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Постановка проблеми. У Програмі з 

англійської мови за професійним спілкування 

для студентів медичних коледжів зазначено, 

що загальною метою викладання та вивчення 

англійської мови за професійним спрямування 

є підготовка студентів до ефективної 

комунікації в їхньому академічному та 

професійному оточенні. Звідси виникає 

потреба в оволодінні студентами іншомовною 

комунікативною компетентністю. Іншомовна 

комунікативна компетентність – це здатність 

успішно вирішувати завдання взаєморозуміння і 

взаємодії з носіями мови, яка вивчається, 

відповідно до норм і культурних традицій в 

умовах прямого й опосередкованого 

спілкування. Поглиблення міжнародних 

зав’язків, укріплення ділових стосунків у 

медичній сфері, а також гармонізація 

українських та європейських стандартів надання 

медичних послуг сприяють збільшенню попиту 

на фахівців, здатних вільно володіти іноземною 

мовою та культурою іншомовного ділового 

спілкування. В еру інформації та інформаційних 

технологій формування іншомовних 

компетентностей у читанні та аудіюванні 

зумовлюється необхідністю вміти одержувати, 

синтезувати, осмислювати та застосовувати у 

практичній діяльності нові знання. Відтак 

доцільно конкретизувати мету та зміст 

формування англомовних рецептивних 

комунікативних компетентностей у майбутніх 

фахівців медичної сфери [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема аналізу змісту формування 

комунікативної компетентності під час 

викладання англійської мови за професійним 

спілкуванням – у полі зору багатьох дослідників, 

а саме: Ніколової С.Ю, Бражник Н.О., Рогової Г.В., 

Тарнопольського О.Б. та інших.  

Мета статті полягає у висвітленні мети 

формування англомовних рецептивних 

комунікативних компетентностей у студентів 

медичних коледжів; конкретизації змісту 

формування комунікативної компетентності у 

майбутніх фахівців медичної сфери.  

Основні результати дослідження. Аналіз 

наукових досліджень і практики викладання у 

медичних коледжах надає можливість 

розглянути англомовну комунікативну 

компетентність майбутніх медичних працівників 

середньої ланки як частину їх фахової 

компетентності. Іншими словами, вона є 

складним інтегральним, інтелектуальним, 

фаховим та особистісним утворенням, яке 

формується в процесі фахової підготовки у 

медичних коледжах і виявляється, розвивається 

та вдосконалюється у виконанні фахових 

завдань, а також у процесі самостійної і 

навчальної підготовки. Вона свідчить про міру 

розвиненості професіоналізму, опанування фаху 

на рівні професіографічних вимог, а в ідеалі – на 

рівні творчості, майстерності та індивідуального 

стилю діяльності і містить у собі здатність та 

готовність (передусім практичну, особистісну, 

психологічну) до здійснення фахової 

англомовної мовленнєвої діяльності в 

аудіюванні і говорінні (усних видах), читанні, 

письмі, анотуванні та реферуванні (письмових 

видах) мовленнєвої, а також наявність 

професійно важливих якостей і здібностей, 

необхідних для здійснення цієї діяльності [1].  

Отже, ми поділяємо англомовну 

комунікативну компетентність майбутніх 

медичних працівників відповідно до п’яти 
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видів мовленнєвої діяльності на англомовну 

компетентність в аудіюванні, англомовну 

компетентність у читанні, англомовну 

компетентність у говорінні, англомовну 

компетентність у письмі й англомовну 

компетентність в анотуванні та реферуванні – 

перекладному і безперекладному [3].  

Ми визначаємо англомовну компетентність в 

аудіюванні студентів-медиків як володіння та 

здатність і готовність до оволодіння ними 

навичками та вміннями сприйняття, переробки і 

розуміння автентичної англомовної інформації 

на слух у нормальному (природному) чи 

пришвидшеному темпі у звичайних та 

несприятливих (стресових) умовах англомовного 

середовища при особистому спілкуванні або з 

використання технічних засобів з метою 

виконання фахових завдань.  

У свою чергу, англомовна компетентність у 

читанні – це володіння та здатність і 

готовність до оволодіння навичками та 

вміннями зорового сприйняття, переробки і 

розуміння автентичної англомовної інформації 

у звичайних та несприятливих (стресових) 

умовах англомовного середовища з метою 

виконання фахових завдань [2].  

Важливий компонент англомовної 

комунікативної компетентності студентів-

медиків – англомовна компетентність у 

говорінні – визначається нами як володіння та 

здатність і готовність до оволодіння ними 

навичками та вміннями здійснювати усне 

суб’єкт-суб’єктне спілкування (продукування 

усної англомовної інформації) шляхом 

підтримання потрібної комунікативної 

дистанції зі співрозмовником, правильного 

реагування на спілкування, розуміння мотивів, 

інтенцій, стратегій поведінки як своїх власних, 

так і співрозмовників, розвиваючи теми 

англомовного міжособистісного спілкування у 

фаховому напрямку, використовуючи 

прийняті комунікативні формули, вербальні та 

невербальні засоби стимулювання суб’єкт-

суб’єктної взаємодії, елементи соціокультурного 

контексту, необхідні для породження і 

сприйняття англійського мовлення з точки 

зору носія у нормальному (природному) чи 

пришвидшеному темпі у звичайних та 

несприятливих (стресових) умовах 

англомовного середовища з метою виконання 

фахових завдань.  

Англомовна компетентність у письмі 

майбутніх медичних працівників визначається 

нами як володіння та здатність і готовність до 

оволодіння навичками та вміннями здійснювати 

письмове спілкування (продукування письмової 

англомовної інформації) шляхом використання 

графічного літерного коду відповідно до норм 

літературної англійської мови та з 

особливостями регіональних і національних 

типів мовлення у звичайних та несприятливих 

(стресових) умовах англомовного середовища з 

метою виконання фахових завдань [5].  

Визначено, що всі складові англомовна 

комунікативна компетентність у свою чергу 

поділяються на певні компоненти. Розглянемо 

їх більш детально.  Так, важливим із них є 

мовна компетентність, яка передбачає 

володіння студентами, а також їх здатність та 

готовність до оволодіння й оперування 

основними мовними засобами (фонетичними 

(орфографічними), лексичними, граматичними) 

з метою сприйняття, переробки і розуміння 

автентичної англомовної інформації зорово та на 

слух, а також її продукування в усному та 

письмовому вигляді. Основу мовної 

компетентності складають знання про систему 

англійської мови з метою її використання у 

фаховому усному і письмовому мовленні [2].   

Встановлено, що цей компонент поділяється 

на такі види: фонетична (орфографічна) 

компетентність – це володіння, а також здатність 

та готовність до оволодіння й оперування 

основними засобами вимови, наголосу, інтонації 

і правопису з метою сприйняття, переробки та 

розуміння автентичної англомовної інформації 

на слух (зорово), а також її продукування в 

усному і письмовому вигляді; лексична 

компетентність – це володіння, а також здатність 

та готовність до оволодіння й оперування 

основними лексичними одиницями з метою 

сприйняття, переробки і розуміння автентичної 

англомовної інформації на слух (зорово), а 

також її продукування в усному і письмовому 

вигляді; граматична компетентність – це 

володіння, а також здатність і готовність до 

оволодіння й оперування основними 

граматичними правилами англійської мови з 

метою сприйняття, переробки і розуміння 

автентичної англомовної інформації на слух 

(зорово), а також її продукування в усному та 

письмовому вигляді.   
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Важливим компонентом англомовної 

комунікативної компетентності є мовленнєва 

компетентність. Вона визначається нами як 

володіння, а також здатність і готовність до 

оволодіння основними способами формування 

та формулювання думок засобами англійської 

мови і вміння користуватися ними в процесі 

сприйняття, переробки та розуміння автентичної 

англомовної інформації на слух (зорово), а також 

її продукування в усному і письмовому вигляді у 

звичайних та несприятливих (стресових) умовах 

англомовного середовища [4]. 

Основою мовленнєвої компетентності є 

фахова англомовна мовленнєва діяльність, яка 

полягає у розвитку і вдосконаленні 

комунікативних навичок аудіювання 

(адитивних), читання, говоріння та письма 

відповідно до мети, цілей і завдань 

англомовної підготовки.   

Окрім мовної і мовленнєвої 

компетентностей забезпечити ефективне 

функціонування англомовної комунікативної 

компетентності покликана лінгвосоціокультурна 

компетентність. Лінгвосоціокультурна компе-

тентність передбачає знання і здатність 

студентами на слух (зорово) виокремлювати, 

розуміти та використовувати для побудови 

власних усних і письмових висловлювань 

лексичні одиниці з національно-культурною 

семантикою; орієнтуватися в англомовному 

соціокультурному середовищі, використовуючи 

фонові знання (історико-культурні, 

соціокультурні, етнокультурні) про англомовні 

країни для розуміння та продукування 

автентичної англомовної інформації. 

Складовими цієї компетентності є такі: 

лінгвокраїнознавча компетентність – це 

володіння, а також здатність та готовність до 

оволодіння мовними і мовленнєвими одиницями 

з національнокультурною семантикою, 

обумовленими історико-культурним розвитком 

англомовних країн, сприймання, 

перероблювання та вилучення на слух (зорово) 

історико-культурної і національно-специфічної 

інформації в несприятливих (стресових) умовах, 

а також її використовування для побудови 

власних усних та письмових висловлювань; 

соціокультурна компетентність – це здатність і 

готовність сприймати, перероблювати, розуміти 

та продукувати англомовну інформацію у 

соціокультурному контексті в несприятливих 

(стресових) умовах, а саме усвідомлювати і 

враховувати загальні та специфічні стереотипи 

мовленнєвої поведінки (вербальної і 

невербальної) носіїв мови; соціальна 

компетентність – це здатність і готовність 

майбутніх медичних працівників до 

сприймання, переробки та розуміння 

англомовної інформації, а також вступати в 

комунікативні відносини з іншими суб’єктами 

спілкування у соціокультурному контексті в 

несприятливих (стресових) умовах, що 

зумовлюється правильним визначенням потреби 

у здійсненні усного і письмового мовлення, 

умінням орієнтуватися у соціальній ситуації й 

управляти нею з позицій лідера [3].  

Крім того, англомовна комунікативна 

компетентність  неможлива без наявності 

такого важливого компонента як дискурсивна 

компетентність. Встановлено, що вона надає 

можливість майбутнім медикам використовувати 

певну стратегію для інтерпретації автентичної 

англомовної інформації та конструювання 

власних усних і письмових висловлювань у 

несприятливих (стресових) умовах англомовного 

середовища. Сформованість цієї компетентності 

полягає в уміннях студентів розуміти логічність 

побудови та зв’язність думок в усних і 

письмових комунікативних висловлюваннях 

різних функціональних стилів та на різноманітні 

теми, а також будувати власні зв’язні і логічні 

усні та письмові висловлювання.   

Як складова англомовної комунікативної 

компетенції особливе місце займає стратегічна 

компетентність, яку ми визначаємо як 

здатність і готовність студентів компенсувати 

особливими засобами недостатність володіння 

мовою, а також мовленнєвого та соціального 

досвіду (уміння виходити з комунікативної 

ситуації в разі дефіциту мовних засобів) у 

несприятливих (стресових) умовах 

англомовного середовища при отриманні і 

передачі англомовної інформації.  

Слід зазначити, що усі складові 

англомовної комунікативної компетентності та 

її види розглядаються нами як єдине, 

інтегральне фахове утворення.   

Висновки та пропозиції. Отже, проведене 

нами дослідження свідчить про те, що 

англомовна комунікативна компетентність є 

важливим компонентом змісту англомовної 

підготовки майбутніх медичних працівників 

середньої ланки. Виявлено, що англомовна 

комунікативна компетентність студентів-
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медиків має багато складових відповідно до 

видів мовленнєвої діяльності (рецептивних і 

продуктивних), а також поділяється на такі види, 

як мовна, мовленнєва, лінгвосоціокультурна, 

дискурсивна компетентність. Опанування всіма 

складовими англомовної комунікативної 

компетенції надає можливість спрямувати зміст 

англомовної підготовки  у медичному коледжі 

на забезпечення успішного виконання 

студентами своїх майбутніх фахових завдань.  
 

Список використаних джерел: 

 Бірецька Л. С. Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у 

професійно орієнтованому читанні: дис.  канд. пед. наук: 13.00.02 / Бірецька Лілія Сергіївна. – 

Київ: КНЛУ. – 2015. – 435 с.  

 Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / [Ніколаєва С. Ю., Бігич О. Б., Бражник Н. О., Гапонова С. В. та ін.]; за ред. С. 

Ю. Ніколаєвої. – [2-е вид, випр. і перероб.]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.  

 Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе  / Г. В. Рогова, 

Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. –287 с.   

 Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: 

учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожущко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с.  

 Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика: уч. пособ. [для препод. и 

студ.] / А. Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2007. – 480 с.   
 

Черновол И.С., 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 
В статье определено понятие «англоязычная коммуникативная компетентность» в контексте содержания 

англоязычной подготовки студентов медицинских колледжей, а также проанализированы ее составляющие по 

видам речевой деятельности (рецептивным и продуктивным). 

Ключевые слова: англоязычная коммуникативная компетентность, содержание англоязычной подготовки, виды 

речевой деятельности, фонетическая компетентность, лингвострановедческая компетентность, лексическая 

компетентность, грамматическая компетентность, речевая компетентность. 
 

Chornovil Iryna, 

COMMUNICATIVE COMPETENCE AS THE MAIN COMPONENT OF THE CONTENT OF THE ENGLISH 

LANGUAGE TRAINING OF THE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGES 

The article defines the notion of «English language communicative competence» in the context of English language training of the 

students of medical colleges. It also analyzes its components according to the communicative skills (receptive and productive). 

Keywords: English language communicative competence, English language training curriculum, communicative skills, 

phonetic competence, linguistic and regional competence, lexical competence, grammatical competence, speech competence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


