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МОВЛЕННЄВА І МОВНА КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЕКЦІЯ
Резюме
У змістовому наповненні статті викладені теоретичні підходи до
визначення «мовна компетентність» та «мовленнєва компетентність».
Розкриті загальні властивості цих феноменів. Сформульований авторський
підхід до визначення цих дефініцій.
Метою дослідження є теоретичне дослідження психології розвитку
становлень

понять

«мовна

компетентність»

і

«мовленнєва

компетентність» та формулювання авторського підходу до визначення цих
дефініцій.
Мету екстрапольовано в потребу теоретичного обґрунтування
авторського підходу до визначення цих понять. Висвітлено процес розвитку
цих феноменів. Визначено загальні властивості понять, їх взаємодію та
взаємозалежність.
Проаналізовано

кореляцію

понять

«ключові

компетенції»,

«компетенція», «компетентність».
Процедура дослідження передбачала використання методів аналізу і
синтезу, індукції і дедукції, з метою формулювання авторського підходу до
визначення

понять

«мовна

компетентність»

і

«мовленнєва

компетентність». Така методологія надала можливість визначити основні
підходи інших науковців до означених дефініцій. Виявлено, що заявлені
визначення досліджених дефініцій мають загальні властивості. Визначено,
що мовна та мовленнєва компетентності взаємопов’язані між собою як
частина та ціле.
Результатом
властивостей

дослідження

феноменів

«мовна

стало

констатування

компетентність»

і

загальних
«мовленнєва

компетентність» та формулювання авторського підходу до визначення цих
дефініцій.
У висновках підсумовано, які загальні властивості мають визначення
категорій «мовна компетентність» і «мовленнєва компетентність».
Сформульовано авторське визначення цих понять. Підсумовано, що мовна та
мовленнєва компетентності взаємопов’язані між собою, і одна є частиною
іншої.
Ключові слова: компетенція; ключові компетенції; компетентність;
мовна компетентність; мовленнєва компетентність.
Вступ. Сьогодення диктує нам вимоги щодо глобалізації в усіх сферах
життя. Не виключенням є напрямок освітньої діяльності. Вища освіта відіграє
провідну роль у соціальних політиках всіх держав Європи. Перебудова
структури освітнього комплексу України, під впливом вимог Болонського
процесу, потребує нових підходів до структури, організації та результатів
навчання. Питання розвитку мовної та мовленнєвої компетентності стає
однією з компетенцій, яку людина повинна розвиваються на протязі усього
життя. Необхідність розуміння психології витоків та процесу становлення цих
понять обумовили вибір теми дослідження.
Значну увагу дослідженню мовної та мовленнєвої компетентності
приділили такі науковці: Г. Селевко, Н. Хомський, О. Шахнарович, Ю.
Сорокін, Є. Тарасов, А. Василевич, А. Іванова, І.Зімня, Н. Шумарова, О.
Леонтьєв, О. Демська-Кульчицька, А. Богуш, О. Кучерук, О. Залевська,
С. Макєєва, В. Лапіна, Т. Іванчикова, М. Манаєнкова, Л. Кириліна, Н.
Лопатинська, О. Корніяка, Л. Бутакова та ін.
Мета - теоретично дослідити психологію розвитку становлень понять
«мовна компетентність» і «мовленнєва компетентність» та обґрунтувати
формулювання авторського варіанту цих дефініцій.
Завдання:

• проаналізувати

онтогенез

понять

«мовна

компетентність»

і

«мовленнєва компетентність»;
• розкрити загальні властивості визначення цих феноменів;
• сформулювати авторський варіант понять «мовна компетентність» і
«мовленнєва компетентність».
Методи. Методологічним інструментарієм дослідження стали теоретикометодологічні методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції.
Результати. В сучасних умовах трансформації суспільства в Європі
постає проблема сприяння соціалізації людини. Задачею кожної країни стала
підтримка людей в набутті навичок та компетенцій, що необхідні для їх
самореалізації, здоров’я, соціальної інтеграції та працевлаштування. Для
вирішення цих питань в Європейському освітньому просторі, Європейським
парламентом та Радою Європейського Союзу була прийнята Рекомендація про
ключові компетенції для безперервного навчання. Ключові компетенції - це ті
компетенції, які необхідні всім людям для самореалізації та розвитку,
можливості працевлаштування, соціальної інтеграції, сталого способу життя,
успішного життя в мирних суспільствах, свідомого управління життям та
активної громадянської позиції. Ключові компетенції складаються з
компетенцій, які вважаються однаково важливими. Однією з таких
компетенцій, що розвиваються на протязі усього життя, шляхом формальної,
неформальної та інформальної освіти, є мовна. Згідно цієї програми, ця
компетенція визначає здатність правильно і ефективно використовувати різні
мови для спілкування. Вона

відображає здатність розуміти, виражати та

інтерпретувати концепції, думки, почуття, факти та думки як в усній, так і в
письмовій формі (аудіювання, говоріння, читання та письмо) у відповідному
діапазоні: соціальних та культурних контекстів, відповідно до ваших бажань
або потреб. Мовна компетенція відображається у здатності бути посередником
між різними мовами (Council Recommendation on Key competences for Lifelong
Learning, 2018).

В Україні, у вищій освіті, компетентність – це динамічна комбінація
знань, вмінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших
особистих якостей, яка визначає здатність особи успішно соціалізуватися,
провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність, і відповідно
відокремлюється три основні види компетентностей (Методичні рекомендації
щодо розроблення стандартів вищої освіти, 2017):
1. Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного
рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо
навчання та/або професійної діяльності.
2. Загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать
від предметної області, але важливі для успішної подальшої професійної та
соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного
розвитку.
3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, що
залежать від предметної області, та є важливими для успішної професійної
діяльності за певною спеціальністю.
Сучасні дослідження відокремили поняття «мовна компетентність», та
«мовленнєва компетентність». Однак між ними існує чіткий взаємозв`язок та
взаємозалежність. Тому є актуальним простежити розвиток формування
понять «мовна компетентність» і «мовленнєва компетентність».
Одним з перших дав визначення «мовної компетенції» Н. Хомський. Він
протиставив його за змістом терміну «використання мови» (Хомський, 1972).
За його підходом, мовна компетенція- це «ідеальне знання мовця-слухача про
свою мову». Тобто, необхідно спочатку зрозуміти, що таке мова, для яких
цілей вона використовується, в потім з’ясовувати що таке мовна компетенція.
За визначенням Н. Хомського, мовна компетентність– це «знання мови, як
абстрактної системи, що лежить в основі поведінки, система, що складена з
правил, які взаємодіють з метою завдання форми та внутрішнього значення
потенційно нескінченної кількості пропозицій» (Хомський, 1972: 84). За його
підходом основним критерієм володіння мовою є можливість утворювати

нескінченну кількість речень-висловів із визначених мовних елементів. Тобто
мовна компетентність – це знання не мови, а її правил та співвідношень. Він
відокремлює три основні компонента мовної компетентності: синтаксичний,
фонологічний, семантичний.
Підтримуючи його думку, О. Шахнарович, Ю. Сорокін та Є. Тарасов
відокремлюють

наступні

структурні

частини

мовної

компетентності:

фонетичну, лексичну, граматичну. На їх думку, фонетична компетенція – це
правильна вимова всіх звуків та звукосполучень ділової мови, відповідно до
орфоепічних норм, добре розвинений фонематичний слух, що дозволяє
диференціювати фонеми, крім того володіння засобами інтонаційної
виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічний наголос тощо).
Лексична компетенція – це наявність певного запасу слів у межах професії,
здатність до адекватного використання та доречного вживання образних
виразів, фразеологічних зворотів. Граматична компетенція – це наявність
навичок щодо правильності вживання граматичних форм рідної та іноземної
мови відповідно до законів і норм граматики (рід, число, відмінок тощо)
(Шахнарович, Сорокін, & Тарасов, 1979).
Ю. Апресян аналізуючи критерії засвоєння мови говорить про наявність
навичок:
• володіння мовою, яка виокремлюється у сполученні слів згідно норм
синтаксичної, лексичної та семантичної сполучуваності, з набуттям
семантичних властивостей речень;
• можливість в процесі говоріння здійснювати синонімічну заміну речень;
• при сприйнятті речень здійснювати семантичну ідентичність речень, що
є різними за формою;
• освоєння навички з побудови тексту, що має прихований глибинний
зміст та відповідно сприймати такий текст.
Він вважає мовну компетенцію - вмінням виражати заданий зміст різними
способами: вмінням отримувати сенс із вимовленого; вмінням відрізняти

правильні, у мовному відношенні, висловлювання від неправильних (Апресян,
1980).
Підтримують його думку про наявності не тільки знань, а і умінь А.
Василевич та А. Іванова. Вони визначають мовну компетентність як
сукупність конкретних вмінь, які необхідні для здійснення мовленнєвих
контактів членів мовної співдружності, а також необхідні для оволодіння
мовою (Василевич, 1983; Іванова, 1989).
Від знань до вимог дії переходить І. Зімня. Вона вважає, що до мовної
компетенності відноситься наступні види мовної діяльності: слухання,
говоріння, писання, читання (Зімня, 1989).
Н. Шумарова додає до чинників компетентності психологічні та соціальні
вимоги. Вона вважає, що мовна компетентність – це складний феномен, «в
якому

корелюють

три

види

чинників:

-

лінгвістичні,

психо-

та

соціолінгвістичні, є процесом і результатом розвитку мовної здатності й
мовної здібності під впливом зовнішнього соціокультурного середовища та
внутрішніх власних потреб особистості» (Шумарова, 1994: 8).
Додає вимогу, щодо сприйняття інформації, О. Леонтьєв. На його думку,
мовна компетентність є переліком вмінь, які зіставляються з мовними
одиницями - умінням володіння лексикою, граматикою, адекватно приймати і
породжувати текст (Леонтьєв, 1997).
Підтримує його думку О. Демська-Кульчицька. Вона визначає мовну
компетентність як «імпліцитне знання (імпліцитну обізнаність), що
уможливлює мовцеві змогу розуміти і творити кожного разу нові речення
(фрази),

відрізняючи

граматично

правильні

від

неправильних,

перефразовуючи їх, творячи синонімічні конструкції, без зміни змісту
висловлювання, розпізнавати багатозначність» (Демська-Кульчицька, 2002:
227).
Підтримуючи

висновки

І.

Зімньої,

вважаємо,

що

мовленнєва

компетентність відрізняється так само від мовної, як відрізняється мова від
мовлення, тобто мова є системою знаків для передачі змісту, використання

яких окремим суб'єктом для формування і формулювання думки створює
мовлення. От же мовленнєва компетентність є більш ширшою, і до її складу
входить мовна компетентність (Зимня, 2010).
А. Богуш, Н. Гавриш, О. Корніяка, О. Кучерук також виокремили мовну
компетентність як підгрунття розвитку мовленнєвої (Богуш & Гавриш, 2007;
Кучерук, 2007; Корніяка, 2016).
О. Залевська також відокремлює мовну та мовленнєву компетентність.
Вона виділяє градації оволодіння мовою: знання мови (мовна компетенція),
володіння

мовою

(мовленнєва

компетенція),

користування

мовою

(комунікативна компетенція). На її думку, мовленнєва компетентність
відображає лише потенційні можливості індивіда у створенні відповідного
висловлювання, тобто лише передумови до здійснення висококваліфікованої
професійно-мовленнєвої діяльності. Мовленнєва компетентність підтверджує
засвоєння знань та можливість їх застосування у мовленнєвій діяльності.
Тобто відбувається відмежування мовленнєвої компетенції, як показника
потенційно отриманих знань від мовної діяльності, яка виступає інтенцією
мовленнєвої компетенці (Залевська, 2007).
А. Богуш та Н. Гавриш розглядають мовну компетентність як засвоєння і
усвідомлення

мовних

норм

(фонетичних,

граматичних,

лексичних,

орфоепічних), а у мовленнєвій компетентності виділяють лексичну,
фонетичну, діамонологічну та комунікативну складові. Тобто до мовленнєвої
компетентності відносяться уміння з основних видів мовленнєвої діяльностіслуханні, говорінні, читанні, письмової діяльності. На їх думку «мовленнєва
компетентність − це вміння адекватно й правильно використовувати мову на
практиці (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо),
керуватися при цьому як мовними, так і позамовними (міміка, жести, рухи) та
інтонаційними засобами виразності мовлення» (Богуш & Гавриш, 2007:75).
Розділяючи їх думку, щодо використання мовної компетентності на
практиці, Г. Селевко вважає, що мовленнєва компетентність - уміння вступати

в комунікацію з метою бути зрозумілим, володіння вміннями спілкування
(Селевко, 2005: 19).
Зробивши онтогенез визначень, можна підсумувати, що основними
властивостями феномену «мовна компетентність» є:
1.

Знання про мову, знання її лексики, граматики, фонетики,

семантики.
2.

Знання правил вираження розумового змісту за допомогою засобів

даної мови.
Виходячи з цього, можна обґрунтувати, що мовна компетентність - це
знання базових мовознавчих понять, правил, за якими породжуються
правильні мовні конструкції та повідомлення, здійснюється їх трансформація.
Взаємозв’язок з мовною компетентністю, у своїх дослідженнях,
підкреслює О. Кучерук, вона вважає мовленнєву компетентність внутрішнім
інтегрованим новоутворенням мовної особистості. Ефективність формування
мовленнєвої компетентності зумовлюється відповідністю форм, методів і
технологій навчання, з одного боку, а з іншого  віковими та індивідуальнопсихологічними особливостями. Отже до мовленнєвої компетентності
відносяться мовленнєво-розумові операції (індуктивні (синтез, класифікація,
поділ на сегменти, заміна мовних засобів, доповнення синтаксичних
конструкцій, асоціації); дедуктивні (аналіз, порівняння, узагальнення спільних
і відмінних ознак)); аналітико-синтетичні мовленнєві чинники (мовні і
мовленнєві здібності, контекст і мовленнєва ситуація, мотиви і цілі мовлення,
інтенція мовлення, вибір мовних і невербальних засобів, планування змісту
мовлення,

асоціативний

аспект

мислення,

індивідуально-психологічні

особливості носія мови); закономірності ефективної мовленнєвої поведінки
(взаємозв’язок мовлення з усіма функціональними механізмами людської
психіки (пізнавальними і емоційними); взаємозв’язок між семантичним
змістом і синтаксичною формою висловлювання (речення)) (Кучерук, 2007).
Т. Шмельова робить акцент на ситуативному підході до мовленнєвої
компетентності. На її думку - це рівень володіння основними вміннями та

навичками всіх видів мовної діяльності у життєво важливих для конкретної
ситуації сферах і жанрах спілкування, та може бути відокремлена у
відповідності до критеріїв:
• ролі (автор, породжуючи висловлювання, виконує рецептивну роль, де
адресат, сприймаючи автора, грає креативну роль;
• фактури (основні фактурні різновиди: усне мовлення; письмове
мовлення; технічне мовлення (телеграфне, радійне, телефонне, телевізійне,
комп'ютерне);
• сфери (диференціація на побутову, ділову, наукову, політичну,
конфесійну, естетичну, художню, витончену);
• жанру (у кожної сфери мовлення власний репертуар мовних жанрів)
(Шмельова, 1997).
Додає у визначення особистісний критерій Л. Кириліна. Вона
характеризує мовленнєву компетентність як комплекс знань, умінь, навичок,
що необхідні для породження власних програм мовної поведінки, адекватним
цілям, сферам, ситуаціям спілкування, що включає:
• знання основних понять лінгвістики мови – стилі, типи мови; будова опису,
міркування, оповідання; способи зв'язку слів та речень у тексті;
• вміння та навички аналізу тексту;
• комунікативні вміння - вміння та навички мовного спілкування стосовно
різних сфер і ситуацій спілкування з урахуванням адресата та стилю
(Кириліна, 2005).
Т. Іванчикова визначає мовленнєву компетентність як набор знань, умінь
і навичок, що дає можливість виділити наявність таких базових характеристик:
когнітивної складової (комплексу знань, орієнтованих на засвоєння) та
операційної складової (характеризує вміння) (Іванчикова, 2010). Мовленнєва
компетентність суб'єкта є регулятором мовної поведінки, заснованим на
комплексі здібностей:
а) «чути» інтенції співрозмовника;
б) усвідомлювати доцільність конструктивних цілей;

в) уміти програмувати конструктивну стратегію комунікації;
г) керувати комунікацією у межах дискусії.
На її думку, мовна компетентність актуалізує системне розуміння мови як
результату діяльності суб'єкта, що спирається на комплекс навичок та умінь.
Вона представляє систему навичок та умінь, що структуровані за рівнями:
1. Вербально-семантичний (нульовий) рівень. Він відображає готовність
до номінацій (це по суті основа семіотичної діяльності, що спирається на
важливу можливість асоціації слова, звукового комплексу з предметом);
готовність до рецепції лексики; готовність здійснювати вибір слів; володіння
спеціальною термінологією певної галузі знань; готовність використовувати
інонаціональну лексику. Для цього необхідно наявність вмінь: готовність до
рецепції граматичних структур; готовність до мовлення; каліграфічну
готовність;

володіння нормами орфографії; готовність до писемного

мовлення; готовність розуміти та відтворювати у мові значне багатство засобів
вираження. Для проходження цього рівня необхідно відповідати вимогам до:
якості читання; готовність виробляти та сприймати тексти повсякденного
використання (тобто володіння «повсякденною мовою»); готовність до
монологічного виступу; володіння темпом спонтанної мови
2. Тезаурусний (перший) рівень. Він відображає: готовність дати
визначення поняттям, що використовуються; готовність шукати, отримувати,
розуміти та переробляти необхідну інформацію в текстах (з опорою на
ключові слова, дескриптори, поняття; готовність використовувати поняття для
зіставлення. Для цього необхідно наявність вмінь: надавати висловлюванню
модального забарвлення; можливість розгорнути аргументації, можливість
поєднати репліки у діалозі; можливість до імпровізації мови. Для проходження
цього рівня необхідно відповідати вимогам: використовувати мову; готовність
до інформуючої та оцінної передачі змісту іншої мови; можливість
рефлектувати з приводу фактів мови (мовна свідомість, що виявляється в
оцінці плану вираження свого та чужого мовлення); можливість створювати
та використовувати універсальні (генералізовані) висловлювання.

3. Мотиваційно-прагматичний (другий) рівень. Він відображає діяльнокомунікативні потреби, а саме: готовність враховувати у спілкуванні «чинник
адресата», його ступінь поінформованості; готовність проводити раціональне
розміщення

елементів

спілкуванням;

висловлювання

готовність

у

цілеспрямовано

час;

готовність

будувати

керувати

висловлювання,

досягають заданого ефекту, тобто. які володіють необхідним заходом впливу.
Для цього необхідно наявність вмінь: можливість оперувати підмовою
розмовної мови; готовність користуватися різними конкретними мовами,
тобто вміння з кожним говорити його мовою; готовність використовувати
стилістичні засоби тієї чи іншої підмови; можливість розрізняти ділову та
художню прозу під час продукування письмового тексту; переконливо
висловитися мовою публічно; можливість співвідносити інтенції, мотиви,
запрограмовані думки з їх способами об'єктивації в тексті. Для проходження
цього рівня необхідно відповідати вимогам: можливість естетичного аналізу
тексту; спроможність прогнозування сюжетних ходів художнього тексту;
оперування

прецедентними

текстами

художньої

культури,

видами

словесності; можливість художньої критики.
Додаючи до мовленнєвої компетенції мовленнєвий

досвід, С. Макєєва

вважає, що «мовленнєва компетентність обумовлює вирішення мовних
завдань й саморозвитку, у тому числі через наповнення знань додатковим
матеріалом …мовленнєвий досвід поруч із свідомістю виступає як інший
структурний компонент мовленнєвої компетентності» (Макєєва, 2011: 7).
Підкреслює необхідність у мовленнєвої компетентності, сприйняття та
породження мовленнєвих висловлювань, В. Лапіна. Вона вважає, що
мовленнєва компетентність – це «практичне оволодіння мовою, базовими
вміннями та навичками використання його словникового запасу, граматичного
ладу, дотримання в усних та письмових висловлюваннях мовних норм у
процесі комунікації, оволодіння всіма видами мовної діяльності для
сприйняття і породження мовленнєвих висловлювань в життєво важливих
ситуаціях спілкування» (Лапіна, 2012: 312).

Підтримає її думку, виокремлюючи необхідність вмінь у мовленнєвій
компетентності,

М. Манаєнкова.

На

її

думку,

під

мовленнєвою

компетентністю слід розуміти «вільне практичне володіння мовою на даній
мові, вміння говорити правильно, швидко і динамічно як у діалозі, так і у
вигляді монологу, добре розуміти усне і письмове мовлення, включаючи
вміння виробляти і розуміти мову в будь-якому функціональному стилі»
(Манаєнкова, 2014: 14).
О. Корніяка

також підкреслює, що мовленнєва компетентність це

сукупність знань та вмінь. На її розсуд, «мовленнєва компетентність −
здатність особистості (система її знань та вмінь) до отримання інформації,
адекватного розуміння її смислу, програмування і висловлення своїх думок;
спроможність вільно (дохідливо, виразно) оперувати усним і письмовим
висловлюванням; розглядається нами як структурна складова комунікативної
компетентності» (Корніяка, 2016: 85).
Проаналізувавши дані визначення, можна підсумувати, що основними
властивостями феномену «мовленнєва компетентність» є:
1.

Здатність особистості застосовувати наявні мовні знання.

2.

Можливості індивіда у створенні відповідного висловлювання

своїх думок.
3.

Здатність

особистості

отримувати

інформацію,

адекватно

розуміти її зміст.
Виходячи з цього, можна обґрунтувати, що мовленнєва компетентність –
це володіння вербалізацією, відповідними мовними засобами, ментального
змісту думки, яку прагнуть висловити та можливість сприйняття інформації,
що представлена доречними мовними засобами.
Дискусія. Компетентнісний підхід до сучасного освітнього процесу
зумовлює необхідність розуміння понять ключових компетентностей у
контексті професійного становлення особистості. При достатній вивченості
категорій «мовна компетентність та «мовленнєва компетентність» досі

залишається момент термінологічної неоднозначності, що надає передумови
для проведення дослідження.
Висновки. Проаналізувавши теоретичні підходи до становлення понять
«мовна компетентність» і «мовленнєва компетентність» можна зробити
висновок, що мовна компетентність є підґрунтям розвитку мовленнєвої.
Мовна компетентність підтверджує засвоєння знань, а можливість їх
застосування відображається у мовленнєвій. Аналіз показав, що основними
властивостями феномену «мовна компетентність» є: знання про мову, знання
її лексики, граматики, фонетики, семантики; знання правил вираження
розумового змісту за допомогою засобів даної мови. Виходячи з цього, можна
обґрунтувати, що мовна компетентність - це знання базових мовознавчих
понять, правил, за якими породжуються правильні мовні конструкції та
повідомлення,
властивостей

здійснюється
феномену

їх

трансформація.

«мовленнєва

Проведений

компетентність»

аналіз

визначив,

що

загальними властивостями є: здатність особистості застосовувати наявні мовні
знання; можливість індивіда створювати відповідне висловлювання своїх
думок; здатність особистості отримувати інформацію, адекватно розуміючи її
зміст. Виходячи з цього, можна обґрунтувати, що мовленнєва компетентність
– це володіння вербалізацією, відповідними мовними засобами, ментального
змісту думки, яку прагнуть висловити та можливість сприйняття інформації,
що представлена доречними мовними засобами.
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O. Vlasenko
SPEECH AND LANGUAGE COMPETENCES OF PERSONALITY:
THEORETICAL AND PSYCHOLOGICAL PROJECTION
Abstract
The article presents theoretical approaches to the definition of language competence
and speech competence. It reveals general properties of these phenomena and the
author's approach to the definition of these notions.

The aim of the research is the theoretical study of psychology of the
development of language competence and speech competence concepts, as well as
the description of the author’s approach to the definition of these notions.
The goal is extrapolated to the need for theoretical substantiation of the
author's approach to the definition of these concepts. One highlights the
development process of these phenomena and determines the general properties of
concepts, their interaction and interdependence.
The article analyzes the correlation of such concepts as key competencies,
competence and expertise.
The research procedure involved the use of methods of analysis and synthesis,
induction and deduction, in order to explain the author's approach to the definition
of language competence and speech competence. This methodology allowed
determining the main approaches of other scientists to these definitions. It is found
that the above-mentioed definitions of the studied notions have common properties.
One determines that language and speech competencies are interrelated as part and
whole.
The result of the study was the statement of the general properties of language
competence and speech competence phenomena, as well as the explanation of the
author's approach to the definition of these notions.
The conclusions summarize the general properties of the definitions of
language competence and speech competence. The author's definition of these
concepts is described. One concludes that language and speech competencies are
interrelated, and one is part of the other.
Key words: competence; key competences; expertise; language competence;
speech competence.

