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вихідної та цільової мов; 6) постійне поповнення активного 
словникового запасу обох мов; 7) вміння користуватися словни-
ками та іншими інформаційними джерелами [1, с. 36–38]. 

Усі ці компетенції взаємопов’язані і є однаково важливими в 
процесі підготовки висококваліфікованого конкурентоспромож-
ного фахівця, який володіє навичками усного, письмового пере-
кладу, знайомий з новітніми інформаційними технологіями, з 
реаліями мовного, соціального й культурного просторів учасни-
ків комунікації, має високий рівень комунікативної культури, 
що дозволяє йому забезпечити ефективне міжкультурне спілку-
вання іноземними мовами. Тому важливими напрямами розвит-
ку системи професійної підготовки перекладачів в Україні має 
бути відповідність освітньо-професійних програм підготовки 
перекладачів вимогам сучасного ринку праці; вужча спеціаліза-
ція перекладацької освіти; вдосконалення методики формування 
перекладацької компетентності. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах соціаль-
ного прогресу, компетенції фахівців потребують трансформації. 
Зокрема необхідність в лідерських компетенціях, як механізмі 
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підвищення ефективності життєдіяльності соціальних утворень, 
існують практично в усіх сферах життєдіяльності. Тому над-
звичайно актуальними є дослідження проблем їх формування та 
реалізації, що передбачає необхідність змін для досягнення 
успіху і визначених цілей. 

Проблему формування лідерських компетенцій досліджували 
такі вчені, як Г. І. Авцинова, В. М. Бабаєв, О. М. Бандурка, 
І. В. Головньова, С. О. Завєтний, О. О. Нестуля, А. Л. Пелтон, 
О. Г. Романовський, М. П. Чепіга та інші.  

Узагальнивши наукові підходи та практичну діяльність, мож-
на стверджувати, що сучасний процес формування лідерства 
передбачає розвиток ключових груп компетенцій:  

− здатність генерування нових ідей та різних шляхів розв’я-
зання проблем, формулювання стратегій діяльності; спромож-
ність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених 
цілей з метою досягнення очікуваних результатів; здатність кри-
тично сприймати, вивчати та викладати інформацію, що перед-
бачає її узагальнення з різних джерел, урахування деталей та 
тенденцій, визначення проблем, їх важливості та причинно-
наслідкових зв’язків;  

− здатність до ефективного обміну інформацією як по гори-
зонталі, так і по вертикалі, з метою досягнення розуміння та під-
тримки на шляху до реалізації мети; 

− спроможність прислухатися до інших та забезпечення 
постійного зворотного зв’язку [3, с. 35].  

Формування лідерських компетенцій сучасного фахівця 
необхідно здійснювати цілеспрямовано в процесі професійної 
підготовки, що вимагає наявності спеціальних організаційних 
заходів і педагогічного впливу на процес їх становлення в кон-
тексті соціального прогресу. Саме тому перед сучасною систе-
мою освіти стоїть вкрай важливе завдання виявлення потен-
ційних лідерів, формування і розвитку в них зазначених ком-
петенцій. Цей напрям має включати цілеспрямовану навчально-
виховну діяльність, проведення спеціальних тренінгів, а також 
активне залучення студентів до здійснення різних практичних 
заходів, де необхідні креативність і рішучість, уміння аналізу-
вати складні ситуації та пропонувати рішення щодо її ефек-
тивного розв’язання. 

Сучасні реалії освітнього процесу вимагають підготовки но-
вого педагога, здатного створювати оптимальні умови для роз-
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витку кожної особистості, максимально враховувати її індиві-
дуальні інтереси, сприяти розвитку в майбутніх фахівців висо-
коморальних якостей, які надають їм можливість стати актив-
ними повноправними громадянами своєї держави та самореа-
лізуватися як особистості. А це, у свою чергу, зумовлює необ-
хідність у формуванні в педагога системи лідерських якостей, 
завдяки яким він зможе приймати своєчасні самостійні рішення, 
переконувати студентів у правильності своєї позиції, вести їх за 
собою на шляху досягнення поставлених цілей, ефективно 
взаємодіяти з батьками та колегами. 
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Сучасні соціально-економічні умови, орієнтація країни на 
європейській освітній простір потребує визначення пріоритет-
них завдань вищої школи. З метою підвищення якості освіти 
молодих фахівців більш уваги слід приділяти формуванню як 




