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ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ

Галецький С.М.
Національний університет «Острозька академія», викладач

PECULIARITIES OF APPROACHES ТО DESIGNING THE STRUCTURE OF THE 
COMMUNICATIVE COMPETENCY OF SPECIALISTS

Galet sky і S.
The Xalional University of"Os I roll Academy, Lecturer

Анотація
В статті розглянуто основні методологічні підходи до структурування комунікативної компетентно

сті. В результаті проведеного аналізу літератури з лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвопсихології, педаго
гіки виділено наступні методологічні позиції: традіїційнх. компетенційну, функціональну. Встановлено, 
що різні методологічні позиції науковців визначають різні способи структурування комунікативної ком
петентності фахівців.

Abstract
The main methodological approaches to the structuring of communicative competence have been reviewed 

in the article. As a result of the analysis of literature on linguistics, sociolinguistics, linguistic psychology, peda
gogy, the following methodological positions are highlighted: traditional, competent, functional. It is defined that 
different methodological positions of scientists determine different ways of structuring the communicative com
petence of specialists.

Ключові слова: комунікативна компетентність, структура, системний підхід, комунікативна діяль
ність. групи компетенції'!, характеристики особистості.

Keywords: communicative competence, structure, system approach, communicative activity. groups of com
petences, personality characteristics.

Аналіз структури комунікативної (в тому числі 
іншомовної комунікативної) компетентності не с 
новою проблемою для педагогіки. Необхідність 
структурування комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов викликана кі
лькома основними чинниками, серед яких ми виді
ляємо головні: компетентність як науково-педагогі
чна категорія належить до складноутворених і 
складнореалізовуваних феноменів; у зв’язку з цим 
кожен елемент цього поняття має власну сутнісну й 
змістову роль, яку варто аналізувати, описувати й 
використовувати окремо; компетентність загалом і

комунікативна компетентність зокрема є категорі
ями оцінними, тому потребують певних критеріїв і 
показників оцінювання; з огляду на складні харак
теристики поняття компетентності (змістові, взає- 
мозумовлювані з точки зору результатів та ін.) 
означена оцінка більш ефективно проводиться 
щодо кожного елемента структури компетентності: 
іншомовна комунікативна компетентність потре
бує порівняльного аналізу всередині своєї струк
тури, а саме: рідномовна й іншомовна комунікація, 
іншомовна комунікативна й іншомовна методична 
сторони компетентності; компетентність викладача
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і компетентність студента в розумінні володіння 
іноземними мовами.

Проблемою структурування комунікативної 
компетентності займалося багато вчених, серед 
яких Н. Ашнток, І1. Бахмач. Ю.С. Вторнікова, 
Н І. І ез, В.П. Захаров. Н.Л. Звсрсва, І.В. Когут. 
В. Купах. А. І Іалмер. В.М. Топалова, Є.В. Філатова, 
Б. Шпітцебрг. На основі проаналізованої в процесі 
наукового пошуку літератури з лінгвістики, соціо
лінгвістики, лінгвопсихології, педагогіки ми дій
шли висновку, що в проектуванні структури кому
нікативної компетентності вчені виходять з кількох 
методологічних позицій, а саме:

1) традиційної, за якої до структури комуні
кативної компетентності включаються знання, 
уміння й навички кому нікативної діяльності, а та
кож мотивація до її здійснення; така методологічна 
позиція найбільш характерна для вітчизняних і за
рубіжних досліджень другої половини XX століття, 
які фактично відповідали прийнятій в той час знан- 
нсвій парадигмі освіти;

2) компетенційної, за якої до структури ко
мунікативної компетентності включаються різно
манітні групи компетенцій; так, Н. Гез у структурі 
комунікативної компетентності виокремлює верба
льно-комунікативну, лінгвістичну, вербально-ког- 
нітивну, метакомунікативну компетенції [3]; у дос
лідженні В. Топалової до структури означеної ком
петенції долучено країнознавчу, соціолінгвістичну, 
лінгвістичну, дискурсивну, стратегічну, ілокутивну 
компетенції [7]:

3) функціональної, за якої комунікативна 
компетентність поділяється на компоненти зале
жно від їх функціонального навантаження (напри
клад, мотивації суб'єктів формування компетент
ності, змісту і сутності процесу формування іншо
мовної комунікативної компетентності, ціннісного 
чи рефлексивного аспектів компетентнісної струк
тури професійної підготовки фахівців та іп.)

Різні методологічні позиції науковців визнача
ють різні способи структурування комунікативної 
компетентності фахівців. Так. Ю. Вторникова [2] 
до складових комунікативної компетентності від
носить не стільки традиційні компоненти, скільки 
характеристики особистості -  особистісну орієнта
цію в ситуації спілкування, в своєму потенціалі та 
потенціалі співрозмовника; рівень готовності буду
вати комунікативну взаємодію; знання, вміння й на
вички ефективної комунікації; сукупність ресурсів, 
необхідних для ефективної міжособистісної взає
модії та ін. 1. Когут пропонує в структурі компете
нтності фахівця виділяти знання, досвід, профе
сійну культуру та комплекс особистісних якостей 
16]. Н. Ашнток (1] у структурі комунікативної ком
петентності вбачає не компоненти, а етапи, які, од
нак, фактично дублюють компонентну структуру 
означеної компетентності, у такому складі: 1) діаг
ностичний (виявлення комунікативних здібностей 
та нахилів студентів); 2) теоретично-навчальний; 
3) практично-навчальний; 4) контрольно-рефлекси
вний. У деяких наукових працях (наприклад. 
Б. ІНпітсберг. В. Купах [10]) взагалі компонентами 
комунікат ивної компетентності вважається знання.
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уміння й навички комунікації та мотивація до її 
здійснення. Схожі структура комунікативної ком
петентності представлена у дослідженні В. Заха
рова та Н. Хрящової [4]: знання з психології кому
нікацій, уміння й навички здійснювати комунікати
вну взаємодію, здатність до рефлексії себе та інших 
суб'єктів комунікативного процесу.

У наукових розробках Н. Звєрєвої [5] комуні
кативна компетентність викладена у функціональ
ній структурі -  класичне поєднання когнітивного, 
мотиваційного, мовного, сенситивного, стратегіч
ного, соціокультурного компонентів. Зазначимо, 
що при цьому вчена розглядає не просто комуніка
тивну, а педагогічну комунікативну компетент
ність, тому запропонована нею структура не зовсім 
відповідає завданням нашого дослідження. Справа 
в тому, шо майбутній викладач іноземних мов по
винен мати сформовану комунікативну компетент
ність і як педагог (викладач), і як професіонал-зна- 
вець іноземної мови, що стала основою його профе
сійних комунікацій.

На засадах комгіетенційного підходу до струк
турування викладено структуру комунікативної 
компетентності у дослідженні Л. Бахмана та 
А. Палмер [9], -  в поєднанні мовної, стратегічної, 
ілокутивної компетенцій, а також психомоторних 
умінь. Функціональні основи структури комуніка
тивної компетентності представила у своєму дослі
дженні Є. Філагова [8], запропонувавши мотива
ційно-ціннісний, когнітивнпй. операційно-діяльні- 
сний компоненти означеної компетентності.

Зазначимо, шо переважна більшість проаналі
зованих нами в процесі дослідження праць, що 
представляють структуру комунікативної компете
нтності. навіть незалежно віл характеристик студе
нта -  майбутнього фахівця певної галузі, зосере
джують увагу на тому, шо в цій структурі обов’яз
ково повинні знайти своє відображення знання 
студента про комунікативну взаємодію, основні ха
рактеристики кому нікативної діяльності (у вигляді 
активності, вмінь, навичок, взаємодії), а також аксі- 
ологічні чи рефлексивні характеристики комуніка
тивної діяльності майбутніх фахівців. Всі означені 
компоненти в тій чи іншій мірі мають бути присутні 
і в структурі комунікативної компетентності май
бутніх викладачів іноземних мов.

Отже, аналіз структури комунікативної (в тому 
числі іншомовної комунікативної) компетентності 
не є новою проблемою для педагогіки; проблема 
необхідності аналізу такого складноструктурова- 
ного явиша як компетентність (як і інші базові для 
педагогіки феномени -  навчання, виховання, розви
ток. соціалізація тощо) одразу виводить дослідника 
на шлях поділу цього поняття на складові компоне
нти задля полегшення їх вивчення. Структурування 
комунікативної компетентності цілком відповідає 
системному підходові до аналізу проблеми форму
вання іншомовної комунікативної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов. Виходячи з 
основ системного підходу, іншомовна комунікати
вна компетентність може вважатися системним 
об'єктом, що складається з сукупності взаємо
пов'язаних і взаємозумовлених компонентів, кожен



41Znanstvena misel journal №32/2019 
з яких виконує певну місію у забезпеченні функці
онування й розвитку педагогічного явища чи про
цесу.
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