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Анотація. Сучасна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі у вищих навчальних закладах покликана
забезпечити отриманнѐ системних знань, напрацяваннѐ фахових умінь і навичок, що будуть становити основу
компетентної підготовки та формуваннѐ готовності до виконаннѐ професійних обов’ѐзків. Основними професійними
функціѐми фахівців авіаційної галузі ю – забезпеченнѐ безпечного, регулѐрного і впорѐдкованого руху повітрѐних судів.
Цей вид професійної діѐльності, у ѐкій фахівець повинен дотримуватисѐ всіх правил безпеки та забезпечувати чіткість у
дотриманні правил та інструкцій не лише на рідній мові, а, насамперед, на міжнародній мові авіації – англійській. Відтак,
на окрему увагу заслуговую окресленнѐ особливостей здійсненнѐ іншомовної освіти фахівців авіаційної галузі,
конкретизація труднощів та окресленнѐ етапності такої підготовки, що становить мету представленого у даній статті
дослідженнѐ.
Провідними методами у реалізації мети дослідженнѐ виступаять: теоретичне узагальненнѐ проблеми
іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі; окресленнѐ специфіки іншомовної підготовки (питаннѐ
відбору змісту навчального матеріалу, визначеннѐ лексичного мінімуму, аудіявальна компетентність тощо) шлѐхом
розробки окремих методичних рекомендацій та формуляваннѐ висновків щодо перспективності запровадженнѐ
сформульованих рекомендацій.
Результати проведеного теоретико-методичного аналізу засвідчили, що ефективним механізмом реалізації
завдань іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі ю формуваннѐ комунікативної компетентності у
контексті дисциплін гуманітарного циклу, зокрема іншомовного блоку іншомовного (вивченнѐ англійської, іспанської та
інших іноземних мов), передбачаю дотриманнѐ таких методичних рекомендацій: 1) результати навчаннѐ на кожному
занѐтті повинні бути зоріюнтовані на формуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності; 2) зміст навчальної
іншомовної дисципліни маю бути акцентованим формуваннѐ знаннѐ лексичного мінімуму майбутніх фахівців, ѐкий
забезпечуватиме розуміннѐ ними команд, вказівок, рекомендації, професійних та технічних інструкцій тощо; 3)
організаціѐ навчального процесу повинна забезпечувати постійну активну позиція студентів у навчанні через
системне запровадженнѐ інтерактивних комунікативних технологій.
Ключові слова: фахівці авіаційної галузі; іншомовна підготовка; іншомовна комунікативна компетентність;
авіаційні спеціальності.
Аннотация. Современнаѐ подготовка будущих специалистов авиационной отрасли в высших учебных
заведениѐх призвана обеспечить получение системных знаний, выработки профессиональных умений и навыков,
которые будут составлѐть основу компетентной подготовки и формированиѐ готовности к выполнения
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профессиональных обѐзанностей. Основными профессиональными функциѐми специалистов авиационной отрасли
ѐвлѐетсѐ - обеспечение безопасного, регулѐрного и упорѐдоченного движениѐ воздушных судов. Этот вид
профессиональной деѐтельности, в которой специалист должен соблядать все правила безопасности и обеспечивать
четкость в соблядении правил и инструкций не только на родном ѐзыке, а прежде всего на международном ѐзыке
авиации - английском. Следовательно, отдельного вниманиѐ заслуживает определение особенностей осуществлениѐ
иноѐзычного образованиѐ специалистов авиационной отрасли, конкретизация проблем и определение этапности такой
подготовки, составлѐет цель представленного в данной статье исследованиѐ.
Ведущими методами в реализации цели исследованиѐ выступаят: теоретическое обобщение проблемы
иноѐзычной подготовки будущих специалистов авиационной отрасли; определение специфики иноѐзычной подготовки
(вопросы отбора содержаниѐ учебного материала, определение лексического минимума, Аудиальные компетентность и
т.д.) путем разработки отдельных методических рекомендаций и формулирование выводов о перспективности
внедрениѐ сформулированных рекомендаций.
Результаты проведенного теоретико-методического анализа показали, что эффективным механизмом
реализации задач иноѐзычной подготовки будущих специалистов авиационной отрасли ѐвлѐетсѐ формирование
коммуникативной компетентности в контексте дисциплин гуманитарного цикла, в частности иноѐзычного блока
иноѐзычного (изучение английского, испанского и других иностранных ѐзыков), регулируетсѐ следуящими методических
рекомендаций: 1) результаты обучениѐ на каждом занѐтии должны быть ориентированы на формирование иноѐзычной
коммуникативной компетентности; 2) содержание учебной иноѐзычной дисциплины должно быть акцентированным
формированиѐ знаниѐ лексического минимума будущих специалистов, который будет обеспечивать понимание ими
команд, указаний, рекомендации, профессиональных и технических инструкций и тому подобное; 3) организациѐ
учебного процесса должна обеспечивать постоѐннуя активнуя позиция студентов в обучении через системное введение
интерактивных коммуникативных технологий.
Ключевые слова: специалисты авиационной отрасли; иноязычная подготовка; иноязычная коммуникативная
компетентность; авиационные специальности.
Abstract. Abstract. The current training of future aviation specialists in higher education institutions is intended to
ensure the acquisition of systematic knowledge, skills development and skills that will form the basis for competent training and
preparation for professional duties. The main professional functions of the aviation industry specialists are to ensure the safe,
regular and orderly movement of aircraft. This kind of professional activity in which the specialist must adhere to all safety rules
and ensure clarity in compliance with the rules and instructions not only in his native language, but above all in the international
language of aviation - English. Therefore, the special attention deserves attention to the features of the implementation of
foreign language education specialists in the field of aviation, the specification of the difficulties and outline the phases of such
training, which is the goal presented in this article of the study.
The leading methods in the realization of the research goal are: theoretical generalization of the problem of foreign
language training of future specialists in the aviation industry; outline the specifics of foreign language training (the issue of
selecting the content of the teaching material, determining the lexical minimum, listening competence, etc.) by developing
separate methodological recommendations and formulating conclusions on the prospects of implementation of the formulated
recommendations.
The results of the theoretical and methodological analysis showed that an effective mechanism for the implementation
of the tasks of foreign language training of future specialists in the aviation industry is the formation of a communicative
competence in the context of disciplines of the humanitarian cycle, in particular the foreign language unit of another language
(study of English, Spanish and other foreign languages), observes the following methodological recommendations: 1) the results
of training at each lesson should be oriented towards the formation of a foreign language communicative competence; 2) the
content of the educational foreign language discipline should be accented with the formation of knowledge of the lexical
minimum of future specialists, which will provide understanding of their teams, instructions, recommendations, professional and
technical instructions, etc.; 3) the organization of the educational process should ensure a continuous active role of students in
learning through the systematic introduction of interactive communication technologies.
Key words: specialists of aviation branch; foreign language training; foreign language communication competence;
aviation specialties.

Постановка проблеми. Якісна професійна підготовка майбутніх фахівців різних галузей в
Україні на сучасному етапі розвитку вищої освіти не можлива без врахуваннѐ загальноювропейських
та світових вимог до професійної компетентності, пріоритетними з ѐких ю: іншомовна, цифрова та
громадѐнська підготовленість кадрів. Означені пріоритети детермінуятьсѐ, насамперед,
особливостѐми сучасного устроя світового суспільства, процесами економічної та суспільної
інтеграції, інформатизаціюя комунікативного простору кожного індивіда та потребами мирного
співіснуваннѐ у глобалізованому світі. Особливоя категоріюя фахівців, ѐкі безпосередньо беруть
участь у процесах глобалізації та комунікації ю кадри міжнародної транспортної галузі, ѐка
забезпечую найшвидші переміщеннѐ по всьому світі, зокрема фахівці авіаційної галузі. Окреслена
категоріѐ фахівців ю безпосередньоя ланкоя міжнародної суспільної комунікації, а відтак, особлива
увага у їхній професійній підготовці належить іншомовній підготовці.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблеми іншомовної підготовки
фахівців авіаційної сфери стали об’юктом досліджень провідних українських науковців: у працѐх Б.
Алѐкринського, В. Колосова, А. Пчелінова та інших представлено питаннѐ мовленнѐ авіаційних
операторів; О. Васякович дослідила проблему формуваннѐ професійної готовності майбутніх
авіадиспетчерів до веденнѐ радіообміну у нестандартних ситуаціѐх [6]. Особливим доробком у
питанні формуваннѐ мовної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі (пілоти та
авіадиспетчери) визначаютьсѐ дослідженнѐ О. Ковтун, в ѐкому представлено теоретичні та
методичні аспекти процесу професійної підготовки майбутніх працівників авіакомпаній [1].
У ювропейському контексті іншомовна освіта та комунікативна компетентність фахівців різних
галузей розглѐдаютьсѐ в різних аспектах професійної підготовки. Так, Відповідно до положень
«Хартії Ради Європи з освіти длѐ демократичного громадѐнства й освіти з прав лядини» від
11 травнѐ 2010 року «…компетентність лядини не обмежуютьсѐ лише когнітивноя складовоя; у
структуру понѐттѐ долучені функціональні аспекти професійної діѐльності (наѐвність технічних
навичок), міжособистісні характеристики (соціальні або організаційні навички) та етичні цінності
[11, c. 47-48]. Аналіз свідчить, що в переважній більшості вітчизнѐних досліджень тематика
обмежуютьсѐ вивченнѐм проблем формуваннѐ іншомовної компетентності в контексті професійної
підготовки фахівців. Водночас, на окрему увагу заслуговую також і окресленнѐ особливостей
здійсненнѐ іншомовної освіти фахівців авіаційної галузі, конкретизація труднощів та окресленнѐ
етапності такої підготовки, що становить мету представленого у даній статті дослідженнѐ.
Провідними методами у реалізації мети запропонованого дослідженнѐ виступаять:
теоретичне узагальненнѐ проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі;
окресленнѐ специфіки іншомовної підготовки (питаннѐ відбору змісту навчального матеріалу,
визначеннѐ лексичного мінімуму, аудіявальна компетентність тощо) шлѐхом розробки окремих
методичних рекомендацій та формуляваннѐ висновків щодо перспективності запровадженнѐ
сформульованих рекомендацій.
Виклад основного матеріалу. Сучасна підготовка майбутніх фахівців авіаційної галузі у
вищих навчальних закладах покликана забезпечити отриманнѐ системних знань, напрацяваннѐ
фахових умінь і навичок, що будуть становити основу компетентної підготовки та формуваннѐ
готовності до виконаннѐ професійних обов’ѐзків. Основними професійними функціѐми фахівців
авіаційної галузі ю забезпеченнѐ безпечного, регулѐрного і впорѐдкованого руху повітрѐних судів.
Цей вид професійної діѐльності, у ѐкій фахівець повинен дотримуватисѐ всіх правил безпеки та
забезпечувати чіткість у дотриманні правил та інструкцій не лише на рідній мові, а, насамперед, на
міжнародній мові авіації – англійській. Міжнародна організаціѐ цивільної авіації прийнѐла рѐд
міжнародних стандартів та рекомендацій, що регламентуять роботу пілотів, льотних екіпажів,
авіаційних диспетчерів, співробітників наземних служб та служб технічного обслуговуваннѐ, а також
вимог до безпеки та порѐдку роботи міжнародних аеропортів. Згідно з нормативними документами
Міжнародної організації цивільної авіації англійська авіаційна мова ю основноя мовоя радіообміну
[10]. Оскільки, вивченнѐ англійської авіаційної мови ю обов’ѐзковоя умовоя професійної діѐльності
майбутніх фахівців авіаційної галузі, то іншомовна підготовка (мовна та комунікативна
компетентність) ю важливим елементом професійної компетентності означеної категорії фахівців,
що визначаю готовність і здатність вести діалог ѐк на рідній, так і на англійській авіаційній мовах,
передусім, у безпосередній професійній діѐльності та у стресових ситуаціѐх зокрема. Українські
дослідники по-різному підходѐть до визначеннѐ понѐттѐ “іншомовна комунікативна
компетентність”, визначаячи його ѐк знаннѐ, уміннѐ та навички, необхідні длѐ розуміннѐ чужих і
власних програм мовленнювої поведінки, адекватних цілѐм, сферам, ситуаціѐм спілкуваннѐ, зміст
ѐких охопляю знаннѐ основних понѐть лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’ѐзку речень у тексті),
навички та уміннѐ аналізу тексту та власне комунікативні надбаннѐ *2, с. 6-7+; знаннѐ мови, високий
рівень практичного володіннѐ ѐк вербальними, так і невербальними її засобами, а також досвід
володіннѐ мовоя на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнювої ситуації [5,
c. 8]. Якщо професійна компетентність визначаютьсѐ ступенем володіннѐ клячовими, базовими
компетенціѐми [8], то іншомовна компетентність ѐк набір компетенцій вклячаю в себе: лінгвістичну
компетенція (володіннѐ мовними засобами, знаннѐ мовного матеріалу, правил його оформленнѐ
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та оперуваннѐ); тематичну компетенція (володіннѐ екстралінгвістичноя інформаціюя); прагматичну
компетенція (здатність користувача логічно пов’ѐзувати реченнѐ з метоя продукуваннѐ зв’ѐзних
відрізків мовленнѐ); соціокультурну компетенція (знаннѐ соціокультурного контексту);
компенсаторну компетенція (вміннѐ досѐгти взаюмопорозуміннѐ); навчальну компетенція (вміннѐ
користуватисѐ довідковоя літературоя та словником длѐ забезпеченнѐ адекватного засвоюннѐ
мови з метоя професійного спілкуваннѐ); комунікативну компетенція (уміннѐ спілкуватисѐ без
створеннѐ напруги з співбесідником, тобто вміннѐ співпрацявати). Отже, іншомовноя
комунікаційноя компетентністя майбутнього фахівцѐ авіаційної галузі будемо вважати ѐкість цього
фахівцѐ, що вклячаю в себе сукупність компетенцій щодо володіннѐ іноземноя (англійськоя
авіаційноя) мовоя в інтеграції з професійними знаннѐми, вміннѐми, навичками та здатність
вирішувати проблеми, ѐкі виникаять у професійному та соціокультурному мовних середовищах.
Професійна діѐльність майбутніх фахівців авіаційної галузі передбачаю постійний зв’ѐзок –
авіадиспетчера із членами екіпажу, пілотів з авіадиспетчером та пасажирами тощо. Так, радіообмін
інформації вимагаю від обох сторін авіаперельотів розвинених іншомовних комунікативних умінь,
ѐкі маять в обов’ѐзковому порѐдку бити сформовані під час професійного навчаннѐ, що також
визначаю іншомовну комунікативну компетентність авіапрацівників, ѐк клячову професійної
компетентності фахівців авіаційної галузі. Згідно із результатами досліджень О. Пітелѐ у сучасній
авіації виокремляять такі лінгвістичні аспекти веденнѐ радіообміну, ѐк: лаконічність;
однозначність; відносна свобода побудови висловляваннѐ; типова фразеологіѐ; максимальне
використаннѐ стандартних слів і фраз; чітка та зрозуміла вимова; уникненнѐ багатослів’ѐ в
стандартних умовах; використаннѐ нестандартних мовних одиниць у нестандартних ситуаціѐх [4, с.
192]. Оскільки в процесі вивченнѐ англійської мови майбутніми фахівцѐми авіаційної галузі
важливим методичним аспектом ю врахуваннѐ такої специфіки професійної комунікації, то змістом
іншомовної підготовки маю бути передбачено вивченнѐ такого виду лексики та особливостей її
застосуваннѐ.
Дослідженнѐ питаннѐ іншомовної комунікативної підготовки вказуять на важливість її у
структурі професійної компетентності фахівців авіаційної галузі. Так, у концептуальної моделі SHEL
(Software, Hardware, Environment, Liveware) дисципліна «Іноземна мова» (ІМ) функціоную в
декількох інтерфейсах. В інтерфейсі суб’юкт – об’юкт ІМ функціоную в технічному забезпеченні
іноземного літака, маркуванні на приладах. У суб’юктно-процедурному інтерфейсі ІМ виѐвлѐютьсѐ в
нормативних документах, інструкціѐх щодо виконаннѐ польотів, контрольних переліках,
стандартних експлуатаційних правилах та програмному забезпеченні. Найбільш вагоме значеннѐ
маю інтерфейс суб’юкт – суб’юкт, оскільки він передаю комунікація між пілотом та диспетчером, а це
обов’ѐзкове використаннѐ ІМ на міжнародних повітрѐних трасах. У документі 9835 ІСАО зазначено,
що у трьох катастрофах, ніби відмінних за своюя суття (зіткненнѐ літаків на землі, повне
виробленнѐ палива, зіткненнѐ літака з землея) 800 лядей загинуло через недостатній рівень
володіннѐ екіпажем англійськоя мовоя [3, с. 195].
Міжнародноя організаціюя цивільної авіації (ІСАО) розроблено систему обов’ѐзкового
тестуваннѐ з англійської мови за шестирівневоя шкалоя, в ѐкій визначено шість параметрів рівнѐ
володіннѐ англійськоя мовоя: вимова; структура; словниковий запас; швидкість мовленнѐ;
розуміннѐ; взаюмодіѐ зі співрозмовником. За ціюя шкалоя четвертий рівень прийнѐто вважати за
робочий з такими вимогами [9].
1. Вимова, наголос, ритм та інтонаціѐ знаходѐтьсѐ під впливом рідної мови, але тільки іноді
заважаять легкості розуміннѐ.
2. Основні граматичні структури та моделі речень використовуятьсѐ творчо і звичайно
добре контроляятьсѐ. Помилки можуть виникати, особливо в незвичайних та несподіваних
умовах, але рідко заважаять розуміння.
3. Обсѐг та точність лексичних одиниць звичайно відповідаять умовам длѐ ефективного
спілкуваннѐ на загальні, конкретні та пов’ѐзані з роботоя теми. Коли словникового запасу
недостатньо в незвичайних та несподіваних умовах, часто успішно використовуютьсѐ
перефразуваннѐ.
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4. Темп мовленнѐ достатній, може бути зниженнѐ швидкості з переходу від шаблонного та
розповідного мовленнѐ до спонтанної бесіди, але це не заважаю ефективному спілкування.
Обмежено використовуятьсѐ дискурсивні маркери та сполучні слова. Заповнявачі мовленнѐ не
заважаять.
5. Розуміннѐ цілком правильне на загальні, конкретні та пов’ѐзані з роботоя теми, коли
використовуютьсѐ акцент чи варіант мови. Коли мовець зустрічаютьсѐ з лінгвістичноя або
ситуативноя складністя, чи несподіваним поворотом подій, розуміннѐ може бути сповільнене чи
потребувати додаткових роз’ѐснявальних стратегій.
6. Відповіді звичайно негайні, влучні та інформативні. Обмін репліками може бути
ініційований чи підтриманий, коли траплѐютьсѐ неочікуваний поворот подій. З очевидним
нерозуміннѐм мовець справлѐютьсѐ, використовуячи стратегії з перевірки, запиту чи з’ѐсуваннѐ [3].
Практика вітчизнѐних вузів пропоную різні форми організації іншомовної підготовки
майбутніх фахівців. Зазначимо, що (окрім класичних лекцій, семінарів та практичних занѐть широко
практикуютьсѐ практика і навчаннѐ у центрах професійної підготовки, відвідуваннѐ ѐких передбачаю
своюрідне «зануреннѐ» майбутніх фахівців авіації у безпосередня професійну практику на
летовищах та створяятьсѐ ситуації іншомовної комунікації. Отже, в методичному блоці у процесі
організації взаюмодії студентів з викладачем та між собоя важливо здійснявати таку постановку
завдань, ѐкі передбачаять формуваннѐ конкретних іншомовних комунікативних навичок, таких ѐк:
сповіщеннѐ та інформуваннѐ пілота (чи авіадиспечера) іноземноя мовоя (найчастіше англійськоя),
повідомленнѐ команди (вказівок), розуміннѐ та правильна інтерпретаціѐ отриманих команд чи
вказівок, ѐкі формуять мінімум іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців
авіаційної галузі. Це означаю, що в переліку освітніх результатів кожної форми організації (семінар,
лекціѐ, практичне занѐттѐ) окрім суто навчальних завдань маять бути сформульовані ще й такі, що
спрѐмовані на:
- залученнѐ студента до активної іншомовної комунікативної діѐльності, що
супроводжуютьсѐ внутрішньоя розумовоя активністя (паралельно з освоюннѐм мовник знань
студент формую мовленнюві навички, та систему цінностей, що визначаятьсѐ його професійними
обов’ѐзками);
- з пасивного споживача знань студент повинен стати активним суб’юктом освітньої
діѐльності, що забезпечую послідовну та ефективну реалізація комунікативного підходу тощо.
На практиці одніюя з основних умов формуваннѐ іншомовної комунікативної
компетентності студентів авіаційних спеціальностей ю забезпеченнѐ позитивної мотивації
оволодіннѐ студентами вміннѐми іншомовного спілкуваннѐ (професійно-пізнавальний інтерес,
позитивне ставленнѐ до навчаннѐ, потреба в професійному самовдосконаленні) на основі
формуваннѐ усвідомленнѐ значущості вивченнѐ іноземної мови (англійської авіаційної) длѐ
майбутньої професії та розуміннѐ рівнѐ відповідальності та знаннѐ мови, ѐк засобу гарантуваннѐ
безпеки авіаперельотів. З метоя формуваннѐ мотивації постаю необхідність відбору матеріалу, ѐкий
використовуютьсѐ на занѐтті, був цікавим (наприклад, цікавий текст за професійним спрѐмуваннѐм,
переглѐд відеоуривків з документальних та художніх фільмів мовоя оригіналу (англійськоя) тощо).
На окрему увагу заслуговуять методи організації взаюмодії майбутніх фахівців авіаційної галузі на
занѐтті, а саме використаннѐ колективних та групових форм роботи (ігри-конкурси, рольові та ділові
ігри, розігруваннѐ діалогів тощо).
Засвоюннѐ складників іншомовної комунікативної компетентності студентів авіаційних
спеціальностей відбуваютьсѐ результативніше в умовах інтенсивної мовленнювої діѐльності,
особливо в нових длѐ них професійно-оріюнтованих ситуаціѐх. В цьому контексті йдетьсѐ про
діѐльнісний підхід в іншомовній підготовці. Необхідно стимулявати розумово-мовленнюву
активність студентів, залучати їх до безпосередньої участі в мовленнювій діѐльності та максимально
збільшувати їхня активну участь ѐк у самостійній роботі, так і колективних формах навчальної
взаюмодії. Обов’ѐзковоя умовоя проведеннѐ бесіди іноземноя мовоя ю створеннѐ максимально
наближеної до реальної мовленнювої ситуації, ѐка спонукаю студента до самостійного
висловляваннѐ, вдосконаляю мовленнюву реакція та компенсую відсутність природного
іншомовного оточеннѐ. Створення мовленнювої ситуації під час бесіди допомагаю: використаннѐ
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тематики, близької особистим та професійним інтересам студентів; широке застосуваннѐ технічних
джерел інформації; використаннѐ наочних посібників.
Процес удосконаленнѐ іншомовної комунікативної підготовки майбутніх фахівців авіаційної
галузі передбачаю також і впровадженнѐ форм навчаннѐ, спрѐмованих на професійну діѐльність
студентів: започаткуваннѐ практики коротких інформаційних повідомлень іноземноя мовоя на
занѐттѐх з професійної підготовки; створеннѐ бази аудіоматеріалів з іноземної мови у форматі МР3
длѐ використаннѐ студентами аудіозаписів під час самостійних занѐть; використаннѐ ресурсів
центрів самостійної іншомовної підготовки та інших технічних засобів навчаннѐ іноземних мов;
використаннѐ ресурсів Інтернет з метоя адаптації слухачів до віртуального іншомовного
середовища; використаннѐ ресурсів дистанційного навчаннѐ іноземних мов, створеннѐ
електронних підручників з іноземних мов та тестуваннѐ на платформі Moodle тощо.
Одним з ефективних і провідних методів професійної підготовки фахівців авіаційної галузі ю
авіатренажер. Під час льотного навчаннѐ особливу увагу в цій школі звертаять на попередня
підготовку до польоту. У процесі переходу до нового польотного завданнѐ організовуять
тренуваннѐ на авіатренажерах длѐ досѐгненнѐ автоматизму дій у польоті. При цьому необхідно
збагнути специфіку техніки виконаннѐ кожного елемента польоту або фігури пілотажу, а післѐ
польоту обов’ѐзково проаналізувати причини допущених помилок *7]. Однак, дуже важливим ю
також вправлѐннѐ майбутніх авіапрацівників у іншомовній комунікації під час таких тренувань,
оскільки вони також передбачаять стресовий фактор та автоматизуять іншомовні комунікативні
навички майбутніх фахівців авіаційної галузі в стані стресу.
Проведений аналіз особливостей та практики формуваннѐ іншомовної комунікативної
компетентності студентів технічних спеціальностей даю підстави длѐ певних висновків: 1)
основними функціѐми іншомовної комунікативної компетентності ю інформаційна, організаційна,
експресивна; 2) одніюя з основних умов формуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності ю
мотиваціѐ; 3) оптимізаціѐ формуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності досѐгаютьсѐ
впровадженнѐм певних інноваційних форм та напрѐмків навчаннѐ; 4) процес формуваннѐ
іншомовної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі супроводжуютьсѐ багатоаспектними
проблемами теоретичного та практичного характеру; 5) іншомовна комунікативна компетентність
дозволѐю отримувати відповідну іншомовну інформація на професійні теми, використовувати її длѐ
професійного самовдосконаленнѐ, компетентно висловлявати своя думку в процесі вербальної і
невербальної взаюмодії з іншими суб’юктами професійної діѐльності.
Таким чином, можемо стверджувати, що ефективним механізмом реалізації завдань
іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі ю формуваннѐ комунікативної
компетентності у контексті дисциплін гуманітарного циклу, зокрема іншомовного блоку
іншомовного (вивченнѐ англійської, іспанської та інших іноземних мов), передбачаю дотриманнѐ
таких методичних рекомендацій: 1) результати навчаннѐ на кожному занѐтті повинні бути
зоріюнтовані на формуваннѐ іншомовної комунікативної компетентності; 2) зміст навчальної
іншомовної дисципліни маю бути акцентованим формуваннѐ знаннѐ лексичного
мінімуму майбутніх фахівців, ѐкий забезпечуватиме розуміннѐ ними команд, вказівок,
рекомендації, професійних та технічних інструкцій тощо; 3) організаціѐ навчального процесу
повинна забезпечувати постійну
активну
позиція студентів у навчанні через
системне запровадженнѐ інтерактивних комунікативних технологій.
Висновки. Результати проведеного дослідженнѐ дозволѐять констатувати, що
особливостѐми іншомовної підготовки фахівців авіаційної сфери полѐгаять у дотриманні таких
етапів:
1) Підготовчий (здійсняютьсѐ діагностика рівнів сформованості іншомовної компетентності,
іншомовної комунікативної компетентності, відбуваютьсѐ ознайомленнѐ студентів із метоя та
завданнѐми іншомовної дисципліни професійній підготовці фахівців авіаційної галузі);
2) Базовий (безпосередню подальше вивченнѐ граматики, лексики, практика в аудіяванні
лексики спеціальності, розучуваннѐ іншомовних текстів, пов’ѐзаних з тематикоя спеціальності,
розвиток моноголічної та діалогічної іншомовної комунікації);
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3) Зануреннѐ (відбуваютьсѐ поглибленнѐ учасників освітнього процесу в іншомовне освітню
середовище, що передбачаю роботу з інструкціѐми на іноземній мові, технічних характеристик
авіаційної техніки та цифрового забезпеченнѐ, командних розпорѐджень, вказівок та приписів,
міжнародних рекомендацій, професійних вимог та обов’ѐзків тощо, вправлѐннѐ в комунікації);
4) Автоматизаціѐ (відпрацяваннѐ отриманих комунікативних навичок та іншомовних знань
на практиці та в спеціально створених ситуативно-комунікативних ситуацій в процесі
безпосередньої професійної практики). Водночас, зазначимо, що результати анкетуваннѐ,
проведеного серед майбутніх фахівців авіаційної галузі спонукаять на подальший пошук
інноваційних підходів, засобів та методів розвитку у студентів авіаційних спеціальностей
іншомовної комунікативної компетентності з урахуваннѐм зарубіжного досвіду, відкритим
залишаютьсѐ питаннѐ коректної діагностики іншомовної мовної та мовленнювої компетентностей, а
також методологічні підходи до іншомовної підготовки фахівців авіаційної галузі, що становить
перспективу подальших досліджень проблеми.
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