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СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 
Головна мета навчання у студентів технічних 

спеціальностей полягає у формуванні комунікативної 
компетенції, базою для якої є вміння, що ґрунтуються на основі 
мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції 
залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань та 
умінь. 

Основними є такі комунікативні вміння: 
- Здійснювати мовленнєве спілкування усно (у 

монологічних і діалогічних формах); 
- Розуміти на слух зміст технічних текстів; 
- Читати й розуміти технічні тексти різних рівнів і видів, 

розглядаючи їх як джерело інформації і як засіб оволодіння нею; 
- Здійснювати спілкування у писемній формі відповідно до 

поставлених завдань; 
- Адекватно використовувати досвід, набутий у процесі 

вивчення рідної мови, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
оволодіння іноземною мовою [1,16-22]. 

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі 
взаємозв'язку мовленнєвого, соціокультурного, 
соціолінгвістичного і мовного розвитку студентів відповідно до 
їхніх вікових особливостей та інтересів на кожному етапі 
оволодіння іноземною мовою і складається з: 

- Мовної (лінгвістичної) компетенції, що забезпечує 
оволодіння студентами мовним матеріалом технічної специфіки 
із метою використання його в усному та писемному мовленні; 

- Соціолінгвістичної компетенції, що забезпечує 
формування вмінь користуватися у процесі спілкування зразками, 
особливими правилами мовленнєвої поведінки характерними для 
країни, мова якої вивчається; 



- Прагматичної компетенції, що пов'язана зі знаннями 
принципів, за якими висловлювання організовуються, 
структуруються, використовуються для здійснення 
комунікативних функцій та узгоджуються згідно з 
інтерактивними схемами [2,47-53]. 

Основною формою навчання іноземної мови є урок. Але 
оволодіння нею відбувається не тільки на уроці, тому органічне 
поєднання його з домашньою та позакласною роботою 
забезпечує ефективне формування комунікативних навичок і 
вмінь, сприяє розвитку студентів самостійності, комунікативно-
пізнавальної й соціальної активності. 

Протягом роботи з студентами викладач ставить завдання, 
які постійно прагне реалізовувати: 

1. Уведення і використання нових методик навчання; 
2. Створення сучасної навчальної бази для викладання 

англійської мови та прагнення забезпечити студентів 
навчальними посібниками; 

3. Застосування індивідуального підходу. 
Ці та  багато інших завдань постають перед учителями 

англійської мови не випадково. Працюючи згідно з програмами, 
вчитель повинен вносити різні зміни до них залежно від рівня 
сформованості навчального колективу. За навчання відповідають 
як вчителі, так і студенти, що приходять у навчальний заклад, 
мають різні здібності. В одних студентів відчувається потужна 
мотивація до вивчення мови, а про інших цього не скажеш. Тому 
пропонуючи завдання як на уроці, так і в після урочний час, 
викладач часто використовує індивідуальний підхід до кожного 
студента [3,110-115]. 

Саме тому на уроках учителі повинні постійно змінювати 
методи і види навчальної діяльності, щоб студентам завжди було 
цікаво вчитися. Більшість підручників англійської мови не 
пропонують такої різноманітності. Тому викладач прагне 
змінювати завдання, робити їх практичнішими, які б заохочували 
до спілкування. 

Широкий спектр видів робіт на уроках технічних 
спеціальностей у значній мірі сприяє задоволенню потреб 
студентів. Учитель повинен дати кожному студентові можливість 
проявити себе у різних ситуаціях. Робота в парах, групах, 



дискусії, діалоги. 
Учитель повинен ставитися до своїх студентів як до 

особистостей, даючи їм можливість навчатися у належних темпі, 
силі та манері. Терпіння і похвала за невеликі успіхи й 
досягнення часто надихають продовжувати навчатися, робити 
інші спроби, не опускати рук до того часу, поки не буде 
досягнуто хорошого результату. 

Таким чином, при відповідному та відповідальному підборі 
навчального матеріалу до кожної теми уроку з технічних 
спеціальностей відчуватиметься збільшення зацікавленості 
студентів і прагнення здобути кращі знання. Підсумовуючи всі 
факти, хочеться зазначити, що викладач прагне дати студентам 
всебічні, вичерпні, корисні і практичні можливості оволодіння 
англійською мовою [4,35-38]. 
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