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АНОТАЦІЇ

У магістерській роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми
формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів. Розкрито
сутність понять, «компетентність», «комунікація», узагальнено сутність
поняття «комунікативна компетентність», «комунікативна компетентність
майбутніх інженерів», визначено і обґрунтовано структурні компоненти.
Виділено рівні комунікативної компетентності майбутніх інженерів (дуже
високий, високий, середній та низький) та критерії їх оцінювання.
Визначено педагогічні умови, за яких комунікативна компетентність
підвищиться найбільш ефективно, формування комунікативної
компетентності майбутніх інженерів.

У процесі експерименту доведено результативність визначених
педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх
інженерів.

Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні інженери,
умови формування, комунікативна компетентність майбутніх інженерів

In the master's thesis the theoretical analysis of the problem of formation of
communicative competence of future engineers is made. The essence of concepts,
"competence", "communication" is revealed, the essence of the concept
"communicative competence", "communicative competence of future engineers"
is generalized, structural components are defined and substantiated. The levels of
communicative competence of future engineers (very high, high, medium and
low) and the criteria for their evaluation are highlighted. The pedagogical
conditions under which communicative competence will be increased most
effectively, formation of communicative competence of future engineers are
determined.

During the experiment the effectiveness of certain pedagogical conditions of
forming the communicative competence of future engineers was proved.

Key words: communicative competence, future engineers, conditions of
formation, communicative competence of future engineers


