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ВПРОВАДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Тенденції 21-го століття щодо глобалізації і технологічний прогрес 

відновили популярність інженерних професій. Тим не менш, успіх та 
професійний розвиток майбутніх інженерів тісно пов’язані з розумінням 
світової економіки, глобальних технологічних змін, а також питаннями 
державної політики в усьому світі. Цей факт вплинув на необхідність 
переглянути систему вищої освіти України. 

У той час, як всі провідні країни Європи, Азії, Північної та Південної 
Америки вже зрозуміли важливість глобально-орієнтованої освіти і почали 
розробляти нові освітні програми з акцентом на глобальну компетентність, 
українська вища освіта все ще залишається позаду. Ось чому, дослідження 
розвитку глобальної компетентності у студентів інженерних спеціальностей є 
актуальним для системи вищої освіти України. Зважаючи на це, темою даного 
дослідження є навчання глобальній компетентності в процесі підготовки 
студентів інженерних спеціальностей.  

Глобальна компетентність є складним поняттям, яке включає в себе 
знання різних соціальних, культурних і мовних норм. Національна асоціація 
освіти США розглядає глобальну компетентність як надбання ґрунтовних 
знань і глибокого розуміння міжнародних проблем, можливість навчатися та 
працювати з людьми з різного мовного і культурного середовища, знання 
іноземної мови, та навичок продуктивного функціонування у взаємозалежному 
світовому співтоваристві [1, с.1]. 

З існуванням відмінностей у розумінні глобальної компетентності серед 
вчених світу, ми можемо простежувати різноманітність категорій, включених 
дослідниками в це поняття. Отже, немає єдиного списку категорій, які 
формують глобально компетентну особистість. Тим не менш, американські 
вчені виділяють чотири основні елементи, які формують поняття глобальної 
компетентності, незалежно від області дослідження або національності [1, c. 2]: 

 Міжнародна обізнаність. Цей компонент включає розуміння 
світової історії, соціальних, політичних та економічних процесів. Він 
забезпечує загальне розуміння тенденції щодо розширення світового кордону і 
дає усвідомлення того, як впливає індивідуум впливає на інших людей або 
навіть інші народи і культури. 

 Міжкультурне взаєморозуміння. Цей елемент виділяється в рамках 
полікультурної освіти та включає в себе знання культурних відмінностей і 
відносин між расами, що приймають ці відмінності, щоб отримати переваги від 
крос-культурної комунікації. 

 Вивчення іноземної мови. Передбачається, що однією з ключових 
категорій, які характеризують глобальну освіту є вільне володіння принаймні, 



однією нерідною мовою. Вона також розвиває культурне розуміння і покращує 
комунікативні навички. 

 Навички конкурентоспроможності. Здатність розвивати інноваційне 
і творче мислення з урахуванням світового економічного, соціального і 
технологічного розвитку, для успішного конкурування на світовому ринку. 

Глобальна компетентність або бажання стати глобально компетентним 
дозволяє майбутньому інженеру прогресувати у своїй кар’єрі. Таким чином, 
дуже важливо, щоб студенти розуміли, як вони можуть використовувати 
глобальну компетентність в їх майбутній професії.  

Перш за все, вони повинні усвідомлювати, що глобалізація є невід’ємною 
частиною світової торгівлі. Майже кожна галузь машинобудування орієнтована 
на експорт. Наприклад, електротехніка фокусується на проектуванні всіх 
комп’ютерних і комунікаційних пристроїв, а також електроніки для 
промислових, медичних і військових цілей. Важливо, також, пам’ятати, що 
сьогодні важко знайти компанію з гомонаціональним персоналом. Враховуючи 
мінливі вимоги роботи, компанії з однієї країни наймають працівників з іншої, 
країни укладають угоди з імпорту та експорту товарів, уряд шукає іноземні 
інвестиції, контакти в бізнесі налагоджуються через інтернет спілкування. 
Сучасні інженери повинні знайти спільну мову для крос-культурного 
співробітництва зі своїми колегами, використовуючи свої навички спілкування. 
Таким чином, одним з основних завдань сучасної освіти є підготовка 
майбутньої робочої сили для міжнародної конкуренції. 

Ось деякі приклади того, як глобальне компетентність може впливати на 
інженерну сферу. Такі ключові компоненти глобальної компетентності як 
культурна обізнаність та навчання іноземній мові допоможуть випускникам 
інженерних спеціальностей у [2, C. 11-12]: 

1) розумінні того, як культурні відмінності стосуються виробництва, 
конструкції та споживання продукції. 

2) розумінні процесів економіки і тенденцій на світовому ринку торгівлі. 
3) необхідності працювати в мультикультурній команді, з урахуванням 

етичних особливостей кожної культури. 
4) розумінні питань державної політики в усьому світі загалом і в країні, в 

якій ви працюєте, зокрема. 
5) здатності поділяти планетарні зміни або, іншими словами, бути 

«громадянами світу», що стикаються з такими проблемами, як глобальне 
потепління, поширення смертельних хвороб, проблеми забруднення і т.д., і 
знаходять рішення таким проблемам. 

Оскільки знання іноземної мови або вміння спілкуватися є одним з 
ключових компонентів глобальної компетентності, ми можемо 
використовувати уроки іноземної мови в українських університетах для 
реалізації такої концепції в сфері вищої освіти. 

Є кілька можливих шляхів розвитку глобальної компетентності під час 
уроків англійської мови. Серед класних видів діяльності ми можемо виділити 
наступні: 



1) Використання рольових ігор (уявляючи, що люди з різних країн і 
різних культур, наприклад, студенти зможуть розвивати свій культурний 
рівень, вести діалог та сприяти міжкультурному співробітництву); 

2) Використання відео або письмових завдань з заданими ситуаціями, що 
вимагають відповіді у письмовій формі (це дозволить не тільки розвинути 
письмові навички студентів, але й познайомити їх з культурними та 
політичними особливостями інших країн); 

3) Залучення тем з різних сфер нашого життя під час підготовки освітніх 
програм з іноземної мови (підготовка майбутніх інженерів не означає 
зосередитися тільки на професійно-орієнтованій темі, але вона, також, повинна 
зосередити увагу на економіці, бізнесі, культурі та історії).  

Відповідно до описаних вище видів діяльності можемо навести приклад 
рольової гри, яка застосовувалася на заняттях з англійської мови у студентів 
третього курсу факультету електроенерготехніки та автоматики. Тема рольової 
гри «Job interview» відповідала затвердженій програмі. Серед студентів були 
роботодавці та кандидати на посаду інженера-енергетика в міжнародній 
швейцарській компанії. Студенти отримали рольові картки з описом їх 
персонажів, серед яких були представники різних країн, культур та вікових 
груп. Вжившись в ролі, студенти змогли не лише попрактикувати навички 
говоріння та отримати досвід в проходженні співбесід. Вони спробували уявити 
себе на місці людини, яка походить з іншого культурного середовища. Отже, 
вони одночасно розвинули в собі такі категорії глобальної компетентності, як 
міжкультурна комунікація, міжнародні обізнаність та конкурентоспроможність, 
адже їх завданням було отримати бажану посаду. 

На додаток до всіх досягнень у класі, викладачі повинні заохочувати 
студентів до участі у різних позакласних заходах, таких, як міжнародні 
конференції і конкурси, які забезпечують унікальний досвід міжкультурного 
спілкування студентів. 

У результаті ми можемо сказати, що Україна має все необхідне для 
успішної реалізації глобальної компетентності у підготовці студентів сучасних 
інженерних спеціальностей шляхом вивчення іноземних мов. Можна 
досліджувати вже існуючий досвід інших країн, впроваджувати та перевіряти 
на практиці системи вправ, покликані розвинути глобальну компетентність, та 
шукати новітні засоби для задоволення існуючих потреб вищої технічної 
освіти. 
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