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Професійно-комунікативна компонента фахової компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі

Компетентнісний підхід у підготовці фахівця для будь-якої галузі спрямований на те, щоб не збільшувати обсяг інформованості людини в різних предметних галузях, а навчити її самостійно вирішувати проблеми в нових ситуаціях. Компетентнісний підхід передбачає не засвоєння студентом відокремлених один від одного знань і вмінь, а оволодіння ними в комплексі. Це зокрема стосується й підготовки перекладача авіаційної галузі. Реалізація компетентнісного підходу відбувається в тісному зв’язку з реалізацією завдань, передбачених структурою навчального процесу та зумовлюється видом компетентності. Ними можуть бути ключові, предметні, соціальні, особистісні, професійні. 
Використання компетентнісного підходу являє собою чітке визначення вимог до кінцевого рівня обізнаності студента та до основних етапів її формування. Прикладами таких вимог можуть бути зокрема  Рекомендації з мовної освіти Ради Європи, Освітньо-професійна програма підготовки студента за напрямом «Філологія», спеціальність «Переклад» тощо. Першим документом визначено такі компетентності: загальні (знання про світ, національну та загальнолюдську культуру, індивідуальний життєвий досвід); комунікативні(мовні): вербально-семантична, лінгвокогнітивна, мотиваційно-прагматична складові.
Компетентність – це родове наукове поняття, яким позначають інтегровану особистісну якість (фахівця чи особи, що оволодіває професією в закладі освіти), котра сформована сукупністю відповідних знань, умінь і досвіду їх використання на основі певних компетенцій, і засвідчує готовність і здатність особистості до продуктивної професійної  діяльності. 
Значення терміна «професійна компетентність» трактується у зв’язку з реалізацією компетенцій як сукупність знань, умінь і навичок; наголошується на конкретності життєвих умінь і навичок, необхідних для успішної діяльності за фахом. Ми послуговуватимемось дефініцією цього поняття, визначеною Н. Мойсеюк: «Якість особистості, яка необхідна для продуктивної діяльності в певній сфері. Головною особливістю професійної компетентності як педагогічного явища є те, що це не специфічні предметні вміння та навички, абстрактні загальнопредметні мисленнєві чи логічні операції, а конкретні життєві вміння та навички, необхідні людині будь-якої професії, віку».
Комунікативний смисл діяльності перекладача виявляється при спілкуванні за допомогою однієї мови, в процесі перекладу міжмовна комунікація здійснюється шляхом об'єднання в акті спілкування двох форм повідомлення, котрі розглядаються комунікантами як комунікативно рівноцінні. Професійно-комунікативна компетентність перекладача - це інтегративний ресурс, який реалізується вторинною особистістю в умовах ефективної міжкультурної взаємодії з урахуванням національних цінностей і норм для вирішення фахових завдань шляхом поєднання предметного змісту професії та іншомовних навичок.
Застосування компетентнісного підходу сприятиме  підвищенню ефективності професійно-комунікативної підготовки майбутніх перекладачів в умовах навчання у ВНЗ. Його використання дозволить виділити і чітко визначити структуру основних компонентів фахово-комунікативної компетентності перекладачів, зміст її формування й критерії сформованості. Водночас застосування цього методологічного підходу зорієнтовуватиме фахову підготовку перекладачів  на досягнення ними готовності щодо практичної реалізації професійних завдань. 

