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Іншомовна комунікативна діяльність як засіб міжкультурної взаємодії в процесі професійного саморозвитку особистості 

Соціокультурна ситуація, що виникла в сучасному світі, зумовила зміну вимог до фахівців: володіння універсальними знаннями, рефлексивне мислення, наявність спрямованості на постійний саморозвиток, здатність вести діалог, в тому числі  іноземною мовою. Однією з вимог на ринку праці є вміння взаємодіяти на рівні міжкультурної комунікації, що може бути реалізовано засобами іншомовної комунікативної діяльності (ІКД). Ці вимоги співвідносяться з принципами сучасної освіти: професійна спрямованість, мобільність, емоційність, орієнтованість на розвиток особистості майбутнього фахівця. 
Іншомовна комунікативна діяльність ґрунтується на діяльнісному підході до професійної освіти, впливає на культурний і освітній рівень майбутнього фахівця і є засобом взаєморозуміння між собою і способом залучення до іншої національної культури і глобалізації досягнень культури, економіки і техніки. Завдання професійної іншомовної комунікативної діяльності - продуктивне ділове співробітництво. Основними функціями ІКД є такі, що дозволяють формувати довгострокові професійні відносини з людьми з перспективою розвитку. До таких функцій можна віднести: мотиваційну, забезпечення активності, адаптації та адекватності студента в умовах освітнього процесу, що постійно змінюється; формування особистих планів успішної взаємодії, подолання конфліктних ситуацій і вирішення поточних питань взаємодії з педагогами та однокурсниками; формування організаційно-комунікативної культури.
Таким чином, іншомовна комунікативна діяльність буде ефективним процесом взаємодії при формуванні міжкультурної компетенції, що є результатом іншомовної комунікативної діяльності в професійній діяльності. Слід виділити професійно важливі якості майбутніх спеціалістів: мобільність, робота в колективі, пошук оптимальних рішень, оволодіння інформаційними технологіями, усвідомлення себе як професійної особистості, прояв ініціативи, подолання невпевненості, встановлення та підтримка контактів, раціональне управління часом тощо. У розвитку особистості майбутнього фахівця значне місце займають наступні компоненти: мотиваційний, лінгвістичний, компонент саморозвитку, соціокультурний та професійно-діяльнісний. 
Успішний розвиток особистості залежить від нерозривної єдності освітньої та професійної діяльності, але самовизначення і самоврядування особистості відбувається через діяльність взагалі і професійну іншомовну зокрема. При організації продуктивної ІКД слід враховувати принцип колективної взаємодії та принцип особистісного спілкування.  Іншомовна комунікативна діяльність - процес активної взаємодії, що здійснюється на основі лінгвістичних, соціокультурних умінь і навичок, націлених на саморозвиток особистості у професійній діяльності. Підвищення рівня сформованості професійного спілкування та іншомовної комунікативної діяльності може бути досягнуто і при впровадженні активних методів навчання, що розробляються на основі професійно-орієнтованого іншомовного матеріалу. Серед традиційних методів активного навчання важливими є імітаційні неігрові, тобто дискусії, круглі столи, проблемні лекції, екскурсії, де є аналіз конкретної ситуації або дія за інструкцією, та імітаційні ігрові, тобто рольові ігри, метод проектів, мовні тренінги. Для ефективного сприйняття іншомовної комунікативної діяльності як засобу міжкультурної взаємодії необхідно не тільки знайомити з країнознавчою тематикою, а й залучати майбутніх фахівців в активний діалог культур. Подібні форми ІКД і методи навчання пов'язані між собою спільною діяльністю суб'єктів освітнього процесу та педагогічними умовами, до яких входять: створення мікроклімату в групі; логічне представлення іншомовного матеріалу; націленість на подолання комунікативних бар'єрів; активізація доцільної іншомовної комунікативної діяльності та взаємодії. Результатом реалізації даних методів є сформованість міжкультурної компетенції, під якою і мається на увазі готовність продуктивно виконувати професійні обов'язки.

