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5.1. Програма та зміст експерименту 
 

У попередніх розділах нашої роботи було розглянуто 
теоретичні засади формування соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової 
підготовки, розроблено науково-методичну систему формуван-
ня іншомовної соціокультурної компетенції, виявлено 
інструменти її реалізації та створено вербальну модель форму-
вання іншомовної соціокультурної компетенції студентів, оха-
рактеризовано загальнопедагогічний процес формування 
іншомовної соціокультурної компетенції та його зв’язок з фа-
ховою підготовкою студентів нефілологічних спеціальностей. 
Наступний етап дослідження – експериментальна перевірка 
висунутих положень та гіпотези. 

 Відповідно до концептуальних положень С.У.Гон-
чаренка [101, с. 348] під формуючим експериментом у 
виконаній нами роботі мається на увазі багатопланова поста-
новка науково обгрунтованого дослідження проблеми визна-
чення педагогічних засад формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі фахової підготовки в природних умо-
вах навчально-виховного процесу в Миколаївському державно-
му гуманітарному університеті ім. Петра Могили. 

Було визначено наступні головні цілі експериментально-
го етапу дослідження:  
• перевірити придатність запропонованого нами культу-

рологічного підходу до навчання іноземної мови та 
розробленої системи загальнопедагогічних і методичних 
заходів (інноваційне навчання, впровадження ком-
паративної технології формування СКК, здійснення 
міжпредметної координації у вивченні професійно 
спрямованої англійської мови та фахової підготовки 
студентів, посилення ролі самоосвіти і саморозвитку сту-
дента) для формування іншомовної СКК студентів 
нефілологічних спеціальностей;  
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• оцінити вплив запропонованих нами педагогічних засад 
та умов на формування іншомовної СКК студентів 
нефілологічних спеціальностей. 
Відповідно до визначених цілей було сформульовано зав-

дання дослідно-експериментальної роботи:  
• перевірити надійність показників визначення рівня 

сформованості СКК;  
• визначити початковий рівень сформованості СКК 

студентів-першокурсників; 
• перевірити, чи підвищується рівень СКК студентів 

нефілологічних спеціальностей у результаті впроваджен-
ня запропонованої нами системи і технології формування 
іншомовної СКК в процесі фахової підготовки; 

• перевірити, наскільки ефективніше проходить процес 
формування іншомовної СКК студентів-нефілологів, як-
що він прямо пов’язаний з їхньою фаховою підготовкою; 

• виявити ефективність запропонованої нами системи у 
порівнянні з існуючими системами;  

• з’ясувати, чи кожна з виявлених нами педагогічних умов 
сприятиме ефективнішому формуванню іншомовної 
СКК. 
Визначені завдання вирішувались у ході дослідно-

експериментальної роботи, в якій взяли участь студенти 
нефілологічних спеціальностей МДГУ ім. Петра Могили, 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 
Миколаївського державного аграрного університету, 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
“Україна”. Базовим закладом був Миколаївський державний 
гуманітарний університет ім. Петра Могили. 

Експеримент у педагогіці – це особливий вид суспільної 
практики, необхідна умова розвитку науки. Він дозволяє дове-
сти чи спростувати наукові припущення, виявити нові сторони 
явищ та процесів. Ідеї, не перевірені експериментальним шля-
хом, можуть завдати суттєвої шкоди в масовому навчанні. Під 
педагогічним експериментом ми маємо на увазі комплекс 
методів дослідження, призначений для об’єктивної та доказової 
перевірки достовірності висунутої гіпотези. Особливості 
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педагогічного дослідження проектуються на педагогічний ек-
сперимент як на складову дослідження в цілому. До таких 
особливостей слід віднести створення спеціальних експеримен-
тальних ситуацій для формування бажаних знань і навичок, 
моделювання педагогічного процесу як зразка педагогічної 
практики, повторення експерименту в різних умовах, 
апробацію отриманих даних у масовому досвіді навчання. 

У процесі педагогічного експерименту здійснювалась 
перевірка ефективності системи формування іншомовної СКК 
студентів та технології її реалізації у кілька етапів: пропедев-
тичний (розробка науково-методичної системи, методик 
діагностико-корекційної роботи, виявлення рівнів сфор-
мованості у студентів компонентів СКК), безпосередній фор-
муючий експеримент; проміжний аналіз результатів та їх 
корекція, аналіз наслідків контрольного експерименту. 

Формуючий етап дослідження тривав п’ять років, експе-
риментальна перевірка розробленої системи формування 
іншомовної СКК студентів у процесі їх фахової підготовки 
здійснювалась, починаючи з першого курсу, коли всі студенти 
вивчають загальну англійську мову, і закінчуючи п’ятим роком 
навчання, коли лише на деяких факультетах до навчальних 
планів внесено аудиторні години англійської мови за 
професійним спрямуванням (факультети еколого-медичних та 
правничих наук). В експерименті брали участь студенти 56 
підгруп (28 академічних груп) нефілологічних факультетів 
МДГУ ім. Петра Могили (економічного, правничих, 
політичних та еколого-медичних наук, 6 груп двох факультетів 
Миколаївського державного аграрного університету, 6 груп 
факультетів природничих, економічних та правничих наук 
Національного університету “Києво-Могилянська академія”. 
Експериментальне навчання будувалось так, щоб майбутні 
фахівці були активними учасниками всього процесу пізнання, 
набуття професійних та соціокультурних знань та навичок 
комунікативної поведінки. До участі у формуючому 
експерименті на різних його етапах було залучено 1530 
студентів. Контрольними були групи, в яких студенти навча-
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лись за традиційними програмами та стандартними навчальни-
ми посібниками. 

Запропонована експериментальна програма передбачала 
врахування положення про розвиваючий характер іншомовного 
мовлення, спрямованого не тільки на самопізнання й самороз-
виток особистості, а й на опанування мовної поведінки 
представників народу, мова якого вивчається. 

Безпосередньо експериментальна робота з підтвердження 
гіпотези наукового дослідження проводилась поетапно. Під час 
першого, діагностичного, етапу проводився констатуючий ек-
сперимент, який дозволив: 
• виявити готовність студентів нефілологічних спеціаль-

ностей до досліджуваного виду діяльності; 
• визначити рівень сформованості іншомовної СКК у 

студентів різних спеціальностей; 
• проаналізувати якість організації навчального процесу з 

точки зору формування СКК як в ході навчання іноземної 
мови, так і в процесі фахової підготовки студентів. 
На другому етапі дослідження, пошуково-практичному, 

розпочався власне формуючий експеримент, метою якого була 
реалізація запропонованої нами системи формування СКК за 
умов дотримання виявлених педагогічних засад. 

На третьому, узагальнюючому, етапі проводилась оброб-
ка, аналіз, узагальнення результатів експериментальної роботи. 

На останньому етапі відбувалась наукова інтерпретація й 
оформлення результатів педагогічного експерименту. 

Зупинимось детальніше на кожному етапі нашої 
експериментальної роботи. На діагностичному етапі 
дослідження експериментальна робота проводилась за такими 
напрямками:  
• вивчалася практика роботи кафедр іноземної мови 

університетів, що брали участь в експерименті, з позицій 
цілеспрямованого формування іншомовної СКК у 
студентів нефілологічних спеціальностей;  
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• досліджувались робочі програми та навчальні плани з 
фахових дисциплін нефілологічних факультетів на пред-
мет наявності в них соціокультурного компонента;  

• виявлялись рівні сформованості іншомовної СКК 
студентів на різних етапах навчання: початковому, 
проміжному (після ІІ курсу, коли студенти всіх 
нефілологічних спеціальностей завершують вивчення 
загальної англійської мови) та підсумковому (після ІІІ/ІV 
курсу за результатами вивчення професійно спрямованої 
англійської мови);  

• визначався рівень усвідомлення студентами необхідності 
розширення соціокультурних знань та набуття практич-
них навичок комунікативної поведінки, зацікавленості 
студентів у оволодінні СК знаннями.  
Вивчивши й проаналізувавши потреби студентів у 

вивченні іноземної мови та зважаючи на інтерес переважної 
більшості студентів до вивчення англійської мови, про що 
засвідчили їхні анкети, ми дійшли висновку, що необхідно 
повніше використовувати потенціал цього предмета для того, щоб 
зробити випускників вищих навчальних закладів конкурентоспро-
можними на європейському та світовому ринках праці. 

З огляду на європейську інтеграцію України було 
вирішено на ІІІ-ІV курсі в ході експериментального навчання 
професійно спрямованої англійської мови активніше знайомити 
студентів з загальноєвропейськими цінностями, стандартами 
комунікативної поведінки у тих країнах, мову яких вони не 
вивчають, налагодити глибшу міжпредметну координацію не 
тільки з фаховими дисциплінами, але й вивченням другої 
іноземної мови, яку студенти починають опановувати на ІІІ 
курсі. Використання потенційних можливостей курсу 
професійно спрямованої англійської мови дає змогу 
викладачеві в процесі роботи над професійною лексикою з 
кожної спеціальності (економіки, соціальної роботи, медичні 
прилади та системи, екології, політичних наук тощо) вводити 
студентів у світ реалій ділового життя та прищеплювати їм на-
вички комунікативної поведінки в різноманітних ситуаціях 
професійного та ділового спілкування. Зміст навчання 
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професійно спрямованої англійської мови випливає з самої на-
зви курсу; посилення ж національно-культурного компонента у 
змісті цієї освітньої галузі відкриває широкі перспективи для 
якісно нової підготовки майбутніх спеціалістів у плані 
сформованості в них готовності до взаємодії з представниками 
іншої культури та співпраці з іноземними партнерами. 

Така готовність розглядається нами на трьох рівнях: по-
чатковому, середньому та високому. Початковий рівень 
передбачає: 
• подолання страху перед спілкуванням з іноземцями; 
• вміння привітатись та попрощатись, висловити подяку, 

поставити стандартні питання, дати короткі відповіді на 
запитання; 

• знання елементарних правил мовного етикету, прийнято-
го в різних англомовних країнах; 

• навички сприйняття на слух коротких речень-
повідомлень, інструкцій, прохань.  
Середній рівень визначається:  

• психологічною готовністю особистості до іншомовного 
спілкування; 

• умінням підтримувати бесіду та будувати діалог; 
• знанням мовних кліше й формул та вмінням їх викори-

стовувати; 
• мистецтвом уникати небажаних для обговорення тем та 

питань; 
• адекватною реакцією реципієнта на висловлювання 

співрозмовника; 
• сформованим позитивним ставленням до національних 

розбіжностей;  
• визнанням права кожного народу на відстоювання своїх 

національних цінностей та пріоритетів. 
Високий рівень готовності до взаємодії з іноземними 

партнерами передбачає:  
• повне подолання мовного бар’єру; 
• позитивну налаштованість на взаєморозуміння та 

підтримку; 
• порушення існуючих негативних стереотипів у 
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сприйнятті іноземців;  
• впевненість особистості в собі та в успіху як результаті 

спілкування; 
• знання особливостей національного характеру та манери 

поведінки; 
• вміння виражати власні думки та коректно відстоювати їх; 
• сформовані навички комунікативної поведінки в 

ситуаціях, максимально наближених до реалій життя;  
• толерантне ставлення до національних розбіжностей у 

сприйнятті навколишнього світу, цінностей та 
пріоритетів; 

• подолання власного культуроцентризму; 
• знання культурних, релігійних, регіональних, класових 
особливостей представників різних націй та вміння використо-
вувати їх у практичній діяльності. 

Аналіз результатів констатуючого етапу дослідження в 
МДГУ ім. Петра Могили та інших університетах, залучених до 
експерименту, узагальнення запитів студентів щодо мети 
вивчення іноземної мови, співвідношення запитів та рівня 
задоволення потреб студентів, основні види навчальної 
діяльності на заняттях, вмотивованість домашніх завдань та 
продуктивність самостійної роботи дозволили виявити такі 
тенденції:  
• при вступі до університету три чверті студентів-

першокурсників мають початковий рівень знань 
соціокультурного характеру; одна чверть – як правило, 
випускники шкіл з поглибленим вивченням англійської 
мови, ліцеїв та гімназій – мають середній рівень 
соціокультурних знань про країни, мова яких вивчається; 
порівняно високий рівень мають одиниці – студенти, які, 
навчаючись у школі, побували у США за учнівськими 
програмами (Freedom Support Act). 

• про сформованість іншомовної СКК говорити рано, 
оскільки у переважної більшості випускників школи 
відсутні навички іншомовної комунікативної поведінки; 

• вивчення практики роботи кафедр іноземної мови в 
університетах, які беруть участь в експерименті, засвідчило, 
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що цілеспрямована робота з формування іншомовної СКК 
не запланована в навчальних планах і ведеться спонтанно; 

• на заняттях з англійської мови переважають 
репродуктивні види роботи: переказ текстів, заучування 
готових діалогів, переклад. 
Усвідомлюючи необхідність зміни встановлених 

тенденцій, при розробці програми формуючого етапу 
дослідження з метою створення оптимальних умов для 
ефективного функціонування запропонованої системи 
формування іншомовної СКК в процесі фахової підготовки 
студентів було окреслено етапи організації навчального 
процесу:  
• моделювання і конструювання теоретико-методичної 

системи формування іншомовної СКК в процесі фахової 
підготовки студентів;  

• виявлення педагогічних засад формування іншомовної 
СКК студентів;  

• встановлення взаємозв’язку у навчанні англійської мови 
за професійним спрямуванням та фахових дисциплін; 

• створення навчально-методичного комплексу, зміст якого 
спрямований на формування іншомовної СКК (програм, 
спецкурсів, навчально-методичних посібників);   
Формуючий експеримент, метою якого була реалізація 

запропонованої нами системи формування СКК за умов дотри-
мання виявлених педагогічних засад, розпочався із встановлен-
ня взаємозв’язку у навчанні англійської мови за професійним 
спрямуванням та фахових дисциплін. Для цього було 
проаналізовано програми і навчальні плани з фахових 
дисциплін на п’яти нефілологічних факультетах МДГУ ім. Пет-
ра Могили, трьох факультетах НаУКМА та двох факультетах 
МДАУ на предмет наявності в них соціокультурного компо-
нента. Аналіз засвідчив, що на кожній спеціальності фахові 
дисципліни містять певний соціокультурний компонент: від 
18% на спеціальності “соціальна робота” до 4% на 
спеціальності “правознавство”.  

Наступним кроком було виявлення таких резервів 
загальнопедагогічного процесу, які б дозволили поєднати 
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соціокультурний компонент фахових дисциплін з 
соціокультурними аспектами курсу іноземної мови для 
цілеспрямованого формування іншомовної СКК студентів. Та-
кими резервами було визнано: культурологічний підхід до нав-
чання іноземної мови; впровадження інноваційного навчання з 
широким використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій та Інтернет-ресурсу; технологізація процесу форму-
вання іншомовної СКК; міжпредметна координація у навчанні 
англійської мови та фахових дисциплін. Особливу увагу було 
звернено на самоосвіту та саморозвиток студента як суб’єкта 
навчальної діяльності. 

Для втілення у навчальний процес визначених 
педагогічних засад необхідно було створити навчально-
методичні комплекси, зміст яких був би спрямований на фор-
мування іншомовної СКК. Тому в ході формуючого етапу 
дослідження було створено експериментальні програми нав-
чання загальної (для І-ІІ курсу) та професійно спрямованої (для 
ІІІ-ІV курсу) англійської мови, в яких закладено 
цілеспрямовану роботу з формування іншомовної СКК. Для 
формування практичних навичок міжкультурного спілкування 
для студентів ІІІ-ІV курсу було запроваджено спецкурс 
“Соціокультурні аспекти міжнародного менеджменту” (1 кредит).  

Зміст експериментальної роботи вимагав використання 
підручників та навчально-методичних посібників, насичених 
матеріалами соціокультурного характеру. Оскільки в Україні 
не виявилось підручників чи посібників такого плану для ви-
щих навчальних закладів нефілологічного профілю, ми створи-
ли власні навчальні посібники “English-Speaking Countries in 
Close-up” та “Social and Cultural Aspects of International 
Management”, які використовувались у процесі 
експериментальної роботи. Створення такого навчально-
методичного комплексу разом із запровадженням 
компаративної технології формування іншомовної СКК знаме-
нували завершення другого етапу формуючого експерименту. 

Розробка і впровадження компаративної технології фор-
мування СКК були необхідні для переходу до активних методів 
навчання, які відповідають вимогам сьогодення в плані залу-
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чення студентів до продуктивних методів роботи, розвитку в 
них креативного мислення, формування ціннісного ставлення 
до чужої культури і мови, підтримування у студентів стійкого 
позитивного ставлення до вивчення іноземної мови та віри у 
власні сили опанувати нею. До активних методів формування 
іншомовної СКК нами віднесено: роботу в малих групах, 
дискусії, мозкову атака, кейс-метод, симуляції, презентації, 
інсценізації, управлінсько-рольові та ділові ігри. Деякі з цих 
методів досить повно розроблені у відповідній науково-
практичній літературі, а тренінги й чисельні семінари допома-
гають формуванню відповідних навичок та вмінь викладачів. 
Але практика свідчить, що використання цих методів, на думку 
В.А.Козакова, ще далеке від “критичної маси”. П’ятирічний 
моніторинг (думки, спостереження, анкетування) близько 7500 
студентів та 30 викладачів свідчить, що основна перeшкода ма-
сового використання активних методів навчання має 
об’єктивний характер для пострадянського простору і 
базується на сталих ментальних і психологічних властивостях 
суб’єктів навчання [189]. 

Одним із завдань формуючого експерименту було прив-
чити студентів-нефілологів самостійно здобувати та розширю-
вати власні соціокультурні знання з огляду на те, що не можна 
вивчити “всю англійську мову” за роки навчання в 
університеті: швидкозмінюване життя вимагає постійного роз-
ширення знань, готовності до позитивного сприйняття змін у 
суспільстві, пошуку й обробки нової інформації, пристосування 
до нових викликів дійсності. Тому в процесі експериментальної 
роботи ми намагались озброїти студентів методами і способами 
самостійного розширення соціокультурних знань. 

Методи-способи розширення іншомовної СКК, 
необхідної сьогоднішнім студентам для життєдіяльності у 
полікультурному просторі, передбачають:  
• формування у студентів розуміння чужої історії, 

культури, менталітету, виховання їх у дусі толерантності 
до різних стилів життя та світосприйняття;  
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• подолання культуроцентризму через усвідомлення 
студентами об’єктивного факту існування 
полікультурного простору; 

• відмову від заідеологізованого відбору навчального 
матеріалу та перехід до наповнення підручників 
професійно спрямованими текстами, цікавими за змістом, 
такими, що містять проблемні питання, для вирішення 
яких студент має звернутись до своїх фахових знань та 
власного життєвого досвіду;  

• оновлення програм та навчальних планів, створення 
нового покоління підручників, які базуються на 
культурологічному підході до вивчення іноземної мови 
та містять окремі блоки лінгвокраїнознавчої інформації 
(розмовні формули, звороти, ідіоматичні вирази, короткі 
діалоги повсякденного характеру тощо);  

• необхідність наявності у підручниках з іноземної мови 
лінгвокраїнознавчого словника-довідника, який містить 
пояснення іншомовних реалій, що робить їх доступними 
для тих, хто самостійно вивчає мову, розширює їхній 
світогляд та сприяє утриманню інтересу до вивчення 
мови;  

• відмову від культурних стереотипів, які домінують у 
нашій уяві через відсутність нової сучасної інформації 
про події та культурні явища в країнах, де функціонує 
мова, що вивчається;  

• подолання монокультурної замкнутості при визначенні 
культурного фону мови, що вивчається, оскільки це не 
відповідає реаліям полікультурного світу; визнання того 
факту, що в одній країні проживають представники 
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різних народностей, носії різних культур, які мають рівні 
права на існування та розвиток своєї культури і мови.  
Необмежені можливості в плані подолання визначених 

недоліків за рахунок оновлення змісту та методів навчання у 
вищій школі створює розширення соціокультурного 
компонента в процесі навчання не тільки іноземної мови, а й 
фахових дисциплін, оскільки саме країно- та лінгвокраїнознавчі 
знання і навички адекватної поведінки в ході вирішення 
життєвих та ділових проблем впливають на рівень 
пристосованості особистості до змін у суспільному житті. З 
одного боку, вони передбачають усвідомлення студентом себе 
як носія певної культури, формування у суб’єктів учіння 
толерантності до інших людей, їхніх традицій, звичок, 
національних цінностей тощо. З іншого боку, такі знання 
сприяють формуванню у студентів стійкого позитивного став-
лення до іншомовної культури та власне мови. 

Результати експериментальної роботи, яка продовжува-
лась майже п’ять років, постійно фіксувались, у разі 
необхідності відбувалась корекція навчальних планів, 
адаптація навчальних матеріалів для різного рівня володіння 
мовою студентів у сильних та слабких групах і групах 
вирівнювання, обговорювались на засіданнях кафедр, науково-
методичних семінарах, на конференціях та наукових форумах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


