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Перова С.В. 

СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ У ВНЗ 

 

Представлено структуру професійної компетентності викладача іноземної мови та перекладу у ВНЗ з позицій 

компетентнісно орієнтованої освіти. Автором виділено компоненти ключових, загальнопрофесійних та спеціальних 

компетентностей викладача іноземної мови та перекладу. 

 

Головними інструментами викладача іноземної мови та перекладу у ВНЗ у сфері освіти та виховання 

молодого покоління постають слово та мовлення як акумулятори моральних, духовних, культурних, естетичних 

цінностей особистості. Саме викладач-філолог, який має фундаментальні знання з іноземної мови й літератури 

в поєднанні з традиціями національного виховання, характеризується розвиненим світоглядом і 

світосприйняттям, творчим мисленням, мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям, повинен, використовуючи 

можливості свого предмета, формувати в майбутніх фахівців не лише предметні, а й універсальні, тобто 

ключові компетентності, та виховувати їх як особистості, компетентні в різних сферах життя. Для цього й сам 

викладач ВНЗ повинен мати достатньо високий рівень розвитку таких компетентностей. 

Поняття компетенції/компетентності значно ширше понять знання, уміння, навички, є системними і 

багатокомпонентними, тому що включають спрямованість особистості (мотивацію, ціннісні орієнтації тощо), її 

здатності долати стереотипи, відчувати проблеми, виявляти проникливість, гнучкість мислення; характер – 

самостійність, цілеспрямованість, вольові якості.  

У своїй роботі ми дотримуємося такої думки, що компетентність – це спеціальним шляхом структуровані 

набори знань, умінь, навичок і ставлень, які набуваються в процесі навчання й дають змогу людині визначати й 

розв’язувати в різноманітних ситуаціях проблеми, характерні для певного кола діяльності. Компетенцію ми 

розглядаємо за З. Курлянд як „внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення 

програми (алгоритми) дій, системи цінностей і ставлень), що потім виявляються в компетентностях людини як 

актуальні, діяльнісні прояви» [1, с. 450]. Ці компетентності, виявляючись у поведінці людини, перетворюються 

в її особистісні якості, властивості та, відповідно, стають компетентностями, які характеризуються 

мотиваційними, смисловими й регуляторними складниками, поряд з когнітивними (тобто знаннями) та 

досвідом [Там само]. Компетенцію в контексті нашої роботи ми розглядаємо також і як певний інтегрований 

результат, який включає до свого складу всі традиційні результати освіти. 

Професійну компетентність викладача іноземної мови та перекладу у ВНЗ, на нашу думку, можна 

трактувати як інтегральну особистісну якість, що характеризує його здатність до розв’язання професійних 

проблем і типових професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної діяльності, з 

використанням знань, умінь, навичок і нахилів, освітнього й життєвого досвіду, цінностей. Ми вважаємо, що 
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сутнісними компонентами професійної компетентності такого фахівця є ключові, загальнопрофесійні та 

спеціальні компетентності. Ключові компетентності є загальними для сучасних спеціалістів різних профілів; 

загальнопрофесійні компетентності є базовими для всіх спеціалістів педагогічного профілю; спеціальні 

компетентності зумовлені предметною сферою викладача ВНЗ. 

Кожен викладач ВНЗ, як і будь-який фахівець, повинен володіти певним набором ключових 

компетентностей. Однак під час занурення особистості до певного професійного контексту ці компетентності 

набувають конкретизації, зумовленої професійними функціями людини. Ключові компетентності, таким чином, 

знаходять своє втілення в загальнопрофесійних компетентностях, а останні, у свою чергу, конкретизуються у 

зв’язку з об’єктом діяльності – у нашому випадку, у діяльності в сфері іноземної філології та перекладу. Отже, 

можемо говорити про послідовне підпорядкування елементів професійної компетентності фахівців, де 

науніверсальнішим, базисним компонентом є ключові компетентності, а частковим – формування спеціальних 

компетентностей. 

Ключові (універсальні, соціально-особистісні, загальні) компетентності набувають сьогодні особливого 

значення. Вони необхідні для здійснення будь-якої професійної діяльності. Ключові компетентності пов’язані з 

успіхом особистості в рухливому, постійно мінливому світі. Вони проявляються в здатності людини 

вирішувати професійні завдання, використовуючи інформацію, комунікацію, соціально-правові основи 

поведінки в суспільстві тощо. До ключових компетентностей викладача іноземної мови та перекладу ми 

відносимо такі, як інформаційну, міжкультурну комунікативну, соціально-правову, діяльнісну та 

компетентність самовдосконалення. 

Загальнопрофесійні (базові, загальногалузеві) компетентності відбивають специфіку певної професійної 

діяльності (педагогічної, інженерної, медичної, юридичної тощо). Для фахівця-педагога загальнопрофесійними 

є компетентності, необхідні для здійснення діяльності вчителя в контексті вимог, які висуваються до системи 

освіти на певному етапі розвитку суспільства. Для викладача іноземної мови та перекладу ВНЗ 

загальнопрофесійними є когнітивна, психологічна, управлінська, конструктивна, дослідницька, дидактична, 

технологічна, прогностична компетентності. 

Спеціальні (академічні, предметні, загальнопредметні) компетентності відбивають специфіку конкретної 

предметної чи позапредметної сфери професійної діяльності. Цей вид компетентностей є реалізацією базових та 

ключових компетентностей у галузі певної навчальної дисципліни, предмета, тобто в конкретній сфері 

професійної діяльності. У структурі спеціальних компетентностей викладача іноземної мови та перекладу ВНЗ 

виділяються науково-методична та комунікативна, яка, у свою чергу, включає до свого складу лінгвістичну, 

прагматичну, предметну, трансляційну компетенції, а також фахова компетентність перекладача. Зазначимо, що 

у філологічній галузі склалася тенденція оперувати поняттям „компетенція», а не „компетентність». 

Таким чином, усі три типи компетентностей, без сумніву, взаємопов’язані та розвиваються одночасно, 

разом вони проявляються в процесі вирішення життєво важливих професійних завдань різного рівня складності 

та в різних контекстах освітнього простору. Це утворює індивідуальний стиль педагогічної діяльності 

викладача іноземної мови та перекладу у ВНЗ та забезпечує сформованість професійної компетентності як 

певної цілісності, як інтегративної особистісної характеристики фахівця, його компетентнісної моделі.  
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Представлена структура профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка и перевода в 
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Perova S. Structure of the professional competence of teachers of foreign languages and translation in universities. 

The structure of the professional competence of the foreign language and translation lecturer of the higher educational 

establishment are given according to the viewpoint of the competence-based education. The author presents the components of 

the key, general professional and special competences of the foreign language and translation lecturer. 

 

Постоян Т.Г. 

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ 

 

Обгрунтовано необхідність компетентнісного підходу в системі професійної освіти. Компетентність 

розглядається як інтегративна якість, що утворена цільовим набором компетенцій, особистісними якостями та 

властивостями людини.  

Ключові слова: ринок праці, освітня система, професійна освіта, компетенції, компетентність, адаптивна 

модель фахівця. 
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