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4.2. Організаційно-педагогічні засади 
формування іншомовної соціокультурної 

компетенції студентів у процесі 
фахової підготовки 

 
Національна система гарантії якості вищої освіти 

грунтується на кращих традиціях і досягненнях вітчизняної науки 
і практики та враховує вимоги й досвід світової освітньої 
політики. 

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про вищу 
освіту” [162] стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, 
обсягу й рівня освітніх та фахових програм підготовки 
студентів. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівня громадян незалежно від форми здобуття 
освіти. Згідно з Державним класифікатором професій України 
кваліфікація фахівця визначається рівнем освіти та 
спеціалізацією [283, с. 11]. Таким чином, існує певний зв’язок 
між кваліфікацією (рівнем професійної діяльності) і рівнем 
вищої освіти. Структура стандартів вищої освіти є ієрархічною 
сукупністю взаємопов’язаних компонентів, що встановлюють 
вимоги на рівні держави, на рівні галузі та на рівні вищого 
навчального закладу. 

Сьогодні в Україні встановлено перелік напрямів та 
спеціальностей фахової підготовки студентів, що налічує 76 
програм підготовки бакалаврів і понад 500 спеціальностей у 
програмах підготовки магістрів [283]. Структури галузей знань 
та напрямів підготовки певною мірою відповідають наведеним 
у Міжнародній Стандартній Класифікації Освіти, що спрощує 
процес визнання і нострифікації документів про освіту. 

Вищі навчальні заклади самостійно встановлюють 
нормативно-методичні документи, які регламентують 
навчальну роботу в закладі (навчальні плани, програми 
навчальних дисциплін тощо) і визначають 30-35% змісту 
підготовки студентів. Як зазначає В.Г.Кремень, реальний стан 
соціально-економічних відносин в Україні спонукає систему 
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вищої освіти зайняти активну позицію в суспільстві, 
адаптуватися до нових умов [209]. 

Культурний розвиток сьогодні відбувається під знаком 
інтеграції, що передбачає не предметний, а галузевий принцип 
побудови навчальних планів. Досліджуючи проблему 
технологізації освітньої діяльності професійної освіти, 
С.О.Сисоєва підкреслює, що “розвиток освітніх систем в 
умовах соціально-економічних перетворень визначається двома 
провідними тенденціями: гуманізацією і технологізацією 
освітньої діяльності” [324]. Навчальний план закладу 
відображає два аспекти його діяльності: можливості, 
пріоритети та ресурси, якими володіє заклад, і програму чи 
план їх використання для досягнення поставленої мети – вихо-
вання та навчання молодого покоління; другий – бажані якості 
та властивості нового покоління молоді, яким повинні 
відповідати випускники, тобто образ чи модель випускника, 
яка формується за результатами діяльності закладу. 

Першою й найважливішою умовою формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів у процесі 
фахової підготовки ми вважаємо сталий розвиток системи 
вищої освіти в Україні, оскільки всі наступні умови базуються 
саме на забезпеченні сталого розвитку університетської освіти.  

За визначенням О.П.Мещанінова, теоретико-методо-
логічною основою сталого розвитку університетської освіти є 
концептуальна модель з розширеною можливістю обрання 
схеми-маршруту для здійснення студентами власного вільного 
вибору гармонійного, професійного самодослідження, 
мотивації й саморозвитку ними своїх індивідуальних 
відмінностей, особливостей та неповторної цінності. Така 
модель є передумовою й основою організаційно-педагогічного 
супроводу гармонійної самореалізації як майбутнього фахівця, 
так і в цілому самої університетської системи освіти, виступає 
підсистемою підтримки прийняття рішень в умовах 
невизначеності, багатоваріантності та високого ступеня 
відповідальності за власний особистий вибір [256, с. 16]. 

Одним з найважливіших завдань для України на шляху її 
інтеграції до Болонського процесу є забезпечення умов для 
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розширення мобільності студентів та персоналу. Це стосується 
українських студентів, викладачів і науковців, яким надається 
підтримка в рамках міжнародних угод: 86 міжурядових та 46 
міжвідомчих угод з 61 країною світу, 17 з них про взаємне 
визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, 
прямих угод між вищими навчальними закладами і науково-
дослідницькими установами та міжнародними програмами, що 
реалізуються в Європейському регіоні і є доступними для 
України. Це програми ДААД (Німеччина), ОАД (Австрія),      
ТЕМПУС (ЄС). Такі потужні програми ЄС, як Sokrates-Erasmus 
і Leonardo, також дуже важливі для України [283, с. 15]. 

Як зазначається в Основних засадах розвитку вищої 
освіти України [283], значно сприяє мобільності молодих 
українців і вивчення європейських мов як в Україні, так і на 
різноманітних мовних курсах у європейських країнах. 
Водночас доступ наших громадян до національних грантів 
(стипендій), як і в багатьох інших європейських країнах, 
обмежений. Однією з найбільших перешкод для розвитку 
мобільності, що певною мірою негативно впливає на її 
динамічний розвиток, є фінансові й часто мовні проблеми та 
візова підтримка. 

Автономія ВНЗ дозволяє розробляти й реалізовувати 
власні програми взаємообміну та стажування студентів і 
викладачів в інших університетах України і світу. До основних 
факторів, які впливають на мобільність українських студентів, 
відносяться: надання їм допомоги в отриманні віз для 
навчання; забезпечення інформацією про умови навчання в 
університетах України та інших європейських країн; 
спрощення умов щодо поєднання навчання у ВНЗ з роботою та 
навчанням в іншому навчальному закладі; узгодження 
навчальних планів та програм підготовки фахівців відповідних 
напрямів ВНЗ України та європейських країн; введення 
короткострокових курсів вивчення іноземної мови; розширення 
взаємного обміну студентами між ВНЗ України та Європи. 

Зміни у структурі міжнародних відносин сприяють 
переосмисленню мети вивчення іноземних мов у вищій школі, 
формуванню додаткової мотивації до оволодіння іноземною 
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мовою як засобом міжнародного спілкування. У період оновлення 
всіх аспектів життєдіяльності суспільства та розширення 
міжнародних зв’язків з огляду на стратегічну мету нашої держави 
– інтеграцію в європейське співтовариство, об’єктивний рівень 
фахової підготовки майбутнього спеціаліста з економіки, 
політичних наук, екології, правознавства, соціальної роботи тощо 
визначається сформованістю його професійних та особистісних 
якостей, серед яких володіння соціокультурними знаннями та 
розвинуті вміння міжкультурного спілкування посідають 
особливе місце. 

Із зміною пріоритетів розвитку сучасної освіти та 
зростанням інтересу до міжнародної співпраці 
лінгвокраїнознавчі та соціокультурні знання відіграють все 
важливішу роль у фаховій підготовці майбутніх спеціалістів у 
вищих навчальних закладах. З одного боку, це формування в 
суб’єктів учіння  толерантності до інших людей, розуміння 
їхніх традицій, звичок, особливостей ведення бізнесу, 
національних цінностей тощо. З іншого боку, такі знання 
сприяють формуванню у студентів стійкого позитивного став-
лення до іншомовної культури та вивчення іноземної мови. 

Нова мовна політика та проблеми оволодіння іноземною 
мовою як засобом міжкультурного спілкування потребують 
інших підходів до методики викладання, удосконалення 
професійної та іншомовної комунікативної компетенції 
викладачів, розробки сучасних технологій навчання. Сьогодні 
мовна освіта в Україні розглядається як полікультурний, 
полілінгвальний простір; провідні принципи її реалізації 
грунтуються на мовному й культурному плюралізмі.  

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти щодо рівня володіння іноземною мовою студенти 
вищих навчальних закладів повинні “володіти уміннями вільно 
висловлюватися без суттєвої витрати часу на пошук адекватних 
мовних засобів у процесі досягнення ними соціальних, 
академічних і професійних цілей” [161, с. 24]. У контексті 
Рекомендацій Ради Європи студент розглядається як суб’єкт, 
який сам ставить собі мету навчання, а викладач вибирає для 
нього стратегію досягнення цієї мети. В Рекомендаціях 
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підкреслюється, що мовні навички – це тільки база, інстру-
ментарій для досягнення позитивного результату на рівні 
комунікативних дій, і, наприклад, граматика чи лексика не 
повинні бути ізольованим від комунікативних цілей об’єктом 
викладання [161, с. 20]. Реалізація обраної стратегії досягнення 
мети вивчення мови кожним студентом можлива за умов 
кваліфікованого методичного супроводу з боку викладача 
іноземної мови, що значною мірою залежить від його 
компетентності та налаштованості на співпрацю. 

На думку В.А.Козакова, компетентність викладача – це його 
актуалізована активна спроможність реалізувати всі компоненти 
спільної діяльності навчання (цілі, мотиви, планування, 
організація), яка зумовлюється його знаннями, навичками, 
уміннями, засвоєними видами і способами навчання та предмета 
викладання, а також здібностями та психічними властивостями 
(темперамент, риси, спрямованість особистості) [189, с. 90]. 

Процеси, що відбуваються в освітньому просторі 
України, уможливили ситуацію, за якої викладачеві надається 
право і можливість самостійно обирати модель побудови курсів 
навчання будь-якого академічного предмета, у тому числі й 
іноземної мови, вибирати підручники, навчальні посібники та 
інші засоби навчання. За таких умов викладач справді відчуває 
себе рівноправним господарем в організації навчального проце-
су, оскільки, покладаючись на власний професійний досвід і 
враховуючи об’єктивні та суб’єктивні чинники цього процесу, 
він сам забезпечує себе всім необхідним, що, як йому 
уявляється, сприятиме його ефективній діяльності та успішній 
реалізації поставлених мети і завдань. Саме викладач у нових 
умовах має адекватно визначитись у розмаїтті методичних 
концепцій, існуючих підручників та посібників і обрати ті, які 
найповніше відповідають сучасним освітнім реаліям і умовам, 
у яких здійснюється навчання іноземної мови в даному вищому 
закладі освіти. Він також має враховувати основні потреби су-
часного етапу соціально-історичного розвитку держави і 
регіону у фахівцях, які досконало володіли б іноземною мовою, 
і їхній рівень соціокультурних знань про країну, мова якої 
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вивчається, дав би їм можливість почуватися комфортно в тій 
країні, яку потрібно було б відвідати з певною метою. 

 З огляду на це в нашому дослідженні ми розглядаємо 
проблему сучасного підручника іноземної мови для навчання 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів 
освіти як засобу навчання мови з урахуванням створення умов 
для міжкультурного спілкування. 

Статус іноземної мови як важливого засобу 
міжкультурного спілкування забезпечується комунікативно 
орієнтованим підходом до її вивчення. У цьому контексті слід 
зазначити, що навчання мови – це процес систематичного і 
послідовного передавання викладачем знань, формування 
умінь і навичок у сфері іноземних мов, процес активного й 
усвідомленого засвоєння їх студентами, процес утворення та 
закріплення у студентів тих якостей, які ми намагаємось у них 
виховати, а саме: стійке позитивне ставлення до вивчення 
іноземної мови, толерантність по відношенню до представників 
чужої мови та культури, віру у власні сили і здатність опанува-
ти іноземну мову. Отже, процес навчання є двобічним, він 
об’єднує діяльність викладача і студентів, спрямовану на вив-
чення мови, і залежить не тільки від принципів, які покладено в 
основу навчання, методів, які забезпечують ефективність нав-
чального процесу, а й засобів, які залучаються для організації 
навчання.  

Засоби навчання є важливим невід’ємним компонентом 
навчального процесу з іноземної мови. Визначення засобів нав-
чання – це відповідь на запитання “За допомогою чого навча-
ти?” [250, с. 55]. Отже, засобами навчання можуть бути 
різноманітні матеріальні предмети, які допомагають 
викладачеві організувати ефективне навчання іноземної мови, а 
студентам – успішно оволодівати нею. 

У методиці навчання іноземних мов до засобів навчання 
висуваються певні вимоги. Вони повинні: 
а) виступати в матеріальній формі і виконувати свою основ-

ну функцію, а саме – бути таким засобом праці, який 



300 

забезпечує реалізацію спільної діяльності викладача і 
студента в процесі навчання іноземної мови; 

б) бути орієнтованими на цілі навчання, тобто сприяти до-
сягненню поставлених цілей; 

в) бути інструментом реалізації методів і прийомів, які за-
стосовуються у навчальному процесі, і забезпечувати 
управління діяльністю викладача і діяльністю студента; 

г) відповідати сучасним досягненням методики навчання 
іноземних мов і забезпечувати реалізацію новітніх 
технологій навчання іноземної мови. 
Згідно з такими критеріями, як значущість, призначення 

та застосування технічної апаратури, засоби навчання 
іноземної мови розподіляються на основні та допоміжні; для 
викладача і для студента; технічні та нетехнічні. 

Одним з основних навчальних засобів у спільній 
діяльності викладача і студентів, спрямованій на вивчення мо-
ви та формування навичок міжкультурного спілкування, є су-
часний підручник або посібник. 

Питанням створення сучасних підручників іноземних 
мов для загальноосвітніх навчальних закладів присвятили свої 
дослідження такі вітчизняні вчені-методисти, як: В.М.Пла-
хотник, Р.Ю.Мартинова, Н.К.Скляренко, Л.П.Смєлякова 
(Київський національний лінгвістичний університет), 
Л.В.Біркун, П.О.Бех (Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка), вчителі-практики О.Д.Карп’юк, 
І.Ф.Горець, І.Г.Щупак та ін. Теоретичні засади створення су-
часного підручника на рівні докторської дисертації досліджує 
В.Г.Редько, автор підручників з іспанської мови. 
С.Ю.Ніколаєва, Л.А.Сажко, Н.О.Бражник, С.В.Гапонова об-
грунтували вимоги до підручника іноземної мови для студентів 
філологічних факультетів. О.Б.Тарнопольський, C.П.Кожушко 
розробили концепцію навчання англійської мови студентів 
технічних спеціальностей та написали досить вдалий підручник 
для студентів, які вчаться бізнесу. Засади створення 
підручників іноземної мови для студентів нефілологічних 
спеціальностей (політологів, екологів, юристів, економістів) 
розроблені та висвітлені в науковій літературі лише частково. 
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Тому в нашому дослідженні ми звернулись до цієї проблеми як 
невід’ємної складової частини матеріального забезпечення про-
цесу оволодіння іншомовним спілкуванням. 

Кожний підручник грунтується на засадах певної 
методичної концепції, а відтак основні її положення мають аде-
кватно відображатись у змісті діяльності як викладача, так і 
студентів. Особливістю занять з іноземної мови є їх 
соціокультурна спрямованість та комбінаторність. У їх змісті 
комбінуються різноманітні види навчальної роботи з метою 
засвоєння мови (фонетики, лексики, граматики) і оволодіння 
всіма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, 
говорінням, читанням, письмом). На комбінованому занятті 
комплексно реалізується мета навчання іноземної мови як засо-
бу комунікації. Це означає, що, як правило, на кожному занятті 
відповідно до змісту підручника проводиться робота з форму-
вання знань (лінгвістичних, країнознавчих, соціолінгвіс-
тичних), навичок та умінь з різних видів мовленнєвої 
діяльності. 

Роботу з підручником слід розглядати як один з методів 
організації навчальної діяльності студентів, і від того, як вона 
буде спланована і як проводитиметься, залежить її успіх. Про-
те, як свідчить практика, лише за певних умов підручник може 
справді відігравати роль ефективного засобу навчання та 
сприяти формуванню навичок міжкультурного спілкування. 

У результаті спостережень за практикою використання 
чинних підручників англійської мови у навчальному процесі 
вищої школи для навчання студентів нефілологічних 
спеціальностей, а також на основі певних узагальнень і 
висновків, зроблених внаслідок аналізу відповідної наукової 
літератури і власного педагогічного і наукового досвіду, ми 
намагались визначити дидактичні та методичні умови, за яких, 
на нашу думку, організація роботи з підручником на занятті 
буде ефективною та сприятиме формуванню навичок 
міжкультурного спілкування у студентів нефілологічних 
спеціальностей.  

Такими дидактичними умовами нами визначено: 
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Робота з підручником має бути попередньо спланована, і 
розглядати її необхідно у двох взаємопов’язаних аспектах:  
• використання підручника для виконання різноманітних 

видів навчальної діяльності, до якої залучаються всі сту-
денти (фронтальна робота), групи студентів (групова ро-
бота), окремі студенти (індивідуальна робота), а саме – 
для вивчення і закріплення нового матеріалу, повторення, 
систематизації та узагальнення вивченого матеріалу;  

• робота з підручником як вид самостійної навчальної 
діяльності студентів, коли, використовуючи підручник, 
студенти самостійно опрацьовують певний матеріал під 
керівництвом викладача або за власним бажанням, 
відчуваючи у цьому потребу. Під час планування роботи 
на занятті необхідно конкретно визначити роль і місце 
підручника на кожному з його етапів. У цьому 
виявляється проектувальна функція підручника. 
Діяльність викладача і студентів, пов’язані з 

підручником, мають співвідноситись таким чином, щоб вони 
всебічно сприяли забезпеченню найбільш раціональної 
організації навчального процесу. У цих ситуаціях дії студентів 
можуть бути конкретно визначені (частково це відображено 
вправами і завданнями у змісті підручника, а частково їх 
визначає викладач відповідно до мети заняття і об’єктивних 
умов навчання) і належним чином скеровані – ця функція 
повністю покладається на викладача.  

У змісті підручника неможливо передбачити сам процес 
виконання студентами навчальних дій у зв’язку з різними 
об’єктивними і суб’єктивними умовами навчання, тому його 
успішність всебічно залeжить від викладача, від його професійної 
майстерності раціонально організовувати цей процес. Отже, вик-
ладач виконує функції організатора і керівника пізнавальної 
діяльності студентів. Робота з підручником здійснюється в умо-
вах їхньої спільної комунікативної діяльності. 

До методичних умов нами віднесено такі: 
Роботу з підручником на занятті не треба абсолютизува-

ти, і вона не повинна бути самоціллю, а має вважатись одним із 
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видів діяльності, допоміжним засобом у засвоєнні змісту нав-
чання, оскільки ми вивчаємо живу іноземну мову, а не 
підручник.  

Сучасний підручник має орієнтувати викладача не тільки 
в обсязі навчального матеріалу, а й у послідовності його вив-
чення. Проте у підручнику неможливо подати всі методично 
доцільні й організовані відповідно до дидактичних умов комплек-
си вправ для вивчення кожної лексичної одиниці і кожного грама-
тичного явища або для формування вмінь у різних видах 
мовленнєвої діяльності. Такий підручник мав би вигляд масивної 
книжки, яка залякувала б студентів і формувала б у них 
невпевненість у тому, що зміст її можна успішно опанувати. 

Для якісного оволодіння навчальним матеріалом 
необхідно виконати певну кількість вправ і завдань як засобів 
навчання. Це вправи на формування мовних навичок, вправи і 
завдання на вироблення мовленнєвих умінь: чим більше їх ви-
конав студент, тим мовні операції та мовленнєві дії виконува-
тимуться якісніше. Але, виходячи з того, що навіть найкращий 
підручник не може містити безкінечну кількість різноманітних 
вправ, у сучасному підручнику повинні бути представлені різні 
види вправ, які мають забезпечити творчий підхід до їх вико-
нання на противагу механічному заповненню пропусків чи пе-
рекладу. 

Викладач не повинен планувати заняття як пряме 
відображення відповідної структурної одиниці підручника: 
останній має слугувати орієнтиром у раціональній організації 
процесу навчання іноземної мови. Відповідно до наявних умов 
викладач може і повинен самостійно добирати вправи і завдан-
ня, ілюстративний матеріал тощо, певним чином доповнюючи 
зміст підручника. 

Як свідчить викладацька практика, для якісного 
засвоєння навчального матеріалу кожному студентові 
необхідна різна кількість вправ (це залежить від його розумо-
вих особливостей). Підручних не може задовольнити 
індивідуальні можливості кожного студента. Як правило, авто-
ри орієнтуються на усереднений варіант. Результати нашого 
дослідження свідчать, що вміщувати у вузівському підручнику 
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всі вправи, які абсолютно повноцінно змогли б забезпечити 
успішність навчання, неможливо і недоцільно з таких причин:  
а) усіх вправ об’єктивно неможливо виконати через різну 

кількість тижневих годин, відведених на різних факульте-
тах навчальним планом на вивчення іноземної мови; 

б) різні об’єктивні й суб’єктивні умови, в яких 
використовується підручник як засіб навчання, все одно 
змушують викладачів нехтувати деякими вправами 
підручника або замінювати їх іншими, більш ефективни-
ми, для навчання студентів з вищим рівнем 
сформованості відповідних навичок; 

в) підручник не повинен гальмувати професійну діяльність 
викладача, обмежувати його творчість і можливість за-
стосовувати методи і прийоми, які в його інтерпретації 
забезпечують успіх у навчанні. 
Статичним у змісті підручника, на наш погляд, може за-

лишатися лише відібраний і запропонований автором навчаль-
ний мовний матеріал (лексика, граматика) і деякою мірою тек-
сти для читання, в яких подається інформація для організації 
мовленнєвого спілкування, а також ілюструються типові 
ситуації та межі використання вивчених лексичних одиниць і 
граматичних явищ. 

Структура підручника певною мірою залежить від 
методичної концепції авторів. Традиційо підручники 
організовані за тематичним або ситуативно-тематичним прин-
ципом у розділи, які є відносно закінченими відрізками змісту 
навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності: говоріння, 
сприйняття мови на слух, читання та письма. Серед основних 
вимог, що висуваються до структури та змісту підручника, на-
ми виділено такі: 
а) підручник має забезпечувати послідовність подачі мовно-

го та мовленнєвого матеріалу; 
б) зміст підручника має бути комунікативно спрямованим 

та містити аутентичні матеріали, які сприяють розширен-
ню соціокультурної компетенції студентів; 



305 

в) у структурі параграфа повинен бути спеціальний розділ – 
домашнє завдання; 

г) кожний розділ має закінчуватись питаннями для 
самоперевірки та самоконтролю. 
З позицій сьогодення, коли підручник розглядається як 

ефективний засіб міжкультурного спілкування, слід зазначити, 
що кращими і такими, що користуються найбільшим попитом, 
визнано підручники, побудовані на принципах “полігога куль-
тур” з урахуванням культурологічного (на противагу 
фактологічному) підходу до навчання іноземних мов. Такі 
підручники побудовані в площині культуровідповідності нав-
чального матеріалу інтересам того, хто вивчає мову, і містять 

Факультет Мовленнєва та мовна 
компетенції 

Соціокультурна 
компетенція 

Політичних наук 5,6% 12,6% 
Еколого-медичних 
наук 

5,8% 10,0% 

Економічний 5,7% 12,0% 
Соціології 6,0% 8,8% 
Всього 
в середньому 

5,8% 10,8% 

Таблиця 4.5 

відомості про історію, культуру, життєві цінності, вірування та 
манеру комунікативної поведінки народу, мова якого 
вивчається. Вони ввібрали в себе все краще і корисне, що 
пропонується підручниками Oxford University Press & 
Cambridge University Press, Longman Macmillan Publishers, а 
саме: короткі інформативні тексти країнознавчого характеру, 
діалоги для роботи в парах і групах, вправи на розпізнавання  
граматичних явищ та розвиток ініціативного мовлення. Такі 
підручники не передбачають переказ текстів, а пропонують 
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використовувати наведені в них відомості для висловлення 
власних думок того, хто вчиться, сприяючи розвитку спонтан-
ного мовлення та формуючи навички критичного мислення 
студента. З опорою саме на ці положення нами були створені 
навчальні посібники, схвалені Міністерством освіти і науки 
України, які використовувались у експериментальних групах 
для навчання іншомовного спілкування на формування 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей: “English-Speaking Countries in Close-up” та 
“Social and Cultural Aspects of International Management”. Ці 
навчальні посібники відповідають сучасним вимогам до засобів 
навчання іноземної мови, сформульованим нами вище, 
оскільки містять аутентичні матеріали країнознавчого характе-
ру, різні типи комунікативно спрямованих вправ для розвитку 
навичок говоріння, сприйняття іноземної мови на слух, читання 
та письма. Крім того, після кожного розділу подано завдання 
для самоперевірки, а після кожної частини – завдання для 
самооцінювання набутих знань та вмінь. Означені посібники 
мають також тезаурус, глосарій або лінгвокраїнознавчий слов-
ник у додаток до загального англо-українсько-російського 
словника. Їх використання в навчальному процесі дозволило 
покращити знання студентів експериментальних груп у 
порівнянні зі знаннями тих студентів, які навчаються за 
традиційними підручниками та посібниками, відповідно на 
(табл 4.5): 

Отже, визначивши дидактичні та методичні умови, за 
яких, на нашу думку, організація роботи з підручником на 
занятті буде ефективною та сприятиме формуванню навичок 
міжкультурного спілкування у студентів нефілологічних 
спеціальностей, ми дійшли висновку, що сучасний підручник, 
окрім своєї основної навчальної функції, може і повинен сприя-
ти формуванню позитивного ставлення студентів до народу і 
мови відповідної країни та утриманню стійкого інтересу до 
вивчення іноземної мови. 

Висновки 
До організаційно-педагогічних засад, які покликані забез-

печити формування іншомовної СКК студентів нефілологічних 
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спеціальностей, нами віднесено: удосконалення навчальних 
планів і програм з урахуванням запитів роботодавців щодо 
володіння випускниками університету іноземною мовою; залу-
чення широкого кола студентів до участі в міжнародних про-
грамах, навчання в європейських та інших університетах; ство-
рення нового покоління підручників і навчальних посібників, 
які б містили матеріали лінгвосоціокультурного характеру в 
поєднанні з текстами професійного спрямування. Мовленнєва 
діяльність на заняттях має носити вмотивований характер і 
відповідати професійним інтересам студентів кожної 
конкретної групи з урахуванням рівня їхньої мовної 
підготовки. При розподілі студентів на підгрупи для вивчення 
іноземної мови вони повинні мати право переходити з однієї 
підгрупи до іншої для забезпечення найбільш комфортних 
умов оволодіння іноземною мовою для кожного студента. 

Важлива роль в організації навчального процесу нале-
жить викладачеві іноземної мови, від професійної 
компетентності якого значною мірою залежить ставлення 
студентів до предмета.  

Для ефективного формування іншомовної соціо-
культурної компетенції студентів необхідне створення сучас-
них професійно спрямованих підручників і посібників, які 
містять значний соціокультурний компонент та відповідають 
пізнавальним інтересам студентів. Оскільки в сучасному нав-
чальному процесі підручник з іноземної мови розглядається як 
ефективний засіб міжкультурного спілкування, кращими і таки-
ми, що користуються найбільшим попитом, визнано 
підручники, які базуються на принципах “полігога культур” з 
урахуванням культурологічного (на противагу фактологічному) 
підходу до навчання іноземних мов. Такі підручники 
побудовані в площині культуровідповідності навчального 
матеріалу інтересам того, хто вивчає мову, і містять відомості 
про історію, культуру, життєві цінності, вірування та манеру 
комунікативної поведінки народу, мова якого вивчається. 

Сучасні вимоги до володіння іноземною мовою 
вимагають змін в організації і проведенні практичних занять, 
на яких, відповідно до нової програми АМПС, мають 
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переважати групові, парні, командні форми роботи у поєднанні 
з самостійною роботою студентів. На старших курсах студенти 
мають практикуватись у проведенні презентацій, підготовці та 
організації переговорів, написанні офіційних листів, 
рекламацій, інших документів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


