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Introduction / Einführung
Формування

іншомовної

комунікативної

компетентності

(ІКК)

є

невід’ємною складовою професійної підготовки сучасного фахівця військової
галузі. Концепція комунікативного навчання, що визначає стратегію підходу до
викладання іноземної мови у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ),
будується на визнанні того факту, що успішна комунікація вимагає вивчення
мови через „заглиблення у культуру”. Зазначене дозволяє зробити висновок про
те, що проблема формування іншомовної комунікативної компетентності
військових фахівців є актуальною для педагогічної теорії та практики.
Нині вітчизняна педагогічна наука, підтримуючи інноваційну освітню
парадигму, прагне подолати існуючий дисбаланс між необхідним і фактичним
рівнем професійної освіти з метою успішної інтеграції в європейський освітній
простір. З іншого боку, проблема іншомовної підготовки майбутніх офіцерів
актуалізується

геополітичними,

соціально-економічними,

техніко-

організаційними змінами, що відбулися у вітчизняній військовій галузі.
Тому випускники ВВНЗ мають відповідати новим вимогам, що
ставляться до професійної діяльності офіцерів. Іншомовна підготовка курсантів
за умови вдосконалення її організаційно-педагогічного та методичного
забезпечення, може зробити реальний внесок у розв’язання актуального
завдання – формування високого рівня ІКК майбутніх офіцерів Збройних сил
України.
Отже, цільова установка іноземної мови як навчальної дисципліни – це
формування у курсантів готовності та здатності до міжкультурної комунікації,
практичного володіння іншомовною комунікативною компетентністю. Кінцева
мета навчання іноземної мови спрямована на формування у курсантів
готовності та здатності до міжкультурної комунікації, практичне володіння
іншомовною комунікативною компетентністю, тобто вмінням зіставляти мовні
засоби

з конкретними

цілями,

ситуаціями,

умовами

та

завданнями

мовленнєвого спілкування. Специфіка комунікативної спрямованості курсу
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іноземної мови полягає у поєднанні професійно-ділової та соціокультурної
орієнтації іншомовної комунікації. Звідси, під іншомовною комунікативною
компетентністю майбутнього офіцера розуміємо складне, інтегральне
особистісне утворення, що уможливлює його здатність комунікувати у процесі
іншомовного фахово зорієнтованого спілкування, а також створювати й
управляти дискурсами на військово-професійну тематику. Водночас, ІКК
майбутнього офіцера має бути цілісною, системною, поліфункціональною та
мобільною.
Сутність ІКК майбутнього офіцера розкривається у певному рівні
володіння ним іноземною мовою, мовленням, соціокультурними та військовопрофесійними знаннями, вміннями і навичками, що дають можливість доцільно
варіювати мовленнєву поведінку залежно від функціонального чинника
іншомовного спілкування. Таке іншомовне спілкування створює підґрунтя для
комунікативного бікультурного розвитку курсанта.
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KAPITEL 1 / CHAPTER 1
ANALYSIS OF THEORY AND PRACTICE OF FOREIGN LANGUAGE
COMMUNICATIVE COMPETENCE FORMATION OF HIGHER
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS WHILE
STUDYING A FOREIGN LANGUAGE

АНАЛІЗ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ВВНЗ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

1.1. Важливості формування комунікативної компетентності у межах
міжкультурної комунікації
Розвиток військової співпраці з країнами зарубіжжя полягає, зокрема, в
організації та проведенні спільних навчань і маневрів, участі у миротворчих
операціях, партнерській підготовці військових кадрів. Усе це зумовлює потребу
навчання військових спеціалістів з високим рівнем ІКК, які виказують
готовність до адекватної взаємодії з представниками інших культурних
спільнот. У свою чергу, цей підхід диктує орієнтацію освітньої політики вищої
військової школи на зближення військово-професійної, соціокультурної та
мовної освіти.
Невід’ємною складовою професійної підготовки військового спеціаліста є
формування ІКК, тобто йдеться про вищий рівень оволодіння курсантами
іноземною мовою. Концепція комунікативного навчання, яка на сучасному
етапі визначає стратегію викладання іноземної мови у вищій школі, ґрунтується
на визнанні того факту, що успішна комунікація вимагає вивчення „мови через
культуру” [1, с. 105]. Реалізація ефективних способів розвитку ІКК сприяє
формуванню основ розвиненої особистості з огляду на інтелектуальні,
культурні, професійні й комунікативні якості. Адже відсутність належного
знання іноземної мови (передусім англійської) фактично нівелює перспективу
претендування на високий службовий статус (приміром, аташе з питань
оборони, військові, військово-морські та військово-повітряні аташе, військовий
спостерігач ООН тощо).
Аналіз теорії і практики формування ІКК майбутнього офіцера в умовах
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вивчення іноземної мови засвідчив наявність низки суперечностей щодо таких
чинників: а) можливості вивчення іноземної мови на тлі недостатньої
розробленості

методики

формування

ІКК

курсантів;

б) домінування

традиційних методів викладання іноземних мов у ВВНЗ без урахування методу
порівняння реалій вітчизняної та зарубіжних армій (наприклад, США);
в) доступ до джерел автентичних матеріалів, що містяться у періодичній пресі,
Інтернеті, з одного боку, та відсутність методик, комплексів вправ і завдань, що
сприяють освоєнню, переробки та інтерпретації отриманої соціокультурної
інформації, – з іншого. Водночас така інформація має безпосереднє значення
для цілеспрямованого розвитку ІКК як однієї з умов навчання майбутніх
офіцерів іноземним мовам у ВВНЗ.
ІКК, зокрема її міжкультурна складова, охоплює дві стрижневі сфери –
мовну та культурну. Відомо, що проблема „мова і культура” позначена
багатоаспектністю,

адже

її

можна

розглядати

з

позицій

лінгвістики,

літературознавства, філософії, психології, а також педагогіки [2, с. 78].
Численні представники цих наук робили спроби дати вичерпне визначення
таким вагомим поняттям, як „культура”, „мова”, а відтак – визначити їхній
взаємозв’язок і взаємовплив. Однак, ця проблема залишається системно
невивченою. За сучасних умов глобалізації та інформатизації, коли мова
набуває визначальної ролі, власне, як засіб накопичення і передачі досвіду,
знань, культурних цінностей, а також міжкультурної комунікації, актуальність
досліджуваної теми не викликає сумніву [3, с. 728]. Усталеним є розуміння
того, що культура – це продукт соціальної, а не біологічної активності людей
[4, с. 80], натомість мова трактується як явище культури та природи. Проте у
матерії мови, низці істотних характеристик мовної структури присутня
біологічна природа людини [5, с. 87]. Таким чином, у широкому сенсі термін
„культура” використовується на рівні синоніму для суспільного на противагу
природному, тобто для означення сукупності проявів життя, досягнень і
творчих устремлінь окремих людей, народів й усього людства.
Кожна конкретна наука (археологія, етнографія, історія, соціологія,
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психологія, мистецтвознавство, релігієзнавство тощо), що вивчає культурні
явища, творить певне уявлення про культуру як предмет свого дослідження. У
цьому сенсі, культура цікавить, приміром, філософію не стільки у своїх
окремішніх, емпіричних проявах, скільки як феномен суспільного життя в
цілому.
Важливе місце у структурі картини світу належить ключовим концептам
культури. Це – зумовлені культурою базові одиниці, що володіють
екзистенціальною значущістю як для окремої мовної особистості, так і для
лінгвокультурної спільноти загалом. З-поміж ключових концептів культури
доцільно виокремити такі абстрактні поняття, як совість, доля, воля, гріх, закон,
свобода, інтелігенція, батьківщина тощо. Увиразнені концепти виникають у
свідомості людини не лише як натяки на можливі значення, а й як відгуки на
попередній мовний досвід людини – поетичний, науковий, соціальний,
історичний. У цьому контексті заслуговує на увагу ще одна група, яка має
безпосередній зв’язок із соціокультурним аспектом ІКК особистості. Йдеться
про категорії національної культури. Тут слід розмежовувати поняття
„стереотип культури” і „концепт культури”. Якщо стереотип культури містить
у собі суб’єктивну оцінку, то концепт культури виражає об’єктивне ставлення
до навколишньої дійсності. При цьому, щоб вважатися концептом культури,
слово або словосполучення повинно бути загальновживаним. Прикметно, що
будь-яка мова багата на культурно-специфічні концепти.
Між картиною світу як віддзеркаленням реального світу та мовною
картиною

світу

як

фіксацією

цього

відображення

існують

складні

взаємозв’язки. На формування картини світу впливають такі чинники: мова,
традиція, природа, виховання, навчання. Специфічні особливості мови на всіх
його рівнях визначає національний суспільно-історичний досвід [6, с. 22]. У
свідомості його носіїв і виникає певна мовна картина світу, крізь призму якої
людина сприймає навколишню дійсність. Відтворювані у мові значення
складаються у систему поглядів, яка має обов’язковий характер для носіїв
мови. Таким чином, роль мови полягає не лише у передачі інформації, а
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передусім у її внутрішній організації. Зрозуміло, специфічні особливості
національної мови, в яких зафіксовано унікальний суспільно-історичний досвід
національної спільноти, не створюють відмінну – від об’єктивно існуючої –
картину світу. Вони надають специфічного забарвлення дійсності, що
зумовлюється національною значущістю предметів, процесів, вибірковим
ставленням до них. Усе це породжується самобутністю діяльності, способом
життя та національною культурою конкретного народу.
З огляду на форму мова поділяється на діалогічну та монологічну. Діалог
– це спільне й розмежоване послідовністю реплік мовлення кількох людей, у
результаті якого приймається спільне рішення [7, с. 46]. У процесі діалогу люди
обмінюються репліками-висловлюваннями, які частково взаємовідтворюються і
взаємоповторюються. Проте, вони розташовуються у послідовному порядку
так, що кожне наступне висловлювання ґрунтується на змісті попереднього і, у
свою чергу, нашаровує певний новий зміст.
Якщо діалогічна мова створюється шляхом обміну репліками, що
постають з різних джерел, то монолог репрезентує завершене висловлювання з
одного джерела. Іншими словами, у діалогічне мовлення входять окремі
монологи як розгорнуті і завершені змістом репліки [8, с. 297]. Монологічне
мовлення виділяє смислові частини, які орієнтовані на внутрішню реакцію
адресата. В умовах усного мовлення монолог має другорядне значення і
включається в діалог.
Як у культурі кожного народу є загальнолюдське й етнонаціональне, так і
в семантиці кожної мови є відображення загального, універсального
компонента культур, а також самобутності культури конкретного народу. У
цьому контексті доцільно наголосити: універсальний семантичний компонент
має своє підґрунтя в єдності бачення світу з боку представників різних культур.
Це пов’язане з тим, що у будь-яких культурах мовці потребують розрізнення
суб’єкта дії та його об’єкта, тих чи інших тимчасових і просторових відносин
[9, с. 228]. Міжкультурна подібність самих процесів мовного спілкуванні
проявляється, приміром, у тому, що всі мови розрізняють того, хто говорить,
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слухає або перебуває поза сферою спілкування.
Міжкультурна

спільність

людського

бачення

світу

зумовила

антропоморфну універсальність картини світу. Натомість мовні відмінності
мають свої витоки у розходженні культур. Вони найбільш зримі у лексиці та
фразеології, оскільки номінативні засоби мови безпосередньо пов’язані з
позамовною дійсністю [10, с. 127]. Йдеться про так звану безеквівалентну
лексику, що стосується переважно позначення специфічних явищ місцевої
культури [11, с. 71]. У разі запозичення в чужу мову безеквівалентні слова
називаються екзотичною лексикою (екзотизмами).
Відмінності у лексичному фоні охоплюють значну частину словникового
запасу мов. У цьому сенсі збігаються, як правило, терміни. Рідкісним явищем є
тотальний збіг лексичних фонів у неспеціальному словнику. Природно, що, чим
ближче культура та побут двох народів, тим менше відмінностей у лексичному
фоні відповідних мов. Таким чином, лексика міцно пов’язана з культурою
народу. Прямий переклад більшості слів не дає позитивного результату. Навіть
запозичені слова не співпадають цілковито зі значенням свого прототипу у
мові-джерелі; загальні запозичення у різних мовах завжди виявляються – тією
чи іншою мірою – „хибними друзями перекладача”. Звідси – усталене
твердження: оволодіння мовою немислиме без засвоєння культури народу.
Вплив культури на мову проявляється у своєрідності самого процесу
спілкування у різних культурах. Вона позначається в особливостях лексики та
граматики, а також у специфіці нормативно-стилістичної побудови мови. У
кожній культурі поведінка людей регулюється сформованими уявленнями про
те, що людині належить робити у типових ситуаціях.
У соціальній психології моделі або шаблони поведінки називають
соціальними ролями особистості [12, с. 48]. Природно, що соціальні ролі
означені різною стандартністю. Високою вона є у ситуативних ролях (курсант,
пішохід, кіноглядач), менш стандартні постійні ролі, пов’язані зі статтю, віком,
професією людини.
Переконання в тому, що люди бачать світ по-різному, а саме крізь призму
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своєї рідної мови, складає підґрунтя теорії „лінгвістичної відносності” Едварда
Сепіра (1884 – 1939) і Бенджаміна Уорфа (1897 – 1941). Вони прагнули довести,
що

відмінності

між

„середньоєвропейською”

культурою

та

іншими

культурними світами (зокрема, культурою північноамериканських індіанців)
зумовлені відмінностями у мовах [13, с. 115]. Для культур західного типу
характерні легкість оволодіння письмом, доступність сприйняття будь-яких
текстів та створення нових текстів. Це пов’язано з тим, що побудова західних
мов добре пристосована до абстрактного типу передачі повідомлення. Для
нього несуттєвим є контакт мовця з адресатом. Граматика тут моделює
ситуацію написання тексту. Мовлення будується таким чином, щоб його можна
було зрозуміти без опори на конкретну, безпосередньо сприйняту ситуацію
спілкування. Вона не орієнтована на конкретного адресата. Абстрактний
характер передачі повідомлення виражається в тому, що в таких мовах
ослаблені граматичні категорії соціальної орієнтації (приміром, категорія
ввічливості), категорії дієслівного виду і способу дії. Однак, тут граматично
розвинені категорії, що вказують на зовнішні (тимчасові, просторові)
координати повідомлюваної події (категорії часу, особи) [14, с. 184].
Східноазійському („традиційному”) типу культури, для якого характерне
обмежене поширення писемності, відповідає побудова мови, в якій кожне
речення містить граматичну характеристику ситуації усного спілкування. Тут
істотні усі складові комунікативного акту: характер контакту носіїв мови, їхній
соціальний статус, взаємовідносини, конкретні деталі перебігу дії, модальний
план та актуальне членування речення.
Більшість сучасних дослідників, звертаючись до проблеми „мова і
культура”, прагне відійти від однобічного детермінізму. Іншими словами, вони
уникають однозначної відповіді на питання первинності та вторинності
стосовно симбіозу мови й культури [15]. Таким чином, визнається тісний
взаємозв’язок мови та культури. За сучасних глобалізаційних процесів
(змішування народів, мов і культур) міжкультурна взаємодія стала фактом
повсякденного життя людини [16, с. 12]. Це, у свою чергу, ускладнило
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сприйняття світу. Неминуче порівняння „своєї” і „чужої” культури призводить
до того, що самоідентифікація „Я-особи” стає дедалі складнішою. За таких
умов загострюється проблема виховання толерантності до чужих культур,
пробудження інтересу та поваги до них. Ця тема пов’язана з глобальними
проблемами

міжнаціональної,

міжрасової,

міжкультурної

та

міжмовної

взаємодії. Аналогічні складнощі збільшуються мірою накопичення людством
досвіду всебічних історичних контактів, культурних зв’язків, економічних
відносин.

Для

встановлення

контактів

із

представниками

різних

лінгвокультурних спільнот особливої значущості й злободенності набуває
проблема розуміння комунікації та міжкультурної комунікації.
Науковцями

вирізняються

такі

види

комунікації,

як

формальна

і неформальна, міжособистісна і безособова, безпосередня й опосередкована,
планована та спонтанна, соціальна, економічна, педагогічна тощо [17]. Вони
використовуються людиною в усному мовленні, друкованому слові, живописі,
кіно, музиці, телебаченні, фонозаписі тощо. У контексті нашого дослідження
особливе значення має педагогічна комунікація, сутність якої полягає в
організації навчально-виховної діяльності на основі прийому, засвоєння,
використання та передачі інформації з різноманітних джерел [18, с. 309].
Успіх у педагогічній комунікації залежить, зокрема, від ефективної
інтеграції комунікативної діяльності вчителя й учнів (викладача та студентів),
поглибленого

використання

новітніх

досягнень

в

інформатиці

й

обчислювальній техніці. Отже, комунікативність – це здатність особистості
адекватно працювати з різноманітною інформацією [19, с. 15]. У цьому зв’язку,
доцільно акцентувати на спеціальних властивостях, що характеризують
внутрішню структуру комунікативності військового фахівця.
Один із чинників комунікативності військового фахівця складає
пізнавальна властивість, яка дає можливість особистості сприймати, розуміти і
вивчати навколишній світ, у тім числі себе та інших людей. Цій властивості
притаманні інтерес до пізнання довкілля, прагнення розвивати у себе „дар
знання людей”, схильність до співпереживання, ідентифікації з іншими людьми
MONOGRAPH

13

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

тощо. У свою чергу, експресивні властивості характеризують рівень
виражальності особистості, яка сприяє взаєморозумінню між людьми. Звідси –
бажання „Я-особи” бути правдивою і щирою у стосунках. Керуючі властивості
можуть забезпечити

адекватність впливу на

інших осіб, оптимальне

використання методів і форм навчання та виховання. Це досягається
вимогливістю до себе, тактовністю, ввічливістю, терпінням, вольовими рисами
особистості.
Теорія міжкультурної комунікації виступає одним із інструментів
розв’язання

міжнаціональних,

міжкультурних

і

міжетнічних

проблем.

Засвоєння знань, розробка стратегій поведінки у міжкультурному спілкуванні,
їх впровадження у навчальний процес, – усе це постає вагомим завданням у
системі навчання іноземних мов. У міжкультурній комунікації відбувається
взаємодія з іншомовною культурою [20, с. 214]. Учасниками інтеракції є
суб’єкти, які не лише належать до різних культур, а й усвідомлюють, що
кожний з них є „іншим”, а відтак – сприймає „чужорідність” партнера. При
безпосередній культурній взаємодії індивідуум відчуває труднощі у процесі
комунікації, що виникають з огляду на незрозумілі культурні очікування
комунікативного партнера. З іншого боку, у межах міжкультурної комунікації
створюються передумови для конструкції комунікативного поля, в якому
змінюється сам характер спілкування між представниками різних культур.
Спілкування,

що

визначається

як

міжкультурна

комунікація,

здійснюється в умовах культурно зумовлених істотних розходжень у
комунікативній компетенції його учасників. Ці відмінності істотно впливають
на результативність комунікативної події [21, с. 112]. Звідси, можна дійти
висновку: міжкультурна комунікація – це процес взаємодії комунікантів, які
володіють відомостями про культуру своєї країни та країни носіїв мови, яка
вивчається. Такі учасники діалогу вміють адекватно застосовувати професійні
знання, уміння та навички, вербальні, невербальні форми комунікації у різних
ситуаціях спілкування.
У цьому контексті, слід наголосити на важливості формування
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комунікативної

комунікації.

компетентності

у

межах

міжкультурної

Передусім йдеться про належне знання застосовуваних при комунікації
символьних систем і правил їх функціонування, а також принципів
комунікативної

взаємодії.

При

цьому,

міжкультурна

комунікація

характеризується тим, що її учасники при прямому контакті використовують
спеціальні мовні варіанти й дискурсивні стратегії, що відрізняються від тих,
якими вони користуються при спілкуванні у межах однієї культури.
Проблема міжкультурних комунікацій є предметом вивчення у різних
науках

і

дисциплінах.

Вона

перебуває

у

просторі

зацікавлень

комунікативістики, антропології, етно-, психо- та соціолінгвістики, семіотики,
психології,

соціології

міжкультурної

культури,

комунікації

є

культурології,

також

складовою

педагогіки.
досліджень

Теорія
у

сфері

лінгводидактики, лінгвістичної персонології, герменевтики, етнориторики,
когнітивного моделювання тощо. Варто підкреслити, що на сучасному етапі
розвитку міжкультурної комунікації характерна відсутність загальних
методологічних

засад

дослідження,

узгодженої

термінології,

єдиних

концептуальних підходів, які б надавали можливість представникам різних
галузей знань спільно розробляти цей напрям. Розмаїття методів має
закономірне підґрунтя, коли мова йде про таку полівимірну, багатоаспектну
діяльність людини, як комунікація.
Вивчення міжкультурної комунікації передбачає ознайомлення з
такими явищами і поняттями: а) принципи комунікації; б) основні функції
культури; в) вплив культури на сприйняття та комунікацію в її різних сферах і
видах; г) національні стереотипи культури, поведінки, спілкування.
Культура розмежовує світ, пропонуючи способи його концептуалізації.
Кожному народові притаманні власні уявлення про навколишню дійсність,
світ, представників іншої культури та ін. Відтак, у суспільстві складаються
певні стереотипи щодо поведінки та традицій в межах свого культурного
простору, а також стосовно репрезентантів іншого мовного та культурного
ареалу. Стереотип трактується на рівні відносно стійкого, узагальнюючого
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образу або низки характеристик (нерідко хибних), які, на думку більшості
людей, властиві представникам або свого власного культурного та мовного
простору, або представникам інших культур і націй [22, с. 79]. У процесі
рецепції стереотипів культури іншого народу виникає конфлікт культур –
результат розбіжностей в усталених нормах і стандартах у своїй та чужій для
реципієнта культурі. Зіткнення стереотипів, характерних для різних культур
(тобто конфлікт культур), може створити труднощі у спілкуванні. Звідси –
передумови до нерозуміння культури іншого народу. Тому для успішного
здійснення комунікативного акту між різними народами необхідно не лише
володіння мовою, а й наявність певних фонових знань, пов’язаних з
культурою тієї чи іншої країни.
Постає питання: чи етнічні та національні стереотипи належать до
неминучих явищ? Існує думка, що небезпечні навіть позитивні стереотипи,
оскільки

вони

створюють

враження

об’єктивності

і,

таким

чином,

підтримують усю систему стереотипів загалом. У цьому зв’язку заслуговує на
увагу тлумачення цієї дефініції Майком Кордуеллом: „Стереотип – жорстке,
часто спрощене уявлення про конкретну групу або категорію людей. Оскільки
ми взагалі схильні до спрощень, то формуємо стереотипи задля більшої
передбачуваності поведінки інших людей. Ці стереотипи нерідко мають
негативну природу і засновані на забобонах і дискримінації. Стереотипи не
обов’язково є хибними, адже зазвичай містять певне зерно істини. Їх поділяє
значна кількість людей, що в цілому сприяє їх укоріненню. Стереотипи
можуть змінюватися з часом, однак їх носіям часто буває важко позбутися від
засвоєних уявлень” [23, с. 240].
Якщо аналізувати стереотип як уявлення, що засноване на забобонах,
то крізь призму останніх можна визначити його як упереджене ставлення до
кого-небудь. Підставою для цього служить приналежність останнього до
конкретної групи або категорії. Тут мається на увазі наявність категоричної
оцінки – як позитивної, так і негативної. У когнітивній лінгвістиці та
етнолінгвістиці термін „стереотип” належить до змістового аспекту мови й
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культури, тобто аналізується як ментальний стереотип, який корелює з
картиною світу [24, с. 32]. Мовна картина світу та мовний стереотип
співвідносяться як частина і ціле; при цьому мовний стереотип розуміється як
судження або кілька суджень, що відносяться до певного об’єкта позамовного
світу. Іншими словами, йдеться про суб’єктивно детерміноване уявлення
предмета, в якому співіснують описові й оцінні ознаки. Вони – наслідок
трактування реальності у межах соціально вироблених пізнавальних моделей.
Стереотипізація усвідомлюється індивідуумом у формі таких видових
понять, як „стандарт” і „норма”. Стандарт є реалізацією семіотичної або
технологічної моделі на соціальному та соціально-психологічному рівнях.
Натомість норма – це реалізація такої моделі на мовному та психологічному
рівнях. Таке тлумачення понять дає можливість розмежовувати мовну і
немовну поведінку, а на цій основі можна дійти висновку: стандарт – це
немовна, соціально-психологічна реальність, яка функціонує на мовному
рівні, вираженому нормою. У свою чергу, стереотип є загальним поняттям,
що містить і норму, і стандарт.
Неодмінною умовою комунікації є не лише володіння спільною мовою,
а й наявність певних накопичених до факту спілкування знань. Для
спілкування необхідно, щоб його учасники мали певну спільність соціальної
історії, яка віддзеркалюється у знаннях про довкілля. Ці знання, присутні у
свідомості учасників комунікативного акту, отримали назву фонових
[25, с. 77]. Йдеться про обопільне знання реалій мовця та слухача, що творить
основу мовного спілкування.
Міжкультурне навчання використовує іноземну мову для осмисленого
розвитку емпатії, критичної толерантності та здатності щодо подолання
конфліктів.

Наприклад,

елементом

політичного

виховання

виступає

антирасистське та антинаціоналістичне спрямування молоді на з’ясування
соціальних, економічних і політичних причин етноцентризму і культурних
конфліктів [26, с. 116].
Вихідним пунктом зіставлення різних культур при вивченні іноземної
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мови є їхня рівноцінність. До навчальних цілей міжкультурного виховання
належать терпимість до різноманітності та готовність сумніватися у власних
нормах. Побутовий досвід й універсальні життєві потреби людини (їжа,
житло, кохання, спілкування), покликані служити мостом між „чужим” і
„своїм”. Вихованці, у тім числі курсанти, повинні знаходити шлях у життєвий
світ іншої культури, спираючись при цьому на власний досвід, здійснювати
своєрідний „діалог культур”.
Діалог культур – це спосіб усвідомлення своєї культури, яка лише за
наявності іншої культури утверджує свою індивідуальність та самобутність
[27, с. 76]. Діалог надає істинний сенс існування культур, які втрачають
індивідуальність.

Отже,

діалог

культур

–

це

передусім

прагнення

представників різних культур краще пізнати та зрозуміти один одного. Це –
таке налаштування кожного учасника міжкультурної комунікації, за якого
розмаїття сприймається не як загроза, а радше як позитивний чинник розвитку
й існування власної культури, збагачення свого духовного світу [28, c. 63].
Тут має місце відмова від негативних стереотипів й упередженого ставлення
до

представників

інших

культур.

Таким

чином,

діалог

культур

є

міжкультурною комунікацією, заснованою на взаємній повазі та визнанні
цінності іншої культури і самобутності своєї культури.
Існують три стадії формування особистості суб’єкта діалогу культур,
що виявляють динаміку та розвиток у навчанні культури країни мови, яка
вивчається: а) етноцентризм, б) культурне самовизначення, в) діалог культур.
Щодо першої стадії, то доцільно підкреслити: простежується чітка тенденція
розглядати й оцінювати іншу культуру з позиції цінностей і норм власної
культури. У міжкультурній комунікації етноцентризм спричиняє появу
оціночних суджень на „добре” чи „погано” щодо культури, з якою
відбувається контакт. У випадку дослідження, глибше вивчення матеріалу, що
репрезентує варіативність стилів і способів життя рідної та чужоземної
країни, дає можливість курсантам формувати відкритість у сприйнятті та
взаємодії з представниками чужомовної країни. Учасники навчального
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процесу усвідомлюють, що в основі кожної культури лежить система
цінностей, значень і норм, які об’єднують людей за певними ознаками. У
зв’язку з цим оцінка конкретної культури повинна та може проводитися
виключно з позиції її власних норм і цінностей. Тому на стадії культурного
самовизначення порівняння рідної та чужоземної культур відбувається згідно
принципу наявності або відсутності певних фактів і реалій досліджуваної
культури у рідній [29, с. 69].
Стадія діалогу культур характеризується переходом курсантів від
мислення і розуміння до активної діяльності. На цій стадії вони отримують
можливість

навчитися

проявляти

ініціативу

щодо

встановлення

міжкультурного контакту з метою осягнення цінностей, духовної спадщини
досліджуваної культури. Курсанти ВВНЗ виступають репрезентантами
власної культури, прогнозують і розпізнають соціокультурні прогалини, що
спричиняють

нерозуміння,

створення

хибних

стереотипів,

невірної

інтерпретації фактів культури, крос-культурних конфліктів. З іншого боку,
вони пояснюють учасникам комунікації реалії рідної культури, розпитують
співрозмовника про значення конкретних фактів і реалій його культури,
проявляють дипломатичність з метою підтримки мирного діалогу культур.
Таким чином, мова є не лише знаковою системою, а й стрижневим
засобом передачі інформації та спілкування людей. Тому вона виконує у
культурі особливі функції. Культура – це продукт соціального життя людей,
система динамічних цінностей, утворених зі засвоєних елементів. Вони
охоплюють постулати, уявлення й правила, що дають можливість членам
спільноти встановлювати взаємини між собою і навколишнім світом,
спілкуватися й розвивати творчі здібності.
Головна властивість взаємодії мови і культури полягає в тому, що
людина накопичує знання, вміння, навички, культурні цінності та передає за
допомогою мови власний досвід сучасникам і наступним поколінням [30,
с. 15]. Відтак здійснюється міжкультурна комунікація. Отже, міжкультурна
комунікація – це процес взаємодії комунікантів, що володіють відомостями
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про культуру своєї країни та країни мови, яка вивчається. Такі комуніканти
здатні адекватно застосовувати професійні знання, уміння і навички,
вербальні та невербальні форми комунікації у різних ситуаціях спілкування.
Для ефективної міжкультурної комунікації необхідно розвивати
культурну освіченість, міжкультурну сприйнятливість і толерантність.
Підвищення рівня культурної грамотності за умов розвитку сучасного
суспільства постає важливою складовою професійної придатності будь-якого
фахівця, який здійснює міжкультурну комунікацію. Без перебільшення варто
наголосити, що формування ІКК курсантів ВВНЗ можливий завдяки
взаємовпливу мови та культури у логіці міжкультурної комунікативної
взаємодії учасників навчального процесу.

1.2. Формування у курсантів готовності та здатності до міжкультурної
комунікації, практичного володіння ІКК.
Ефективність

функціонування

педагогічного

процесу

у

вищому

військовому навчальному закладі як системи, якість підготовки його
випускників значною мірою залежать від рівня усвідомлення з боку педагогів і
курсантів

завдань

навчання,

виховання,

психологічної

підготовки

й особистісного розвитку майбутніх офіцерів. Адже педагогічний процес
у ВВНЗ – це цілеспрямована, спеціально організована система навчальної та
виховної

діяльності

професорсько-викладацького

складу,

керівництва

навчального закладу та громадських організацій, спрямована на підготовку
кваліфікованих військових фахівців. Виміри цієї кваліфікації розкриваються у
ступені розвитку визначальних професійних і особистісних якостей майбутніх
офіцерів.
Завдання педагогічного процесу у ВВНЗ випливають із загальної мети
військової освіти, а відтак – спрямовані на її досягнення. З-поміж основних
завдань доцільно виокремити цілеспрямоване формування майбутнього офіцера
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як патріотичного громадянина. Така особистість володіє високими моральними
та професійно значущими якостями, свідомо й бездоганно виконує вимоги
військової присяги та військових статутів, майстерно володіє бойовою
технікою і зброєю. Вагомим аспектом навчального процесу є виховання у
курсанта почуття причетності до свого народу, працьовитості, поваги до прав і
свобод людини, любові до навколишньої природи, родини. Таким чином, ВВНЗ
покликаний забезпечити випускника системою знань, умінь і навичок, що
дозволяють йому надалі успішно розв’язувати професійні завдання будь-якого
рівня складності в умовах мирного та воєнного часу. З цією метою повинна
бути створена сприятлива атмосфера для цілеспрямованого розвитку духовних
сил, інтелектуальних і фізичних властивостей курсантів. Істотну роль відіграє
також вироблення у майбутнього офіцера емоційно-вольової стійкості,
психологічної готовності до подолання труднощів військової служби, до дій в
умовах воєнних дій.
У контексті дослідження особливого значення набуває такий об’єкт
педагогічного процесу, як курсантський колектив. Він наділений тільки йому
властивими психологічними ознаками, тому педагог у ВВНЗ не може
ігнорувати структуру його взаємин з тим, щоб адекватно скеровувати зусилля
на розв’язання завдань професійної підготовки майбутніх офіцерів. До
специфічних рис педагогічного процесу у ВВНЗ належать а) професійна
спрямованість

і

практичний

характер

навчально-виховної

роботи

у

взаємозв’язку зі службово-бойовою та суспільною діяльністю курсантів;
б) органічна єдність теоретичної і практичної підготовки, індивідуальної та
колективної роботи; в) багатопрофільний, багатоплановий і багаторівневий
характер навчання; г) визначальна роль професорсько-викладацького складу.
Провідна специфічна закономірність діяльності ВВНЗ полягає у тісному
зв’язку виховання (самовиховання), навчання (самоосвіти), психологічної
підготовки й особистісного розвитку курсанта. Однак, ці чинники не тотожні,
адже кожний з них має свою визначеність якісного характеру. Ефективність
педагогічного процесу більшою мірою залежить від урахування специфіки всіх
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його аспектів, цілісного розуміння суб’єктів їхньої сутності й особливостей.
Варто наголосити, що єдність складових педагогічного процесу у ВВНЗ
не виникає стихійно. Її досягнення вимагає наполегливих, систематичних
зусиль з боку усіх учасників цього процесу. У свою чергу, забезпечення
зазначеної єдності у практиці навчальної та виховної роботи зумовлює
досягнення спільної мети педагогічного процесу. Йдеться про всебічну
підготовку майбутнього офіцера до успішного розв’язання покладених на нього
професійних завдань.
Взаємодія суб’єктів та об’єктів педагогічної діяльності у ВВНЗ має свою
специфіку: об’єкти є водночас і суб’єктами навчальної та виховної діяльності.
Звідси – одне з головних завдань викладачів у військовому закладі на всіх
етапах формування особистості курсанта: сприяння у пошуку свого „Я”,
активна участь в усіх сферах життя та діяльності навчального колективу,
формування чіткої громадянської позиції. При цьому педагог як суб’єкт впливу
не тільки навчає і виховує курсантів, але й набуває нові якості, удосконалюючи
свою педагогічну майстерність.
Наступна педагогічна закономірність у ВВНЗ – це моделювання, тобто
відтворення у навчальному процесі умов майбутньої професійної діяльності
фахівців [31, с. 37]. Ця закономірність вимагає, щоб педагогічний процес
відповідав її особливостям і характеру. Моделюючи майбутню діяльність
військових спеціалістів, особливу увагу варто надавати створенню складної,
напруженої ситуації, а також подоланню умовностей і спрощень на заняттях.
Отже, своєю структурою процес навчання окреслюється взаємопов’язаною
діяльністю педагога та курсантів, тобто має місце двосторонній нерозривний
процес викладання і навчання.
У межах викладання педагог систематизовано подає навчальний матеріал,
демонструє найбільш доцільні прийоми практичної роботи. Цим викладач
психологічно готує курсантів до сприйняття навчального матеріалу, розвиває
їхній пізнавальний і професійний інтерес до дисципліни, удосконалює здібності
та вміння самостійно здобувати нові знання. Важливо також регулярно
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аналізувати роботу курсантів, контролювати якість засвоєння почутих
відомостей, набутих навичок та умінь. Таким чином, у процесі розв’язання
зазначеного комплексу взаємопов’язаних завдань військовий викладач виступає
передусім

організатором

навчально-пізнавальної

діяльності

курсантів.

Водночас він реалізує виховні функції навчання, спрямовані на оволодіння
курсантами елементами культури розумової та фізичної праці, а також розвиток
інтелектуальних і фізичних якостей, формування основ світогляду і поведінки у
суспільстві.
Аналіз досліджуваного матеріалу дає підстави стверджувати: сутність
процесу навчання у ВВНЗ полягає в тому, що це – цілеспрямований, системно
організований процес забезпечення курсантів знаннями, навичками та вміннями
при свідомій та активній участі усіх учасників цього процесу. Потреба
комплексної реалізації компонентів змісту навчання та спрямованість
дидактичного процесу на всебічний творчий саморозвиток особистості
курсанта зумовлюють такі функції навчання: а) освітня –забезпечення
курсантів системою спеціальних знань, умінь і навичок; б) виховна –
формування якостей особистості як майбутнього військового фахівця;
в) розвиток інтелектуальних і фізичних сил майбутніх офіцерів. Усі названі
функції взаємопов’язані, проте стрижневе місце відводиться саме освітній
функції.
Процес навчання у ВВНЗ позначений приманною йому логікою
реалізації, яка проступає у спільній діяльності викладача і курсантів: усі ланки
взаємодії зумовлюються попередньою спільною роботою і відповідають
вимогам стосовно здійснення провідної мети – досягнення вищих щаблів
професійної майстерності у військовій справі. Логіка процесу навчання вимагає
від педагога постійного творчого підходу, врахування усіх чинників й обставин,
які можуть впливати на процес оволодіння курсантами знаннями, уміннями і
навичками щодо формування відповідних компетенцій.
У контексті викладеного доцільно подати визначення увиразнених
понять. Знання – це переважно логічна інформація про навколишній і
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внутрішній світ людини, яка фіксується у свідомості або зберігається у
матеріалізованій формі. Іншими словами, це – продукт пізнання людиною
предметів і явищ дійсності, законів природи та суспільства [32, с. 86]. У свою
чергу, навички розкриваються у свідомих діях людини, що доведені до
автоматизму і не вимагають постійного контролю свідомості. Натомість уміння
– це рівень засвоєння дії або діяльності, що дає можливість людині здійснювати
їх усвідомлено та з необхідною якістю. Загалом знання, уміння та навички
складають фундамент компетентності людини у певній галузі.
У другій половині ХХ ст. проблема компетентнісного підходу у
підготовці фахівців різних професій набула гострого звучання [33, с. 69]. На
наш погляд, саме компетентнісний підхід лежить в основі належного
викладання іноземних мов у ВВНЗ.
Детальний розгляд сутності ІКК майбутніх офіцерів вимагає визначення
сучасних підходів до трактування понять „компетенція” та „компетентність”.
Компетенція, як правило, окреслює коло питань, в яких „Я-особа” добре
обізнана [34, с. 12]. У вужчому сенсі йдеться про межі повноважень і прав.
Варто наголосити, що компетенція не може визначатись виключно крізь призму
певної суми знань і вмінь, оскільки істотна роль в її реалізації залежить від
конкретних обставин. Отже, бути компетентним означає вміння мобілізувати у
конкретній ситуації отримані знання та досвід.
Як

свідчить

аналіз

літературних

джерел,

компетентність

має

інтегративну природу. Вона розкриває знання сутності певної роботи, способів
і засобів досягнення окреслених цілей, а також відповідні вміння і навички
[35, с. 173]. У свою чергу, компетенція визначає сукупність прав, обов’язків
фахівця, професійних завдань, які він уповноважений вирішувати. Усе це
відображається в його посадовій інструкції. Компетентність передбачає
володіння технологіями, тобто знанням того, як здійснюється конкретна
діяльність.
Поняття „компетенція” і „компетентність” доцільно розмежовувати.
Перше поняття містить трактування сукупності взаємопов’язаних якостей
MONOGRAPH

24

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які задаються стосовно
певного кола предметів і процесів, необхідних для якісної продуктивної
діяльності. Натомість компетентність – це володіння людиною відповідною
компетенцією, що включає особистісне ставлення до неї і предмета діяльності.
У

наукових

дослідженнях

вирізняються

так

звані

„ключові

компетентності” [36], які мають суттєве значення у процесі викладання
іноземних мов у ВВНЗ:
1) компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка
ґрунтується на засвоєнні способів набуття знань з різних джерел інформації;
2) компетентність

у

комунікативній

діяльності

(здатність

до

продуктивного спілкування, співробітництва, толерантності, пошуку змістових
компромісів,

уміння

користуватися

різними

засобами

комунікації

–

вербальними і невербальними, технічними і мультимедійними);
3) компетентність у сфері суспільно-громадської діяльності (виконання
ролі громадянина, виборця, споживача, виробника різних благ);
4) компетентність

у

сфері

соціально-трудової

діяльності

(вміння

аналізувати ситуацію на ринку праці, оцінювати власні професійні можливості,
орієнтуватися в нормах і етиці трудових взаємовідносин);
5) компетентність у побутовій сфері (вміння піклуватися здоров’ям,
виконувати родинно-побутові обов’язки тощо);
6) компетентність у сфері культурно-дозвільній діяльності (вибір шляхів і
способів використання вільного часу, культурного та духовного збагачення
особистості) [37, с. 301].
Як показує досвід, в основу процесу підготовки військових фахівців з
вищою

освітою

необхідно

покласти

концепцію

„професійної

освіти”,

орієнтованої на формування у курсантів професійної компетентності та
професійних установок. При цьому розрізняють такі типи компетентності:
а) концептуальна (наукова) компетентність: розуміння теоретичних засад
професії);
б) інструментальна компетентність (володіння базовими професійними
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вміннями та навичками);
в) інтегративна

компетентність

(здатність

поєднувати

теорію

та

практику);
г) контекстуальна компетентність (розуміння соціального, економічного
та культурного середовища, в якому здійснюється практика);
д) адаптивна компетентність (уміння передбачати важливі для професії
зміни та спроможність адекватно на них реагувати);
е) компетентність в міжособистісній комунікації (уміння ефективно
користуватися письмовими, усними і технічними засобами комунікації).
Професійна освіта повинна сприяти формуванню низки соціальних
установок. Ідеться про а) професійну ідентичність (прийняття корпоративних
професійних норм і обов’язків через процес професійної соціалізації);
б) професійну етику (освоєння етичних норм професії); в) конкурентність
у службовій кар’єрі (випускники стають конкурентоспроможними у процесі
професійної

практики);

г) прагнення

до

наукового

вдосконалення

(усвідомлення курсантами необхідності піддавати перевірці наявні знання та
набуття нових знань); д) мотивацію до продовження навчання (бажання
підтримувати знання та професійні навички на рівні сучасних вимог).
Таким чином, формування компетенції охоплює процес цілеспрямованого
та організованого оволодіння суб’єктом навчання цілісними, стійкими рисами
та якостями, що найбільш характерні для цієї компетенції. Зміст „ключових
компетенцій” і професійних компетенцій дає можливість окреслити модель
випускника ВВНЗ. Передусім – це соціально активна особистість зі
сформованою

громадянською

позицією

та

високим

рівнем

фахової

майстерності у військовій галузі. Для такого випускника як творчої людини з
креативним

мисленням

і

високою

культурою

пріоритетом

є

захист

Батьківщини.
Дотримання визначальних принципів навчання виступає елементом
педагогічної

культури

викладача

іноземної

мови,

істотною

умовою

результативності його професійної діяльності. Мова йде про загальні керівні
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положення, в яких закладені вимоги до змісту, організації, технології та
методики навчання курсантів ВВНЗ.
У дидактиці вищої військової школи виділяється така сукупність
принципів навчання: а) соціальна зумовленість і науковість у навчанні;
б) практична

спрямованість;

в) цілеспрямованість,

систематичність

і

послідовність; г) навчання на високому рівні вимог; д) наочність; е) активність і
самостійність курсантів; є) міцність оволодіння знаннями, навичками і
вміннями; ж) диференційований та індивідуальний підходи до навчання;
з) єдність навчання та виховання.
Способи побудови навчальної роботи у певному порядку згуртування
курсантів (масові, групові та індивідуальні) та часовому режимі виконання
(навчальні заняття, самостійна підготовка) – усе це охоплюють форми
організації навчання. В українських ВВНЗ, на сучасному етапі успішно
застосовують різнопланові форми організації навчання (види занять). Це –
лекції, семінари, лабораторні роботи, практичні заняття, групові вправи,
спеціальні та функціональні ігри, теоретичні (науково-практичні) конференції,
контрольні

роботи,

консультації,

індивідуальні

контрольні

співбесіди,

самостійна робота, стажування та практика у військах і структурних
підрозділах силових відомств, курсові роботи (проекти, завдання), випускні
кваліфікаційні роботи.
Крім названих видів занять, у ВВНЗ використовуються також специфічні
форми навчання військовослужбовців. До них належать, зокрема, бойові
стрільби, кидання гранати, тактичні, командні та командно-штабні навчання та
ін. У свою чергу, загальні форми навчання зводяться до навчально-планових
теоретичних і практичних занять, тренувань, вивчення бойової техніки.
Належна увага відводиться також службово-плановому обслуговуванню
бойової техніки, дням регламентних робіт. Своє значення мають і позаслужбові
види занять: вікторини, конкурси, тематичні вечори та інші види навчальнодозвіллєвої діяльності курсантів.
У цьому зв’язку слід підкреслити: іноземна мова – обов’язкова
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дисципліна, яка вивчається курсантами у межах вищої професійної освіти.
Головні форми навчання іноземним мовам – це практичні заняття,
позааудиторна робота під керівництвом викладача, самостійна робота,
вікторини, олімпіади, конкурси, тематичні вечори тощо.
Навчання іноземної мови у ВВНЗ є невід’ємною складовою професійної
підготовки військового фахівця. Адже знання іноземної мови постає одним із
показників освіченості сучасної людини [38, с. 112]. Кінцева мета названої
дисципліни охоплює формування у курсантів готовності і здатності до
міжкультурної комунікації, практичне володіння ІКК, тобто вміння зіставляти
мовні засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами та завданнями
мовленнєвого спілкування [39, с. 28]. Специфіка комунікативної спрямованості
курсу

іноземної

мови

полягає

у

поєднанні

професійно-ділової

та

соціокультурної орієнтації іншомовної комунікації [40, с. 276].
Досягнення освітньої мети здійснюється з проекцією на гуманітаризацію
технічної і військово-професійної освіти, що сприяє розширенню світогляду
курсанта,

підвищенню

удосконаленню

рівня

культури

його

загальної

мислення,

культури

спілкування,

й

мовлення.

освіченості,
Вивчення

іноземної мови як своєрідна запорука якісного поступу освітнього процесу
передбачає

врахування

приватних

потреб,

інтересів

й

індивідуальних

психологічних особливостей, загального інтелектуального розвитку курсанта
[41, с. 135]. Оволодіння когнітивними прийомами дає йому можливість
здійснювати пізнавальну комунікативну діяльність, проявити здатність до
соціальної взаємодії, сформувати загальноосвітні та компенсаторні уміння, а
відтак – виробити спроможність самовдосконалюватися.
Аналіз досліджуваного матеріалу засвідчив: на початку ХХІ ст. значення
іноземною мови як навчальної дисципліни неабияк зросло. І це закономірно,
адже посади вищого службового статусу фактично вимагають знання іноземної
мови. Звідси – усвідомлене прагнення з боку курсантів оволодіти іноземною
мовою. Таку можливість вони отримують на практичних заняттях з іноземної
мови у ВВНЗ.
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Іноземна мова – аналогічно рідній – виконує важливі функції у житті
людини і суспільства: спілкування та пізнання. Істотна відмінність міститься
у тому, що іноземна мова служить засобом не тільки міжособистісного,
а й міжнаціонального, міждержавного, міжнародного спілкування [42, с. 45].
Виховний потенціал дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування”
дозволяє формувати шанобливе ставлення до духовних і матеріальних
цінностей інших країн і народів, удосконалювати моральні якості особистості
курсанта.
Формування комунікативної компетентності складає предмет вивчення
іноземної мови. Професійна комунікативна компетентність репрезентована
комплексом умінь і навичок, що виробляються на основі набутих знань [43,
с. 44]. Таким чином, мовні, лінгвістичні та соціокультурні знання, мовленнєві
та комунікативні уміння творять основний зміст зазначеної дисципліни.
В увиразненому комплексі мовні знання представлені знанням систем
мови і володінням нормами її застосування (лексика, граматика, фонетика на
рівні адекватного використання і розуміння у мовленні). Лінгвістичні та
соціокультурні знання визначаються знанням елементів культури країни носіїв
тієї мови, що вивчається. Вони важливі для успішного здійснення контактів з її
представниками. До таких елементів належать, зокрема, відомості про щоденне
життя іншомовного населення, географічне положення країни, її військовополітичний лад, систему освіти, видатних постатей, специфіку функціонування
масових

засобів

інформації,

культуру,

звичаї,

традиції,

а

також

етнопсихологічні характеристики конкретного народу (стереотипи поведінки,
систему цінностей, смаки, інтереси, уподобання; специфіку мови і норми
комунікативної поведінки).
Професійно-ділова орієнтація передбачає залучення майбутнього фахівця
до світових знань і досягнень у військовій галузі. Це створює підґрунтя для
розширення можливостей удосконалення рівня професійної компетентності та
формування готовності до введення в іншомовне професійне спілкування
[44, с. 105].
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Мовленнєві вміння набувають свого смислового навантаження в активній
комунікативній діяльності у межах іншомовного колективу, в конкретно
заданій ситуації, у певних сферах, формах і ролях. Еталоном мовленнєвих умінь
є сучасна літературна норма мови, що охоплює і розмовну мову, якою
користуються освічені носії мов комунікативних професійних і непрофесійних
спільнот у ситуаціях міжкультурних контактів.
Комунікативні вміння досягаються оволодінням способами прийому,
засвоєння, передачі інформації, а також нормами комунікативної взаємодії. Їх
класифікують з огляду на вид мовленнєвої діяльності: а) говоріння, б) слухання
(аудіювання), в) читання і г) письмо.
Іноземна мова, на відміну від інших навчальних предметів, втілює собою
як мету, так і засіб навчання. Мовленнєва спрямованість реалізовується через
спілкування, комунікацію. Примітна деталь: передусім викладач іноземної
мови повинен володіти високим рівнем комунікативної компетентності, адже
педагогічна діяльність використовує засоби і способи, що характерні для
спілкування, а тому вона і вибудовується згідно законів комунікації.
Істотну роль у проведенні навчальних занять з іноземної мови у ВВНЗ з
акцентом на їх практичну спрямованість відіграє ситуативність, оскільки
бажання висловлюватися на конкретну тему з’являється у курсантів лише у
реальній або відтвореній комунікативної ситуації. У цьому сенсі важливе
значення має використання викладачем відповідних форм, методів і засобів
розвитку креативних здібностей курсантів. Педагогічна практика викладання
іноземної мови засвідчує: якісний результат у роботі з курсантами молодших
курсів дають спонукання до творчого пошуку, ділові ігри, групові методи
розв’язання проблемних ситуацій (інтеракції). Натомість на заняттях з
курсантами старших курсів доцільно застосовувати вільні творчі дискусії, а
також організаційно-діяльні ігри. Названі види навчальної роботи мотивують у
курсантів прагнення до творчості, а відтак – до самовираження та
самоствердження. Усе це сприяє підвищенню якості засвоєння змісту
дисципліни і розвитку креативних здібностей майбутніх офіцерів.
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Створення мотивів й умов, в яких курсанти можуть проявляти
пізнавальну активність і відчувати бажання реально користуватися набутими
знаннями та сформованими мовленнєвими уміннями й навичками, – своєрідна
передумова для розкриття їхніх творчих здібностей. Для цього на заняттях
доцільно використовувати інформативний і пізнавальний матеріал, що
орієнтований на розвиток особистісної активності [45, с. 22]. Варто підкреслити
наступний факт: іноземна мова як навчальний предмет вносить помітний вклад
у культуру розумової праці курсантів з урахуванням потенціалу таких
специфічних навчальних умінь, як уміння користуватися білінгвальними
лінгвістичними словниками, граматичними довідниками, пам’ятками щодо
раціонального виконання навчальних завдань тощо. Усе це навчає курсантів
самостійної праці, створює підґрунтя для розвитку потреби у лінгвістичній
самоосвіті.
Комунікативне навчання іноземної мови справляє позитивний ефект на
розвиток психічних функцій „Я-особи”. Особливою мірою воно позначається
на розвитку узагальненого абстрактного мислення [46, с. 80]. Адже у свідомості
людини, яка володіє лише рідною мовою, сутність думки та способи її
оформлення нерозривно пов’язані між собою. У свою чергу, іноземна мова
надає можливість збагнути, що існують інші, відмінні способи вираження
думки, інші зв’язки між формою та значенням. У мовознавстві побутує
твердження, що при вивченні іноземної мови розвиток мислення відбувається
не стільки шляхом порівняння з рідною мовою, скільки за рахунок вирішення
складних завдань [47, с. 180]. Вони містять елементи проблемності, пов’язані зі
смисловим змістом процесу навчання. У цей спосіб активно розвивається
пізнавальна та комунікативна функція мислення.
Вивчення іноземної мови також вносить вклад у розвиток таких важливих
розумових

операцій,

як

зіставлення,

аналіз

і

синтез,

розвиваються

фонематичний та інтонаційний слух, імітативні й інтуїтивні здібності, здатність
до розмежування головного та побічного, пам’ять. Уяву і творчі здібності
курсантів розширюють „моделювання на заняттях ситуацій реальної дійсності,
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участь у мовленнєвих іграх” [48, с. 110], діях у прогнозованих обставинах.
Вивчення іноземної мови накладає свій відбиток і на культуру спілкування та
мовленнєву діяльність рідною мовою. Формування мовленнєвих умінь
іноземною мовою сприяє розвитку слухових, зорових і моторних відчуттів
курсантів.

Вони

вчаться

адекватно

планувати

мовленнєву

поведінку,

співвідносячи цілі кожного вчинку з висловлюваним змістом і наявними у них
мовними засобами. Робота над текстом вчить вдумливо ставитися до читання
як діяльності загалом. Такі вправи, як складання плану, реферату, анотації до
тексту, граматичні та лексичні вправи, позааудиторне читання розвивають
навички щодо логічного викладу думок. Все це сприяє підвищенню не лише
мовленнєвої, а й загальної культури курсантів. Таким чином, позитивний вплив
вивчення іноземної мови на вдосконалення володінням рідною мовою доцільно
розглядати як у широкому (культура мовного спілкування), так і в більш
вузькому сенсі (вдумливе користування засобами рідної мови).
В основі організації виробництва і суспільних відносин, сфери управління
та сфери обслуговування лежить вміння спілкуватися [49, с. 86]. Навчання
комунікації – безпосередня мета вивчання іноземної мови в умовах ВВНЗ.
Комунікативне навчання передбачає забезпечення процесу навчання як моделі
процесу спілкування. У такому ключі курсанти вчаться техніці комунікації,
опановують мовленнєвим етикетом, стратегією і тактикою діалогічного та
групового спілкування, вирішують різноманітні комунікативні завдання,
набувають вправності у налагодженні контактів із іншими людьми, виявленні
ініціативи, доброзичливості, тактовності. Власне, йдеться про професійно
значущі якості сучасного військового фахівця.
Поступальний розвиток у збройних силах залежить від наявності
військових кадрів з високою кваліфікацією, які спроможні ефективно
спілкуватися, долати психологічні бар’єри в комунікації, знаходити вихід з
будь-якої конфліктної ситуації.
Однією з важливих цілей навчання іноземній мові, у тім числі у ВВНЗ,
є, як уже підкреслювалося, формування ІКК. Оцінка її рівня залежить від
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вироблення адекватних засобів, методів і технологій. Наявність відповідного
рівня ІКК надає курсантові можливість бути учасником ефективного
спілкування, а відтак – співпрацювати з партнерами у всіх сферах
життєдіяльності. З цього погляду іноземна мова є вже не лише навчальною
дисципліною, а й стає засобом розширення співробітництва, досягнення
взаєморозуміння і збагачення культури особистості. Отже, ІКК є важливою
складовою професійної компетентності сучасного військового фахівця.
Варто наголосити, що поняття „комунікативна компетентність” та
„комунікативна

компетенція”

неоднозначним

трактуванням.

у

наукових

Водночас

дослідженнях

мають

місце

позначені

певні

загальні

закономірності, що пов’язуються з ідеєю В. ф. Гумбольдта про поглиблену
потребу суміжного вивчення мови та культури. Опираючись на це положення,
американський учений Ноам Хомський запропонував – на рівні стрижневої для
цієї проблеми дефініції – термін „компетенція”. Власне, автор студії „Роздуми
про мову” („Language and Mind”, 1968) вперше виділив в окреме поняття
лінгвістичну компетенцію („linguistic competence”). Поле її застосування –
теорія

мови

у

взаємозв’язку

з

дослідженням

проблем

генеративної

(трансформаційної) граматики [50, с. 4]. Таким чином, термін „компетенція”
первинно охоплював здатність, необхідну для здійснення мовної діяльності
передусім у рідномовному просторі.
Сучасні західні науковці (М. Байрам, А. Беркер , П. Перкінс, Р. Вест,
Дж. А. ван Ек, Ю. Вуд та ін.) виділяють декілька моделей іншомовної
комунікативної компетенції та компетентності, що функціонують в освітніх
системах. У сфері навчання іноземним мовам ці поняття розглядаються на рівні
мети та планованого результату навчання. Аналіз досліджуваного матеріалу дає
підстави дійти висновку: метою вивчання іноземних мов в умовах ВВНЗ є ІКК,
яка складається з різних компетенцій (мовної, мовленнєвої, соціокультурної
та ін.). У цьому зв’язку заслуговує на увагу тлумачення комунікативної
компетентності, що належить Ван Еку. Його позиція ґрунтується на тому, що
комунікативну компетентність утворює низка компонентів або так звані
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(знання

б) соціолінгвістична

вокабуляру

компетенція

та

(вміння

використовувати й інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації
та контексту); в) дискурсивна компетенція (вміння розуміти й логічно
конструювати окремі висловлювання з метою смислової комунікації);
г) стратегічна компетенція (вміння використовувати вербальні та невербальні
стратегії для компенсації відсутніх знань); д) соціокультурна компетенція
(певний рівень знайомства із соціокультурним контекстом); е) соціальна
компетенція (готовність взаємодіяти з іншими, вміння керувати ситуацією)
[51].
Комунікативна компетентність характеризується не тільки властивими
конкретному фахівцеві індивідуально-психологічними властивостями, а й
контекстом його професійного та соціального середовища [52, с. 78]. Окреслену
професійну якість особистості відрізняють три стрижневі ознаки: 1) практичне
володіння індивідуальним запасом вербальних і невербальних засобів для
актуалізації інформаційної, експресивної та прагматичної функцій професійної
комунікації; 2) вміння варіювати комунікативні засоби та процеси комунікації у
зв’язку з динамікою ситуації професійного спілкування; 3) вміння побудови
мовленнєвих актів відповідно до мовних та мовленнєвих норм.
Узагальнюючи

вище

зазначене,

під

іншомовною

комунікативною

компетентністю майбутнього офіцера розуміємо складне, інтегральне
особистісне утворення, що уможливлює його здатність комунікувати у
процесі

іншомовного

фахово

зорієнтованого

спілкування,

а

також

створювати й управляти дискурсами на військово-професійну тематику.
Водночас, ІКК

майбутнього

офіцера

має

бути

цілісною,

системною,

поліфункціональною та мобільною.
Сутність іншомовної комунікативної компетентності майбутнього
офіцера розкривається у певному рівні володіння ним іноземною мовою,
мовленням, соціокультурними та військово-професійними знаннями, вміннями і
навичками, що дають можливість доцільно варіювати мовленнєву поведінку
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спілкування.

Таке

іншомовне спілкування створює підґрунтя для комунікативного бікультурного
розвитку курсанта.
Слід наголосити, що у контексті дослідження „іншомовна комунікативна
компетентність

охоплює

лінгвістичну,

мовленнєву

та

соціокультурну

компетенції” [53, с. 57], які складають її структурну побудову. Тобто ІКК має
свій

інваріантний

компонентний

склад.

Дамо

стислу

характеристику

інваріантним компонентам ІКК. Лінгвістичний або мовний компонент
передбачає знання структури мови, адекватне використання мовних одиниць у
мовленні, здатність зіставляти їх з національно-культурною семантикою, тобто
уможливлює

володіння

мовними

засобами,

процесами

створення

і

розпізнавання тексту. У свою чергу, мовленнєвий компонент – це знання
правил мовленнєвої поведінки, їх застосування у відповідній ситуації, а також
спроможність розуміти й створювати мовленнєве висловлювання.
Щодо соціокультурного компонента, то доцільно зазначити наступне.
Первинним тут є знання соціального й культурного життя суспільства, яке
передбачає вивчення не лише рідної, а й чужої культури. Звідси – уміння
розпізнавати та аналізувати ситуацію іноземною мовою, оцінювати її,
знаходити шляхи розв’язання комунікативних завдань і досягати кінцевої мети.
У цьому контексті варто розрізняти соціокультурну компетенцію у межах
вивчення іноземних мов і соціокультурну компетенцію в її ширшому значенні.
Тут мова йде також про так звані „соціокультурні цінності”, які проступають у
таких

її

проявах:

а) правова

компетентність

(знання

законів,

засад

міжособистісних взаємин); б) компетентність у моральних нормах відносин;
в) орієнтація

фахівця

у

соціокультурних

цінностях;

г) культура

міжособистісного спілкування; д) ерудованість фахівця у галузі соціального
розвитку суспільства, культури, економіки, політики; е) комунікабельність,
вміння налагоджувати контакти, використовувати різноманітні комунікативні
засоби; є) професійна делікатність, яка виявляється у культурі спілкування;
ж) емоційна стійкість і толерантність; з) уміння приймати рішення та брати на
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и) вільна

орієнтація

у соціокультурних цінностях соціуму та професійної діяльності [54]. Усе це
служить підтвердженням тому, що соціокультурна компетенція у контексті
вивчення іноземних мов та теорії міжкультурної комунікації постає одним із
головних компонентів ІКК.
Соціокультурна

компетенція

уможливлює

ефективну

участь

у

міжкультурній комунікації, адже вбирає в себе знання про повсякденне життя
як своєї Батьківщини, так і представників іншомовної країни. Важливою є
орієнтація в досягненнях іншомовних націй у всіх сферах суспільного життя,
традиціях і звичаях. У свою чергу, географічні, історичні, фонетичні, лексичні,
граматичні, стилістичні знання забезпечують здатність спілкуватися у
культурному середовищі різних соціальних груп [55, с. 193]. Таким чином,
соціокультурний компонент ІКК уможливлює спроможність курсантами ВВНЗ
розуміти й адекватно використовувати у мовленні соціокультурну та військовопрофесійну лексику, коректно застосовувати у спілкуванні знання про культуру
носіїв мови, про армію цієї країни у типологічному порівнянні з реаліями
вітчизняних збройних сил, а також вміння долати упереджене ставлення до
інших культур.
Формування

соціокультурної

компетенції

невід’ємно пов’язане

зі

стрижневими цілями освіти – практичною, розвивальною та виховною.
Найбільш істотна мета розкривається у виховному аспекті, адже розв’язання
цього завдання стає запорукою плекання у молоді почуття патріотизму без
упередженого та зверхнього ставлення до інших культур. Акцент у вивченні
англійської мови аргументовано покладено на формування культури світу у
свідомості курсантів. Вона опирається, зокрема, на порівнянні мовних явищ,
звичаїв, традицій, зразків мистецтва, способу життя англомовних народів.
З огляду на компонентний склад соціокультурної компетенції можна
виокремити такі її елементи: а) лінгвокраїнознавчий (знання культури,
традицій, звичаїв, історії носіїв іноземної мови); б) загальнокультурний (знання
та дотримання норм і правил мовленнєвої поведінки); в) соціолінгвістичний
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(розуміння та використання різного роду культурно зумовлених одиниць мови
та мовлення, приміром, ідіом, прислів’їв, приказок, крилатих виразів тощо);
г) тематичний (сприйняття соціокультурну інформацію, що прихована у
підтексті);

д) прагматичний

міжкультурне

спілкування

(вміння
зі

здійснювати

застосуванням

міжособистісне

відповідних

знань

і
про

національно-культурні особливості рідної країни та іншомовної країни) [56,
с. 232].
Важливо наголосити, що схарактеризовані інваріантні компоненти ІКК
формуються і розвиваються у процесі аудиторної та самостійної роботи
курсантів. Крім цього, формування зазначених складових ІКК відбувається у
взаємозв’язку та забезпечує:
1) розвиток у курсантів комунікативних умінь, а саме: уміння читати і
розуміти зміст адаптованих автентичних текстів різних жанрів і видів; уміння
усно здійснювати діалогічне спілкування в стандартних ситуаціях у межах
навчальної, побутової і культурної сфер спілкування; уміння робити короткі
усні монологічні повідомлення про себе, своє оточення, передавати зміст
прочитаного з безпосереднім опертям на текст; уміння письмово оформляти та
передати елементарну інформацію;
2) розвиток у курсантів загально навчальних і спеціальних навчальних
умінь (працювати з навчальною книгою, науковою і довідковою літературою,
використовувати переклад);
3) розвиток у курсантів компенсаторних умінь (уміння при дефіциті
мовних засобів виходити зі скрутного становища за рахунок, наприклад,
перифразу, використання синонімів);
4) виховання

курсантів,

яке

здійснюється

через

формування

особистісного ставлення до культури іншого етносу та процес оволодіння цією
культурою, що передбачає формування у них: системи моральних цінностей;
оціночно-емоційного

ставлення

до

навколишнього

світу;

позитивного

ставлення до іноземної мови як до культури народу, що говорить на цій мові,
взаєморозуміння, толерантності; розуміння важливості вивчення іноземної
MONOGRAPH

37

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

мови та потреби користатися нею як засобом спілкування в умовах входження
України у світове економічне, культурне, військове співтовариство;
5) розвиток курсантів, що здійснюється у процесі освоєння досвіду
творчої, пошукової діяльності, усвідомлення явищ як своєї, так і іншої
дійсності, їх спільності та відмінності, що передбачає формування у них:
механізму мовного домислу й уміння переносу знань і навичок у нову ситуацію
на основі здійснення широкого спектра проблемно-пошукової діяльності;
мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; ціннісних орієнтацій,
почуттів і емоцій; здатності та готовності вступати в іншомовне спілкування,
потреби у подальшій самоосвіті в іноземній мові;
6) освіта курсантів засобами іноземної мови, що передбачає: розуміння
особливостей свого мислення; зіставлення досліджуваної мови з рідною,
усвідомлення особливостей різних мов; знання про культуру, історію, реалії та
традиції країни досліджуваної мови; уявлення про досягнення національних
культур (власної та чужої) у розвитку загальнолюдської культури, про роль
рідної мови і культури в віддзеркаленні культури іншого народу, включення
курсантів окреслений як „діалог культур”.
Ґрунтовний аналіз наукових джерел показав, що іноземна мова є
органічно пов’язаною передумовою для повноцінного становлення військового
фахівця. Ця важлива навчальна дисципліна вносить помітний вклад у культуру
інтелектуальної праці майбутніх офіцерів, позитивно впливаючи на розвиток
їхнього творчого й комунікативного потенціалу. Отже, цільова установка
іноземної мови як навчальної дисципліни – це формування у курсантів
готовності та здатності до міжкультурної комунікації, практичного володіння
ІКК. Її сутність полягає у вмінні зіставляти мовні засоби з конкретними
ситуаціями, умовами та завданнями іншомовного мовленнєвого спілкування.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF FOREIGN
LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

2.1. Роль іноземних мов у професійному становленні майбутніх офіцерів
Аналіз сутнісних характеристик ІКК передбачає з’ясування педагогічних
умов для обґрунтування наукового підходу

стосовно

її

формування,

становлення та розвитку. Використання потужного потенціалу іноземної мови
як особливого виду діяльності сприяє – з огляду на його комунікативну
природу та функцій – розвитку комунікативних здатностей курсантів. Останні
необхідні їм для майбутньої професійної діяльності у збройних силах України.
В основі особливої уваги у ВВНЗ до процесу формування ІКК –
об’єктивні причини, зумовлені передусім специфікою структури професійної
діяльності офіцера, який повинен уміти управляти людьми й водночас бути
вчителем і вихователем для підлеглих. Відтак педагогічний аспект посідає
стрижневе місце у професійній роботі військовослужбовця.
Педагогічна й комунікативна діяльність з урахуванням відповідних
здібностей, умінь, навичок має спільні змістові характеристики. Це засвідчує
наявність загальних теоретичних і методичних засад, адже підготовка курсанта
до комунікативної, а також педагогічної діяльності уможливлює створення
підґрунтя його професійного становлення як майбутнього військового фахівця.
Особливості прийняття рішень з боку офіцера висуває високі вимоги як щодо
загального розвитку, так і розвитку його комунікативних умінь як основи
комунікативної

компетентності.

Зокрема,

йдеться

про

такі

риси,

як

товариськість, тактовність, гнучкість у стосунках, спостережливість, уміння
налагоджувати діловий та емоційний контакт. З іншого боку, творчий характер
роботи військовослужбовця, динамічність і варіативність ситуацій спілкування
нівелює елемент запрограмованості та нормування його дій. Усе це потверджує
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необхідність якісної професійної підготовки курсанта до служби у збройних
силах України.
Роль іноземних мов у професійному становленні майбутніх офіцерів має
домінантну величину з проекцією на розвиток комунікативних умінь, а звідси –
ІКК. Саме іноземна мова – у порівнянні з іншими навчальними дисциплінами –
характеризується унікальною властивістю. Вона виражається у підготовці
курсантів до ефективного мовленнєвого спілкування. Цей вимір визначається
вмінням адекватно виражати власні думки та розуміти думки співрозмовника
у реальній ситуації [57, с. 169]. Варто наголосити, що можливості у викладанні
іноземної мови стосовно розвитку мовленнєвих умінь не мають напряму
самореалізації. У цьому сенсі необхідна системна робота з перетворення цілей
навчання іноземної мови у практичну площину. Її сутність проступає у
розробці адекватних методик, перебудові процесу навчання іноземної мови в
інтересах ефективного засвоєння курсантами комунікативних умінь.
Комунікативні вміння у діяльності офіцера є професійно значущими.
Вони визначальні як при розв’язанні вузькопрофесійних завдань, пов’язаних із
експлуатацією техніки та озброєння, так і в навчальній, виховній роботі з
підлеглими у контексті реалізації управлінських функцій.
У сфері виявлення наукових основ комунікативних умінь з проекцією на
професійну діяльність офіцера в українській педагогічній науці проведена
вагома

робота.

Однак,

певна

неоднозначність,

а

також

відсутність

систематизації поглядів на окреслену проблематику зумовлює потребу
продовження її дослідження. Аналіз психолого-педагогічної літератури з метою
з’ясування сутнісних характеристик комунікативних умінь дає підстави дійти
висновку: тут визначені основні напрями вивчення цього складного питання.
Це – а) комунікативні вміння як умова продуктивних взаємин офіцера з
підлеглими; б) комунікативні вміння як один з видів професійних і
педагогічних здібностей офіцера; в) професійні комунікативні вміння як
властивість педагогічних здібностей; г) комунікативні вміння як стрижневий
компонент комунікативної діяльності офіцера; д) емпатія як особлива форма
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вираження комунікативних умінь у процесі спілкування офіцера з підлеглими.
Питання взаємин є істотним компонентом комунікативної діяльності у
загальній структурі діяльності офіцера. Вона спрямована на встановлення таких
взаємин з курсантами, які сприяють ефективному розв’язанню педагогічних
завдань. Зазначене положення має принципове значення у таких аспектах:
1) комунікативні вміння належать до безпосередніх завдань педагогічної
діяльності; 2) формування і розвиток у курсантів комунікативних умінь через
вирішення
розв’язання

відповідних
таких

педагогічних

завдань

у

завдань;

діяльності

3) практична

значущість

військовослужбовця.

Останнє

простежується в тому, що у процесі виконання специфічних завдань,
пов’язаних з підтриманням бойової готовності частин і підрозділів військ,
офіцери та підлеглі перебувають у сталому контакті. Ця обставина повинна
враховуватися у навчально-виховній підготовці курсантів у ВВНЗ.
Вивчення іноземної мови здійснюється на основі ситуацій, що
розглядаються на рівні системи взаємовідносин. Ситуація, у свою чергу,
визначається

як

інтегративна

динамічна

система

соціально-статусних,

рольових, діяльнісних і моральних взаємин суб’єктів комунікації. Вона постає
універсальною формою функціонування процесу навчання, тобто служить
способом організації мовленнєвих засобів, а також мотивації мовленнєвої
діяльності [58, с. 316]. Це

поняття, власне, як

відображення системи

взаємовідносин, виступає не тільки в ролі так званої „мовленнєвої ситуації”, а й
у ширшому сенсі – „ситуації навчальної діяльності” як певного виду
комунікативного завдання.
Взаємовідносини офіцерів та підлеглих не мають стихійного характеру, а
навпаки, вони – керовані, організовані. Відтак вимагають від офіцера
належного рівня підготовки до комунікативної діяльності. Засвоєння таких
умінь залежить передусім від наявності продуманої та дієвої системи навчання
й виховання у процесі спілкування у різних видах діяльності. Головна роль при
розв’язанні такого завдання належить викладачеві, який є центральною
фігурою у навчально-виховному процесі.
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Сфера взаємин офіцера з підлеглими належить до аспектів професійної
діяльності, що знаходить своє вираження у конкретних вимогах до знань і
розвитку комунікативних умінь. Таким чином, розвиток комунікативних умінь
доцільно розглядати як елемент військово-професійного завдання, сутність
якого полягає у налагодженні виважених взаємовідносин. Оскільки нема повної
єдності у розумінні місця комунікативної діяльності у загальній педагогічній
структурі діяльності офіцера як педагога, то відсутнє також і однозначне
вирішення питання про зміст комунікативних умінь. При його вивченні у низці
досліджень акцент покладено на „встановлення індивідуально-психологічних
факторів, головно комунікативних властивостей особистості студента, його
педагогічних здібностей” [59, с. 275].
Аналіз досліджуваного матеріалу дає підстави дійти висновку, що
результати педагогічної взаємодії офіцера з підлеглими визначаються
передусім якістю розуму, характеру та волі. Свою питому вагу мають також
такі комунікативні риси, як уважність, тактовність, делікатність, симпатія тощо,
які забезпечують офіцеру підґрунтя для встановлення конструктивних
взаємовідносин

з

підлеглими.

Відтак

особливе

місце

у

працях

про

комунікативні властивості та їхній вплив на навчально-виховний процес
посідає емпатія. З’ясування її ролі і значення у процесі формування у курсантів
комунікативних умінь передбачає всебічний розгляд емпатії як педагогічної
категорії. Постановка проблеми у такій площині зумовлена потребою пошуку
резервів для підвищення якості підготовки курсантів до професійної діяльності
на основі використання цілісного арсеналу засобів навчально-виховного
процесу.
У дослідженні окреслення значення комунікативних умінь та емпатії
розглядаються з позицій визначення орієнтирів у змістовому, методичному й
організаційному

аспектах

роботи

викладачів

іноземних

мов

стосовно

формування у курсантів необхідного рівня ІКК. У цьому сенсі варто зазначити,
що поняття емпатії як багатогранне явище позначене неоднозначністю
трактувань, проте можна виокремити її головні характеристики, а звідси –
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обґрунтувати основні підходи до виявлення сутності зазначеної категорії. Отже,
емпатія розглядається передусім як здатність, властивість, уміння, процес,
стан [60, с. 42]. Таким чином, можна вести мову про специфічну спроможність
„Я-особи” емоційно відгукуватися на переживання іншої людини. З-поміж
основних

елементів

емпатійного

процесу

слід

виділити

такі:

а) співпереживання, б) співчуття, в) імпульс до дії, г) реальне сприяння.
У процесі співпраці офіцера та підлеглого важливим є те, якою мірою
перший спроможний висловлювати своє співчуття, співпереживання. Тому в
емпатії доцільно виокремлювати три ознаки: афективну, когнітивну та
поведінкову. Магістральні напрями взаємозв’язку формування комунікативних
умінь з проблемою емпатії проступають крізь призму системи базових зв’язків
основних структурних компонентів багатопланової професійної діяльності
військовослужбовця. Її полівимірність проявляється у тому, що офіцер,
зокрема, не лише займається експлуатацією складної бойової техніки, але й як
педагог організовує взаємодію підлеглих у сенсі її застосування у навчальнобойовій обстановці. Відтак, педагогічний компонент у його професійній
діяльності посідає вагоме місце. У свою чергу, її ефективність безпосередньо
залежить від розвитку емпатії, тому ця обставина неодмінно повинна
враховуватися у діяльності викладача іноземної мови та розглядатися як
визначальний чинник формування комунікативних умінь у процесі занять з
іноземної мови. Отже, розвиток емпатії вважатимемо першою педагогічною
умовою формування ІКК майбутніх офіцерів у процесі професійної підготовки.
Комунікативні вміння, що вироблені на основі емпатії, характеризують
офіцерів як військових фахівців з розвиненою професійно-педагогічною
спрямованістю. Вона визначається інтересом і розумінням особистості
вихованця [61, с. 17]. Здатності такого порядку слід відносити до педагогічних
здібностей.

Тому,

організовуючи

заняття,

викладач

іноземної

мови

зобов’язаний сприяти створенню передумов для зародження, розвитку і
закріплення у курсантів педагогічних здібностей як найбільш істотного
чинника формування комунікативних умінь. У структурі педагогічних
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здібностей виділяють три підструктури: а) особистісні (характерологічні риси,
якості особистості); б) дидактичні (передача інформації); в) організаційнокомунікативні (організаторська функція, спілкування).
Зміст явища, що наділене емпатичним характером, органічно входить
у структуру педагогічних здібностей. Емпатія, що сприяє розвитку професійнопедагогічної спрямованості й характеризується розумінням особистості
курсанта, виступає як засіб встановлення зв’язків між офіцером і підлеглим, а
звідси – як чинник виховного впливу. Саме виховна спрямованість емпатичного
процесу у структурі комунікативної взаємодії у ВВНЗ є найбільш значущою з
огляду на її вплив на особистість курсанта. У цьому сенсі одне з головних
завдань викладача іноземної мови полягає у тому, щоб упродовж занять та
спілкування у позанавчальний час не просто співпереживати з курсантом його
почуття і емоції, а й характером свого співпереживання усувати негативні
враження курсанта. Адже відомо, що вплив, позначений особистим прикладом,
є найбільш продуктивнішим методом виховання.
Вивчення досліджуваної у роботі проблематики дало можливість
виокремити ті якості та функції емпатії, які реалізуються у професійній
діяльності військовослужбовця загалом та офіцера – передусім. Йдеться про
такі визначальні функції, як а) діагностика; б) встановлення контакту у процесі
спільної діяльності; в) психологічне перехрещення станів при виконанні
професійних завдань; г) регулювання організації взаємин; д) попередження
конфліктів у міжособистісних відносинах; е) рефлексія; є) переємність досвіду
взаємовідносин; ж) виховна функція.
Процес формування комунікативних умінь курсантів має безпосередній
взаємозв’язок з емпатією. Істотним для розуміння ролі емпатії у професійній
діяльності військовослужбовців вищого рангу є осмислення особистісного
аспекту цієї проблеми. Воно передбачає з’ясування вектора спрямованості
емпатії у формуванні взаємин офіцера та підлеглого. Тут необхідно
враховувати те, у який спосіб курсанти ВВНЗ сприймають об’єкти реальної
дійсності, притаманні майбутній професійній діяльності. З іншого боку, увагу
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слід звертати на те, якою мірою інтереси та потреби підлеглих збігаються з
вимогами офіцера, що висуваються ним у процесі розв’язання спільних
навчально-бойових завдань. Ці виміри проблеми повинні знаходити адекватне
відображення у діяльності викладача іноземної мови у ВВНЗ. Власне, сутність
дидактичного аспекту педагогічної діяльності викладача іноземної мови
розкривається в розвитку у курсантів потреби бачити не лише зовнішні прояви
професійних взаємин, а й порівнювати поставлені завдання зі станом
мотиваційної сфери тих партнерів, з якими їх судилося виконувати. У цьому
сенсі рівень розвитку у викладача як загальної, так і педагогічної культури,
ступінь знання ним свого предмета і вміння зацікавити ним курсантів, – усе це
постає важливою умовою узгодження їхніх особистісних цілей та тих вимог, які
висуває до них викладач. Водночас варто зазначити, що в організації та
здійсненні виховного впливу педагог опирається, у першу чергу, на власні
переконання [62, с. 86]. Тут сконцентровані його погляди на світ, уявлення про
те, якою повинна бути фактична поведінка „Я – особи”. Увиразнена позиція
безпосередньо стосується особливостей формування педагогічної культури
майбутніх офіцерів, оскільки окреслює стрижневі передумови становлення
їхніх комунікативних умінь, а звідси й комунікативної компетентності.
Коли вести мову про емпатію як соціально-психологічну якість, то
закономірно виникає питання про необхідність штучного моделювання цього
процесу, а відтак – пошуку практичних шляхів, методів його реалізації у різних
видах навчальної діяльності в умовах ВВНЗ. І тут важлива роль відводиться
викладачам іноземної мови, адже навчанні цієї дисципліни реалізація функцій
комунікації здійснюється з опорою на складові феномена емпатії. Це – вміння
поділяти позицію мовця (курсанта як носія іноземної мови), бачити ситуацію
іншомовного спілкування його очима, розуміти логіку міркування й адекватно
реагувати на ці прояви. При цьому використовується методика розв’язання
комунікативних завдань, яка зорієнтована на стимулювання мовленнєвої
діяльності та творчої активності майбутніх офіцерів. Такий підхід втілює
потенціал ефективного впливу на здатність вираження курсантами емпатії
MONOGRAPH

45

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

щодо інших людей. У свою чергу, це позитивно позначається у подальшому
виконанні ними функціональних обов’язків на первинних, а відповідно і
наступних, вищих офіцерських посадах.
Панування

сприятливого

психологічного

клімату

у

професійній

діяльності офіцера – ще одна домінанта, що досягається завдяки емпатії.
Гармонійна психологічна атмосфера виступає як певний індикатор організації
продуктивного розв’язання професійних завдань з боку військовослужбовця.
Крім

цього,

вона

свідчить

про

досягнення

функціональної

єдності

комунікативної діяльності й емпатичного процесу.
Високі вимоги до особистості офіцера за сучасних умов розвитку
збройних сил спричинили потребу у концептуальному оновленні якостей
військового фахівця. Такий спеціаліст спроможний адекватно оцінювати
діяльність підлеглого, а також співпереживати проблеми на службі й у
повсякденному житті. Це лежить в основі формування у курсантів педагогічної
майстерності, вмілого вирішення різнопланових завдань комунікації, зокрема й
іншомовної.
Аналіз феномена емпатії як малодослідженого явища дає підстави дійти
висновків про значущість ролі цього психолого-педагогічного феномену у
процесі формування комунікативних умінь при навчанні у ВВНЗ, у тому числі
іноземної мови. У діяльності офіцера емпатію доцільно розглядати на рівні
необхідного компонента цієї діяльності, власне, як підґрунтя організації
ефективної взаємодії між ним та підлеглими. Відтак, постановка проблеми
вивчення емпатії у професійній діяльності військовослужбовця з проекцією на
формування в нього комунікативних умінь засобами навчання дисциплін
гуманітарного циклу (у нашому дослідженні – у процесі вивчення іноземної
мови)

відзначається

злободенним

звучанням.

Ґрунтовне

осмислення

професійної діяльності офіцера забезпечує належну розробку етапів процесу
формування емпатії курсантів при вивченні ними іноземної мови. Таким чином,
зміст комунікативного уміння охоплює і мовленнєву поведінку курсанта,
особливості його мовлення з огляду на а) комунікативну, б) контактну,
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в) емоційно-експресивну та г) спонукальну функції.
У практичній площині зримим є факт, що формування високого рівня
комунікативних умінь, що визначають ступінь ефективності взаємин офіцера з
підлеглими, тісно пов’язане з досягненням системності у підході до організації
цього процесу. Їх основи закладаються системою навчально-виховної роботи у
ВВНЗ, у повсякденному спілкуванні, різних видах спільної діяльності, у тім
числі практичної та педагогічної. Останнє суттєво впливає на розвиток
здібностей курсантів. У цьому контексті варто наголосити, що головними
показниками здібностей щодо комунікативної діяльності є легкість і швидкість
оволодіння цією діяльністю. Тому розвиток у курсантів здібностей до
комунікативної діяльності ґрунтується не лише на певній схильності, тобто
задатках до цієї діяльності, а й постає результатом цілеспрямовано
організованого у ВВНЗ процесу навчання і виховання.
Особистісний аспект відіграє важливу роль у визначенні структури
комунікативних здібностей. Він визначає їх як ту складову структури
особистості, яка відповідає вимогам комунікативної діяльності та забезпечує її
успішне здійснення. Іншими словами, комунікативні здібності – це особистість
у продуктивності її комунікативної діяльності. Це положення має принципове
значення для виявлення сутності комунікативних умінь, адже їх розвиток
доцільно розглядати як невід’ємну складову загальної системи формування
особистості. Такий підхід, на наше переконання, має відображатися у програмі
формування комунікативних умінь курсантів ВВНЗ.
У

психолого-педагогічній

літературі

встановлено,

що

структура

комунікативних здібностей складається з трьох підструктур. Первинною
є гностична здатність, яка полягає у прагненні розуміти інших членів
колективу, вмінні слухати комунікативного партнера. У свою чергу,
експресивна здатність розкривається у вимірі зрозумілості іншими членами
колективу на основі правдивого, довірливого ставлення до людей. Натомість
інтерактивна здатність характеризується вмінням адекватно впливати на інших
членів

колективу,
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дисциплінованістю, рішучістю.
Компоненти комунікативних здібностей взаємопов’язані і творять
органічну єдність. Елементи спрямованості особистості – найбільш істотні для
розвитку комунікативних здібностей [63, с. 90]. Ця структура комунікативних
здібностей

постає

визначальною

для

розробки

структури

відповідних

комунікативних умінь, а також вимог, що висуваються до якостей особистості
курсанта.
Структура

здібностей

є

своєрідним

віддзеркаленням

структури

діяльності, яка відображає відповідні комунікативні уміння. Йдеться про такі
компоненти діяльності, як а) гностичний (психолого-педагогічна діагностика та
вплив на комунікативну діяльність); б) проекційний (прогнозування напряму та
характеру розвитку відносин); в) конструктивний (вибір способів поведінки, які
є

найоптимальнішими

щодо

різних

категорій

особового

складу);

г) організаторський (реалізація способів поведінки, здійснення різного впливу
на курсантів); д) комунікативний (комунікація, техніка спілкування, уміння
висловлювати думки, володіння мовою жестів, мімікою); е) експериментальнооцінний (аналіз й оцінка досягнутих результатів, узагальнення набутого досвіду
комунікації, постановка нових педагогічних завдань).
Дослідження проблеми комунікативних умінь передбачає використання
накопиченого у педагогічній науці знання загальнонаукових основ категорії
умінь і проектування цього знання на наукове поняття „комунікативні вміння”.
Один із підходів щодо узагальнення концепцій розуміння сутності
комунікативних умінь полягає в аналізі засобів і функцій спілкування. У цьому
сенсі вони розглядаються як вміння організувати взаємодію на рівні
мовленнєвої презентації діяльності учасників цього процесу [64, с. 219].
У ВВНЗ його ініціатором виступає викладач, який відповідно до поставлених
завдань має володіти низкою характеристик, що відображатимуть якісні прояви
комунікативних умінь у процесі спілкування офіцера з підлеглими. До таких
якостей, які формуються у курсантів у процесі вивчення іноземної мови,
належать: 1) обсяг уваги (здатність офіцера вислухати співрозмовника);
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2) сприйняття (спостережливість, відзначення змін у настрої, поведінці,
виокремлення істотного в особистості підлеглого); 3) уява (бачення „Я –особи”
у різних контекстуальних ситуаціях, вміння відчувати переваги і недоліки
власної

діяльності

та

діяльності

курсантів);

4) пам’ять

(здатність

запам’ятовувати соціально-демографічну інформацію про співбесідника, її
використання для налагодження з ним ефективного контакту); 5) мислення
(аналіз учинків підлеглого, передбачення його поведінки в різних ситуаціях,
інтуїтивне розв’язання складних проблем); 6) певний рівень розвитку емоційної
сфери (вміння співпереживати, проявляти тактовність, чуйність, об’єктивність,
а також дотримання загальновизнаних норм у взаєминах).
Увиразненні характеристики істотною мірою сприяють знаходженню
оптимальних способів взаємодії з підлеглими, розвитку доброзичливих
відносин. Таким чином, вони виконують роль цільової установки для
викладачів іноземних мов у ВВНЗ стосовно розвитку комунікативних умінь
курсантів. Якості комунікативних умінь постають самобутніми способами
діяльності індивіда. Іншими словами, вони складають систему прийомів
і операцій, що здійснюються на основі набутих знань. Відтак, підґрунтям
процесу їх розвитку у діях військовослужбовця можуть служити набутий
досвід, а також знання, необхідні для організації ефективного контакту з
підлеглими. Це поєднання виявляє наявність відповідних умінь, що „означають
доцільну регуляцію діяльності з проекцію на отримані знання та навички”
[65, с. 68]. Відомо, що

у

процесі

самовдосконалення

вміння

людини

перетворюються в навички, а з-поміж основних ознак умінь варто виокремити:
а) гнучкість (здатність раціонально діяти за різних ситуацій); б) стійкість
(збереження точності та темпу, незважаючи на зовнішні перешкоди);
в) міцність (збереження умінь за відсутності практики їх застосування);
г) максимальна наближеність до реальних умов і завдань.
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2.2. Розвиток та особливості комунікативних умінь та навичок курсантів
при вивченні іноземної мови
Ефективний розвиток комунікативних умінь, а звідси й комунікативної
компетентності безпосередньо залежить від системного підходу щодо реалізації
конкретних заходів, тому військовослужбовець повинен володіти цілісною
системою дій. У свою чергу, ця система має бути достатньо гнучкою для
застосування тих чи інших операцій залежно від наявних обставин. Це означає,
що використовувані у комунікативних уміннях знання мають широкий діапазон
можливих варіацій. Натомість знання, що застосовуються при утворенні
комунікативних умінь, характеризуються більшою статичністю.
Особливості комунікативних умінь чітко проступають за умови їх
порівняння з навичками як окремою категорією у педагогіці. Відомо, що
навички формуються здебільшого на основі перетворення операцій у свідомо
автоматизований спосіб дії. Роль навичок полягає у звільненні свідомості від
функцій безпосереднього контролю над виконанням прийомів і операцій.
І в цьому компоненті є головна відмінність від уміння, яке підконтрольне
свідомості на всіх етапах свого становлення. Коли йдеться про діяльність
викладача іноземної мови, то доцільно наголосити: мовленнєва (комунікативна)
навичка аналогічна з автоматично виконуваною мовленнєвою операцією.
Відповідно мовленнєве уміння суголосне мовленнєвій дії. Умовно кажучи,
мовленнєва дія – це осмислене висловлювання.
Оволодіння видами мовленнєвої або ж комунікативної діяльності як
способами

спілкування

вимагає

розвитку

у

курсантів

відповідних

комунікативних умінь і навичок з метою безпосереднього здійснення
мовленнєвого акту. На практиці у ВВНЗ це передбачає опанування таких умінь:
1) використання комунікативних навичок для самостійного висловлювання
думок, почуттів, переживань; 2) чітке варіювання вибору та поєднання
мовленнєвих операцій залежно від мети, ситуації та співрозмовника.
Сформованість
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комунікативних умінь. Вони завжди посідають творчий характер, що не
властиве стереотипним, механічним комунікативним мовленнєвим навичкам. І
це закономірно, оскільки кожна ситуація спілкування є унікальною, адже
будується на підборі нових мовленнєвих засобів комунікації.
У цьому контексті варто підкреслити, що навчання спілкуванню у процесі
засвоєння

іноземної

мови

здійснюється

виключно

через

розвиток

комунікативної здатності, а саме – реалізовувати осмислену комунікацію за
наявності мотиву та мети мовленнєвого акту. Отже, у центрі уваги курсантів
перебуває зміст мовлення, а не граматичні чи інші мовні правила.
Важливу роль у формуванні комунікативних умінь курсантів ВВНЗ на
заняттях з іноземної мови відіграє розуміння специфіки мислення у процесі їх
функціонування. З іншого боку, у структурі комунікативної діяльності на
передній план виходять саме комунікативні вміння, а не комунікативні
навички. Поясненням цьому слугує складний характер комунікативної
діяльності, що забезпечує, приміром, ефективну взаємодію офіцера з
підлеглими, а також зв’язок комунікативних умінь із творчим мисленням.
Власне, комунікативне вміння розглядається у військовій педагогіці не лише як
сукупність методів і прийомів, що уможливлюють виконання комунікативної
діяльності, а й певний елемент психіки офіцера, який нерозривно пов’язаний з
його особистісними якостями. Таким чином, комунікативні вміння – це „сплав
знань, навичок, досвіду і творчих можливостей особистості” [66, с. 114].
Аналіз сутності та змісту комунікативних умінь дає підстави дійти
висновку, що йдеться про складне педагогічне утворення, яке перебуває у
діалектичному взаємозв’язку з іншими педагогічними та психологічними
явищами та з-поміж яких варто виокремити педагогічні (комунікативні)
здібності й якості. Відтак, розвиток комунікативних умінь слід розглядати у
контексті відповідної діяльності на рівні важливого елемента її структури. У
взаємозв’язку з такими складниками комунікативної діяльності, як мета,
мотиви, зміст, функції, ці уміння набувають педагогічного змістового
наповнення. З огляду на комунікативну природу, саме іноземна мова
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уможливлює розвиток комунікативних умінь, що вважатимемо другою
педагогічною умовою формування ІКК майбутніх офіцерів у процесі
професійної підготовки.
Важливе місце у вирішенні завдання оволодіння тією чи іншою
професійною діяльністю у ВВНЗ аргументовано відводиться навчальним
заняттям, які спрямовані на опанування курсантами іноземною мовою.
Комунікативна природа та функції іноземної мови надають комунікативним
якостям курсантів особливого значення. Йдеться про чинник, що реалізує не
лише навчальне мовленнєве спілкування, а й сприяє успішному виконанню
майбутніми офіцерами професійних завдань навчання і виховання підлеглих
під час служби у збройних силах. Потреба формування комунікативних умінь
для підготовки курсантів до служби у військах полягає у наступному: вони
носять універсальний характер, тобто необхідні у всіх сферах професійної
діяльності. Крім того, комунікативні уміння входять до складу більшості
загальних

та

спеціальних

здібностей

(педагогічних,

організаторських,

іншомовних) тощо.
Іноземна мова є тією навчальною дисципліною у ВВНЗ, у межах якої
курсанти

цілеспрямовано

навчаються

свідомо

використовувати

певні

комунікативні уміння. Вони охоплюють, приміром, мовленнєві норми щодо
звертання до співрозмовника, ставлення запитань, припинення діалогу з
партнером. Підготовка курсантів до розв’язання професійних завдань навчання
та виховання особового складу у збройних силах об’єктивно вимагають
наближення змісту іноземної мови як предмета до наявних у професії викликів.
Це досягається завдяки моделюванню на занятті такого мовного середовища
спілкування,

яке

сприятиме

професійному

становленню

формованих

комунікативних умінь.
Детальний аналіз наукових студій в аспекті проблеми формування у
курсантів комунікативних умінь як важливого компонента майбутньої
професійної діяльності дає підстави виокремити загальні тенденції. Сутність
процесу формування комунікативних умінь розкривається у спілкуванні як
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формі реалізації суспільно-комунікативної діяльності. Тут активні усі учасники
побудови взаємин, в яких кожний партнер може виступати як об’єктом, так і
суб’єктом комунікативної діяльності. Відтак, спілкування набуває сенсу лише у
взаємозв’язку з головною діяльністю, адже поза нею воно втрачає свою
смислову спрямованість. Розглядаючи складну систему психічних явищ у
контексті не тільки базової діяльності, а й спілкування як комунікативної
діяльності,

можна

виокремити

їхні

узагальнені

психолого-педагогічні

характеристики. Для з’ясування сутності процесу формування комунікативних
умінь важливо усвідомлювати практичну тотожність категорій „педагогічне
спілкування” та „комунікативна діяльність”. Адже педагогічне спілкування у
межах навчального заняття з іноземної мови у ВВНЗ є особливим видом
спільної комунікативної діяльності викладача та курсанта. При цьому варто
наголосити, що спілкування може бути за формою стихійним, а комунікативна
діяльність – це передусім свідомий цілеспрямований процес.
Між способами здійснення комунікативної діяльності та відповідними
якостями існує взаємозв’язок з базовими комунікативними уміннями, тому їх
формування постає процесом, в якому здійснюється розв’язання специфічних
комунікативних завдань. Водночас успішність розв’язання

цих завдань дає

можливість оцінювати рівень сформованості комунікативних умінь. Практичні
комунікативні завдання, тобто заздалегідь розроблені і включені до програми
вивчення іноземної мови у ВВНЗ, виконують роль самобутніх критеріїв оцінки
цих умінь. У свою чергу, якість їх розв’язання засвідчує рівень сформованості у
курсантів комунікативних умінь.
З іншого боку, формування та розвиток комунікативних умінь, а звідси й
комунікативної компетентності не повинно обмежуватися рамками завдань
дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування”, коли увага викладача
зосереджена лише на розвитку у курсантів іншомовних мовленнєвих
комунікацій. Звідси – висновок: інтереси професійної підготовки майбутніх
офіцерів до служби у збройних силах вимагають підпорядкування змісту,
організації та методики проведених занять з іноземної мови цілям і завданням
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професійної підготовки. З позиції загальних підходів педагогіки підготовка
курсантів до ефективного й дієвого спілкування на навчальних заняттях з
іноземної мови визначається як процес формування комунікативних умінь. Цей
процес характерний тим, що його метою є навчання спілкуванню на основі
моделювання змісту та структури майбутньої професійної діяльності офіцера.
Комунікативне навчання іноземної мови передбачає організацію процесу
навчання як моделі спілкування. При цьому курсант повинен оволодіти усіма
формами спілкування й мовленнєвими функціями. За таких умов конкретизація
цілей у навчанні спілкуванню зводиться до опанування такими функціями:
а) задоволення обопільного або однобічного інтересу комунікативних партнерів
(налагодження контакту, інтерв’ю); б) потреба в реалізації спільних дій
(планування спільних дій, взаємовплив, спонукання до чину); в) обговорення
впливу, здійсненого об’єктами дійсності на учасників спілкування (обмін
враженнями, результатами діяльності, дискусія).
Процес формування комунікативних умінь орієнтований передусім на
особистість курсанта. Відтак, при організації спілкування на занятті з іноземної
мови повинен максимально враховуватися контекст діяльності майбутніх
офіцерів з проекцією на досвід, світогляд, навчальні та позанавчальні
зацікавлення конкретної „Я-особи”. Це сприяє вільному обговоренню вчинків
курсанта, поточних подій з життя навчальної групи, курсу, ВВНЗ. Усе це, у
свою чергу, забезпечує ефективне використання можливостей для розвитку
різноманітних комунікативних умінь.
Продуктивний розвиток комунікативних умінь при вивченні іноземної
мови безпосередньо залежить від створення на заняттях сприятливого
психологічного клімату [67, с. 208]. Навчання, побудоване на повазі до
особистості, створює умови для різнобічного розкриття, звільнення від
психологічних бар’єрів. У цьому сенсі курсанти сприйматимуть іноземну мову
не лише як засіб спілкування, а й отримують можливість для формування
соціально важливих якостей особистості.
Уміння створювати позитивний настрій у комунікативному процесі
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вимагає як певних природних задатків, так і набутих якостей. У вирішенні цієї
проблеми широкий спектр діяльності посідає викладач іноземної мови, який
має змогу використовувати широкий арсенал засобів і методів навчання
іноземної мови для формування у курсантів необхідних комунікативних умінь,
а звідси й ІКК. Досягненню цієї мети служать, зокрема, модельовані педагогічні
ситуації у формі укладених ситуаційних завдань, вирішення яких вимагають
відповідних знань і комунікативних умінь. Придатними у цьому сенсі
є й аналогічні проблемні завдання, що мають спонтанний характер.
Варто підкреслити, що військовослужбовці вищого рангу повинні
адекватно моделювати мотиваційну структуру особистості підлеглого, а також
зважати на його особистісні особливості, емоційний стан, рівень уваги, ступінь
фізичної й ментальної втоми під час спільного вирішення навчальних та
службово-бойових завдань. У цьому випадку емпатія – це інструмент пізнання
інших людей у процесі спільної діяльності. Визначальною формою прояву
емпатії у межах фахової діяльності військовослужбовця є організація
комунікації задля чіткого вирішення професійних завдань. Це дає підстави
виокремити емпатичний процес у професійній діяльності офіцера в якості
самостійного структурного елементу. Звідси – взаємодія між процесом
формування у курсантів комунікативних умінь та заняттями з іноземної мови.
Отже, прояви емпатії мають багатопланові виміри. Цей процес має а) афективні
(елемент співпереживання), б) когнітивні (розуміння іншої, відмінної позиції),
в) поведінкові (реальна, дієва допомога партнеру, мімічні та вербальні форми
співчуття) характеристики.
Розвиток емпатичного процесу у ході навчальних занять з боку викладача
іноземної мови може істотно вплинути на якість професійної підготовки
курсанта як майбутнього офіцера. Передумовою ефективної комунікативної
діяльності є її належне спрямування. Його сутність полягає в умінні керувати
безпосередньою взаємодією людей у руслі спільного вирішення розмаїтих
завдань. Це вміння повинно формуватися у курсантів при навчанні у ВВНЗ.
Ідеться, у першу чергу, про навчальні дисципліни гуманітарного циклу, з-поміж
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яких іноземна мова відіграє особливу роль у розвитку навичок комунікації
властивими для неї специфічними засобами.
Аналіз наукової праці Л. Морської показав, що до складових елементів
моделі управління процесом формування комунікативних умінь під час
вивчення

іноземної

мови

нею

віднесені

а) інформаційно-діагностичні;

б) прогностичні; в) прийняття рішень та організація комунікації; г) контроль й
оцінка реалізованих дій; д) регулювання поведінки у процесі спілкування з
іншими людьми при вирішенні різного типу професійних завдань [68]. На наш
погляд, застосування такої моделі створює необхідні організаційні передумови
для ефективного впливу на побудову системи управління формуванням у
курсантів комунікативних умінь. З іншого боку, активність курсанта у процесі
формування комунікативних умінь може проявлятися в отриманні знань про
норми емпатичної поведінки. Тут важливою є наявність спільної творчої
діяльності курсанта та викладача. Власне, процес підготовки до комунікативної
діяльності на заняттях з іноземної мови, що побудований на основі
міжособистісного спілкування, складає запоруку не лише для розвитку
комунікативних умінь курсантів, а й „динамічного формування навчальної
групи як колективу” [69, с. 87].
Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови надає курсантам
ВВНЗ можливість опановувати техніку спілкування та мовленнєвого етикету, а
також виконувати різноманітні практичні комунікативні завдання, розв’язання
яких супроводжується вивченням стратегії і тактики діалогічного та групового
спілкування. Іншими словами, курсанти отримують задатки мовленнєвих
партнерів. Слід наголосити, що більш ускладнена мовленнєва взаємодія у
спільній групі виказує продуктивність впливу на співрозмовників, а ширше – на
навколишню дійсність. Звідси, важливою для дослідження є положення Майкла
Бірома про те, що „особистість, яка володіє комунікативною компетентністю,
може приносити користь і суспільству загалом” [41, с. 118].
Комунікативний принцип навчання іноземної мови сприяє всебічному
розвитку творчих починань курсантів, позитивно впливає на розвиток їхніх
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психічних

на

функцій.

Особливо

зримо

воно

позначається

розвитку

узагальненого абстрактного мислення. При цьому це відбувається не стільки
шляхом порівняння з рідною мовою, скільки у постійному ускладненні завдань,
що містять конкретизовані елементи проблемності та пов’язані зі смисловим
змістом процесу навчання. Результатом є також вдосконалення таких
мисленнєвих операцій, як зіставлення, аналіз, синтез. Свого розвитку
набувають фонематичний та інтонаційний слух, імітативні та інтуїтивні
здібності, здатність акцентувати головне, довільне запам’ятовування тощо.
Моделювання на заняттях з іноземної мови ситуацій реальної дійсності
майбутньої професійної діяльності, участь у мовленнєвих іграх розвивають
уяву курсантів.
Важливим

компонентом

у

системі

підготовки

курсантів

до

комунікативної діяльності є набуття навичок самостійної роботи. Цей процес
передбачає створення підґрунтя для подальшого самовдосконалення рівнів
володіння такими комунікативними вміннями, як: 1) застосування набутих
знань та навичок, варіантів розв’язування, прийомів спілкування в умовах нової
комунікативної

ситуації;

2) знаходження

розв’язування

для

нової

комунікативної ситуації крізь призму комбінування попередньо засвоєними
ідеями, знаннями та прийомами; 3) створення нових методів для пошуку
розв’язування конкретної комунікативної ситуації.
Третьою

педагогічною

умовою

формування

ІКК

вважаємо

індивідуалізацію навчання шляхом впровадження академічного консультування
(тьюторства) та системи практичних комунікативних завдань, спрямованих на
розвиток

компонентів

досліджуваної

компетентності

(лінгвістичної,

академічного

консультування

мовленнєвої та соціокультурної).
Варто

наголосити,

що

система

(тьюторства) є поширеною формою організації навчального процесу в
більшості європейських вищих навчальних закладів, у межах якої здійснюється
результативне проектування індивідуальних освітніх маршрутів. Тьюторство –
це своєрідна практика індивідуального освітнього супроводу, орієнтована на
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побудову та реалізацію персональної освітньої стратегії, що враховує
особистий потенціал людини, існуючу освітню і соціальну інфраструктуру та
завдання основної діяльності. До компетенції тьютора висувається низка вимог,
що включають здатність працювати з антропологічним, соціальним і
діяльнісним змістом одночасно. Основний фокус уваги тьютора повинен бути
спрямовуватися на розкриття потенціалу особистості супроводжуваного через
його базову (професійну) діяльність.
Феномен

тьюторства

тісно

пов’язаний

з

історією

європейських

університетів середньовічної Європи, адже зародилося приблизно у XIV ст. в
класичних англійських університетах – Оксфорді та Кембриджі [70, с. 220]. У
вітчизняній педагогічній теорії та практиці проблема тьюторства залишається
недостатньо розробленою. Побіжно цієї проблеми торкалися А. Алексюк,
розглядаючи тьюторські завдання як форму роботи, Н. Дем’яненко, аналізуючи
теоретичний аспект цього освітнього засобу.
У контексті дослідження інтерес до тьюторства пов’язаний з тим, що у
процесі підготовки майбутніх офіцерів виникає нове складне завдання –
формування універсальних способів діяльності, спрямованих на розв’язання
проблем у проектуванні, моделюванні, прогнозуванні, системному аналізі та
їхніх аспектах навчального процесу. Звідси, тьютору властиві такі основні
функції: а) діагностична – володіння методиками діагностування здібностей,
рівня набутих знань та сформованих умінь і навичок курсантів); б) проекційна –
уміння розробляти перспективний план розвитку особистості курсанта;
в) реалізаційна – допомога курсантові у просуванні індивідуальним освітнім
маршрутом; г) аналітична – допомога курсантові у коригуванні його
індивідуального плану, рефлексії й аналізу навчальної діяльності.
Основною метою тьюторінга є формування навичок самоосвіти та
творчого розв’язання професійних завдань, навчання ефективним прийомам
розробки та реалізації дослідницьких проектів в різних сферах практичної
діяльності тощо. Тому ця форма організації навчального процесу передбачає
проведення здебільшого індивідуальних консультацій, використання проектних
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й ігрових методик, запровадження інформаційних і кейс-технологій.
З іншого боку, на думку А. Бойко, „тьюторська технологія навчання
передбачає суб’єкт-суб’єктну взаємодію. Без сприйняття тьютором студента як
рівноправного партнера взаємодії тьюторська система неможлива. Це, у свою
чергу,

сприяє

формуванню

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

на

рівні

співробітництва та співтворчості … на підґрунті взаємоповаги і довіри, що
створює реальні можливості для здійснення постійного професійного само
творення” [71, с. 326].
Ще однією складовою індивідуалізації навчального процесу є розв’язання
комплексу

творчих

завдань,

спрямованих

на

розвиток

лінгвістичної,

мовленнєвої та соціокультурної складових ІКК майбутніх офіцерів. Метод
творчих завдань, які виступають активним засобом роботи мислення,
напруження пам’яті, актуалізації накопичених знань, є основним у процесі
формування компонентів ІКК.
Певна послідовність творчих завдань зумовлюється рівнем їх складності,
який співвідноситься з певним етапом навчально-пізнавального процесу. Тому
спочатку курсантам пропонується виконання репродуктивних завдань, далі –
завдань реконструктивно-варіативного характеру, які вимагають визначення
власних прийомів та засобів роботи над ними (самостійний пошук шляхів і
варіантів розв’язання поставленого навчального завдання; незвичайні умови
роботи над завданням; використання раніше набутих знань у нових умовах), а
наприкінці здійснюється виконання творчих завдань.
Творчі завдання можуть бути представленими у вигляді проблемних
ситуацій, рольових та ділових ігор, конкурсів, змагань та інших завдань з
елементами зацікавленості. Під час виконання творчих завдань враховуються
індивідуальні особливості курсантів. Диференціація проявляється у рівні
складності завдань, які вони виконують, рівні допомоги з боку викладача, або
наданні їм повної самостійності.
Аналіз досліджуваної проблеми дає підстави дійти висновку, що
ефективний процес формування ІКК при навчанні курсантів іноземної мови
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неможливий без дотримання чітких дидактичних принципів:
– по-перше, доцільним є розвиток ІКК курсантів з проекцією на навчання
засад спілкуванню;
– по-друге, важливим є принцип взаємопов’язаного навчання таким видам
мовленнєвої діяльності, як читання, говоріння, аудіювання та письмо; така
потреба обґрунтована закономірністю, згідно з якою успіх оволодіння ІКК має
безпосередню залежність від охоплення усіх названих видів мовленнєвого
спілкування;
– по-третє, необхідною умовою є моделювання змісту процесу
формування ІКК курсантів; система навчання іноземної мови у ВВНЗ вимагає
методичного обґрунтування моделі змісту розвитку комунікативних умінь:
ідеться, зокрема, про визначення цілісного системного мінімуму, потрібного
для вирішення сукупності комунікативних завдань у межах навчальної
дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування”;
– по-четверте, слід проектувати мету як кінцевий продукт, а відтак –
визначати завдання, які зумовлюють досягнення певного результату; такий
підхід забезпечує навчання системності з усіма властивими йому якостями:
цілісністю, ієрархічністю та цілеспрямованістю; системність реалізується через
загальний комплекс вправ, що включає у себе окремішні системи різних видів
мовленнєвої діяльності, а вони, у свою чергу, засновані на підсистемах і
комплексних вправах, що розраховані на оволодіння конкретними видами
комунікативних умінь;
– по-п’яте,

істотним

є

принцип

управління

процесом

розвитку

комунікативних умінь на базі його розчленування та програмування; власне,
будь-яка система підготовки передбачає розчленування її компонентів – мети,
змісту, умов, засобів, що дає можливість програмувати процес оволодіння
комунікативними вміннями, а, отже, управляти ним;
– по-шосте, принцип індивідуалізації в оволодінні комунікативними
вміннями виявляє вихідний рівень їхньої сформованості, а також індивідуальні
й психологічні особливості курсантів;
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– по-сьоме, увагу слід звертати на розвиток мовленнєвої активності і
самостійності курсантів; сутність цього принципу полягає у тому, що завдання
на всіх етапах розвитку комунікативних умінь мають різний рівень
проблемності та комунікативної складності, а їх наповнення спрямоване на
вдосконалення таких механізмів мислення, як: орієнтація в ситуації; оцінка
сигналів

зворотного

зв’язку

та

прийняття

рішень;

визначення

мети;

прогнозування результатів та змісту; вибір спостережень, фактів, суджень;
комбінування; конструювання.
Отже, сутність процесу формування комунікативних умінь курсантів
можна аргументовано розглядати як їхню підготовку до спілкування в різних
умовах професійної діяльності. В її основі – рівноправна взаємодія суб’єктів
цього процесу. Такий підхід передбачає комплексне використання сукупності
засобів навчання іноземної мови, а також побудову цілісного навчальновиховного процесу у ВВНЗ з метою формування у курсантів комунікативних
умінь, а звідси й їхньої ІКК.
З іншого боку, процес формування комунікативних умінь курсантів має
свої змістові аспекти. Їхнє визначення передбачає, у першу чергу, окреслення
сукупності комунікативних умінь, які необхідно розвинути у курсантів під час
засвоєння ними іноземної мови. Тут також слід враховувати їхню майбутню
професійну діяльність у військовій галузі. Варто наголосити, що зміст процесу
формування

комунікативних

умінь

курсантів

характеризує

система

дидактичних умов:
а) цілепокладання – у процесі набуття умінь курсант повинен осмислити
мету своєї комунікативної діяльності, а також свідомо оволодіти знаннями про
прийоми та способи виконання професійної комунікативної діяльності;
б) систематичність і системність – комунікативні вміння формуються на
базі відповідної системи знань про зміст діяльності та правила її здійснення;
в) наступність – важливим є поетапність формування комунікативних
умінь (початкове вміння як недостатньо вправна діяльність – високорозвинене
вміння на майстерному рівні), а також створення варіативних ситуацій
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спілкування й ускладнення умов діяльності з оволодіння цими вміннями;
г) взаємозв’язок теоретичної та практичної підготовки – практичний
досвід застосування комунікативних умінь сприяє ефективності формування
комунікативної компетентності;
д) мотивація навчання – створення позитивної мотивації до засвоєння
знань й оволодіння комунікативними вміннями зумовлює стимулювання
інтересу до майбутньої професії офіцера;
е) контроль і аналіз курсантами власних дій з метою увиразнення
недоліків, здійснених помилок.
Зазначені дидактичні принципи й умови, що визначають процес
формування комунікативних умінь, враховуються викладачем іноземної мови з
опертям на спеціально розроблені педагогічні засоби, методи, вправи,
навчальні завдання, соціально-психологічні тренінги тощо. Усе це сприяє
моделюванню комунікативної діяльності курсантів під час занять у ВВНЗ.
Таким чином, зміст процесу формування комунікативних умінь охоплює цілу
низку компонентів, визначальними з яких є знання про сутність і зміст
комунікативної діяльності, її місце у системі професійної підготовки. Істотними
є також психолого-педагогічні знання, які дають можливість цілеспрямовано
формувати комунікативні вміння.
Доцільно зазначити, що процес формування комунікативних умінь
здійснюється поетапно:
1. Діагностичний етап характеризується: а) розпізнаванням психічних
станів, властивостей, готовності до спілкування підлеглих за зовнішнім
виглядом

та

поведінкою;

комунікативному

акті;

б) діагностуванням

в) соціальною

поведінки

„перцепцією”, тобто

підлеглих

у

зчитуванням

інформації з обличчя; г) інтерпретацією психологічних сигналів з огляду на
зовнішній малюнок поведінки підлеглих; д) адекватною оцінкою власних
професійно-особистісних якостей і здатності ефективно впливати на підлеглих
під час спілкування.
2. Прогностичний етап покликаний: а) передбачити складнощі, які
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б) сприяти

здійсненню

правильного вибору мети комунікативної діяльності щодо розв’язання
професійних завдань з підлеглими; в) моделювати взаємовідносин з підлеглими
з подальшим прогнозуванням перспектив їхнього розвитку.
3. Проективно-конструктивний

етап

має

такі

ознаки:

а) вибір

оптимальних форм, методів, засобів спілкування; б) самореалізація під час
комунікації; в) налаштування на спілкування у процесі виконання професійних
завдань; г) надання спілкуванню творчого діалогового характеру.
4. Організаційно-регулювальний етап супроводжується а) орієнтуванням
у ситуації спілкування та його організацією з урахуванням потреб виконання
практичних завдань; б) аналізом часових і просторових меж й умов
спілкування; в) пошуком адекватних засобів для передачі змісту необхідної
інформації; г) проявами ініціативи у спілкуванні; д) управлінням власною
поведінкою у процесі комунікації; е) трансформацією комунікативного досвіду
з проекцією на розв’язання практичних завдань; є) встановленням емоційного
контакту у спілкуванні.
5. Упродовж

контрольно-оцінювального

відбувається:

етапу

а) формування адекватної оцінки результатів спілкування для розв’язання
практичних

комунікативних

завдань;

б) узагальнення

позитивного

вище

необхідність

комунікативного досвіду.
Усі

теоретичні

положення

описані

зумовили

проектування педагогічної моделі формування ІКК майбутніх офіцерів.
Термін „проектування” запозичений педагогічною наукою з технічної
галузі, де він означає створення випереджальної проекції того, що пізніше буде
виконане в матеріалі. Розвиток педагогічного знання, поява різноманітних
сучасних методів, засобів, форм діяльності зумовило складність організації
навчального процесу. Саме у цьому зв’язку „педагогіка змушена удатися до
рекомендацій технократичної орієнтації” [72, с. 7].
У сучасному трактуванні поняття „проектування” означає процес
створення проекту – прототипу, прообразу передбачуваного чи можливого
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об’єкта, його стану. Щодо проблеми дослідження варто зазначити, що перша
праця з педагогічного проектування з’явилася наприкінці 80-х рр. ХХ ст., в якій
В. Беспалько символізував визнання проектування та технології як самостійних
проблем педагогіки [73].
Можна стверджувати, що проектування є один з видів педагогічної
діяльності, що пов’язаний зі створенням педагогічних проектів. Саме з такого
теоретичного положення виходитимемо у своїх подальших міркуваннях. Що ж
саме проектує педагог? По-перше, – педагогічний процес, по-друге, –
педагогічні ситуації, по-третє – педагогічні системи. Найчастіше дослідники
проектують педагогічні системи, що складаються зі складних і різноякісних
компонентів. Педагогічним системам притаманні специфічні ознаки: вони
завжди мають мету; ведучою ланкою в цих системах є учень (студент, курсант
та ін.); кожна з них будується й функціонує як відкрита, тобто така, що здатна
змінитися під впливом зовнішніх чинників (змісту, методів, прийомів, форм,
засобів та ін.).
Отже, проблема формування ІКК крізь призму виявлення її сутнісних
ознак і характеристик належить до актуальних педагогічних проблем,
розв’язання яких має важливе значення для підвищення ефективності
професійної підготовки курсантів в умовах ВВНЗ.
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Conclusions / Schlussfolgerungen
На підставі аналізу науково-методичної літератури й особистого досвіду
авторів з’ясовано, що майбутні військовослужбовці у процесі іншомовної
підготовки

повинні

засвоювати

конкретні

відомості

професійного,

лінгвокраїнознавчого, культурологічного, естетичного та іншого характеру, а
оволодіння іноземною мовою на рівні вищої військової освіти уможливлює
підхід до її вивчення не лише як певної лінгвістичної системи, а й засобу
міжкультурного спілкування. У такій ролі іноземна мова виступає самобутнім
інструментом пізнання культури певної національної спільноти, у тому числі
лінгвокультури. Тому залучення курсантів ВВНЗ до елементів окресленої
культури нами розглядалося крізь призму обов’язкової передумови для
побудови безпосередніх і опосередкованих мовленнєвих професійних та
особистісних контактів з її репрезентантами.
Відомо, що лінгвокраїнознавчий матеріал загалом характеризується
розмаїттям, тому при відборі змісту національно-культурного компонента нами
виокремлювалося те, що має педагогічну цінність з огляду на сприяння не лише
спілкуванню іноземною мовою, а й залученню до культури країни цієї мови.
При цьому особливої уваги заслуговували національні реалії – мовні засоби,
наповнені національним колоритом, які зазвичай не мали точних еквівалентів в
інших мовах.
Теорія міжкультурної комунікації виступає одним із інструментів
рішення міжнаціональних, міжкультурних і міжетнічних проблем. Засвоєння
знань, розробка стратегій поведінки у міжкультурному спілкуванні, їхнє
впровадження у навчальний процес, – усе це постає вагомим завданням
у системі навчання іноземних мов. У межах міжкультурній комунікації
відбувається взаємодія з іншомовною культурою, створюються передумови для
конструкції комунікативного поля, в якому змінюється сам характер
спілкування між представниками різних культур. Отже, міжкультурна
комунікація – це процес взаємодії комунікантів, що володіють відомостями про
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культуру своєї країни та країни мови, яка вивчається. Такі комуніканти здатні
адекватно застосовувати професійні знання, уміння і навички, вербальні,
невербальні форми комунікації у різних ситуаціях спілкування. У цьому
контексті, слід наголосити на важливості формування ІКК у межах
міжкультурної комунікації, що зумовлює розвиток культурної освіченості,
міжкультурної сприйнятливості та толерантності особистості.

MONOGRAPH

66

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

Verweise / References
1. Foucault M. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences /
Michel Foucault. – Abingdon: Routledge, 2002. – 422 p.
2. Загоруйко Т. І. Вплив психології на інтенсифікацію процесу вивчення
іноземної мови / Т. І. Загоруйко, О. Ф. Курочкіна // Вісник Донбаської
національної академії будівництва і архітектури. – 2011. – № 2 (88). – С. 78 – 83.
3. Онуфрієва І. Л. Психологічні особливості формування іншомовної
комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних
спеціальностей ВНЗ / І. Л. Онуфрієва, Л. А. Онуфрієва // Проблеми сучасної
психології. – 2011. – Вип. 12. – С. 727 – 739.Мм
4. Wertsch J. V. Vygotsky and the Social Formation of Mind / James V.
Wertsch. – Harvard: Harvard University Press, 1985. – 280 p.
5. Sarles H. B. Language and Human Nature : Toward a Grammar of Interaction
and Discourse / Harvey B. Sarles. – Minneapolis : University of Minnesota Press,
1985. – 287 p.
6. Pei M. One Language for the World / Mario Pei. – New York : Biblo &
Tannen Publishers, 1968. – 291 p.
7. Walton D. N. The new dialectic: conversational contexts of argument /
Douglas N. Walton. – Toronto : University of Toronto, 1998. – 304 p.
8. Brown Ch. T. Monologue to dialogue : an exploration of interpersonal
communication / Charles T. Brown, Paul W. Keller. – Upper Saddle River : PrenticeHall, 1979. – 332 p.
9. Chen L. Communication in Intercultural Relationships / Ling Chen // Crosscultural and intercultural communication ; [ed. by William B. Gudykunst]. – London:
Sage Publications, 2003. – P. 225 – 242.
10. Баран Я. Фразеологія: знакові величини: навч. посібник / Я. Баран,
М. Зимомря, О. Білоус, І. Зимомря. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 256 с.
11. Koven M. Selves in two languages : bilinguals’ verbal enactments of
identity in French and Portuguese / Michele Koven. – Amsterdam-Philadelphia: John
MONOGRAPH

67

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

Benjamins Pub., 2007. – 327 p.
12. Newman B. M. Development through life: psychosocial approach / Barbara
M. Newman, Philip R Newman. – Pacific Grove-London: Brooks / Cole, 1995. –
763 p.
13. Sapir E. Language. An Introduction to the Study of Speech / Edward Sapir.
– Teddington: Echo Library, 2006. – 148 p.
14. Anderson J. R. Language, memory and thought / John Robert Anderson. –
Hillsdale-Erlbaum-New York-London: Distributed by Wiley, 1976. – 546 p.
15. Kramsch C. Language and culture / Claire Kramsch. – Oxford: Oxford
University Press, 1998. – 134 p.
16. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации /
Алексей Петрович Садохин. – М. : Высшая школа, 2005. – 310 с.
17. Perkins P. S. The art and science of communication : tools for effective
communication in the workplace / P. S. Perkins. – Hoboken-Wiley-Chichester: John
Wiley, 2008. – 198 p.
18. Микитенко

Н.

Оптимізація

процесу

формування

іншомовної

професійної компетентності майбутніх фахівців засобами інноваційних
інформаційно-комунікаційних технологій / Н. Микитенко // Інформаційнотелекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи:
Зб. наук. праць / за ред. М. Козяра, Н. Никало. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – Ч.
2.– С. 308 – 313.
19. West R. Understanding interpersonal communication: making choices in
changing times / Richard West, Lynn H Turner. – Boston: Cengage Learning, 2009. –
672 p.
20. Guilherme M. Critical citizens for an intercultural world : foreign language
education as cultural politics / Manuela Guilherme. – Clevedon: Multilingual
Matters, 2002. – 288 p.
21. Wood J. T. Communication in our lives / Julia T. Wood. – Wadsworth:
Thomson Learning, 2000. – 451 p.
22. Card O. S. Characters and viewpoint / Oscar Scott Card. – Cincinnati:
MONOGRAPH

68

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

Writer’s Digest, 2011. – 240 p.
23. Cardwell M. Complete A-Z psychology handbook / Mike Cardwell. –
London : Hodder & Stoughton, 2003. – 300 p.
24. Macdonald J. A philosophy of education / John Macdonald. – Glenview:
Scott, Foresman, 1965. – 285 p.
25. Hendricks V. F. The convergence of scientific knowledge : a view from the
limit / Vincent F Hendricks. – Dordrecht-London: Kluwer Academic Publishers,
2001. – 365 p.
26. Encyclopedia of bilingualism and bilingual education / [edited by Colin
Baker, Sylvia Prys Jones]. – Clevedon: Multilingual Matters, 1998. – 758 p.
27. Treadwell D. Public relations writing: principles in practice / Donald
Treadwell, Jill B. Treadwell. – Thousand Oaks, CA. – London: SAGE, 2005. – 517 p.
28. Bossman D. M. Teaching Pluralism : Values to Cross-Cultural Barriers /
David M. Bossman // Understanding Cultural Diversity: Culture, Curriculum, and
Community in Nursing ; [ed. by Mary Lebreck Kelley, Virginia Macken Fitzsimons].
– Toronto: Jones and Bartlett Publishers, 1999. – P. 55 – 66.
29. Jedynak M. The Attitudcs of English Teachers Towards Developing
Intercultural Communicative Competence / Małgorzata Jedynak // Aspects of culture
in second language acquisition and foreign language learning; [ed. by Janusz Arabski,
Adam Wojtaszek]. – Berlin – London: Springer, 2011. – P. 63 – 73.
30. Вольфовська Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з
передумов досягнення життєвої мети / Т. Вольфовська // Шлях освіти. – 2001. –
№ 3. – С. 13 – 16.М
31. . Гапоненко Л. П. Моделювання комунікативних ситуацій як засіб
формування

готовності

студентів

до

іншомовного

спілкування

/

Л. П. Гапоненко // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук, праць / [гол.
ред. В. К. Буряк]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2001. – Вип. 3. – С. 37 – 43.М
32. McCarthy E. D. Knowledge as culture: the new sociology of knowledge /
E. Doyle McCarthy. – London: Routledge, 1996. – 130 p.
33. Зимняя И. А. Компетентностный поход в современном образовании /
MONOGRAPH

69

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

И. А. Зимняя // Высшая школа: проблемы и перспективы. – 2004. – М: РИВШ,
2005. – С. 69 – 70.М
34. Bartlett S. Introduction to education studies / Steve Bartlett, Diana Burton. –
London: SAGE, 2007. – 288 p.
35. Coleman H. L. K. Multicultural Counseling Competency and Portfolios /
Hardin L. K. Coleman, Julie M. Hau // Handbook of multicultural competencies in
counseling & psychology; / [ed. by Donald B. Pope-Davis]. – Thousand Oaks –
London: Sage Publications, 2003. – P. 168 – 182.
36. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая
основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М.: Исслед.
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.М
37. Key competencies in the knowledge society / ed. by Nicolas Reynolds,
Márta Turcsányi-Szabó. – Berlin – Heidelberg – New York: Springer, 2010. – 458 p.
38. Шмідт Ю. О. Місце іншомовної комунікативної компетентності в
системі підготовки військових фахівців / Ю. О. Шмідт // Вісник Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів,
2011. – Вип. 90. – С. 112 – 116.
39. Кухта І. В. Іншомовна компетентність у контексті формування
комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови /
І. В. Кухта // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. –
С. 27 – 33.
40. Шубин Э. П. Языковая коммуникация и обучение иностранным язикам
/ Э. П. Шубин – М. : Просвещение, 1972. – 350 с.
41. Byram M. From foreign language education to education for intercultural
citizenship: essays and reflections / Michael Byram. – Clevedon: Multilingual
Matters, 2008. – 272 p.
42. Crystal D. English as a global language / David Crystal. – Cambridge – New
York: Cambridge University Press, 2003. – 212 p.
43. Сікорська Л.

Проблеми

формування

іншомовної

компетентності

майбутніх менеджерів / Л. Сікорська, Т. Хоменко // Гуманізація навчальноMONOGRAPH

70

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

виховного процесу. – 2012. – Вип. LIХ. – Ч. ІІ. – С. 41 – 47.
44. Gunnarsson B.-L. Language for Special Purposes / Britt-Louise Gunnarsson
// Second language education; [ed. by G. Richard Tucker, David Corson]. –
Dordrecht – London: Kluwer Academic, 1997. – P. 105 – 120.
45. Родигіна І. В. Компетентнісно-орієнтований підхід до навчання /
І. В. Родигіна. – Харків : Основа, 2006. – 96 с.
46. Egan K. Individual development and the curriculum / Kieran Egan. –
London: Hutchinson, 1986. – 174 p.
47. Ohta A. S. Second language acquisition processes in the classroom: learning
Japanese / Amy Snyder Ohta. – Mahwah, N.J. – London: Lawrence Erlbaum
Associates, 2001. – 298 p.
48. Вайноренє І. П. Ділова гра як метод формування іншомовної комунікативної компетенції студентів юридичних спеціальностей / І. П. Вайноренє //
Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Ч. 2 (18). – С. 110 – 114.М
49. Treadwell D. Public relations writing: principles in practice / Donald
Treadwell, Jill B. Treadwell. – Thousand Oaks, CA. – London: SAGE, 2005. – 517 p.
50. Chomsky N. Language and mind / Noam Chomsky. – Cambridge:
Cambridge University Press, 2006. – 190 p.
51. Ek J. A. van. Threshold Level Cambridge / J. A. van Ek, J. L. M. Trim. –
London : CUP, 1992. – 104 p.
52. Кіш Н. В. Психолого-педагогічні особливості формування культури
іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н. В. Кіш //
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2012. – № 5 (240). –
Ч. І. – С. 76 – 85.М
53. Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної
компетенції студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів /
Оксана Тинкалюк // Вісник Львівського університету. Серія: педагогічна. –
2008. – Вип. 24. – С. 53 – 63.
54. Building communication theories: a socio/cultural approach / [edited by Fred
L. Casmir]. – London: Routledge, 2011. – 321 p.
MONOGRAPH

71

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

55. Морська

Л. І.

Комунікативна

Book 7.Part 1

компетенція

особистості

в

міжкультурному середовищі / Л. І. Морська // Науковий вісник Волинського
національного університету імені Лесі Українки: Лінгвістичні та методичні
проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ. – Луцьк, 2011. – Вип. 5. –
Ч. 2. – С. 191 – 193.
56. Тарнопольський О. Б. Аспектний підхід до навчання англійської мови
для спеціальних цілей у немовних ВНЗ / О. Б. Тарнопольський, З. М. Корнєва //
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – 2011. – Вип. 18. – С.
231 – 239.
57. Гришкова Р.О. Формування іншомовної соціокультурної компетенції
студентів нефілологічних спеціальностей: монографія / Р. О. Гришкова. –
Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 424 с.
58. Finegan E. Language: its structure and use / Edward Finegan, Niko Besnier.
– San Diego – London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. – 546 p.
59. Ковальчук І. В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної
комунікативної культури особистості / І. В. Ковальчук // Проблеми сучасної
психології. – 2012. – Вип. 15. – С. 275 – 285.М
60. Buller P. F. Managing organizations and people : cases in management,
organizational behavior, and human resource management / Paul F. Buller, Randall S.
Schuler. – Cincinnati: South-Western College Publishing, 2000. – 377 p.
61. Moore A. The good teacher: dominant discourses in teacher education / Alex
Moore. – London: Routledge Falmer, 2004. – 191 p.
62. Ennis C. D. The influence of teachers’ educational beliefs on their
knowledge organization / Catherine D. Ennis, Donetta J. Cothran, Susan J. Loftus //
Journal of Research and Development in Education. – 1997. – № 30. – P. 73 – 86.
63. Payne E. Developing essential study skills / Elaine Paine, Lesley Whittaker.
– Harlow – New York: FT Prentice Hall, 2006. – 401 p.
64. Hutchby I. Conversation analysis / Ian Hutchby, Robin Wooffitt. –
Cambridge: Polity, 2008. – 260 p.
65. Barker A. Improve your communication skills / Alan Barker. – London:
Kogan Page, 2010. – 200 p.
MONOGRAPH

72

ISBN 978-3-949059-36-0

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

66. Ediger M. Teaching Social Studies Successfully / Marlow Ediger,
B. Bhaskara Rao. – New Delhi: Discovery Publishing House, 2003. – 296 p.
67. Becoming a teacher educator: theory and practice for teacher educators / [ed.
by Anja Swennen, Marcel van der Klink]. – Dordrecht – London: Springer, 2009. –
237 p.
68. Морська Л.І. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх
учителів іноземних мов до використання інформаційних технологій у
професійній діяльності: дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04; 13.00.02 / Лілія
Іванівна Морська; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. –
573 с.
69. Stolley K. S. The basics of sociology / Kathy S. Stolley. – Westport –
London : Greenwood Press, 2005. – 302 p.
70. Пьянив В.С.Создание тьютором образовательного маршрута учащегося
/В.С. Пьянив

// Вестник

Московского

государственного

областного

университета. Серия: Педагогика, 2010. – № 1. – С. 220 – 222.
71. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії педагогіки: навч.-метод.
посіб. / За ред. А.М. Бойко. – К.: ІЗМН, Полтава: АСМІ, 2004. – Ч. 2. – 504 с.
72. Дреер А.М.

Преподавание

в

средней

школе

США:

Проблемы

начинающих учителей: Пер. с англ. / Адам М. Дреер; Общ. ред. и вступ. ст. В.Я.
Пилиповского. – М.: Прогресс, 1983. – 287 с.
73. Беспалько

В.П.

Слагаемые

педагогической

технологии

В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

MONOGRAPH

73

ISBN 978-3-949059-36-0

/

The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021

Book 7.Part 1

SCIENTIFIC EDITION
MONOGRAPH

ENTWICKLUNG DER SOZIOKULTURELLEN SPHÄRE UND
DES GESUNDHEITSSYSTEMS IN DER MODERNEN
GESELLSCHAFT

THEORETISCHER NACHWEIS DER FREMDSPRACHLICHEN KOMMUNIKATIVEN KOMPETENZ
VON KADETTEN MILITÄRISCHER HOCHSCHULEN

THE DEVELOPMENT OF THE SOCIO-CULTURAL SPHERE AND THE HEALTH CARE
SYSTEM IN MODERN SOCIETY

THEORETICAL RATIONALE FOR FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF HIGHER
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS
BOOK 7. PART 1
Authors:

Yefimova O.M., Zhytska S.A.

The monograph is included in
International scientometric databases

500 copies
October, 2021
Published:

ScientificWorld -NetAkhatAV
Lußstr 13,
Karlsruhe, Germany

in conjunction with Institute «SE&E»

Monograph published in the author's edition

e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education

MONOGRAPH

74

ISBN 978-3-949059-36-0

