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The article investigates theoretical principles and practical aspects of the implementation of the competence 

approach in the process of training specialists in higher technical educational institutions. Modern tendencies, 
experience, prospects of implementation of the competence approach in education are analyzed. The essence, 
content, functions of professional competence of specialists of the technical sphere are determined and substanti-
ated. The efficiency of the implementation of the competent approach to the preparation of students in higher 
educational institutions on the humanistic principles and principles has been proved in order to ensure the forma-
tion of a highly skilled competent specialist in the technical sphere. 

Key  words :  competency, competence, competence approach in education, professional competence, profes-
sional training, higher technical educational institutions, humanistic paradigm in education.    УДК 378.147.811 

Наталія  РОМАНЧУК  
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики 
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова,  

м. Миколаїв, Україна  
Олександр  ГАЙША   

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої математики 
Національного університету кораблебудування  імені адмірала Макарова  

Наталія  РОМАНЧУК  
студентка четвертого курсу факультету іноземної філології 

Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського,  
м. Миколаїв, Україна 

e-mail: nataliiaromanchuk11@gmail.com   
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ 
 ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

 
У статті досліджуються теоретичні засади та практичні аспекти реалізації інформаційно-

комунікаційних технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних 
закладах освіти. Проаналізовано сучасні підходи, сутність, зміст математичної підготовки студентів 
у вищих технічних закладах освіти. Охарактеризовано структурні компоненти професійної підготовки 
студентів вищих технічних закладів освіти. Визначено і обґрунтовано сутність, зміст, функції інфор-
маційно-комунікаційних технологій навчання. Доведено ефективність реалізації інформаційно-
комунікаційних технологій навчання на гуманістичних принципах та засадах з метою забезпечення фо-
рмування висококваліфікованого фахівця технічної сфери. 

Ключові  слова :  професійна підготовка, вищі технічні заклади освіти, технології навчання, інфор-
маційно-комунікаційні технології навчання, математичні дисципліни, гуманістична парадигма в освіті, 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія.  Розвиток освітнього простору України детер-мінується процесами європейської інтеграції, які впливають на всі сфери життя суспільства, а тому і на стан вищої освіти. Орієнтирами реформуван-ня державної системи освіти визначено входжен-ня в науковий простір Європи, здійснення модер-нізації освітньої діяльності в контексті європейсь-ких вимог. Основними цілями інтеграційних про-цесів є створення умов для всебічного розвитку 

високоосвіченої, творчої особистості, здатної до професійного саморозвитку, самовдосконалення протягом життя. Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти. Актуалізація проблеми підвищення якості професійної підготовки студе-нтів у вищих технічних закладах освіти зумовлена 
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необхідністю забезпечення вітчизняних промис-лових підприємств висококваліфікованими, конку-рентоспроможними інженерними фахівцями, здат-ними адаптуватися в швидкозмінних ринкових умовах, творчо виявляти активну самостійність у розв’язанні завдань промислового виробництва.  Актуальність дослідження зумовлена сучас-ним станом освіти як соціального інституту, що забезпечує професійну успішність молодої людини та її конкурентоспроможність на ринку праці; по-ширенням відкритих форм навчання, інформацій-но-комунікаційних технологій, які характеризу-ються впровадженням і використанням мережі Інтернет і детермінують застосування продуктив-них методів роботи з науковими, навчальними, методичними матеріалами; реалізацією концепції гуманістичної освіти, яка передбачає підготовку майбутніх фахівців, здатних до творчого підходу до освітньої і професійної діяльності; підвищен-ням міри суб’єктності та готовності до рефлексії викладачів, які працюють зі студентами, з метою кращого усвідомлення змісту і методів роботи. Сьогодні суспільство потребує фахівців з чіт-ким логічним мисленням, ґрунтовними математи-чними знаннями, умінням бачити і реалізовувати можливості застосування математичних знань у різних сферах професійної діяльності. Математич-на наука стала необхідним інструментарієм для дослідження в усіх галузях науки і техніки. Ефек-тивна математична підготовка студентів у сучас-ному вищому технічному закладі освіти можлива за умов упровадження інформаційно-комуні-каційних технологій навчання. Саме тому актуаль-ним є дослідження проблем реалізації інформацій-но-комунікаційних технологій (ІКТ) в процесі ви-кладання математичних дисциплін у вищих техні-чних закладах освіти. Сучасні зміни в економіці, політиці, розвиток новітніх технологій вимагають зміни погляду на роль, сутність, зміст математичної підготовки сту-дентів у вищих технічних закладах освіти. Вітчиз-няні вчені проводять активні дослідження пробле-ми викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах та займаються пошуком шля-хів її розв’язання. Проблеми вдосконалення мате-матичної підготовки студентів вищих навчальних закладів досліджуються в працях З. В. Бондаренко, О. Г. Євсеєвої, М. Ю. Кадемії, С. А. Крилащук, В. І. Клочко, Т. В. Крилової, Л. Д. Кудрявцевої, Т. С. Максимової, Г. О. Михаліна, В. А. Петрук, М. В. Працьовитого, О. І. Скафи, В. А. Треногіної та ін. Викладання математичних дисциплін, на думку сучасних дослідників, має забезпечувати створен-ня умов для особистісної та професійної самореа-лізації студентів.  

Аналізуючи сутність та ієрархію понять «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія навчання», сучасні науковці К. О. Ба-ханов, В. П. Беспалько, І. М. Богданова, С. У. Гон-чаренко, В. В. Гузеєв, М. В. Кларін, Т. С. Назарова, О. Ф. Норкіна, І. Ф. Прокопенко, Г. С. Сазоненко, Г. К. Селевко, С. О. Сисоєва зазначають, що це по-няття в науково-педагогічній літературі розгляда-ється, як: раціональний спосіб досягнення свідомо сформульованої освітньої (навчальної, виховної) мети; наука; педагогічна система; педагогічна дія-льність; система знань; мистецтво педагога; мо-дель; засіб оптимізації і модернізації освітнього простору; інтегративний підхід в освіті та інше [11]. Проблеми формування інформаційного освіт-нього простору, впровадження інформаційних тех-нологій у навчальний процес започатковано і роз-винуто у фундаментальних працях В. Ю. Бикова, Б. С. Гершунського, Р.С. Гуревича, А. М. Гуржія, М. І. Жалдака, О. В. Співаковського, А.В. Литвина, М. Ю. Кадемії, Н. В. Морзе, Є.С. Полат, Ю.В. Триуса, І. В. Роберт та ін. На їхню думку, широке впрова-дження нових інтенсивних педагогічних техноло-гій дозволить змінити парадигму освіти; інформа-ційні технології дозволять найбільш ефективно реалізувати можливості, закладені в нових техно-логіях навчання. Ефективність діяльності ВНЗ ви-значається інноваційним освітнім середовищем, яке є сукупністю всіх можливостей навчання і роз-витку особистості. Інформаційне середовище, створене засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розглядається сучасними вченими як компонент освітнього середовища і виступає як складне, багатоаспектне утворення.  Підготовка кваліфікованих фахівців, здатних до компетентної й ефективної діяльності у техніч-ній сфері на рівні європейських і світових стандар-тів, можлива за умови впровадження сучасних тех-нологій навчання, зокрема інформаційно-кому-нікаційних. Забезпечення ефективності такої під-готовки вимагає дослідження актуальних проблем викладання математичних дисциплін у вищих тех-нічних закладах освіти, аналіз існуючих підходів до вивчення математики та вдосконалення мате-матичної підготовки студентів шляхом упрова-дження ІКТ навчання. Тому метою статті є дослі-дження теоретичних засад та практичних аспектів реалізації ІКТ навчання в процесі викладання ма-тематичних дисциплін у вищих технічних закла-дах освіти. Сучасна професійна підготовка фахівців техні-чної сфери, як зазначає Н.Г. Ничкало, виступає за-собом соціалізації, як гармонізації відносин люди-ни з природосоціальним світом; професіоналізації, 
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як набуття професійної компетентності фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою організації та реа-лізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдія-льності, самовдосконалення [7]. Структуру професіоналізму сучасного фахів-ця технічного профілю, на думку О. Г. Рома-новського, визначають компетентність у галузе-вій сфері (проектно-конструкторська, експлуата-ційно-технологічна, організаційно-управлінська, науково-дослідна); психолого-педагогічна, право-ва, економічна та спеціальна управлінська підго-товка [10]. Формування системного підходу до організації професійної підготовки майбутніх фа-хівців технічного профілю, як стверджує Л. Л. То-важнянський, визначається необхідністю розв’я-зання складних науково-технічних завдань у їх професійній діяльності, що потребує вмінь та на-вичок прогнозувати економічні, соціальні, еколо-гічні наслідки власних рішень [8]. Організаційно-змістовими компонентами професійної підготовки студентів у вищих техніч-них закладах освіти, за нашими висновками, є гу-манітарна, інженерно-теоретична, технологічна, практична, управлінська, науково-дослідна, інфо-рмаційна, економічна, господарсько-правова, еко-логічна підготовки.  Гуманітарна підготовка студента вищого тех-нічного закладу освіти спрямована на вивчення особистості, встановлення її місця в національно-му та світовому культурному середовищі; метою такої підготовки є формування інтелігентного фахівця технічної сфери, який поважає думку, ви-бір, права і свободи оточуючих людей. У процесі реалізації інженерно-теоретичної підготовки фо-рмуються професійні знання та вміння майбут-нього фахівця технічної сфери на основі пізнання принципів, закономірностей, моделей галузі ви-робництва. Технологічна підготовка передбачає оволодіння студентами технологіями промисло-вої обробки матеріалів та виробів. Набуття прак-тичних навичок володіння технологічними про-цесами промислового виробництва конкурентос-проможних товарів реалізується в ході практич-ної підготовки. Управлінська підготовка передбачає форму-вання культури і навичок управління трудовим колективом, постановки та розв’язання стратегіч-них, тактичних інженерно-технологічних завдань з метою їх ефективного розв’язання в сфері про-мислового виробництва, соціальної організації праці, адекватної ринковим відносинам на основі конкуренції ідей, товарів, послуг. Формування наукової культури, залучення студентів до фунда-

ментальних галузевих досліджень, формування вмінь реалізовувати інноваційні технології інже-нерної науки реалізується в процесі науково-дослідної підготовки. Інформаційна підготовка спрямована на вивчення сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, засобів пошуку, обробки, зберігання й відображення даних. Економічна підготовка сприяє розвитку адап-таційних умінь професійної діяльності в умовах ринкової економіки, формуванню економічної культури майбутнього фахівця, інженерне рішен-ня якого обґрунтовується економічною доцільніс-тю. У процесі господарсько-правової підготовки формується юридично-правова культура діяльно-сті майбутнього інженера на основі вивчення сис-теми державних правових норм, законів, правил. Необхідними для фахівця системи «людина-машина-середовище» є знання про вплив техніч-них систем та технологій виробництва на здоро-в’я людини, оточуючий світ, набуття яких здійс-нюється в ході екологічної підготовки. Ефективна підготовка фахівця у вищому тех-нічному закладі освіти, як стверджує Г. П. Ва-сянович, має здійснюватися на основі новітніх технологій і визначальною тенденцією у цьому складному процесі є інтеграція загальної і профе-сійної освіти, де особливе місце відводиться етич-ним знанням, почуттям, волі викладача. Для фор-муванням цілісної особистості студента провідни-ми є гуманістичні цінності, духовно-моральні орі-єнтації, принципи й культура педагога вищого навчального закладу [1]. Математична освіта є базовою для професій-ної підготовки спеціалістів у вищих технічних закладах освіти, оскільки крім фактичних знань з предмету забезпечує формування наукового сві-тогляду, розвиток логічного і абстрактного мис-лення, вміння створювати математичні моделі у майбутній професійній діяльності.  Математична освіта, як зазначають сучасні дослідники, займає особливе місце у національній моделі освіти, оскільки розвиває інтелектуальні здібності студента, формує вміння проводити аналогії, логічно обґрунтовувати власну точку зору, творчо застосовувати набуті знання [2; 4]. Тому процес викладання математичних дисцип-лін, на думку сучасних науковців Ю. А. Галайко, І. М. Залепугіної, Л. С. Попової, Н. Т. Сеннікової, З. І. Слєпкань та ін., має бути організований таким чином, щоб забезпечуючи формування навичок логічного та алгоритмічного мислення, сприяти водночас всебічному та гармонійному розвитку й саморозвитку особистості кожного студента. Сучасні вчені приділяють значну увагу  пошукам шляхів удосконалення математичної 
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НАТАЛІЯ РОМАНЧУК, ОЛЕКСАНДР ГАЙША, НАТАЛІЯ РОМАНЧУК · Реалізація інформаційно-комунікаційних  технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти підготовки студентів вищих навчальних закладів. Так, О. І. Скафа в своїх дослідженнях поряд з тра-диційними методами навчання математики акце-нтує увагу також і на таких, які є характерними для евристичного навчання, основою яких є ме-тод технічного конструювання [12, 109]. На її дум-ку, широке впровадження нових інтенсивних пе-дагогічних технологій дозволить змінити паради-гму освіти; інформаційні технології дозволять найбільш ефективно реалізувати можливості, за-кладені в нових технологіях навчання. Використання в процесі викладання матема-тичних дисциплін інформаційних технологій дос-ліджує М.Ю. Кадемія. Один із шляхів розв’язання проблеми зниження зацікавленості студентів до вивчення природничо-математичних дисциплін, особливо математики і фізики, дослідниця вбачає в активізації пізнавального інтересу студентів, засобом якої є впровадження інформаційних тех-нологій [5]. Ми поділяємо думку автора щодо не-обхідності реалізації в процесі вивчення матема-тики суб’єкт-суб’єктних відносин викладача та студента, за яких викладач стає консультантом, порадником, який стимулює активність, ініціати-ву, самостійність студента. На ефективності проблемного підходу в про-цесі викладання вищої математики для студентів інженерних спеціальностей наголошує О.Г. Ровенська, стверджуючи, що пізнавальний інтерес до вивчення математики розвивається за допомогою розв’язання проблемних ситуацій, що сприяють формуванню зацікавленості в оволодін-ні майбутньою професією у студентів інженерних спеціальностей [9]. Актуальним в ході реалізації математичної підготовки студентів у вищих технічних закладах освіти є питання роботи з сучасними технічними засобами навчання, включаючи комп’ютерні, му-льтимедійні, телекомунікаційні, використання ліцензійного програмного забезпечення. Зміна способів навчальної взаємодії між викладачами та студентами на основі ІКТ і використанням в на-вчальному процесі гіпертекстових й інтерактив-них електронних навчальних ресурсів призводять до зміни інформаційного освітнього середовища. Воно нині є багатокомпонентною системою, що акумулює не лише комунікаційні, комп’ютерні, організаційні ресурси, а й інтелектуальний, куль-турний потенціал ВНЗ, функціональну інфрастру-ктуру, що забезпечує єдиними технологічними засобами діяльність викладачів і студентів [3].  Інформаційно-комунікаційні технології – це комплекс об’єктів, дій і правил, пов’язаних з під-готовкою, переробкою, доставкою інформації при персональній, масовій та виробничій комунікації, 

а також всі технології і галузі, що інтегрально за-безпечують перераховані процеси. ІКТ дають змо-гу представити матеріал за допомогою комп’юте-ра і використання мультимедіа, а також діагнос-тувати рівень компетентності студентів за рейти-нговими оцінками. Використання ІКТ сприяє роз-витку мислення студентів, формуванню вміння приймати рішення в складних ситуаціях, форму-ванню інформаційної культури [6]. За таких умов освітнє середовище ВНЗ має бути сформоване як інформаційне, таке, що надає можливості використовувати нові ІКТ та сучасні технічні засоби навчання. Компонентами такого середовища є інструментальні технічні засоби візуального способу демонстрації навчальної ін-формації студентам з метою організації ефектив-ного навчання з вищої математики із застосуван-ням цифрових освітніх ресурсів. Використання на етапі вивчення нового матеріалу інтерактивних дошок дозволяє керувати процесом демонстрації моделюючих програм або віртуальних об’єктів, вносити правки, корективи у графічне зображен-ня, виділяти кольором необхідні елементи тощо. Візуальне насичення навчального матеріалу з вищої математики, використання ілюстративного матеріалу сприяє кращому сприйняттю та засво-єнню інформації. Ефективне викладання математичних дисци-плін у вищих навчальних закладах, за нашими висновками, вимагає врахування наступних  специфічних особливостей: математична наука побудована за строгими законами логіки, а тому вимагає у процесі її засвоєння чіткого логічного мислення, яке розвивається в процесі вивчення математики; ґрунтовне розуміння матеріалу ма-тематичних дисциплін забезпечується його прак-тичним спрямуванням, через яке відбувається осмислення теоретичних знань та професійна орієнтація. Застосування в процесі викладання матема-тичних дисциплін ІКТ дозволяє інтенсифікувати навчальний процес. Багатофакторність системи, науковий підхід, багатий інструментарій, значний обсяг електронної довідкової інформації, застосу-вання мультимедійних засобів дозволяють вдало поєднувати пізнавальну, експериментальну, дос-лідницьку активність студентів в процесі вивчен-ня математичних дисциплін.  Застосування ІКТ надає можливості студен-там швидкого доступу до практично необмежено-го світового освітнього інформаційного ресурсу (електронні підручники, навчальні посібники, мультимедійні енциклопедії тощо), сприяє фор-муванню вмінь пошуку та аналітичної обробки інформації; спілкування на великих відстанях; 
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обрання видів самостійної навчальної діяльності у відповідності до власних запитів та рівня знань.  Використання ІКТ в процесі викладання ма-тематичних дисциплін забезпечує інтерактив-ність навчання; сприяє врахуванню індивідуаль-них особливостей, формуванню творчих здібнос-тей студентів; формуванню доброзичливого клі-мату, атмосфери співробітництва, співпраці. Вико-ристання ІКТ дає можливість впливати на моти-ваційну сферу студента, викликати інтерес за ра-хунок можливостей сприйняття, перетворення, подачі навчального матеріалу. Застосування ІКТ з метою контролю знань студентів з вищої математики дозволяє виклада-чеві за короткий час отримувати об’єктивну кар-тину рівня засвоєння навчального матеріалу, сво-єчасно його корегувати. Рефлексія навчальних досягнень студентів здійснюється шляхом аналі-зу отриманих результатів навчання; обрання вла-сної траєкторії подальших дій: використання до-поміжної інформації, у разі потреби детальніший розгляд теми, можливість повторення певного заняття, теми, розділу. До переваг застосування ІКТ слід віднести: 
– позитивне сприйняття студентами систе-ми комп’ютерної перевірки знань, яка сти-мулює студентів до систематичної роботи протягом семестру; 
– оптимізація робочого часу викладача за рахунок автоматичної перевірки результа-тів, усунення впливу людського фактора; 
– можливість отримання студентами та їх батьками в будь-який час повну і прозору інформацію про результати контролю та оцінювання знань.  

Пріоритетним у процесі реалізації математи-чної підготовки із застосуванням ІКТ визначаємо її здійснення на засадах особистісно орієнтовано-го підходу. За таких умов студент є не пасивним приймачем інформації, а співавтором заняття. Викладач виявляє індивідуальні особливості, зді-бності, нахили студентів, створює умови для їх розвитку. ІКТ мають особистісну і професійну спрямованість, оскільки спрямовані на розвиток особистості, її професійне становлення. Застосу-вання в процесі викладання математичних дисци-плін ІКТ дає змогу забезпечити реалізацію гумані-стичної парадигми в сучасній освіті. Таким чином, важливим стратегічним за-вданням на сучасному етапі модернізації держав-ної системи вищої технічної освіти є забезпечення підготовки майбутніх фахівців на рівні міжнарод-них стандартів. Розв’язання цього завдання мож-ливе за умови реалізації сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі викладання математичних дисциплін у вищих технічних закладах освіти на гуманістичних заса-дах та принципах, що має на меті створення умов для всебічного врахування та сприяння розвитку особистісних якостей та властивостей майбутньо-го фахівця технічної сфери. Дотримання виклада-чами основних гуманістичних принципів у проце-сі викладання математичних дисциплін із засто-суванням ІКТ, за нашими висновками, дає змогу враховувати особистісні потреби, запити, праг-нення, суб’єктний досвід студентів, що позитивно впливає на результати навчання, забезпечує умо-ви для особистісного та професійного саморозви-тку висококваліфікованого, конкурентоспромож-ного фахівця технічної сфери. 
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Романчук Н. А., Гайша А. А., Романчук Н. А. Реализация информационно-комуникационных 

технологий обучения в процессе преподавания высшей математики в высших технических 
учебных заведениях 

В статье исследуются теоретические основы и практические аспекты реализации информационно-
коммуникационных технологий обучения в процессе преподавания математических дисциплин в высших 
технических учебных заведениях. Проанализированы современные подходы, сущность, содержание ма-
тематической подготовки студентов в высших технических учебных заведениях. Охарактеризованы 
структурные компоненты профессиональной подготовки студентов высших технических учебных за-
ведений. Определены и обоснованы сущность, содержание, функции информационно-коммуникационных 
технологий обучения. Доказана эффективность реализации информационно-коммуникационных техно-
логий обучения на гуманистических принципах и началах с целью обеспечения формирования высококва-
лифицированного специалиста технической сферы. 

Ключевые  слова : профессиональная подготовка, высшие технические учебные заведения, техно-
логии обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, математические дисципли-
ны, гуманистическая парадигма в образовании, субъект-субъектное взаимодействие. 
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ЯНА РУЖЕВИЧ Формування особистісної мобільності студентів у кроскультурній взаємодії засобами зарубіжної літератури 
Romanchuk N., Gaisha O., Romanchuk N. Realization of information and communication technolo-

gies in teaching higher mathematics in higher technical educational institutions 
The article examines the theoretical basis and practical aspects of realization of information and communi-

cation technologies in teaching mathematical disciplines in higher technical educational institutions. Modern 
approaches, essence, and content of mathematical training of students in higher technical educational institu-
tions are analyzed. The structural components of professional training of students of higher technical educational 
institutions are characterized. The essence, content, and functions of information and communication technolo-
gies of teaching are defined and substantiated. The effectiveness of the realization of information and communi-
cation technologies of training on humanistic basis and principles to ensure the formation of a highly qualified 
specialist in the technical sphere. 

Key  words :  professional training, higher technical educational institutions, educational technologies, infor-
mation and communication technologies of teaching, mathematical disciplines, humanistic paradigm in educa-
tion, subject-subject interaction.    УДК 37.032:82-31 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
У КРОСКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ЗАРУБІЖНОЇ  

ЛІТЕРАТУРИ 
 

У статті досліджується проблема особистісної мобільності студентів у кроскультурній взаємодії. 
Доведено, що особистісна мобільність є підґрунтям для формування та розвитку інших типів мобіль-
ності, розкривається сутність поняття мобільність. Особистісна мобільність студентів розгляда-
ється як здатність і готовність до творчої діяльності та саморозвитку на основі формування цінніс-
них орієнтацій у процесі здобуття ними літературної освіти. Особлива роль відводиться у статті кро-
скультурній підготовці студентів, яка здійснюється у процесі викладання зарубіжної літератури. 

Ключові  слова :  мобільність, цінність, ціннісні орієнтації, кроскультурна взаємодія, культура, 
зарубіжна література. У сучасному динамічному глобалізованому світі структурні трансформації відбуваються у всіх сферах життя, в тому числі і в освіті. Для успі-шної самореалізації людина має бути здатною робити вибір, діяти творчо, адаптуватися до швидко мінливих та невизначених умов сучасно-го світу, самовдосконалюватись. У такому кон-тексті цінним є формування у студентської моло-ді необхідних знань, умінь, навичок мобільності як інструментів для особистісної і професійної самореалізації. Проблему сутності та змістових аспектів мо-більності особистості досліджували А. Аміров, Т. Аракелова, Л. Горюнова, Ю. Калиновський, А. Кравченко, А. Маслоу, Т. Сергєєва, П. Сорокін та ін. Вони вивчали різноманітні аспекти мобільнос-ті особистості, робили акцент на специфіці науко-вого знання. Так, соціологія розглядає мобіль-ність крізь призму соціальної ролі особистості; психологія – в контексті формування самосвідо-

мості, самореалізації особистості; педагогіка – через активно-творчу роль та діяльність особис-тості щодо саморозвитку.  Окремі аспекти проблеми дослідження прис-вячено формуванню готовності фахівців іншомов-ного спілкування, питанням розвитку комуніка-тивної компетентності студентів тощо. На жаль, дослідники не звернули достатньої уваги на про-цес формування комунікативної мобільності сту-дентів у кроскультурній взаємодії засобами зару-біжної літератури. 
Мета – розглянути особистісну мобільність студентів як здатність і готовність до творчої дія-льності та саморозвитку на основі формування ціннісних орієнтацій у процесі здобуття ними лі-тературної освіти. Сьогодні якість підготовки фахівця визнача-ється його готовністю до ефективної професійної діяльності, можливістю адаптуватися до швидко мінливих та невизначених умов сучасного світу,  


