
272 

4.1. Соціокультурні аспекти фахової 
підготовки студентів нефілологічних 

спеціальностей 
 
Ствердження демократичних цінностей, входження 

України до європейського освітнього простору на основі науко-
во-інформаційної підтримки інноваційного й економічного роз-
витку відбувається через модернізацію структури освіти, 
оптимізацію змісту освіти, моніторинг і управління якістю 
освіти [283].   

Модернізація структури освіти передбачає інтеграцію, 
взаємопроникнення  навчальних дисциплін у вищій школі з 
метою якомога кращої підготовки випускника університету до 
ефективного функціонування на європейському ринку праці. 

Стан та перспективи соціально-економічного й 
політичного розвитку країни, сучасних багатовимірних взаємин 
суспільства й природи, стосунків між людьми в сім’ї чи на 
роботі, між націями, народами, партіями, континентами – все 
свідчить про взаємозалежність. Тобто зміни в одній системі 
негайно викликають ланцюгову реакцію перетворень у сусідніх 
системах. 

Останнім часом у розвинутих країнах принципово 
змінюється процес накопичення багатства: воно здійснюється 
перш за все у знаннях, в освіті, в підготовці соціально 
розвинутої, професійно компетентної людини, тобто в людсь-
кому капіталі. За останні два десятиліття складова робітників, 
які зайняті у сфері матеріального виробництва, значно знизила-
ся. Проведений В.К.Федорченко аналіз свідчить, що від поло-
вини до двох третин економічно активного населення зараз зай-
нято у сфері надання послуг [378]. Значна частина “білих 
комірців” сконцентрована зараз у сфері збору, збереження та 
переробки інформації, в науці та освіті. Все більшу частку рин-
ку праці займають суперкваліфіковані, добре оплачувані 
фахівці як у високотехнологічному та наукоємному 
виробництві, так і в управлінні, науці та освіті. Це так звані 
“золоті комірці”. 
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Проблема підготовки фахівців, здатних ефективно 
працювати в умовах внутрішньої та міжнародної конкуренції, 
визначати конкретні цілі, брати на себе відповідальність за 
результати діяльності, працювати в команді, приймати рішення 
організаційного плану, розуміти та переконувати інших, долати 
конфлікти й непорозуміння. набуває особливої актуальності за 
умов реструктуризації політичних та економічних структур в 
українському суспільстві. В ієрархії суспільних цінностей 
розвинених країн забезпеченість суспільства 
висококваліфікованими спеціалістами становить один із 
найсуттєвіших чинників, що впливають на розвиток економіки, 
культури, соціальних та політичних процесів. 

Вирішення проблем удосконалення підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів та підвищення якості 
навчання в університеті на даному етапі становить об’єкт 
цілого ряду теоретичних досліджень та пошуку практичних 
рішень. Найбільш перспективним є знаходження внутрішніх 
резервів інтенсивного розвитку навчального процесу у вищих 
навчальних закладах. Такими внутрішніми джерелами 
активності особистості у процесі набуття знань, необхідних для 
подальшого навчання, самоосвіти та майбутньої професійної 
діяльності, є, перш за все, усвідомлення необхідності самороз-
витку, мотивації до успіху, самостійності, комунікативних на-
вичок та організаторських умінь, а також професійні інтереси. 
У зв’язку з цим однією з центральних проблем педагогіки 
вищої школи виступає дослідження різних сфер розвитку 
особистості як фактора підвищення ефективності навчальної 
діяльності та формування людини XXI століття. 
Л.С.Нечепоренко доводить, що тільки на межі різних наукових 
знань можна знайти сучасні відповіді та рішення проблем щодо 
умов розв’язання конфліктів людини з довкіллям, суспільства з 
природою, про спосіб життя, уміння й навички діяти за закона-
ми злагоди та гармонії [271, с. 47]. 

Аналізуючи міжнародні програми реформування освіти 
та власні здобутки, вчені вітчизняної педагогічної науки уза-
гальнюють вимоги до якостей випускників університетів [325], 
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які будуть жити та працювати у постіндустріальному 
суспільстві, щоб розвиватися за концепцією сталого розвитку:  
• Гнучко адаптуватись у динамічному суспільстві. Знахо-

дити саме “своє місце” і відчувати задоволення своєю 
роллю протягом усього життя. 

• Творчо та самостійно мислити, критично ставитись до 
різноманітних процесів у бурхливому світі. 

• Вміти обирати з потоку інформації найважливішу, вису-
вати гіпотези та формулювати проблеми, складати план 
їх вирішення, знаходити альтернативні варіанти та прий-
мати відповідальні рішення в умовах невизначеності. 

• Вміти працювати в команді, бути комунікабельною лю-
диною, яка здатна ефективно адаптуватись до різних 
умов. 

• Вміти працювати над власним розвитком, тобто бути 
здібним до саморозвитку протягом усього життя [192, с. 76]. 

• Ініціативно діяти, відчувати внутрішню свободу 
особистості, яка здатна зайняти активну позицію, 
генерувати власні ідеї та здійснювати вчинки, ефективно 
діяти для їх втілення, реалізації, досягнення визначених 
цілей. 

• Відповідально діяти та відчувати самодостатність 
внутрішньої свободи особистості, що “знаходить 
втілення в обгрунтованості й рішучості вибору, що нею 
здійснюється” [31, с. 227]. 

• Мати високий ступінь мобільності до економічних, ви-
робничих та соціальних вимог, які швидко змінюються 
[269, с. 11]. 

• Мати високий ступінь заповзятості, віри в особисті пере-
конання, можливість їх досягнення, надії на успіх. 

• Дотримуватись у всіх своїх діях вічних доброчинників, 
якими є віра, надія та любов [271, с. 16]. 

• Мати відчуття нового та вміння творчо його 
використовувати для досягнення успіху у своїй справі 
[216]. 

• Вміти аналізувати дії людей з усвідомленням, що їхні  
знання, як і ваші власні, обмежені. 
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• Вміти оперативно змінювати стереотипи, методи та 
підходи до розв’язання проблем [348, с. 316]. 
У нашому дослідженні взаємовплив професійної 

підготовки студентів нефілологічних спеціальностей та 
сформованості в них іншомовної соціокультурної компетенції 
розглядається у контексті реалій ХХІ століття, до яких нами 
віднесено процеси глобалізації, міграції, а також європейську 
інтеграцію України.  

Геополітична ситуація в світі на початку ХХІ століття 
складається так, що професійна та особистісна реалізація 
випускника вищої школи може відбутись лише за умов його 
високої конкурентоспроможності на ринку праці, що прямо 
залежить від декількох умов, серед яких чільне місце посідає 
володіння іноземними мовами, вміння спілкуватись на рівних з 
представниками інших культур, сформоване толерантне 
ставлення до чужих звичаїв, стилів життя і традицій, знання 
норм комунікативної поведінки тощо. 

Володіння іноземними мовами з позицій реалій третього 
тисячоліття вимагає від людини не тільки і не стільки знання 
граматичних структур мови, що вивчається, скільки 
сформованих комунікативних навичок, уміння користуватись 
чужою мовою для вирішення спільних проблем. Це означає, 
що, крім знання власне мовних структур, необхідно володіти 
певним запасом знань щодо історії, культури, національних 
цінностей, вірувань, пріоритетів носіїв іноземної мови. Тому в 
сучасних дослідженнях, присвячених навчанню іноземної мови 
студентів нефілологічних спеціальностей, все більша увага 
приділяється формуванню іншомовної соціокультурної 
компетенції майбутніх фахівців з економіки, правознавства, 
екології, політології, соціальної роботи та багатьох інших 
спеціальностей. 

Випускникам вищої школи початку нового тисячоліття 
доведеться працювати в складних умовах глобалізації, яка 
являє собою поступове перетворення світового простору на 
єдину глобальну систему, в якій безперешкодно будуть пересу-
ватися люди, знання, інформації, товари і капітали, в якій бу-
дуть по-новому діяти механізми взаємодії між державами, 
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культурами і їх носіями. Сьогодні виникнення Європейського 
Союзу і формування таких могутніх об’єднань, як “Велика 
вісімка”, МВФ, Світовий банк, розквіт глобальних 
інформаційних мереж, масштабні сумісні технологічні 
відкриття, поширення масової культури і принципу 
космополітизму – це все конкретні, реальні прояви глобальних 
тенденцій. Вони, як зазначила М.М.Мчедлова, “наростаючий, 
немов снігова лавина, потік, який включає в свою орбіту всі 
галузі людського суспільства, і нова якість соціального життя 
ставить соціокультурні створення перед необхідністю пошуку 
діючих стратегій виживання і розвитку в нових реаліях” [263, 
c. 105]. Процес глобалізації, як відомо, намагалися осмислити і 
оцінити з різних боків, з різних точок зору. Як будь-яке нове 
явище, він викликав і оптимістичні, і песимістичні прогнози не 
тільки представників громадськості, а й провідних фахівців. Це 
не дивно, оскільки сам по собі він має амбівалентний і супереч-
ливий характер. На жаль, як зазначила Л.Збаразська, деякі 
країни одразу ж відчули переважно негативні моменти 
глобалізаційних тенденцій, оскільки не були до цього готовими 
ні ідеологічно, ні організаційно й технологічно [165]. Це, в 
свою чергу, загострило і зробило актуальнішою вже існуючу 
для держав дилему: глобалізація – це загроза чи все ж таки нові 
можливості для подальшого розвитку? Шукаючи відповідь на 
це запитання, країнам, які збираються включитися в цей про-
цес, або які знаходяться на початковому етапі входження до 
нього, важливо “не абсолютизувати його позитивне значення, 
але й штучно не перебільшувати його можливих негативних 
наслідків” [165, c. 66]. 

Відповідаючи на виклик, що глобалізація в образі паную-
чого західного світу в змозі повністю нівелювати культурні оз-
наки інших народів, поставити під загрозу існування інших 
національних держав, їх атрибути національної самобутності і 
їх культуру, найновітніші дослідження підтримують протилеж-
ну точку зору, доводячи, що перед загрозою уніфікації 
спостерігається посилення прагнення країн, націй, груп зберег-
ти власну етнокультурну ідентифікацію, власну унікальність і 
винятковість. Тому глобалізація, навпаки, супроводжується зро-
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станням різнорідності систем цінностей, плюралізацією і 
взаємодією культурних форм, які вимагають знаходження шляхів 
для співіснування. І цьому в значній мірі сприяють міжкультурні 
комунікації, розвиток міжнародних зв’язків і кооперація.  

Свій внесок роблять і міжнародні міграції, завдяки яким 
структура населення країн, а значить, і їх культурна спадщина 
давно перестали бути гомогенними, і кожний новий 
міграційний сплеск сприяє більшому культурному розмаїттю і, 
в кращому випадку, взаємному збагаченню через діалог куль-
тур. Насправді досягти останнього досить важко, оскільки в 
ситуації зітхнення культур часто одна посідає панівну, а інші – 
підпорядковану позицію [263, с. 70]. 

Без сумніву, до одного з побічних явищ глобальних пере-
творень можна віднести й міграції, які набули масового харак-
теру і охопили увесь світ. Розглядаючи феномен міграції, треба 
усвідомити, що їй відводять не лише роль головного 
“постачальника” робочої сили і джерела культурного розмаїття. 
Об’єктивно кажучи, ці самі, на перший погляд, позитивні фак-
тори можуть отримати інший поворот і перетворити міграцію в 
серйозну світову проблему, розв’язання якої не може бути 
здійсненим тільки на національному рівні, на рівні однієї дер-
жави, а вимагатимуть участі усієї світової спільноти. Як 
свідчать факти світової історії, міграційний рух неможливо зу-
пинити: він або уповільнюється, або збільшується. Люди поча-
ли мігрувати ще з того часу, як вони виникли як види, і, 
здається, продовжуватимуть це робити до тих пір, поки 
існуватимуть фактори, які спонукатимуть їх покидати рідні 
міста і переселятися на інші, кращі й небезпечніші землі. Серед 
таких факторів найсерйознішими досі залишаються екологічні 
катастрофи, несприятливі політичні і соціально-економічні 
умови (бідність, безробіття, низький рівень життя, 
демографічний сплеск, переслідування і війни), які сьогодні 
відчувають багато країн світу, особливо Індія і Пакистан, Ірак, 
Південна Африка, Китай та інші. Міжнародні міграційні рухи, 
як правило, розвиваються не хаотично, якщо не брати до уваги 
спонтанні потоки біженців. Вони дотримуються певного зразка, 
на який, окрім згаданих факторів, впливають географічна та 
культурна близькість між країнами еміграції та імміграції, 
наявність соціальної, фінансової і правової підтримки 
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Таблиця 4.1 
Іноземні громадяни в країнах Західної Європи 

(джерело: Eurostat, Nationsl Statistic) 
Країна 1990 (%) 2000 (%) 
Австрія – 9,3 
Бельгія 8,9 8,3 
Данія 2,9 4,8 
Фінляндія 0,4 1,7 
Франція 6,3 5,6 
Німеччина – 8,9 
Італія 0,9 2,2 
Іспанія 1 2 
Швеція 5,3 5,5 
Великобританія 3,4 4 

переселенців, досконала міграційна політика і політика надан-
ня притулку, які розроблені і діють відповідно до норм 
міжнародного права. Сьогодні тенденція до створення глобаль-
ного простору, глобального ринку праці і прозорість кордонів, 

які дозволяють представникам різних країн вільно 
переміщатися за межі своєї території, є головними стимулюю-
чими чинниками легальної міграції; вони виступають спокусою 
для нелегальних приїздів. Оскільки кількість мігрантів 
постійно коливається і точних статистичних даних про неле-
гальну імміграцію немає, можна приблизно відтворити реальну 
картину міграційних переміщень, але й ці дані досить 
вражаючі. За оцінками Фонду народонаселення ООН і 
Міжнародної організації міграції, за межами країни народжен-
ня мешкають приблизно 175 млн. осіб, серед яких понад 85 
млн. – іммігранти, які поїхали за кордон у пошуках роботи 
(трудова міграція), і члени їх сімей; 20 млн. – біженці і ті, хто 
клопоче про надання притулку, а більше 20 млн. – нелегальні 
іммігранти, які перебувають на території іншої країни, не маю-
чи громадянства або іншого юридичного статусу [452]. Всі ці 
категорії нерівномірно розподілені по різних регіонах світу. 
Останнім часом внаслідок процесу глобалізації було 
зафіксовано незначне зміщення географії міграційного руху з 
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півдня на північ і зі сходу на захід. Головними країнами-
реципієнтами виступають країни Західної Європи і Північної 
Америки, де проживають близько 100 млн. іммігрантів, особли-
во з Азії, Південної Америки та Африки. (З європейських країн 
міграційне перевантаження відчувають Німеччина і Франція, 
Великобританія й Італія, які завдяки своїй економічній 
стабільності і сприятливому геополітичному положенню стали 
найбільш бажаними “мішенями” для міграції. 

У країнах Західної Європи, як свідчить статистика, на 
теперішній час мешкають понад 20 млн. іноземців, що складає 
5% їх населення, однак ця цифра постійно зростає. Головним 
чином це трудові іммігранти і біженці, у яких останнім часом 
спостерігається тенденція оселятися на досить тривалий термін 
і переправляти свої сім’ї. Табл. 4.1 відображає кількість 
іноземних громадян у деяких країнах Європи в процентному 
співвідношенні до загальної кількості населення.  

Нового розмаху досягла сьогодні нелегальна імміграція, 
що має місце, незважаючи на жорсткі міграційні закони і при-
кордонний контроль, який впроваджують країни. Американсь-
ке Бюро Перепису Населення підрахувало, що на території 
Сполучених Штатів мешкають приблизно 5 млн. нелегальних 
іммігрантів і їх кількість зростає на 200000 чоловік кожного 
року. В Європі їх кількість перевищує 3 млн., з яких більша 
частина перетнула кордон з метою працевлаштування [452]. 
Існування постійної потреби в дешевій робочій силі, якою і є 
нелегали, призводить до того, що їх приплив буде важко й 
навіть неможливо зупинити. Враховуючи такі прогнози, уряди 
багатьох країн вирішили легалізувати окремі категорії неле-
гальних іммігрантів і відкрити їм трудову візу, як, наприклад, у 
Португалії, яка давала б їм право займатися тимчасовою трудо-
вою діяльністю протягом певного періоду, припустимо, п’яти 
років. Іншим заходом, який обрали країни Євросоюзу і який 
вступив у дію з січня 2003 року, стало введення системи 
ЕURODAC (fingerprint identification system), метою якої є 
запобігання нелегальної імміграції в межах Євросоюзу і отри-
мання притулку одразу ж у двох країнах, що практикувалося 
іммігрантами для збільшення їхніх шансів. Відтепер вони бу-
дуть повернені в ту країну, де вони вперше зареєструвалися. 

У класичних країнах іммігрантів – Сполучених Штатах 
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Америки і Канаді – також відбуваються значні, проте тривожні 
зміни. Справа в тому, що завдяки “перетіканню мозку” до 
США, Канаді у майбутньому загрожує скорочення прошарку 
економічно активних і професійно підготовлених громадян. За 
результатами опитування дев’ять з десяти молодих працюючих 
канадців не відмовилися б переселитися до США, які пропону-
ють вигідніші умови оплати праці. Таку тенденцію канадський 
уряд намагається компенсувати збільшенням припливу 
кваліфікованих робітників і дипломованих спеціалістів з інших 
країн, створюючи їм більш-менш пристойні умови для подаль-
шого кар’єрного зростання й економічного розвитку. На жаль, 
подібна ситуація прослідковується в багатьох країнах світу і 
викликає негативні прогнози, оскільки призводить до ослаблен-
ня наукового, творчого й економічного потенціалу країн, що 
втрачають людський ресурс. 

Негативізм до іммігрантів може базуватися на етнокультур-
них упередженнях і стереотипах. Корінних мешканців турбує не 
сам факт, що перед ними іммігрант, а його приналежність до 
певної етнокультурної або релігійної групи, яка в силу різних, на-
приклад, історичних, причин вважалась ворожою. Такі негативні 
етностереотипи, за словами А.Ручка, “функціонують у будь-якому 
суспільстві і можуть вийти з латентного стану і перетворитися на 
національно-шовіністичні установки та дії – прикладів такого роз-
витку подій чимало в сучасній історії” [314, с. 106]. Так, 
європейці, як доводить Ружица Чичак-Чанд [389], мають уперед-

Таблиця 4.2  
Мусульманська діаспора в Європі 

Країна Мусульмани Загальна 
кількість населення 

Франція 5 млн. 60 млн. 
Німеччина 3,2 млн. 83 млн. 
Британія 2 млн. 60 млн. 
Італія 1 млн. 57 млн. 
Нідерланди 800000 16 млн. 
Бельгія 400000 10 млн. 
Швеція 130000 9 млн. 
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жене ставлення до мусульманських меншин, які є носіями зовсім 
іншої ментальності, мови, відрізняються своїми релігійними пере-
конаннями, традиціями, способом життя і знехотя сприймають 
нав’язані західні цінності.  

Навіть зараз, незважаючи на виховання толерантності у 
європейців до інших націй, культур, незважаючи на 
виникнення нового покоління євро мусульман, які називають 
Європу своїм домом і виховані з урахуванням західних 
традицій, Іслам у Європі викликає фобію й асоціюється з 
міжнародним тероризмом, загрозою національній безпеці, 
війнам, фундаменталізмом і фанатизмом. І хоча мусульманські 
дослідники вбачають користь і спільне збагачення від взаємодії 
двох культур, європейцям знадобиться певний час, щоб 
позбавитися своїх застарілих упереджень. 

Для дослідження загальних настроїв, які викликає 
імміграція, європейська преса в березні – травні 2002 року 
провела опитування, за результатами якого можна цілком 
усвідомити, що корінні мешканці з побоюванням ставляться до 
іммігрантів, і не тільки нелегальних. За даними J.Graff, 40% 
італійців вірять, що ті є загрозою для суспільного життя, 47% 
британців вважають, що країна зазнала значних збитків за 
останні 50 років саме завдяки міграційним рухам, а 50% німців 
погоджуються, що варто взагалі припинити прийом іммігрантів 
до їх країни, особливо з мусульманських країн [452].  

Коли на початку 1990-х років дві третини всіх 
іммігрантів становили мусульмани з Туреччини, Близького 
Сходу, півострова Індостан і країн Магрібу, європейці виказали 
занепокоєння. Занепокоєння насамперед не тим, що міграційні 
рухи набули масштабності, а тим, що імміграція мусульман 
зросла, що являє собою і демографічну, і культурну проблеми 
[389]. У 1990 році 13 млн. мусульман були зареєстровані в 
Західній Європі, зараз їх кількість збільшилася. Численні 
мусульманські громади розташовані у Франції, Німеччині, 
Британії та Італії, про що свідчить табл. 4.2. 

Якщо не брати до уваги етнокультурні ознаки 
іммігрантів, мають місце упередження іншого, соціально-
економічного, характеру. Вони виходять, головним чином, на 
перший план. Справа в тому, що у разі неінтегрованості 
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іммігрантів на ринку праці витрати на їх соціальне забезпечен-
ня мають нести корінні мешканці.  

Проаналізувавши ситуацію, що склалася, ми дійшли 
висновку, що міграційні процеси можуть накласти свій 
відбиток не тільки на соціально-економічний, політичний, 
демографічний стан країн, які залучені до міграційного обміну: 
вони впливають і на їх етнокультурну структуру. Проте, як 
свідчить ситуація в країнах Євросоюзу, такий вплив не завжди 
має конструктивні наслідки. Тому міграція, через масові при-
пливи біженців і їх нерівноцінне розміщення, інтелектуальні 
втрати, нелегальні пересування, через негативізм і 
упередженість корінних мешканців, через конфлікти, які 
спричинені прагненням іммігрантів зберегти свою етнокуль-
турну самобутність, фактично стала всесвітньою проблемою. 
Оскільки в силу різних причин країни не можуть відмовитися 
від прийому іммігрантів, то ядром їх політики має бути не за-
хист від небажаної міграції, а систематизація заходів, 
націлених на запобігання, належний контроль, раціональне 
розміщення, підтримку і всебічну інтеграцію іммігрантів у нове 
середовище. 

Глобалізаційні процеси (зокрема зростаюча глобалізація 
виробництва і ринку праці) стимулюють рухливість людей, і з 
часом, за прогнозами міграційних служб, глобалізація буде 
інтенсивно наростати. Сподіваємось, що ці самі глобалізаційні 
процеси допоможуть країнам скоординувати їх зусилля і 
розв’язати цю проблему на глобальному рівні, бо можливості 
окремо взятих країн є досить обмеженими і неефективними.  

Ще одним важливим чинником, що об’єктивно впливає 
на фахову підготовку майбутнього спеціаліста, є намір України 
інтегруватись у європейський простір. Європейські пріоритети 
нашої держави вимагають від випускників університетів  знань 
щодо стилів життя, манери поведінки, правил ведення бізнесу, 
життєвих уподобань мешканців Старого Світу. Як показало 
дослідження, проведене на замовлення IBM, європейці та 
вихідці з пострадянських республік є носіями різної 
ментальності, що зумовлено проживанням в різних політичних 
та соціально-економічних умовах цих країн. 
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Академічні обміни на науковому рівні сприяють привне-
сенню в чужу культуру звичаїв, традицій, вірувань, стилів жит-
тя, характерних для іншої культури. Зазвичай це відбувається 
через вербальне спілкування, соціокультурну комунікацію, 
встановлення дружніх зв’язків з представниками інших куль-
тур, носіями іноземної мови. Оскільки прислів’я та приказки є 
концентрованим вираженням особливостей національного  
менталітету, то саме через них відбувається взаємо-
проникнення культур, що веде до кращого взаєморозуміння та 
співпраці. 

З огляду на ситуацію, що склалась, Міністерством освіти 
і науки України за сприяння Британської Ради у березні 2005 
року було прийнято Програму з англійської мови для 
професійного спілкування. Це означає, що навчання 
англійської мови у вищих навчальних закладах починаючи з 
першого курсу має бути спрямованим на оволодіння 
професійною лексикою, коло усних тем для обговорення по-
винно торкатись обраної студентом професії. Ми 
проаналізували соціокультурну спрямованість нової Програми 
і дійшли висновку, що вона надає студентам нефілологічних 
спеціальностей можливість розвивати іншомовну соціо-
культурну компетенцію та стратегії, необхідні для ефективного 
навчання і майбутнього професійного спілкування. Програма 
АМПС зорієнтована на “виховання інтересу до культур наших 
європейських сусідів, розвиток демократичного суспільства, 
формування відкритості, толерантності й поваги до 
“несхожості” й відмінностей” [303, с. 4]. У більш широкому 
європейському контексті вона спрямована не лише на розвиток 
прагматичної компетенції, але й враховує соціокультурний ас-
пект спільноти, в якій будуть жити й працювати студенти – 
майбутні фахівці. 

Серед цілей Програми (практичної, освітньої, 
пізнавальної, розвиваючої) окремо виділено соціокультурну та 
соціальну мету. Соціокультурна мета передбачає досягнення 
широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних 
соціальних та культурних проблем для того, щоб діяти належ-
ним чином у культурному розмаїтті професійних та 
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академічних ситуацій, у той час як досягнення соціальної мети 
має сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 
вміння спілкуватись у постійно змінюваному міжнародному 
середовищі. Соціокультурна компетенція, як зазначено в 
Програмі, є “невід’ємною частиною її змісту і спрямована на 
розвиток  розуміння й тлумачення різних аспектів культури і 
мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє 
розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних культур-
них і професійних ситуаціях, та реагування на них” [303, с. 7]. 

Рівень володіння мовою В2, тобто стандартні вимоги на 
здобуття ступеня бакалавра за міжнародно прийнятими 
рівнями володіння мовою для різних спеціальностей [303, с. 2], 
передбачає, що соціолінгвістична та прагматична компетенції 
мають бути розвинені до такої міри, щоб студенти могли 
розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в 
академічному та професійному середовищі України 
відрізняються при порівнянні однієї культури з іншими. По 
закінченні курсу АМПС студенти зможуть застосовувати 
міжкультурне розуміння в процесі безпосереднього усного і 
писемного спілкування в академічному та професійному 
середовищі, а також належним чином поводитися й реагувати у 
типових світських, академічних і професійних ситуаціях 
повсякденного життя та знати правила взаємодії між людьми у 
таких ситуаціях. 

Щоб розкрити механізм взаємодії професійної підготовки 
студента та розширення його іншомовної СКК в процесі 
вивчення професійно спрямованої англійської мови, зазначимо, 
що він базується на певних педагогічних (наявні засоби 
навчання, усвідомлення викладачем необхідності 
цілеспрямованого поєднання навчання мовного, мовленнєвого 
та професійно спрямованого матеріалу) та психологічних 
засадах, таких як:  
• визнання студентом існуючих розбіжностей у соціо-

культурній та професійній сферах життя нашого народу 
та людей в англомовних країнах;  

• ставлення студента до вивчення іноземної мови, його 
налаштованість на опанування корпоративної культури 
носіїв мови;  
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• готовність студента до толерантного сприйняття інших 
стилів професійного спілкування, норм комунікативної 
поведінки, ставлення до ведення бізнесу тощо.  
З точки зору професійної педагогіки механізм взаємодії 

професійної підготовки студента та розширення його 
іншомовної СКК передбачає дотримання певної послідовності 
в накопиченні соціокультурних знань з опорою на знання, 
отримані в процесі вивчення профільних дисциплін, та 
філософське положення щодо переходу кількості в якість. 
Спираючись на професійні знання студента, його власний 
життєвий досвід, ставлення до вивчення іноземної мови та 
зважаючи на дидактичні принципи доступності, посильності, 
наступності у викладенні навчального матеріалу, викладач, 
здійснюючи методичний супровід, веде студента до 
поступового розширення його іншомовної СКК. При цьому 
слід враховувати, що всі види іншомовної діяльності на 
заняттях повинні бути вмотивованими (meaningful), доречними, 
мати практичну фахову спрямованість та прагматичну цінність.  

Механізм взаємодії професійної підготовки студента та 
розширення його іншомовної СКК включає в себе наступні етапи:  
1. Активізація вже відомого лексичного матеріалу з теми 

паралельно з відтворенням фахових знань з профільної 
дисципліни. 

2. Введення нових соціокультурних понять з опорою на 
порівняння явищ за схемою “в нашій культурі – в чужій 
культурі”.  

3. Наповнення нових понять зрозумілим змістом через наве-
дення прикладів з професійної діяльності за обраним сту-
дентами фахом. 

4. Закріплення нових понять шляхом вживання в стандарт-
них ситуаціях.  

5. Свідоме вживання засвоєного поняття в спонтанному 
мовленні в нестандартних ситуаціях з опорою на фахові 
знання та одночасне формування позитивного ставлення  
до вивчення іноземної мови. 
Дотримання такого поетапного алгоритму взаємодії 

професійної підготовки студента та розширення його іншомовної 
СКК сприяє укріпленню міждисциплінарних зв’язків, 
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Загальні 
професійні 
рубрики 

Загальні 
професійні 
ситуації 

Загальні вміння 

Персональна 
ідентифікація 

Встановлення 
контактів 

з представниками 
іншої країни 

Телефонні розмови; написан-
ня електронних повідомлень, 
листів; читання з метою по-
шуку необхідної інформації 

Загальне робоче 
оточення 

і повсякденна 
робота 

Працевлаштування; 
повсякденна 

адміністративна 
діяльність; аналіз, 

оцінювання, контроль 
і допомога 

співробітникам 

Розуміння та написання резю-
ме, супроводжуючих рекомен-
дацій, листів; участь у 
співбесідах; заповнення бланків 
з відомостями про себе та 
організацію; розуміння і скла-
дання ділової документації 
(звітів, листів, доповідних запи-
сок); організація та внесення 
змін у проведення зустрічей і 
засідань; планування заходів і 
завдань; ведення та розуміння 
протоколів; ведення обліку; 
участь у дискусіях; презентація 
і передача інформації; надання 
й отримання зворотної інфор-
мації; відповідь на телефонні 
дзвінки 

Стосунки 
з колегами 
і клієнтами 

Засідання, зустрічі, 
бізнес-ланчі, світські 
події, переговори, 
спілкування через 
Internet 

Дискусії на професійні теми і 
дозвілля; обмін інформацією; 
робота з кореспонденцією 

Ділові подорожі Турагентство, аеро-
порт, вокзал; на бор-
ту літака, судна, в 
поїзді; в готелі, 
ресторані, банку, на 
пошті 

Запит інформації, замовлен-
ня та бронювання; проход-
ження митного і паспортного 
контролю; заповнення блан-
ків; вміння користуватись 
розкладом, розуміти оголо-
шення; обробка кореспон-
денції; реєстрація і виписка з 
готелю 

Таблиця 4.3 
Мовленнєві вміння та професійні ситуації, необхідні 
для інтеграції в іншомовний комунікативний простір 
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Загальні 
професійні 
рубрики 

Загальні 
професійні 
ситуації 

Загальні вміння 

Міжнародні 
конференції, 

зустрічі, дискусії 

До початку зустрічі, 
конференції, дис-
кусії; під час конфе-
ренції, зустрічі, 
дискусії; після кон-
ференції, зустрічі, 
дискусії; 

Підготовка заходів; презен-
тації, виступи; участь у 
дискусії; ведення протоколу, 
нотаток; підготовка звіту; 
спілкування 

Здоров’я 
та особиста 
безпека 

У лікаря, в аптеці; 
невідкладна допомо-
га; робоче місце; 
подорож 

Запис на прийом до лікаря; 
усвідомлення правил техніки 
безпеки; дотримання інструк-
цій та попереджень; знаход-
ження спціальної інформації 
в різних джерелах 

Контракти 
та угоди 

Працевлаштування; 
страхування; угоди 
про надання послуг; 
партнерство, спів-
робітництво 

Укладання угод; 
усвідомлення пунктів кон-
тракту; обговорення 
контрактів; обробка 
кореспонденції 

Інформація 
про галузевий 
підрозділ 

Структура; результа-
ти роботи; про-
дукція/послуги/
процес 

Презентації; обмін інфор-
мацією; пошук інформації 

Продукція 
і послуги 

Продаж/купівля; 
претензії 

Обробка замовлень; реєстра-
ція скарг; обробка кореспон-
денції 

Питання 
професійного 
та академічного 

характеру 

Лекції, семінари, 
практикуми, кон-
сультації; бібліотека, 
лабораторія, ресурс-
ний центр; аудиторні 
заняття 

Мовлення та письмо з нав-
чальною метою; сприйняття 
мови на слух; пошук та об-
робка інформації 

Закінчення таблиці 4.3 

забезпеченню стійкого інтересу студентів до вивчення іноземної 
мови, розвитку мовлення, усвідомленню необхідності врахування 
соціокультурних розбіжностей у майбутній професійній 
діяльності, толерантного ставлення до носіїв чужої мови та 
культури. 
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Таблиця 4.4 
Соціокультурний компонент фахових дисциплін 

Факуль- 
тет 

Спеціаль-
ність 

Соціокультурні 
знання 

Навички 
комунікативної 

поведінки 

Економічн
ий 

Фінанси Особливості 
організації та ведення 
бізнесу в Україні; 
в англомовних  
країнах. 
Культурологічні та 
соціальні аспекти 
менеджменту. 
Дотримання традицій 
у діловому 
спілкуванні. 
Людський фактор у 
бізнесі. 

Встановлення 
партнерства; 
соціалізація в спільних 
(joint-stock) компаніях; 
робота в команді з 
іноземними партнера-
ми; національні особли-
вості вербального та 
невербального спіл-
кування; корпоративна 
культура 

Еколого-
медичних  
наук 

Медичні 
прилади 
та системи 

Дистанція у 
спілкуванні. 
Зобов’язання сторін. 
Традиції медичного 
обслуговування в 
англомовних 
країнах.  
Health Promotion. 
Disabled people 

Користування засобами 
суспільного транспорту 
та зв’язку. Просторово-
часова організація 
спілкування. Тактильна 
група невербального 
спілкування 

У Програмі АМПС зазначено, що в кожній сфері 
виникають різні професійні ситуації, які можна описати за 
такими параметрами: 
• місце і час, де/коли відбуваються;  
• установи або організації, структури і заходи яких 

контролюють більшість того, що відбувається; 
• дійові особи, особливо у їхніх відповідних соціальних та 

професійних ролях;  
• об’єкти  навколишнього середовища (живі і неживі); 
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Закінчення таблиці 4.4 

• операції, що виконуються дійовими особами;  
• дискурс, що має місце в рамках ситуації;  
• канали комунікації (телефон, електронна пошта, 

спілкування віч-на-віч і таке інше) [303, с. 11]. 
Щоб проілюструвати, яким чином мова служить 

професійним потребам, необхідним для інтеграції в 
іншомовний комунікативний простір, наведемо зразок 

Факуль- 
тет 

Спеціаль-
ність 

Соціокультурні 
знання 

Навички 
комунікативної 

поведінки 
Політични

х 
наук 

Політо- 
логія 

  
  
  
  
 
 

Соціальна 
робота 

Державний устрій 
країн. 
Соціокультурні 
аспекти взаємодії 
законодавчої та 
виконавчої гілок 
влади. 
Діяльність 
міжнародних 
організацій. 
Система соціального 
захисту в 
англомовних 
країнах. 
Волонтерство. 
Благодійні фонди. 
Social welfare. Sexual 
harassment 

Організація опитувань 
та екзит-полів. 
Проведення 
презентацій.  
Переговори.  
Знаходження компромісу. 
Дотримання протоколу. 
  
 
Практичні навички 
вербального та невер-
бального спілкування. 
Дистанція у спілкуванні. 
Специфіка поведінки з 
людьми з обмеженими 
можливостями 

Правничих 
наук 

Правознав-
ство 

Знання національної 
специфіки основ 
законодавства. 
Верховенство права. 
Соціальний статус 
поліції. Боротьба з 
корупцією. 
Програма захисту 
свідків 

Послуговування 
нормами права.  
Звернення до адвоката. 
Захист власності. 
Поведінка в місцях 
позбавлення волі. Від-
стоювання прав 
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повідальність тощо. Тому наступним кроком у налагодженні 
взаємозв’язку фахових дисциплін та курсу англійської мови за 
професійним спрямуванням була корекція робочих навчальних 
планів з метою виявлення суміжних тем та уникнення 
дублювання навчального матеріалу, тобто забезпечення 
міжпредметної координації роботи викладачів англійської мови 
з викладачами фахових дисциплін. Так, спільними зусиллями 
на економічному факультеті було скориговано зміст вивчення 
тем “Іноземні банки”, “Міжнародне страхування” та 
“Міжнародний менеджмент”, оскільки ці теми детально 
вивчаються в курсі професійної англійської мови на 
четвертому році навчання. Студенти спеціальності 
“Правознавство” вивчають англійську мову впродовж п’яти 
років, тому такі теми, як “Закон та кримінальна 
відповідальність у США”, “Міжнародні документи щодо 
захисту прав людини” та “Міжнародні організації”, вивчались в 
основному за рахунок годин, відведених на навчання 
англійської мови. На факультеті політичних наук теми 
“Державний устрій Великої Британії та США”, “Політичні 
партії”, “Засоби масової інформації – четверта влада?” також 
вивчаються з розподілом академічних годин між профільною 
кафедрою та кафедрою англійської мови в пропорції 50:50. На 
заняттях з англійської мови студенти мають змогу подивитись 
та обговорити підбірки відеофільмів або уривки з художніх 
фільмів про судочинство у США, розслідування справ 
британським Скотленд-Ярдом, послухати політичні дебати, 
спостерігати за передвиборчою кампанією тощо. Студенти-
екологи, які також вивчають англійську мову впродовж п’яти 
років, знайомляться з міжнародними документами з питань 
захисту довкілля мовою оригіналу за рахунок годин іноземної 
мови: “Кіотський протокол” та додатки до нього) вивчався 
студентами на інтегрованому занятті, яке проводили спільно 
викладачі профільної дисципліни і англійської мови. Крім того, 
студенти вчаться складати відповідні документи англійською 
мовою: ділові листи, угоди, запити, рекламації, акти, протоколи 
тощо. 
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Анкетування студентів експериментальних груп та бесіди 
з викладачами дають підстави стверджувати, що таке 
поєднання фахових дисциплін з іноземною мовою створює 
сприятливі умови для розширення іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів, оскільки СК знання виступають 
невід’ємною частиною інтегрованих фахових знань, а 
формування навичок комунікативної поведінки набуває більш 
природного характеру.  

Якісна гармонійна професійна підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах можлива за умов реалізації 
основних принципів функціонування та саморозвитку: 
наступність, неперервність, системність, інноваційність, 
цілісність та інтегрованість, індивідуальна спрямованість; 
використання класичних методів (порівняння, композиції та 
декомпозиції, систематизації, моделювання та прогнозування, 
узагальнення, інтеграції та диференціалізації) проектування 
сучасної університетської системи освіти для задоволення 
потреб особистості та суспільних потреб у певній діяльності в 
тій чи іншій сфері суспільного розподілу праці. На думку 
В.С.Журавського, потреба в інтеграції процесів навчання та 
виховання, наукової та виробничої діяльності, соціального та 
культурного розвитку гармонійної, творчої, активної людини 
зумовлюється складністю розвитку та формування особистості 
в умовах трансформації соціально-економічних відносин у 
суспільстві та глобальними процесами з позицій її інтеграції в 
світовий освітній простір [159]. 

Рушійною силою кожного індивіда є протиріччя між 
вимогами, що перед ним висуваються, і засобами 
самореалізації й мотивами навчальної діяльності. Без 
відповідної мотивації акт навчання не може відбутись. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли у всіх 
сферах життя виникають багаточисельні культурологічні та 
соціальні зв’язки, відбувається перерозподіл ціннісних 
орієнтирів і мотивацій у системі освіти. Однією з ознак 
сучасного освітнього середовища є взаємодія та взаємовплив 
багатьох освітніх середовищ, використання інноваційних 
знахідок однієї країни в освітньому просторі інших країн. 
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Інтеграція освітніх процесів різних країн розвивається на 
основі ідей гуманізації, комунікативних теорій розвитку 
особистості, ноосферних концепцій освіти. Одна з таких 
концепцій, автором якої є академік С.Квятковський, пов’язана 
зі вступом людства в процес формування єдиної планетарної 
цивілізації, яка націлена на відродження самоцінності кожного 
індивіда, самоактуалізації людини, формування її як 
особистості, яка здатна чинити спротив життєвим труднощам. 
Головна ідея концепції – соціокультурна адаптація людини в 
світі [183]. Особлива роль у цьому належить іноземним мовам, 
за допомогою яких і відбувається безпосередній чи опосередко-
ваний діалог культур – рідної та іноземної. Іноземна мова в су-
часних умовах інтенсивних міжнародних контактів стає важли-
вим засобом узагальнення пізнання дійсності й міжкультурної 
комунікації. 

Однією з провідних тенденцій розвитку людства в наш 
час поряд з глобалізацією та міграцією є інтернаціоналізація 
типів матеріального й культурного споживання, яка 
супроводжується інтенсивним нівелюванням культурних 
розбіжностей, зближення народів переплітається з іншою, з 
протилежним знаком тенденцією вірності культурній 
ідентичності, особливому життєвому стилю, притаманному 
кожному народові з його специфічними цінностями, нормами, 
стереотипами.  

Тому паралельно з формуванням іншомовної 
соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови 
належна увага повинна приділятись вихованню у студентів 
поваги до рідної мови, власної історії, гордість за 
приналежність до свого народу, тобто сприяти вихованню 
національної самосвідомості громадянина України. 

Висновки 
Дослідивши взаємовплив фахової підготовки студентів та 

сформованості в них іншомовної СКК у контексті таких реалій 
ХХІ століття, як глобалізація, міграції та європейська 
інтеграція України, та розкривши механізм взаємодії 
професійної підготовки студента та розширення його 
іншомовної СКК в процесі вивчення професійно спрямованої 
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англійської мови, ми дійшли висновку, що в існуючій ситуації  
на глобалізованому ринку праці існує тісний зв’язок між 
фаховою підготовкою випускника вищої школи та 
сформованістю в нього іншомовної соціокультурної 
компетенції. Водночас аналіз соціокультурної спрямованості 
Програми АМПС доводить, що такі її складові, як принципи, 
цілі навчання, зміст та рівні володіння англійською мовою, 
містять соціокультурний компонент з детальним описом його 
наповнення. Тому можна стверджувати, що проблема 
взаємозв’язку фахової підготовки студента та сформованості в 
нього іншомовної соціокультурної компетенції вийшла за 
рамки самодіяльної творчості окремих викладачів і знайшла 
своє втілення в наукових дослідженнях вітчизняних вчених та в 
державному документі, що свідчить про її важливість та 
необхідність пошуку шляхів її вирішення. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


