереході однієї категорії в іншу.

Саме це зумовлює відсутність узгодженості в підходах вчених щодо 
трактування сутності, складових, співвідношення багатьох понять. Зокрема, це 
стосується таких понять, як «компетенція» і «компетентність». На 
неоднозначність, багатоваріаитність трактування, їхню багатокомпонентну 
структуру звертали увагу в своїх працях М. С. Головань, В. О. Калініпа, 
О. В. Кучай, С. В. Лейко, Н. В. Нагорна, М. Ю. Онищенко, Н. М. ГІеревозпіок, 
Г. Г. Руденко, А. В. Хуторський та ін. З огляду на це можна навести наступні 
погляди деяких дослідників щодо змісту аналізованих дефініцій (табл. 1).

Таблиця 1
Тлумачення понять «компетенція» і «компетентність» 
________________ у науковій літературі________________________

Визначення сугі поняття «компетенція» Визначення суті поняття «компетентність»
Автор, джерело Визначення Автор, джерело Визначення
1 Іонна
тлумачний
словник
української мови 
(Яременко, 
Сліпушко, 2004, 
с. 874)

Компетенція -  добра 
обізнаність із чим- 
пебудь, коло 
повноважень

Великий 
тлумачний 
словник сучасної 
української мови 
(Нусел та ін., 
2003, с. 560)

Компетентність
поінформованість,
обізнаність,
авторитетність

М. ІО. Онищенко 
(Онищенко.
2017, с. ПО)

Компетенція -  
загальна здатність 
особи, що базується 
на знаннях, досвіді, 
цінностях і 
здібностях, які набуті 
завдяки навчанню

А. М. 1 Іовиков 
(Новиков, 2013, 
с. 80)

Компетентність 
здатність (готовність) 
людини до практичної 
діяльності і вирішення 
проблем на основі 
набутого життєвого 
досвіду, його 
цінностей, схильностей 
та здібностей

О. В. Кучай 
(Кучай, 2009, с. 
131)

Компетенція 
сукупність 
взаємопов’язаних 
якостей особистості 
(знання, уміння, 
навички. способи 
діяльності), що 
задаються до певного 
кола предметів і 
процесів та 
необхідних для 
якісмої. иродуктив 1ІОЇ 
діяльності щодо них

Національний
освітній
глосарій: вища 
освіта
(Кремені» та ін., 
2014, с. 28-29)

Компетентність 
динамічна комбінація 
знань, умінь і 
практичних навичок, 
способів мислення, 
професійних, 
світоглядних і 
громадянських 
якостей, морально- 
етичних цінностей, яка 
визначає здатність 
особи успішно 
здійснювати
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професійну ПІ 
подальшу навчальну 
діяльність і г 
результатом навчання

С. В. Лейко 
(Лейко, 2013, 
с. 133)

Компетенція 
визначається иевною 
організацією, 
установою, 
державою як наперед 
задана вимога до 
знань, умінь, 
навичок, якими 
повинна володіти 
особистість для 
успішної діяльності в 
межах тієї сфери, де 
ця діяльність буде 
здійснюватися. 
Компетенція 
пов’язана з певним 
видом діяльності.

А.В. Хуторський 
(Хуторський, 
2003, с. 132)

Компетентність 
поєднання відповідних 
знань і здібностей, що 
дають підставу 
обгрунтовано судніи 
про цю сферу й 
ефективно діяти в пін; 
володіння ЛЮДИНОЮ 
відповідною 
компетенцією, що 
включає його особисте 
ставлення до неї та 
предмета діяльності

0. М. Маруїцак 
(Марущак, 2016)

Компетенція 
єдність теоретичних 
знань, практичних 
павичок і вмінь, 
набутих у процесі 
навчання, 
особі істісних 
здібностей суб’єкта, 
які складають йот 
готовність та 
загальну здатність 
діяти у певній 
професійній сфері.

В. О, Калшін 
(Калініи, 2005, с. 
8)

Компетентність 
характеризує і визначає 
рівень професіоналізму 
особистості, а її 
досягнення
відбувається через 
здобуття необхідних 
компетенція, що 
складають мету 
професійної підготовки 
фахівці

М. С. Головань 
(Головань, с. 3)

Компетенція -■ це 
певна норма, 
досягнення якої 
може свідчити про 
можливість 
правильного 
вирішення якого- 
исбудь завдання

С. В. Лейко 
(Лейко, 2013, 
с. 133)

Компетентність V 
надбанням особистості. 
Визначає якісний 
рівень, засвоєння н 
наслідок навчання, 
знань, умінь, навичок 
та здатності 
застосовувати їх на 
основі власного 
досвіду в процесі 
здійснення певної 
діяльності. Пов’язана з 
внутрішніми якостями 
та здібностями 
особистості.
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Отже, відмінність в цих поняттях полягає в тому, іцо термін 
«компетенція» здебільшого означає добру обізнаність із чим-небудь, 
характеризує особливості певного виду діяльності з визначеними вимогами до 
обсягу знань, навичок, умінь особи. Натомість «компетентність» найчастіше 
пов’язується із досягненням певного рівня професіоналізму через набуття 
основних компетенція.

Як правило, до змісту майже будь-якої категорії (поготів, психологічного 
і соціального аспекту), науковці підходять з широких і звужених позицій. Теж і 
вищезазначеному аспекті. Виокремлюють загальну змістову основу 
безвідносно конкретного уособлення (рівень знань спеціаліста, коло 
професійних вимог до нього, необхідний досвід роботи тощо). Виокремлюючи 
інтегративний характер поняття «компетентність», М. С. Головань слушно 
зазначає, що в тлумаченнях понять «компетенція» і «компетентність» 
виражається «когнітивний (знання) і регулятивний (повноваження, закон, 
статус) аспекти» (Головань, с. 2).

Компетенція проявляється в таких аспектах: коло питань, в яких особа 
повинна бути обізнана; коло повноважень, делегованих суб’єкту (посадовцю, 
органу управління, групі і т. п.); досвід, інформаційний ресурс, знання в певній 
предметній галузі, якими володіє суб’єкт; соціально задана вимога до 
підготовки особи у певній сфері (Головань, с. 6).

Компетентність с оцінкою якісного рівня здатності особи здійснювати 
певну діяльність, викопувати професійні функції. Не можна не погодитися з 
С. В. Лейко стосовно того, що компетенція пов’язана з компетентністю, 
«оскільки конкретно окреслює наперед задане коло питань в тій сфері 
діяльності, з якими повинна бути добре обізнана, тобто компетентна особа» 
(Лейко, 2013, с. 133).

Поняття «комунікативна компетентність» є однією з важливих наукових 
категорій. Її дослідження розпочалося ще у 60-70-хх рр. XX століття. 
Дослідження теоретичних і практичних засад формування комунікативної 
компетентності майбутніх педагогів завжди представляло інтерес для 
науковців і практиків цієї сфери діяльності. У цьому напрямі вагомим 
доробком стали праці таких вчених, як Н. Воритко, І. Гапійчук, В. Гриньова, 
В. Кан-Калік, С. Лейко, Н. Морзе, М. Ониіцєнко та ін.

Поняття «комунікативна компетентність» (від лат. согппнтісо -  роблю 
загальним, зв’язую, спілкуюся і сотреіепз (сотреТепІіз) -  здатний) означає 
сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації -д іалогу, 
суперечки, переговорів і т. ін. (Бсх, 1998, с. 107). Аналіз наукової літератури 
зазначеної проблематики показав, що зміст категорії «комунікативна 
компетенція» та її складових має досить широке тлумачення (табл. 2).

Таблиця 2
Підходи науковців до розгляду змісту поняття 
______«комунікативна компетентність»________________

Автор, джерело Визначення
Т. 0 . Бутепко 
(Бутемко, 20! 1, 
с. 15)

Комунікативна компетентність -  це володіння комунікативними 
знаннями, вміннями, навичками та здатність встановлювати 
необхідні контакти з іншими людьми

І. В. Когут 
(Когут, 2015, с, 12)

комунікативна компетентність -  уміння встановлювати та 
підгримувати необхідні контакти з іншими людьми



1. В. Коїут 
(Когут, 2015, с. 6)

Комунікативна компетентність — уміння встановлювати та 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; володіння 
сукупністю мовних та мовленнєвих умінь; знання норм і правил 
спілкування

М, М. Вятютнев 
(Вятютнєв, 1977, 
с. 40)

комунікативна компетентність -  це здатність використовувані 
мову творчо, цілеспрямовано, нормативно, у взаємодії зі 
сні врозмов11 икам п

О. М. Казарцева 
(Казарцева, 1999)

комунікативна компетентність -  цс знання, уміння та павички, 
необхідні для розуміння чужих та породження власних програм 
мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям 
спілкування.

У проаналізованих роботах наголошується на важливій ролі здібностей 
людини у формуванні її комунікативної компетентності або здатності 
використовувати мову в тій чи іншій сфері спілкування.

Поява поняття «комунікативна компетентність» пов’язується із 
розвитком комунікативно орієнтованої лінгвістики. Еволюціонуючи, 
соціолінгвістика та методики вивчення іноземних мов, як категорії стали тісно 
співвідноситися з процесами спілкування (Изаренков, 1990).

Досить часто під комунікацією розуміють спілкування, розглядаючи їх як 
тотожні, нероздільні (Когут, 2015, с. 12-13). Приміром, Д. В. Трубачова 
категорію «спілкування» визначає як взаємодію між його суб’єктами 
(Трубачова, 2016, с. 7). У «Філософському енциклопедичному словнику» зміст 
спілкування визначено як «підтримувати взаємні стосунки, контактувати, 
розуміти один одного» (Шипкарук та ін., 2002, с. 387).

І Іроте науковці неодностайні щодо такого підходу і звертають увагу на 
те. т о  в психологічній і соціологічній літературі «спілкування» і «комунікація» 
розглядаються як пересічні, але несинонімічні поняття. Зокрема, 
К. Л. Дмитренко зазначає, що ці поняття мають як загальні ознаки 
(співвіднесеність із процесами обміну і передачі інформації), так і відмінності 
(обсяг змісту понять). Виявляючи розбіжності в їх суті, увагу акцептують на 
«механізмі переводу індивідуального процесу сприйняття і передачі інформації 
в соціально значущий процес персонального і масового впливу» (Дмитренко, 
2012, с. 2).

Переважно, комунікацію розглядають як процес передачі та прийому 
інформації, а спілкування -  як процес самоорганізації. Будь-яка комунікація є 
спілкуванням, але не кожне спілкування -  комунікацією (Волкова, 2002, с. 4- 
11; Яременко, Сліпушко, 2004; Купай, 2009).

Термін «комунікація» отримав поширення в науковій літературі на 
початку XX ст. під впливом НТР. Він має технократичний зміст і характеризує 
стан інформаційного обміну в суспільстві. Використовується для позначення 
засобів зв’язку будь-яких об’єктів матеріального й духовного світу, процесу 
передачі інформації від людини до людини, а також передачі й обміну 
інформацією в суспільстві з метою впливу на соціальні процеси (Дмитренко, 
2012). У таблиці 3 наведено підходи деяких науковців до розгляду змісту 
поняття «комунікації».
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Таблиця З
Тлумачення змісту поняття «комунікації» 

у науково-педагогічній літературі____
Автор, джерело Визначення

Д. Н. Трубачова 
(Трубачова, 2016, с. 7)

Комунікація означає суто інформаційний процес.

1-І. Хамітов
(Хамітов, 2002, с. 291)

Комунікація (від лат. соттипісо -  повідомлення, зв’язок, 
спілкування) -  у широкому сенсі це термін, що окреслює 
людську взаємодію у світі.

І. В. Когут 
(Когут, 2015, с. 11)

Комунікація в педагогіці зводиться здебільшого до 
технологічного, інформаційного, мовленнєвого аспект)' 
означення спілкування як суто технологічного засобу 
передачі інформації.

1-І. її. Волкова 
(Волкова, 2006)

Комунікація (від лат. соттипісо -  робити спільним: 
ділитися, наділяти, обмінюватися, радитися, повідомляти, 
спілкуватися, приєднувати, зв’язувати, з’єднувати, брані 
участь) -  цс процес та стан взаємодії людніш з внутрішнім 
і зовнішнім світами.

К. Л. Дмитренко 
(Дмитренко, 2012)

Поняття «комунікація» використовується для позначення 
засобів зв’язку будь-яких об’єктів матеріального іі 
духовного світу, процесу передачі інформації під людини 
до людини, а також передачі їі обміну інформацією в 
суспільстві з мстою впливу на соціальні процеси.

Л. Ьаркср 
(Мусатов, 2005)

Процес взаємопов'язаних елементів, що працюють разом, 
аби досягти необхідного результату- або мсти.

1. В. Коїут 
(Когут, 2015, с. 6)

Комунікація (від лат. соншіипісаііо -- єдність, передача, 
з’єднання, повідомлення) -  це процес обміну інформацією 
(фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома 
або більше особами, спілкування за допомогою 
вербальних і невербальїіих засобів із метою передавання 
та одержання інформації.

Як бачимо, поняття «комунікація» мас досить широке тлумачення. Одні 
дослідники вважають категорію «комунікація» базовою, тому що це передача 
інформації в суспільстві на основі взаємодії між людьми у формі спілкування 
як обміну знаковими повідомленнями.

Протилежний підхід ґрунтується на тому, що комунікація виконує роль 
посередника між індивідуальною і суспільно важливою інформацією. 
Спілкування між людьми було завжди. Воно характеризує міжособистіспу 
взаємодію людей «під час обміну інформацією пізнавального або афективно- 
оціночного характеру» (Дмитренко, 2012). Це обмін думками, поглядами, 
почуттями в різних сферах діяльності за допомогою вербальних засобів 
комунікації. Основними його цілями стає встановлення контакту із суб’єктом і 
вплив на нього. У структурі спілкування вирізняють комунікацію (обмін 
інформацією), інтеракцію (організація взаємодії і впливу), перпецію (почуттєве 
сприйняття як основа взаєморозуміння) (Дмитренко, 2012). Спілкування 
відбувається у двох формах: формальній та неформальній. Перша є 
функціонально-рольовим, професійним спілкуванням, коли люди взаємодіють 
не як особистості, а як носії певних функцій (визначається мста, завдання, цілі 
дій). Друга здійснюється на основі особистісних контактів без обмежень і 
дотримання певних правил поза офіційними відносинами.



Доволі часто, як зазначає І. В. Когут, «комунікація в педагогіці зводиться 
здебільшого до технологічного, інформаційного, мовленнєвого аспекту 
означення спілкування як суто технологічного засобу передачі інформації» 
(Когут, 2015, с. 11).

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, на сьогодні немає 
узгодженості в підходах вчених щодо трактування сутності комунікативної 
компетентності. Існує неоднозначність, багатоваріантність трактування таких її 
складових, як «компетенція» і «компетентність», «спілкування» і 
«комунікація». Термін «компетенція» здебільше означає добру обізнаність із 
чим-небудь, характеризує особливості певного виду діяльності з визначеними 
вимогами до обсягу знань, навичок, умінь особи. Натомість «компетентність» 
найчастіше пов’язується із досягненням певного рівня професіоналізму через 
набуття основних компетенцій, має інтегративний характер. Прослідковуєтьея 
також незрозумілість (ірраціональність) і різноманітність визначень категорій 
«спілкування» та «комунікація», наявність у них спільних та відмінних рис. Як 
правило, комунікацію розглядають як процес передачі та прийому інформації, 
а спілкування -  як процес самоорганізації. Зокрема, в педагогіці комунікація 
найчастіше розглядається як суто технологічний засіб передачі інформації.

Перспективами подальших розвідок є розроблення положень про 
формування комунікативної компетентності, що с складовою професійно- 
педагогічної компетенції майбутніх викладачів іноземних мов, врахуванням 
розмежування змісту явища і форми його прояву не тільки в якості 
внутрішньої субординації, а й їх діалектичної взаємодії.
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Abstract. The article deals with approaches to the interpretation of communicative 
competence. It was noted that communicative competence is an integral part of the 
vocational and pedagogical competence of English language teachers. The level of 
formation of knowledge, communicative skills, skills o f future specialists has a decisive 
influence on the ability to implement them in the pedagogical process, establishing 
contacts, education of modem youth, successful business in the business environment. 
Dynamic scientific, technical and social development, the modern computer world, the 
globalization of the socio-economic space, the considerable intensity of business contacts 
not only extend the horizons of opportunities for a person, but also raise new demands on 
its educational level, stimulate further improvement of forms, methods, tcchnk|ues , 
knowledge transfer technologies. The requirement of time is the constant increase of 
professional skills, personal communicative activity. Through communications, 
information is transmitted, business and personal contacts are established, professional 
and business mutual understanding is provided, new thinking, skills, knowledge, skills, 
needs arc formed. The general and distinctive features in such components as 
“competence'' and “competency”, “conversation” and “communication” are found out. It 
is emphasized on the need for a clearer use of such general scientific definitions as 
“term”, “concept”, “category”. It is important to distinguish in the internal organization 
the phenomenon of the ratio of concepts “general” and “partial”. It characterizes the 
distinction between the content of the phenomenon and the form o f its manifestation not 
only as an internal subordination, but also their dialectical interaction. The process of 
development of the phenomenon is manifested in the incxtricability and interconversion 
of one category to another. It is concluded that the lack of consistency in the approaches 
of scientists to the interpretation of the essence, constituents, the ratio of many concepts is 
often associated with the fuzzy distinction in the internal organization of the phenomenon 
of the ratio of concepts “general” and “partial”.

Key words: communicative competence, competence, competency,
communication, converse, term, concept, category.

Стаття надійшла до редакції 19.04.2019р.

338


