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Сьогодні першочерговим завданням вищої 
професійної освіти, яке поставили перед нею 
відносини ринкової економіки, що стрімко роз-
виваються, є підготовка конкурентоспромож-
ного фахівця, здатного орієнтуватися в стрім-
кому потоці наукової і технічної інформації. 
Конкурентоспроможність сучасного фахівця 
визначається не тільки його високою квалі-
фікацією у професійній сфері, а й готовністю 
вирішувати професійні завдання в умовах іншо-
мовної комунікації. 

Знати англійську мову сьогодні абсолютно 
необхідно для кожної освіченої людини і хоро-
шого фахівця.

Особливо важлива англійська мова для 
ефективної роботи бізнесу, оскільки багато 
українських фірм співпрацюють з іноземними 
партнерами.

Ключові слова: іноземна мова, засоби кому-
нікації, освіта, побудова кар’єри, професійна ді-
яльність, компетенція, технологія навчання

Аналіз дослідження
Аналіз зарубіжних і українських джерел 

показав, що сьогодні не існує загально-
визнаного визначення терміна «компетен-
ція». Поряд з цим виникає ідея фактора 
конкурентоспроможності або папки інди-
відуальних досягнень сучасного фахівця, 
що стає все більш популярним у нашій 
країні останнім часом. На Заході його на-
зивають портфоліо і говорять про нього 
як про один з основних освітніх трен-
дів останнього десятиліття. Більше того, 
стверджується, що освіта XXI століття – це 
«школа портфоліо» і ідея портфоліо, або 
фактора конкурентоспроможності, висту-
пає як один з істотних елементів модерні-
зації освіти, що відбувається по всьому сві-
ту. У нашій країні, кажучи про папку або 
портфелі особистості, частіше за все мають 
на увазі простий збір усіх досягнень цієї 
особистості і новий спосіб їх оцінки. У цей 
час під впливом загальносвітових інтегра-
ційних процесів виникла необхідність роз-
витку у майбутніх фахівців таких якостей, 
як ініціативність, підприємливість, про-
фесійна мобільність, вміння адаптуватися 
до умов, що змінюються, здатність до між-
культурних контактів у соціальній і профе-
сійній сферах.

Чимало питань цієї проблеми висвітлено 
у працях відомих учених, з-поміж яких: Ко-
лесник Анастасія Олександрівна, Волкова 
Світлана Олександрівна, Горбина Марина 
Олександрівна, Супрунов Семен Євгенович.

Постановка проблеми
Сьогодні першочерговим завданням ви-

щої професійної освіти, яке поставили пе-
ред нею відносини ринкової економіки, що 
стрімко розвиваються, є підготовка конку-
рентоспроможного фахівця, здатного орієн-
туватися в стрімкому потоці наукової і тех-
нічної інформації. Конкурентоспроможність 
сучасного фахівця визначається не тільки 
його високою кваліфікацією у професійній 
сфері, а й готовністю вирішувати професійні 
завдання в умовах іншомовної комунікації. 
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Виклад основного матеріалу
Сучасні умови життя, вимоги до майбут-

нього спеціаліста, нові прийоми прийнят-
тя на роботу вимагають пошуку нових під-
ходів до підготовки майбутнього фахівця. 
Володіння іноземною мовою стає необхід-
ною якістю особистості. Науково-технічний 
прогрес, що призвів до інформаційного ви-
буху, зумовив залучення зростаючого чис-
ла фахівців до безпосереднього здійснення 
міжнародних науково-технічних відносин і 
розширення культурних і ділових контак-
тів. 

Спеціаліст повинен бути широко еру-
дований, володіти методологією наукової 
творчості, сучасними інформаційними тех-
нологіями добування нової інформації і 
можливістю її обміну в професійній сфері як 
рідною, так і іноземною мовою. 

Вивчення іноземної мови у  ВНЗ розгля-
дається як обов`язковий компонент профе-
сійної підготовки фахівця з вищою освітою. 
Сучасна концепція мовної освіти у ВНЗ 
передбачає створення такої системи під-
готовки фахівця, яка дозволить йому легко 
адаптуватися до динамічно мінливих умов 
професійної діяльності, тобто націлена на 
професійно-орієнтоване навчання іноземної 
мови, що диктується особливостями майбут-
ньої професії або спеціальності. Воно перед-
бачає поєднання оволодіння професійно-
орієнтованої іноземної мови з розвитком 
якостей студентів, знанням культури країни 
мови, що вивчається і здобуттям спеціаль-
них навичок, заснованих на професійних і 
лінгвістичних знаннях. Професійно-орієн-
товане навчання іноземної мови визнається 
сьогодні пріоритетним напрямком в онов-
ленні освіти. 

З`явилася нагальна потреба по-новому 
поглянути на процес навчання взагалі і на 
навчання іноземної мови зокрема. Іншомов-
не спілкування стає істотним компонентом 
професійної діяльності фахівців. Аналіз пе-
дагогічних науково-методичних джерел по-
казав, що існує безліч методичних напрям-
ків і технологій навчання іноземної мови у 
немовних ВНЗ. У цей час ставиться завдан-
ня не тільки оволодіння навичками спілку-
вання іноземною мовою, а й придбання спе-
ціальних знань за фахом. 

У зв`язку з цим  стандарт освіти вима-
гає урахування фахової специфіки при ви-
вченні іноземної мови , його націленості на 
реалізацію завдань майбутньої професійної 
діяльності випускників. Наявність лінгвіс-
тичних знань дає можливість бути в курсі 
всього нового, що видається в професійній 
галузі, озброює досягненнями світової на-
уки, сприяє використанню їх у практиці. 
Розвиток міжнародних відносин, взаємо-
проникнення культур, а також науково-
технічна співпраця диктують необхідність 
звернутися до проблеми формування кому-
нікативних умінь. На сучасному етапі між-
культурний, науковий обмін та професійні 
контакти здатні здійснювати лише ті фа-
хівці, які залучені до іншомовних культур. 
Формування комунікативної компетенції 
відбувається за допомогою вивчення іно-
земних мов у процесі ознайомлення з на-
ціональними особливостями, історією, со-
ціальними нормами поведінки країн, мови 
яких вивчаються, а також природою між-
культурних конфліктів і способами їх вирі-
шення.

Висновок
Знати англійську мову сьогодні абсо-

лютно необхідно для кожної освіченої лю-
дини і хорошого фахівця. Що ж стосується 
кар`єри людини, знайти престижну робо-
ту без знання англійської мови ще мож-
ливо, але стає все складніше. Роботодавці 
вважають за краще приймати фахівців зі 
знанням англійської мови. Та й кар`єрний 
ріст буде забезпечений, роботодавець за-
вжди надасть перевагу фахівцеві, який во-
лодіє міжнародною мовою. Особливо важ-
лива англійська мова для ефективної ро-
боти бізнесу, оскільки багато українських 
фірм співпрацюють з іноземними партне-
рами.
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SUMMARY 
Today, the primary task of higher professional 

education, which was set before it by the relations of 
a rapidly developing market economy, is to train a 
competitive specialist who is able to navigate in the 
rapid flow of scientific and technical information. 
The competitiveness of a modern specialist is deter-
mined not only by his high qualification in the pro-
fessional sphere, but also by his readiness to solve 
professional problems in the conditions of foreign 
language communication. 

Knowledge of English today is absolutely nec-
essary for every educated person and a good spe-
cialist. 

English is especially important for effective 
business, as many Ukrainian companies work with 
foreign partners. 

Keywords: foreign language, means of commu-
nication, education, career-building, professional 
activity, competence, learning technology.
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