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У теперішньому глобальному світі стрімких змін та технологічних 

здобутків оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю є 

невід’ємною складовою професійної підготовки конкурентоспроможного 

фахівця. Це визнано і не підлягає запереченню. При цьому сам процес 

організації навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі, хоча і 

характеризується певними позитивними змінами у вигляді використання більш 

різноманітних інтерактивних форм і методів навчання, порівняно з періодом у 

п’ятнадять-двадцять років тому, та все ж таки часто залишається осторонь 

формування ключових навичок фахівця ХХІ-го сторіччя. 

Процес навчання іноземної мови в університетах все ще залишається 

консервативним, робиться акцент на вивченні самої мови, а не вивченні 

світових проблем з її допомогою [3]. 

У доповіді Світового Економічного форуму 2016 року [5] вказано, що ми 

сьогодні стоїмо на початку четвертої індустріальної революції, коли більшість 

професій зазнають фундаментальних перетворень: одним загрожує зникнення, 

нові – з’являються, а реалізація завдань існуючих вимагає наявність вже інших 

навичок і вмінь. В 2020 році головними вміннями стануть: 1) вирішення 

складних проблем; 2) критичне мислення; 3) креативність; 4) управлінські 

вміння; 5) вміння працювати у співпраці з іншими людьми; 6) емоційний 

інтелект і т.д. 
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