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Процес вивчення іноземної мови спрямований на формування 

елементів загальної та професійної компетенції. Саме сума цих ком-

петенцій у майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців, ступінь їхньої готовності до професійного само-

визначення та професійної діяльності. 

Випускники українських вузів, які володіють високим рівнем 

професійних та наукових знань, стикаються зі значними труднощами 

рівноправного входження в інше іноземне професійне середовище, що 

викликане незнанням етики професійного спілкування; невмінням ко-

ристуватися професійною термінологією, обговорювати та спільно ви-

рішувати професійні задачі. Водночас саме випускники вузів немовних 

спеціальностей задіяні в першу чергу в інтенсивному міжнародному 

професійному спілкуванні і потребують цілеспрямованої підготовки до 

нього. Зміна характера попиту на іноземну мову призвело до зміни ви-

мог до лінгвістичної освіти в немовному ВНЗ. Домінуюча роль у під-

готовці майбутніх фахівців відводиться формуванню компетенцій, при-

значених забезпечити оволодіння студентами навичками професійно-

орієнтованого іноземного спілкування як ефективного засобу, що підви-

щує професійний потенціал економіста і результативність діяльності [1] 

Вивчення іноземних мов та використання їх як засобу міжна-

родного спілкування сьогодні неможливо без глибоких та різнобічних 
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знань носіїв цих мов, їх менталітету, національного характеру звичаїв, 

традицій тощо. Тільки поєднання цих двох типів знань – мова та куль-

тура – забезпечує ефективне та продуктивне спілкування Вивчення іно-

земної мови сьогодні – це не лише процес становлення особистості, а й 

спосіб розвитку професійного мислення майбутнього фахівця, сфера 

розвитку його практичних навичок [2, с. 156]. 

Поняття «професійна мобільність» характеризується катего-

рією адаптації, а саме готовністю до професійної діяльності, засвоєн-

ням її змісту та форми на рівні, достатньому для самостійної роботи, 

готовності прийняти систему цінностей, характерних для даного шару 

суспільства. Для успішного формування професійної мобільності необ-

хідно розрізняти особистісні характеристики, що забезпечують мобіль-

ність людини. Грамотне володіння іноземною мовою дозволяє май-

бутньому спеціалісту ефективно займатися професійною діяльністю у 

своїй галузі: працювати з іноземною літературою, складати доповідь 

чи повідомлення, писати статтю, брати участь у дискусії іноземною 

мовою, виконувати усний чи письмовий переклад літератури в про-

фесійному напрямку. Це значно підвищить рівень мовної підготовки 

майбутнього фахівця [2, с. 156]. 

Професійна мобільність – це критерій оцінки ефективності 

професійного розвитку фахівця. Знання іноземних мов сприяє процесу 

розширення світогляду особистості студента, активізації професійного 

розвитку особистості, професійного зростання та вдосконалення знань 

майбутніх фахівців. Тому необхідно визначити наступні аспекти, які 

сприяють процесу розвитку комунікативної компетентності у майбут-

ніх спеціалістів у процесі вивчення іноземної мови та позитивно впли-

вають на формування їх готовності до майбутньої професійної діяльності: 

створення освітнього середовища; стимулювання потреби саморозвитку і 

самовдосконалення; сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 

Професійна компетентність як єдність спеціальних і міждис-

циплінарних ключових компетентностей особистості означає не тільки 

ефективне використання знань і майстерності, але й постійну генера-

цію нових знань і вмінь, які мають забезпечити конкурентоспромож-

ність сучасного фахівця. Іншомовна компетентність як функціональ-

ний, предметний компонент професійної компетентності майбутніх еко-

номістів набуває нових характеристик в глобальному інформаційному 

просторі. Під поняттям «іншомовної комунікативної компетентності» 

(далі – ІКК) слід розуміти здатність і готовність здійснювати ефек-

тивну іншомовну [2, с. 157] 

Іноземна мова викладається на практичних заняттях, тому за-

дача викладача подати новий матеріал на занятті так, щоб студенти 
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могли зрозуміти про що йде мова, а потім одразу практикуватися у 

використанні цього матеріалу. Якщо мова йде про граматичний мате-

ріал, то краще пояснювати тему, використовуючи щонайменше дошку, 

де викладач може відобразити граматичні правила та конструкції ії 

використання. Якщо на занятті розглядається новий лексичний мате-

ріал, то доречно використовувати малюнки та плакати. Студенти тех-

нічних спеціальностей вивчають різноманітні установки, і вони вже 

мають знання про них рідною мовою, але їм набагато простіше запа-

м’ятати лексику, пов’язану з конкретним предметом, дивлячись на нього. 

Отже, використання візуальної підтримки спрощує розуміння мови 

доповідача студентами з низьким рівнем знань.  

Візуалізація як засіб подання матеріалу для вивчення іно-

земної мови має психологічне підґрунтя, оскільки активізує психічну 

активність студентів. Візуально підкріплений матеріал викликає інте-

рес та бажання студентів до вивчення іноземної мови, збільшує обсяг 

вивченої інформації та ін. [3, с. 100]. 

Отже, для успішного формування професійної мобільності 

майбутніх спеціалістів необхідно розрізняти особистісні характерис-

тики, що забезпечують формування особистісних компетенцій: ак-

тивність, творчість, спілкування, а саме, «професійна мобільність» 

характеризується готовністю до професійної діяльності, готовністю 

прийняти систему цінностей, характерних для обраної ними спе-

ціальності. 
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