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5.2. Методика визначення рівня 
сформованості іншомовної 

соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних 

спеціальностей  
 
 

Виходячи з того, що Україна заявила про свій намір стати 
рівноправним партнером в рамках Болонського процесу, 
очікується, що українські вищі навчальні заклади будуть 
здійснювати навчальний процес відповідно до європейських 
стандартів володіння мовою. Враховуючи результати 
національної реформи викладання англійської мови в 
загальноосвітніх школах та беручи до уваги міжнародну 
практику мовної освіти у вищій школі, Програма з англійської 
мови для професійного спілкування констатує, що мінімально 
прийнятний рівень володіння мовою для бакалавра є В2 
(Незалежний користувач). 

Критерії для цього рівня Типової програми АМПС 
базуються на: 
• дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти (2001 р.); 
• вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників, затверджених Міністерством освіти і науки 
України; 

• конкретних посадових інструкціях, що розроблені та 
затверджені підприємствами, організаціями, 
інститутами; 

• результатах допроектного дослідження викладання 
АМПС (2004 р.) та опитування фахівців, викладачів та 
студентів нефілологічних спеціальностей. 
Вихідний рівень володіння мовою В2 для бакалаврів 

оцінюється під час випускного кваліфікаційного іспиту в кінці 
курсу. Мовна компетенція випускників перевіряється 
відповідно до стандартних досягнень, складених на базі 
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Галузевих стандартів вищої освіти з посиланням на 
дескриптори рівня В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти (2001 р.). 

Для отримання ступеня бакалавра разом з усіма іншими 
професійними вміннями студент повинен бути здатним 
ефективно спілкуватись англійською мовою в професійному 
середовиші, щоб: 
• обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією 

питання для того, щоб досягти порозуміння зі 
співрозмовником; 

• готувати публічні виступи з низки великої кількості 
галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби 
вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій 
і дебатів; 

• знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та 
відеоінформацію, що міститься в англомовних галузевих 
матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), 
користуючись відповідними пошуковими методами і 
технологією; 

• аналізувати англомовні джерела інформації для 
отримання даних, необхідних для виконання професійних 
завдань та приняття професійних рішень; 

• писати професійні тексти й документи англійською 
мовою з низки галузевих питань; 

• писати ділові та професійні листи, демонструючи 
міжкультурне розуміння та попередні знання у 
конкретному професійному контексті; 

• перекладати англомовні професійні тексти рідною 
мовою, користуючись двомовними термінологічними 
словниками, електронними словниками та програмним 
забезпеченням перекладацького спрямування. 
Показниками сформованості соціокультурної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей мають також служити 
позбавлення від негативних стереотипів у сприйнятті інших 
культур, налаштованість студентів на взаєморозуміння та 
співпрацю з зарубіжними партнерами, розвиток критичного 
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мислення, сталі навички професійного спілкування як 
іноземною, так і рідною мовами.  

Досягнення визначених цілей навчання великою мірою 
залежить від правильно організованого контролю, який надає 
об’єктивну інформацію і виступає одним із засобів підвищення 
ефективності навчання, що сприяє формуванню раціональних 
прийомів розумової діяльності та практичних умінь, 
стимулюванню пізнавальної активності студентів. Об’єктами 
контролю при цьому виступає деяка множинність певних 
лінгвопсихологічних механізмів, які проявляються в 
конкретних діях або актах і які піддаються спостереженню. З 
одного боку, контроль є невід’ємним компонентом системи 
навчання aнглійської мови та формування іншомовної СКК; з 
іншого – він може розглядатись як самостійна функціональна 
система, якщо під системою розуміти сукупність явищ, які 
пов’язані між собою певним чином і утворюють завдяки 
такому взаємозв’язку одне ціле. Як будь-яку систему, контроль 
слід розглядати з урахуванням його триєдності, яка включає 
елементний склад, структуру як систему зв’язків між 
елементами та функцію. 

Розвиток освіти в сучасних умовах ставить чимало нових 
завдань, що пов’язані передусім з покращанням якості 
підготовки фахівців з вищою освітою. Важливе місце в процесі 
цієї підготовки посідає вивчення іноземної мови, без знання 
якої не можна говорити про повноцінність підготовки 
спеціаліста в будь-якій галузі. Особливе значення має адаптація 
майбутніх фахівців до нових вимог праці та професійної 
діяльності. Очевидною стає наявність суперечностей між су-
часною метою вищої освіти і реальними результатами її досяг-
нення, особливо в оволодінні майбутніми спеціалістами знан-
нями з іноземної мови. Отже, виняткового значення набуває 
розробка психолого-педагогічних підходів до контролю і 
оцінювання знань та визначення шляхів і методів їх реалізації в 
процесі вивчення іноземної мови [166].  

Психолого-педагогічні підходи до контролю й 
оцінювання знань студентів є важливим чинником у системі 
навчально-виховного процесу вищого навчального закладу. 
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Серед них варто виділити як провідні та найефективніші:  
об’єктивність, доброзичливість, індивідуальний підхід, 
науковість та вимогливість, заохочення та стимулювання, твор-
чо-виховний взаємозв’язок тощо. 

Одним із важливих психолого-педагогічних підходів у 
процесі контролю і оцінювання знань є об’єктивність, від якої 
залежить ефективність усього контролю. Через відсутність чи 
хибність об’єктивності виникає найбільше непорозумінь, а сти-
мулювання у вивченні мови порушується. Необ’єктивна оцінка 
формує байдужість до отримання знань, породжує прагнення 
до поверхового їх засвоєння, орієнтує лише на отримання 
більш високої оцінки. 

Психолого-педагогічний підхід доброзичливості у 
процесі контролю й оцінювання знань полягає в граничній 
реалізації гуманістичного ставлення до студента як до людини, 
яка потребує підтримки в оволодінні знаннями, як до 
особистості, яка в складних ситуаціях потребує допомоги, 
особливо, коли студенту важко опанувати навчальний матеріал 
з іноземної мови. Щире ставлення до студента як до майбут-
нього спеціаліста допоможе уникнути труднощів. Видатний 
педагог і мислитель В.Сухомлинський [347] порівнює подібне 
ставлення педагога зі ставленням батька до власної дитини. 
Саме психолого-педагогічний підхід доброзичливості в процесі 
контролю й оцінювання знань вимагає не допустити, щоб сту-
дент став погано вчитися, застерегти його від помилкових 
кроків, по-батьківськи бажати добра. 

Індивідуальний підхід у процесі контролю й оцінювання 
знань означає врахування найважливіших властивостей 
студентів: здібності, темперамент, мислення. 

Логіка педагогічного процесу підтверджує думку 
багатьох учених (Ю.К.Бабанський [27], А.А.Миролюбов [258], 
Є.І.Петровський [292], В.С.Цетлін та ін.) про цілковиту 
відповідність функцій контролю досягненню головної мети 
освіти, тобто головними функціями виступають навчальна, 
виховна і розвиваюча. Саме тому одним з найважливіших 
показників успішності навчання вважається міра самостійності, 
продуктивності, гнучкості, ініціативності, критичності 
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мислення. Студенти повинні не тільки накопичувати знання під 
керівництвом викладача, але і вчитися здобувати їх самостійно, 
повністю контролюючи цей процес завдяки достатньо 
розвинутим внутрішнім механізмам самоконтролю, 
самокорекції та самооцінювання. 

Для ефективного навчання іноземної мови дослідження 
функцій контролю проводиться на основі структури 
навчального процесу, який включає два рівнозначних 
взаємопов’язаних компоненти: навчальну діяльність викладача 
й навчально-мовленнєву діяльність студента. З огляду на те, що 
навчальний процес – це динамічна інформаційна система, ці 
два види навчальної діяльності поєднуються між собою за 
допомогою зворотного зв’язку, під яким розуміють отримання 
інформації про відповідність дії, що виконується, і планової дії. 
Зворотний зв’язок у формі контролю функціонує у двох 
напрямках – він спрямований на навчальну діяльність 
викладача й навчально-мовленнєву діяльність студента. Кожен 
напрямок характеризується певними функціями. Аналіз 
загальнодидактичних і специфічних функцій контролю дає 
можливість визначити, що зворотний зв’язок, спрямований на 
викладача, має керуючий характер і, відповідно, покликаний 
виконувати діагностичну, оціночну і коригуючу функції. Такий 
зворотний зв’язок надає викладачеві інформацію про хід 
навчального процесу. Аналізуючи мовленнєву діяльність 
студентів, їхні висловлювання в ході виконання завдань, їхню 
реакцію на інструкцію до них, викладач виявляє правильність 
висловлювань і відхилення від мовних чи мовленнєвих норм, 
характер і кількість загальних та індивідуальних помилок, 
успішність навчальної комунікації та виконання поставлених 
навчальних завдань, прогрес у навчальній діяльності. Оперативна 
інформація такого характеру використовується для інструкцій 
викладача, загальних для всіх та індивідуальних для окремих 
студентів, а також слугує підставою для діагностики ходу 
навчального процесу і виявлення відповідностей між обраною 
тактикою і реальними потребами студентів. Це дозволяє 
об’єктивно оцінювати існуючу методичну ситуацію і приймати 
рішення про внесення необхідної корекції у підбір навчальних 
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завдань, режим і тривалість їх виконання, послідовність в 
організації всієї роботи. 

Позитивні функції контролю можна реалізувати лише за 
умови дотримання низки вимог до оптимальності його 
використання, в першу чергу таких, як вибір форми контролю, 
яка б забезпечила сприятливу психологічну атмосферу, 
зменшила б виникнення стресових станів, емоційної напруги й 
гальмування розумової діяльності, що негативно впливає на 
коректність результатів контролю. 

Серед різноманітних форм контролю, які б надавали 
можливість найбільш ефективно реалізувати всі функції 
зовнішнього контролю викладача і самоконтролю студентів та 
водночас сприяли б розвитку такого самоконтролю, 

Таблиця 5.1 
Показники рівня сформованості іншомовної СКК студентів 

першого року навчання на етапі констатуючого 
експерименту 

Факуль- 
тет 

Географічні 
відомості; 
населення, 

міста 

Діячі 
культури, 
мистецтва 

Особли- 
вості 
націо- 

нального 
характеру 

Традиції, 
звичаї 

Манера 
комуніка-
тивної 

поведінки 

Еконо-
мічний 

9 7 4 6 3 

Полі- 
тичних 
наук 

9 6 5 5 3 

Еколого- 
медичних 
наук 

6 4 3 3 3 

Соціо- 
логії 

5 6 4 5 2 

Юри- 
дичний 

8 5 4 5 2 
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Як видно з табл. 5.1, студенти всіх факультетів мають 
кращі знання щодо географічних відомостей про країни, мову 
яких вивчають, можуть назвати діячів культури та мистецтва 
(щоправда, для деяких студентів вони обмежувались іменами 
Шекспіра та рок-музикантів); політологи ж називали ще й 
імена політичних діячів. Що стосується відповідей на питання 
6-10, то вони в основному зводились до стереотипних уявлень 
про англійців як людей закритих і зарозумілих, американців – 
навпаки, веселих і комунікативних. Із традицій і звичаїв майже 
всі відмітили святкування Різдва, а не Нового року. Питання 
стосовно манери комунікативної поведінки викликали 
розгубленість і нерозуміння у більшості студентів. Це дає 
підстави стверджувати, що студенти володіють фактологічною 
інформацією краще, ніж інформацією соціального та 
культурологічного характеру. Водночас у реальному 
міжкультурному спілкуванні саме інформація соціального та 
культурологічного характеру знадобиться їм більше, ніж 
фактологічна: навряд чи доведеться будь-якому студенту 
розповідати англійцю чи американцю, що він знає, де знахо-
диться його країна та скільки людей там проживає. Знання ж 
особливостей поведінки в повсякденному та професійному 
спілкуванні, норм етикету, прийнятих в країні, мова якої 
вивчається, набагато важливіше для взаєморозуміння та нор-
мального функціонування в міжкультурному середовищі. 

У ході дослідження практикувалось також заповнення 
анкет для виявлення особистісного ставлення студентів до вив-
чення англійської мови, відповідності змісту навчання мови 
запитам студентів, сприяння занять з англійської мови розши-
ренню кругозору, збагаченню знань студентів щодо стилів жит-
тя, норм поведінки, цінностей та життєвих пріоритетів населен-
ня англомовних країн. 

Анкета №1 використовувалась нами для виявлення 
готовності студентів до досліджуваного виду діяльності, тобто 
до цілеспрямованого формування іншомовної СКК, визначення 
рівня усвідомлення студентами необхідності розширення 
соціокультурних знань та набуття практичних навичок 
комунікативної поведінки. 
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Анкета №1 
1. Вступаючи до університету, чи знали ви, що тут дуже 

серйозне ставлення до вивчення англійської мови, 
оскільки вона є однією з робочих мов у навчальному 
процесі? 

2. Що б ви хотіли вивчати на заняттях з англійської мови? 
3. Наскільки зміст навчання англійської мови відповідає ва-

шим запитам? 
4. Чи вивчаєте ви те, заради чого сюди прийшли, чи 

займаєтесь тим, що вам не цікаво й не потрібно? 
5. Чи відповідає рівень викладання англійської мови рівню 

ваших домагань? 
6. Наскільки заняття з англійської мови сприяють розширен-

ню вашого кругозору, збагаченню знань щодо стилів жит-
тя, норм поведінки, цінностей та життєвих пріоритетів на-
селення англомовних країн? 

7. Що б ще ви хотіли взнати й чому навчитись на заняттях з 
англійської мови? 

8. Чи завжди заняття проводяться англійською мовою?  
9. Наскільки добре ви розумієте викладача? 
10. Чи вважаєте ви, що у вас доброзичливі стосунки з вашим 

викладачем, на заняттях панує атмосфера 
взаєморозуміння й налаштованості на співпрацю? 

11. Що б ви хотіли покращити у процесі навчання англійської 
мови в нашому університеті? 

12. Чи задоволені ви своїми успіхами у вивченні англійської 
мови? Якщо ні, кого вважаєте винним у ситуації, що скла-
лась? 
 
Відповіді на питання анкети засвідчили, що студенти 

хотіли б вивчати: 
• професійну лексику; 
• цікаві історії про життя в англомовних країнах; 
• традиції та звички британців та американців;  
• молодіжну субкультуру.  

Хотіли б навчитись:  
• читати фахові журнали та іншу літературу в оригіналі;  
• спілкуватися з іноземцями;  
• використовувати англійську мову для роботи в Інтернеті; 
• розуміти англомовні фільми. 
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Підвівши підсумки констатуючого етапу експерименту, 
ми з’ясували, що 91% студентів готові до цілеспрямованого 
формування іншомовної СКК в процесі вивчення англійської 
мови. Опитувальник та анкета №1 дозволили встановити запи-
ти студентів у плані розширення соціокультурних знань і фор-
мування практичних навичок міжкультурного спілкування.  

З метою виявлення передумов соціокультурної адаптації 
студентів до навчання та професійної діяльності в 
європейському просторі було проаналізовано анкети 758 
студентів нефілологічних спеціальностей Миколаївського дер-
жавного гуманітарного університету імені Петра Могили, які 
беруть участь у формуючому етапі наукового експерименту, 
метою якого є визначення педагогічних засад формування 
іншомовної соціокультурної компетенції в процесі фахової 
підготовки майбутніх фахівців. Результати аналізу свідчать, що 
тільки 11% студентів вважають, що для адаптації в 
європейському академічному та професійному середовищі дос-
татньо добре володіти іноземною мовою: мати відповідну ви-
мову, граматично правильно будувати речення, користуватись 
великим лексичним запасом. Решта 89% опитаних 
розподілились так: 18% переконані, що брак знання мови мож-
на компенсувати жестами, в той час як навички користування 
засобами транспорту та зв’язку, банківськими рахунками, по-
слугами готелю, кафе та закладів громадського харчування виз-
нають вкрай необхідними; 71% студентів вважають, що знання 
власне іноземної мови та норм комунікативної поведінки, пра-
вил етикету та манери спілкування розподіляються 50:50. От-
же, можна зробити висновок, що 68% респондентів визнали 
необхідність наявності соціокультурних знань та сформованих 
навичок комунікативної поведінки для успішної адаптації в 
іншомовному середовищі. 

У той же час 78% з 936 опитаних студентів І-ІІІ курсів 
мають сформований стійкий інтерес до вивчення професійно 
спрямованої англійської мови, оскільки вони вважають її запо-
рукою успішності своєї майбутньої кар’єри. Але для 
професійного спілкування знання соціокультурних особливо-
стей кожного народу таке ж важливе, як і для повсякденного 
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побутового спілкування. Тому, на нашу думку, процес форму-
вання соціокультурної компетенції має бути центрований на 
особистості студента з урахуванням його мотивації до вивчен-
ня іноземної мови, інтересів, спрямування особистості, 
загальної мовної підготовки тощо. 

Процес формування соціокультурної компетенції в ході 
вивчення професійно спрямованої англійської мови також має 
свою специфіку, оскільки в залежності від спеціальності 
студентів викладач має визначити ті характеристики 
комунікативної поведінки, стилів життя й спілкування, норм 
поведінки в бізнесі, які необхідно знати майбутнім представни-
кам різних професій для ефективного професійного 
спілкування.  

Відомо, що навчальний процес для нормального 
функціонування  вимагає здійснення поточного оцінювання та 
контролю: “головна мета контролю у процесі навчання 
іноземної мови – управління цим процесом” [250, с. 269]. 

Аналіз фахової літератури з проблеми організації контро-
лю в процесі навчання англійської мови свідчить, що питання 
контролю сформованості знань, умінь та навичок з основних 
видів комунікативної компетенції (мовної, мовленнєвої, 
соціокультурної) на рівні загальноосвітньої школи можуть вва-
жатись достатньо дослідженими. В той же час питання контро-
лю рівня сформованості СКК студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі вивчення англійської мови як 
відносно самостійне не може вважатись достатньо 
дослідженим. У ході нашого дослідження з’ясувалось, що 
більшість наукових праць щодо контролю рівня СКК 
стосується студентів філологічних факультетів. Так, питання 
здійснення контролю рівня СКК майбутніх учителів іноземної 
мови вивчає С.Шукліна. Потреби викладачів іноземної мови 
вищих навчальних закладів в оволодінні методикою тестового 
контролю в професійних цілях досліджує О.Петращук [291]. 
Можливостям використання комп’ютерних технологій у роз-
витку соціокультурної компетенції майбутніх учителів 
іноземної мови присвячені роботи П.Г.Асоянц, І.В.Задорожної, 
Г.С.Чекаль [385, с. 28-29]. Водночас встановлено, що для 
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студентів нефілологічних факультетів – майбутніх екологів, 
правознавців, економістів, політологів, соціальних працівників 
– сформована СКК з іноземної мови не менш важлива, ніж для 
філологів. Без знання соціокультурних відмінностей, норм 
комунікативної поведінки, вірувань та цінностей представників 
народу, мова якого вивчається, іншомовне спілкування може 
бути досить проблематичним. Для контролю сформованості 
СКК студентів нефілологічних спеціальностей треба визначити 
методичні засади, на яких він базується, та розробити критерії 
оцінювання досягнень студентів. Тому завданнями експеримен-
тального етапу нашого дослідження було передбачено: 
• визначення методичних засад контролю в процесі форму-

вання СКК студентів нефілологічних спеціальностей;  
• виявлення критеріїв оцінювання рівня сформованості 

СКК; 
• з’ясування ролі електронних засобів навчання у 

здійсненні контролю рівня сформованості СКК.  
Методичні засади здійснення контролю передбачають, 

що він, перш за все, має бути системним. По-друге, студенти 
повинні знати критерії оцінювання кожного виду контрольних 
завдань. Система контролю повинна мати логічну структуру, 
що характеризується поступовим ускладненням завдань на 
кожному наступному етапі. Вона має забезпечити надійні й 
адекватні вимірники знань, умінь і навичок студентів та бути 
мотивуючою, а не караючою як для студентів, так і для викла-
дача. Відомо, що контроль може бути поточним та 
підсумковим, і кожний з цих типів має свої цілі. Поточний 
контроль/тестування має на меті: 
• допомогти студентам відчути свій прогрес у навчанні, 

усвідомити свої сильні та слабкі сторони, навчити прийомів 
самоконтролю та вказати шляхи вдосконалення;  

• забезпечити зворотний зв’язок для викладача щодо 
ефективності обраної системи викладання, доцільності 
використання навчального матеріалу та допомогти скори-
гувати свою роботу в разі необхідності. 
Метою підсумкового контролю є створення повної та 

чіткої картини про успішність студента та його досягнення в 
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опануванні соціокультурними знаннями в кінці відповідного 
періоду, а також забезпечення інформацією викладача, який 
відповідатиме за наступні етапи навчання. Окремо слід 
виділити проведення комплексних контрольних робіт (ККР), 
які мають на меті виявлення залишкових знань з предмета по 
завершенню терміну його викладання. 

До критеріїв оцінювання рівня сформованості 
іншомовної СКК у процесі навчання англійської мови 
студентів нефілологічних спеціальностей нами віднесено: 
1) ціннісне ставлення студента до соціокультурної 

інформації; 
2) свідомість у використанні соціокультурних знань;  
3) гнучкість навичок використання соціокультурних знань 

у професійному іншомовному спілкуванні;  
4) стійкість використання соціокультурних знань і навичок 

комунікативної поведінки у повсякденному, акаде-
мічному та професійному спілкуванні.  

Критерії Показники прояву Методи визначення 

Ціннісне 
ставлення 
студента 
до соціо-
культурної 
інформації 

Розуміння ролі і зна-
чення СКК інформації 
в міжкультурному 
спілкуванні, визнання 
необхідності форму-
вання й розвитку 
власної СКК 

Анкетування, тестуван-
ня, індивідуальні 
бесіди, спостереження, 
написання есе,  
композицій 

Свідомість 
у використанні 
соціокультурних 
знань 

Адекватність пове-
дінки, що базується на 
СКК знаннях; адекват-
ність вживання відпо-
відної лексики заданій 
комунікативній си-
туації 

 Спостереження, фік-
сація помилок, адекват-
ність комунікативної 
поведінки в різних 
ситуаціях спілкування, 
заданих рольовими 
 іграми 

Таблиця 5.2 
Зведена таблиця критеріїв визначення сформованості 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей 
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Критерії Показники прояву Методи визначення 

Гнучкість 
навичок 
використання 
соціокультурних 
знань 

Передбачає здатність 
студента включатись у 
нові ситуації 
спілкування та 
функціонувати  
на новому мовлен-
нєвому матеріалі 

 Участь у дискусіях, 
презентації, рольові 
ігри, кейс-метод, 
участь у проектах, ре-
альне спілкування з 
носіями мови 

Стійкість 
використання 
соціо-
культурних 
знань і навичок 
комунікативної 
поведінки 
  

Неформальне 
спілкування. 
Відповіді на питання 
соціокультурного 
спрямування; викори-
стання СКК знань на 
заняттях з фахових 
дисциплін 

Перевіряється в про-
цесі письмового іспиту 
за ІІ курс; написання 
ККР, у ході міжпред-
метної координації; на 
бінарних заняттях 

Закінчення таблиці 5.2  

Ціннісне ставлення студентів до соціокультурної 
інформації перевірялось за допомогою аналізу відповідей на 
питання анкети №2 та аркуша самоперевірки. 

 
Анкета №2 

1. Що б ви віднесли до реалій іншомовної культури? Для 
чого їх треба знати? 

2. Чи усвідомлюєте ви розбіжності в манері комунікативної 
поведінки між англійцями, американцями та українцями? 

3. Чи можуть такі розбіжності бути причиною непорозуміння?  
4. Що треба зробити, щоб уникнути непорозуміння між 

представниками різних культур? 
5. Чи вважаєте ви, що у вас сформовані соціокультурні 

знання й комунікативні навички, необхідні для спільної 
професійної діяльності з іноземними партнерами?  

6. Чи відчуваєте ви власну готовність до професійного 
функціонування в іншомовному культурному соціумі? 

7. Чи відчуваєте ви потребу в постійному розширенні 
власної іншомовної соціокультурної компетенції? 
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8. Як ви оцінюєте свій рівень знань щодо культури та 
манери комунікативної поведінки населення англомовних 
країн (низький, достатній, середній, високий)? 

9. Як ви могли б розширювати свою соціокультурну 
компетенцію з іноземної мови? 

10. Чи задоволені ви змістом соціокультурного компонента в 
процесі вивчення іноземної мови? 
 
Наведемо приклади відповідей студентів 

експериментальних та контрольних груп на питання анкети 

Таблиця 5.3 
Зведена таблиця узагальнених відповідей студентів 

на питання анкети №2 
Номер 
питання 

Експериментальні 
групи 

Контрольні 
групи 

1 Манери спілкування, риси 
характеру, традиції, свята, 
особливості менталітету, 
спосіб життя, ставлення 
до часу, кулінарія, манера 
одягатись, благочинність, 
манери 

Музика, кіно, архітектура, 
національні пам’ятники, 
парки, сквери, цінні 
папери, приказки, 
прислів’я, актори, обряди 

2 Позитивну відповідь дали  
98% респондентів 

Позитивну відповідь дали  
90% респондентів 

3 Позитивну відповідь дали  
98% респондентів 

Позитивну відповідь дали  
96% респондентів 

4 Вивчати іноземну мову та 
культуру різних народів 

Вивчати іноземну мову 

5 Позитивно відповіли 91%, 
не визначились 7%, 
негативно 0% 

Позитивно відповіли 59%, 
негативно 18%, не 
визначились 23% 

6 Позитивно відповіли 88%, 
не визначились 10%, 
негативно 2% 

Позитивно відповіли  35%, 
негативно 22%, не 
визначились 43% 

7 Позитивно відповіли 98%, 
не визначились 2%, 
негативно 0% 

Позитивно відповіли 55%, 
не визначились 37%, 
негативно 8% 
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Номер 
питання 

Експериментальні 
групи 

Контрольні 
групи 

8 низький – 2% 
достатній – 16% 
середній – 74% 
високий – 8% 

низький – 5% 
достатній – 34% 
середній – 41% 
високий – 2% 

9 Спілкуватися з носіями 
іноземної мови, через 
Інтернет, брати участь у 
програмах обміну, читати 
періодику, подорожувати, 
слухати англомовні пісні 

Спілкуватися з носіями 
іноземної мови, читати 
літературу, дивитись TV, 
від’їжджати за кордон 

10 Позитивно відповіли 98%, 
не визначились 2%, 
негативно 0% 

Позитивно відповіли 67%, 
негативно 7%, 
не визначились 26% 

Закінчення таблиці 5.3  

Можна зробити висновки: відповіді студентів експери-
ментальних груп демонструють позитивну налаштованість на 
розширення власних соціокультурних знань, усвідомлення 
їхньої необхідності, в той час як у контрольних групах до 
реалій віднесено більше явища національної культури, ніж 
відмінності у соціальному житті, манері поведінки, етикеті; 
відсоток невизначеності щодо розширення власних 
соціокультурних знань складає в середньому 32% (у порівнянні 
з 5% в експериментальних групах). 

Для перевірки свідомості у використанні соціо-
культурних знань використовувалось моделювання ситуацій 
спілкування, націлених на виявлення:  
• ставлення до подарунків у різних культурах;  
• рукостискання;  
• дотримання просторової дистанції;  
• домовленості в справах (безпосередньо чи через третю 

особу);  
• знання реакції на рекламу;  
• правил соціалізації в різних культурах;  
• пунктуальності. 
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Для цього студентам експериментальних і контрольних 
груп було запропоновано розіграти ситуації:  

 
1. “Ви їдете в потязі в одному купе з англійцем. Дорога 

далека. За вікном похмурий пейзаж. Вам хочеться поговорити. 
Що ви будете робити?”  

 
2. “Арабський бізнесмен запросив вас, представника 

німецької фірми, пообідати до себе додому. Ваші дії”. 
 
3. “Ви американський менеджер, представник 

міжнародної фірми. Вас послали працювати у Францію. Щоб 
краще пізнати своїх працівників, ви запросили всіх 
співробітників фірми на вечірку до свого елегантного 
помешкання. Прийшли всі. Чи була вечірка вдалою?” 

 
4. “Ви представник української фірми, яка хоче налагодити 

ділові зв’язки з південнокорейськими бізнесменами. Що необхідно 
знати про корейське суспільство до вашої першої зустрічі?” 

 
5. “Вас запросили на інтерв’ю з приводу 

працевлаштування на американську фірму. Ваша поведінка під 
час інтерв’ю”. 

 
Студенти експериментальних груп справились із 

завданнями швидко і з задоволенням, продемонструвавши 
знання соціокультурних особливостей представників різних 
культур, тому що вони читали про це у текстах з посібника 
“Social and Cultural Aspects of International Management”. 
Викладачі постійно загострювали їхню увагу на міжкультурних 
розбіжностях у спілкуванні, під час занять вони часто 
тренувались у використанні засвоєних СКК знань на практиці. 

У контрольних групах студенти діяли, не враховуючи 
СКК особливості представників різних народів, тому робили 
багато помилок у комунікативній поведінці та манері 
спілкування.  

Правильність виконання завдань оцінювалась за 
спеціальною шкалою, де враховувався час, деталі поведінки, 
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загальні культурологічні знання, професійна спрямованість. 
При оцінюванні мовні помилки не враховувались.  

Для перевірки гнучкості навичок використання 
соціокультурних знань у професійному іншомовному 
спілкуванні студентам експериментальних і контрольних груп 
було запропоновано зробити презентацію освітньої програми 
або будь-якого товару, пов’язаного з майбутньою професійною 
діяльністю студентів відповідної спеціалізації, для 
представників різних культур: німців, французів, американців, 
британців, українців. При виконанні завдання час для всіх був 
обмежений 7 хвилинами; при оцінюванні брались до уваги: 
алгоритм самої процедури проведення презентації; урахування 
соціокультурних особливостей кожної нації, для якої 
призначалась презентована продукція; манера проведення 
презентації. 

У процесі виконання завдання студенти 
експериментальних груп урахували, що німці в силу своєї 
точності й пунктуальності зазвичай полюбляють знати всі 
деталі, всі подробиці про предмет презентації, незважаючи при 
цьому на зовнішній вигляд товару, що пропонується. 
Французи, навпаки, віддають перевагу дизайну, зовнішньому 
вигляду товару, естетиці його оформлення, торговій марці, 
бренду. Американці, маючи звичку все перебільшувати й потяг 
до всього найбільшого, найкращого та інших най-, позитивно 
реагують на гіперболізовану хвалу переваг презентованого 
продукту, його унікальність та незамінність. Для британців 
характерна витриманість у всьому, відсутність будь-яких 
емоцій, врівноваженість. Тому, презентуючи для них товар чи 
послугу, не слід бути занадто агресивним, емоційним чи 
нав’язливим. Українці цінують практичну цінність товару та 
помірність у його презентації. Про всі ці особливості студенти 
в експериментальних групах знають завдяки роботі над 
текстами з посібників “English-Speaking Countries in Close-up” 
та “Social and Cultural Aspects of International Management”, що 
містять подібну інформацію. Крім того, в посібнику з 
міжнародного менеджменту є модуль, присвячений алгоритму 
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проведення презентації, і студенти тренуються в її здійсненні, 
вивчаючи інші теми.  

У контрольних групах студенти враховують тільки 
загальновідому німецьку пунктуальність (по відношенню до 
часу) та в поодиноких випадках (студенти, які побували у 
США) схильність американців до перебільшення. Наведемо 
приклади текстів з посібника “Social and Cultural Aspects of 
International Management”, опрацьовуючи які, студенти 
тренувались в урахуванні особливостей національного 
характеру представників різних культур: 

 
1. German Advertising: Facts and More Facts 
German ads are loaded with detailed information; products are 

described and analyzed. Often, even in the national media, ads tell 
precisely where the product can be bought and at what price. German 
products sell because the quality is good and the price is competitive, 
not because of an attractive image. Germans appear to be unbelievably 
low-context in almost everything having to do with advertising. Ads are 
examined and picked apart – not just by the government (which 
monitors advertising) but by readers as well. Futhermore, readers write 
companies to complain if they dislike an ad. 

Given the limited hours stores are open, it is very difficult for 
customers to do much comparison shopping. They simply do not 
have the time; instead, they depend upon the advertiser to provide 
them with the detailed information on which to base comparisons 
and make choices. 

Good advertising strategies in Germany take into account 
that Germans are both print-oriented and very literal-minded. 

 
2. French Advertising: Eye-Catching Aesthetics 
While the function of German advertising is to transmit 

information, the function of a French ad is to release responses – 
two entirely different functions. 

French advertising is high-context. It is based on product 
name recognition. In many instances the buyer already knows the 
product. This is why you see simple, one-line ads like “Dubonnet” 
repeated over and over, or an ad for Remy Martin showing a half-
filled brandy snifter. These ads are the essence of simplicity, yet 
they release the right response in the French. 

French ads are designed to be visually attractive and eye-
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catching to get the attention of the buyer and are reinforced by 
repetition. This fits the French visual orientation to life and reflects 
their sensitivity to aesthetics, color, and design. The tone of the ad 
and the product are often congruent: perfume ads create an air of 
mystery and beauty appropriate for perfume. 

3. American Advertising 
The function of German advertising is to transmit information 

while French advertising works to release a positive emotional 
response. The function of American advertising is to hype the 
product. 

Americans often exaggerate in both their written and their oral 
communication.This is particularly true in advertising, which is 
based on hyperbole, or “hype”. Although ads in the United States 
may contain information, it is seldom detailed and is usually a 
bolster for the claims of product superiority. Exaggerated claims that 
a product is the best, newest, most fashionable, or finest are 
effective in the U.S. but would be both offensive and illegal in West 
Germany and would win no awards in France. 

Americans like idealized images.The women in them are 
usually young, healthy, and beautiful, and the men are 
young,strong, and handsome. Children are ckean and smiling. Even 
ads directed toward older population groups show young-looking 
though gray-haired people. 

U.S. markets are segmented not only by age, gender, and 
income but also by region and ethnicity. There are fast-growing 
ethnic groups who will exert a tremendous economic influence in 
the future, such as the American Hispanic population (there are now 
over 250,000 Spanish-owned businesses). 

 
Гнучкість навичок використання соціокультурних знань 

перевірялась методом випадків і ситуацій – case-study. Гар-
вардська школа бізнесу в США вважається піонером у 
започаткуванні педагогічного кейс-методу, який використову-
вався для перенесення реалій ділового світу в навчальну 
аудиторію при викладанні менеджменту. В.І.Терещенко 
зазначає, що “Америка першою організувала грандіозну систе-
му підготовки менеджерів… США мають найкращі, найбільш 
розроблені навчальні програми та найбільшу кількість 
літератури в цій галузі” [358, с. 57]. Тому ми припускаємо, що 
виникнення кейс-методу в США не випадкове, а має 
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економічне, суспільно-історичне та культурологічне коріння.      
В Україні цей метод набув популярності у другій половині           
90-х рр. ХХ століття, і сутність його – у використанні 
конкретних випадків та ситуацій для аналізу, обговорення, 
прийняття рішень у ході аудиторних занять. 

Студентам як експериментальних, так і контрольних груп 
пропонувались одні й ті ж життєві ситуації-кейси, для 
вирішення яких необхідно зробити вибір у відповідності до 
особливостей національного менталітету та соціокультурних 
особливостей народу. Перевірялась адекватність реакції сту-
дента, який за даною йому роллю представляв певну 
національну культуру, відповіді на ключове питання кожної 
ситуації. Наведемо приклади таких ситуацій, взятих з 
посібника “English-Speaking Countries in Close-up”: 

 
Sample Case Studies 
1. Walter Bates has heard a rumor that one of his colleagues 

was caught shoplifting last week in a local department store. Walter 
is planning to tell their boss about this rumor. 

Key question: Do you agree with Walter’s decision to tell the 
boss? 

 
2. Several employees in an office have gone to the manager 

to complain.These nonsmokers are bothered by the cigarette 
smoke in the office. Since the office is large and open, with about 
35 employees, the nonsmokers cannot escape from the smoke. 
These employees say that they suffer from watery eyes and 
headaches. One of the nonsmokers, in fact, is allergic to cigarette 
smoke. The manager knows that many of the smokers would find it 
very difficult to work without smoking, but he also knows about the 
serious dangers of secondhand cigarette smoke. The manager has 
decided to ban all smoking in the office.  

Key question: Do you agree with the manager’s decision? 
 
3. Patricia Adams has just found out that her husband,  Dan 

Adams, has been stealing small amounts of money from his company 
for the past two years. Mrs. Adams has told her husband that he must 
stop immediately. Mr. Adams, however, says that the company will 
never catch him and that he can’t stop right now. Mrs. Adams decides 
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to notify company officials about her husband’s stealing.  
Key question: Do you agree with Mrs. Adams’ decision? 
 
4. A woman who is clearly pregnant has ordered an alcoholic 

drink in a restaurant. The waiter asks the woman whether she is 
aware that alcohol can cause great harm to unborn babies. The 
woman tells the waiter to mind his own business and bring her the 
drink she has ordered. The waiter again refuses to bring the woman 
a drink. After the manager is informed of the situation, he brings the 
woman the drink she has ordered and then fires the waiter. 

Key question: Do you agree with the manager’s decision to 
bring the woman a drink? to fire the waiter? 

 
5. Two men tried to rob a pizza delivery man last night. The 

robbers ran off when the delivery man pulled out an unloaded gun 
to scare them off. Now the manager says he must fire the delivery 
man because he knowingly violated company policy in two ways. 
First, he was carring a gun, and, second, he didn’t cooperate  with 
the robbers, both actions completely against company policy.  

Key question: Do you agree with the manager’s decision to 
fire the delivery man? 

 
6. A bus manufacturer has a multimillion dollar contract with a 

city to supply new buses for the city’s transportation system. Since 
delivery of these buses, city officials have become awareof a 
number of serious defects that are endangering the safety of the 
passengers. During the official investigation an employee of the 
manufacturer tells city officials that the manufacturer deliberately 
used untrained workers and substandard materials to save money. 
Company officials have fired the employee for revealing confidential 
information. 

Key question: Do you agree with the manufacturer’s 
decision to fire the employee? 

 
7. Executives at a large automobile factory are concerned 

about workers who are wasting a lot of time on the job. Factory 
officials say that these workers are standing around and talking with 
their friends instead of working. Therefere, the officials are planning 
to install hidden video  cameras around the factory to enable them 
to watch these workers at all times. Many employees feel that being 
videotaped places severe stress on them, which can produce health 
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problems.  
Key question: Do you agree with the company’s decision to 

videotape employees with hidden cameras? 
 
8. Owners of a large car repair shop in this city have recently 

hired two women to work as mechanics. Men in this shop prefer the 
“men only” atmosphere and are often rude to these women. The 
women have complained to the manager several times, but he has 
not given them much support. In fact, the women are very upset by 
the “playboy” type pictures and calendars hanging in the manager’s 
office. The manager refuses to take down the pictures. The owners 
support the manager’s refusal to take down these pictures.  

Key question: Do you agree with the owners’ decision to 
support the manager? 

 
Відповіді на ключові питання, поставлені студентами 

експериментальних і контрольних груп від імені представників 
різних культур (американців, німців, англійців, французів, 
японців, ук-раїнців), свідчать, що в експериментальних групах 
студенти усвідомлюють міжкультурні розбіжності та враховують 
їх у вирішенні спірних питань на 20% краще, ніж студенти 
контрольних груп. Оцінювання здійснювалось за такими 
показниками:  
• дотримання прав людини на приватне життя;  
• право кожної людини на особистісну свободу;  
• право вибору;  
• урахування пріоритетів та цінностей; 
• відображення рис національного характеру;  
• виконання посадових обов’язків.  

У той час, як студенти контрольних груп майже не зважали 
на міжкультурні розбіжності і вважали, що незалежно від 
національної приналежності всі ситуації повинні вирішуватися з 
урахуванням загальнолюдських цінностей, студенти в 
експериментальних групах знали, що американці над усе цінують 
особистісну свободу, а жінки в цій країні дійсно незалежні і 
вимагають відповідного ставлення до себе. Японці та інші 
представники багаточисельних націй вирішують питання не 
одноосібно, а в групі чи в команді. Англійці завжди і в усьому 
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вимагають поваги до особистості, люблять, щоб їхні старання 
були помічені й відмічені начальством. Ми, українці, дещо знаємо 
про права людини, але ще не навчились ними користуватись. 

Стійкість використання соціокультурних знань і навичок 
комунікативної поведінки у повсякденному, академічному та 
професійному спілкуванні перевірялась під час проміжного 
контролю – складання іспиту за І-ІІ курс, що проводиться у 
формі письмового тестування. Разом із тестами для перевірки 
навичок читання, розуміння мови на слух та граматики в 
іспитову роботу входять завдання на множинний вибір, 
складені для перевірки соціокультурних знань студентів. На-
приклад: 

 
Find the right variant (a, b, c, d) to complete the 

sentence: 
 
1. The English are a nation of … . 

a) open-hearted people;   b)  stay-at-homes; 
c) people who prefer    d) people who spend time  
bars & cafes.          in eating out; 
 

2. The proverb “My home is my castle” is characteristic 
of … . 
a) the English    b) Americans 
c) the German    d) the French 

 
3. In their rating of values Americans give the first place 

to … . 
a) patriotism     b) mobility 
c) freedom     d) individualism 

 
4. In Great Britain people used to shake hands … . 

a) every time they meet   b) at the first meeting only 
c) every day willingly   d) never 
 

5. People used to change their place of living very often 
during their lifetime in …  
a) Great Britain    b) Ukraine 
c) the USA     d) Russia  
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Кожного року підсумковий тест за І-ІІ курс містить 10 

питань на перевірку соціокультурних знань. Він один для 

Таблиця 5.4  
Результати проміжного контролю рівня сформованості 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей 

Рік Всього 
студ-в 
писали 
тест 

З них 
в ЕГр 

З них 
у КГр 

% правильн. 
відповідей 
у ЕГр. 

% правильн. 
відповідей 
у КГр 

2003 342 106 236 82 9 
2004 368 178 190 58 33 
2005 408 202 206 59 43 
2006 412 246 166 74 64 

Всього 
за 4 р. 

1530 732 798     

В серед-
ньому 

      68,25 37,25 

Як видно з таблиці, правильних відповідей в експеримен-
тальних групах в 1,8 раза більше, ніж у контрольних групах. 

В експериментальних групах результати поточного кон-
тролю (ІІ триместр 2004-2005 н.р.) рівня сформованості СКК 
студентів-політологів ІІІ курсу МДГУ ім. Петра Могили, які 
вивчають англійську мову за професійним спрямуванням, 
свідчать, що 83% з них свідомо й вільно використовують 
отримані знання в ситуаціях, які моделюють їх майбутню 
професійну діяльність. 91% студентів продемонстрували 
здатність включатись у нові ситуації спілкування та 
функціонувати на новому мовленнєвому матеріалі, що свідчить 
про гнучкість сформованих навичок використання 
соціокультурних знань. У той же час написання ККР студента-
ми ІV курсу факультету правознавства свідчить, що 72-80% 
студентів продемонстрували свідомість і гнучкість навичок ви-
користання соціокультурних знань. Стійкість отриманих на 
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заняттях з англійської мови соціокультурних знань складає 
89%, тоді як автоматизованість навичок вживання 
соціокультурних термінів – лише 29%. Отримані в результаті про-
веденого контролю дані дають підстави для переосмислення 
підходів до навчання англійської мови та корекції плану занять 
для подальшого удосконалення навчально-виховного процесу. 

Поточний контроль рівня сформованості СКК студентів 
проводиться з використанням електронних засобів навчання 
(ЕЗН), а саме – за допомогою програми MOODLE (Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне пред-
метно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). У 
науковій та методичній літературі зараз багато пишуть про ви-
користання мережі Internet для пошуку необхідної інформації, 
спілкування через електронну пошту, застосування мережі для 
дистанційного навчання тощо. Ми використовуємо 
комп’ютерну мережу для здійснення поточного тестування 
соціокультурних знань студентів нефілологічних спеціаль-
ностей. Звичайно, така робота потребує додаткових зусиль з 
боку викладачів, оскільки більшість тестів складаються викла-
дачами, які працюють на факультеті комп’ютерних наук, але 
можливості, які відкриває використання ЕЗН, варті того. Перш 
за все, застосування комп’ютерів прилучає студентів 
гуманітарних факультетів до повсякденного користування ЕЗН, 
стимулює їх до подальшого вивчення англійської мови як мови 
міжнародного спілкування. Практичне користування мережею 
створює природну мотивацію до самовдосконалення знань з 
предмета, формуючи таким чином стійке позитивне ставлення 
до вивчення іноземної мови. Тестові завдання включають різні 
види роботи: знайти зайве слово, вибрати узагальнююче понят-
тя, здійснити множинний вибір, знайти помилку, закінчити ре-
чення, поставити питання тощо. При вивченні тем “Їжа”, 
“Житло”, “Магазин”, “Подорож” та ін. тести складено з вико-
ристанням фантазії та в гумористичному стилі. Студентам це 
подобається, оскільки створює невимушену атмосферу на за-
няттях, знімає напругу, переконує їх у власних можливостях 
опанувати іноземну мову. Все це важливо для утримання 
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стійкого інтересу студентів нефілологічних спеціальностей до 
вивчення англійської мови, що є запорукою успішного навчан-
ня. Зважаючи на те, що 80% інформації у світовій пошуковій 
мережі зберігається та передається англійською мовою, роль 
використання ЕЗН для контролю соціокультурної компетенції  
буде зростати, сприяючи залученню все більшої кількості 
студентів нефілологічних спеціальностей вищих закладів 
освіти до самостійного удосконалення власних соціо-
культурних знань. 

У ході нашого дослідження було проанкетовано 
студентів миколаївських вищих навчальних закладів (МДГУ 
ім. Петра Могили, Національного університету кораблебуду-
вання  та МДАУ), які брали участь у програмі “Work and 
Travel” у США та “Camp America”. На питання “Чи знадоби-
лись вам соціокультурні знання під час перебування в Сполуче-
них Штатах?” 36 з 39 (92,3%) опитаних дали стверджувальну 
відповідь. При цьому 9 (23%) студентів додали, що хотіли б 
детальніше знати, як на практиці користуватись телефоном, 
транспортом, як поводитись на робочому місці чи в сім’ї про-
живання. Виявилось також, що хоча більшість студентів пра-
цювали не за фахом, у процесі роботи їм доводилося 
спілкуватись із вихідцями з інших країн (Китаю, Гватемали, 
Мексики), і знання щодо поведінки у повсякденних ситуаціях 
були для них вкрай необхідними. 

Оскільки Україна знаходиться на шляху до входження в 
Європейський освітній простор, у визначенні рівнів 
сформованості іншомовної СКК ми спирались на Рекомендації 
Ради Європи, якими передбачено такі рівні володіння 
англійською мовою: А (елементарний користувач), В 
(незалежний користувач) та С (досвідчений користувач) [4].  

Вивчення європейських методик проведення поточного, 
проміжного, підсумкового та інших видів контролю свідчить, 
що загальновживаною системою визначення рівня 
сформованості навичок іншомовного спілкування та практич-
ного використання соціокультурних знань є оцінювання ECTS 
(європейська система перезарахування кредитів). 
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Таблиця 5.5 
Шкала виставлення оцінок 

Оцінка 
ECTS 

% студентів, 
які успішно 
досягають 
відповідної 
оцінки 

Визначення За шкалою 
навчального закладу 

Оцінка Кількість 
балів 

A 10 ВІДМІННО – 
відмінне виконання 
лише з незначною 
кількістю помилок 

Відмінно 91-100 

B 25 ДУЖЕ ДОБРЕ –  
вище середнього 
рівня з кількома 
помилками 

Добре 85-90 

C 30 ДОБРЕ – в загальному 
правильна робота 
з певною кількістю 
грубих помилок 

Добре 76-84 

D 25 ЗАДОВІЛЬНО –  
непогано, 
але зі значною 
кількістю недоліків 

Задовільно 71-75 

E 10 ДОСТАТНЬО –  
виконання 
задовольняє 
мінімальні критерії 

Задовільно 61-70 

FX – НЕЗАДОВІЛЬНО – 
потрібно попрацювати 
перед тим, 
як отримати залік 

Незадовільно 36-60 

F : НЕЗАДОВІЛЬНО – 
необхідна серйозна 
подальша робота 

Незадовільно 1-35 

Проведене нами в кінці 2005-2006 навчального року 
дослідження свідчить, що серед 74 студентів експерименталь-
них груп факультетів політичних наук та правознавства, які 
брали участь у тестуванні, 17 (23%) мають рівень досвідченого 
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користувача соціокультурними знаннями (С1), 52 (70,3%) ма-
ють рівень незалежного користувача (В2) та 5 (6,7%) знахо-
дяться на рівні елементарного користувача (А2). У контроль-
них групах брали участь у тестуванні 70 студентів: результати 
представлені в табл. 5.6. Стандартні вимоги відповідно до 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти передбача-
ють, що випускник  університету з дипломом бакалавра має 
володіти іноземною мовою на рівні В2; отримання диплома 
спеціаліста/магістра вимагає рівня С1. 

Таблиця 5.6 
Визначення рівнів сформованості іншомовної СКК 

 за європейською шкалою 
Рівень Експериментальні 

групи 
Контрольні 

групи 
А – елементарний 

користувач 
6,7% 16,5% 

В – незалежний 
користувач 

70,3% 66,5% 

С – досвідчений 
користувач 

23% 17% 

Ми розглядаємо іншомовну СКК як складову частину курсу 
англійської мови, який вивчають студенти нефілологічних 
спеціальностей університету. При цьому мається на увазі, що 
рівень володіння англійською мовою А2 передбачає, що користу-
вач “може розуміти речення/фрази та часто вживані вирази сто-
совно найбільш релевантних для нього ситуацій спілкування. Мо-
же виконувати прості та повсякденні комунікативні завдання, що 
потребують простого та прямого обміну інформацією про знайомі 
і поточні справи. Може описати простими словами власний 
досвід, найближче оточення та справи, які відображають негайні 
потреби” [391, c. 29]. 

Незалежний користувач рівня В2 “може розуміти основ-
ний зміст складних текстів з конкретної або абстрактної теми, 
включаючи спеціалізовану дискусію у своїй фаховій галузі. 
Може спілкуватися з носієм мови з таким ступенем 
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спонтанності та невимушеності, який не завдає труднощів жод-
ному із співрозмовників. Може чітко й докладно висловлюва-
тися з широкого кола тем та пояснювати свою думку з певного 
питання, вказуючи на переваги та недоліки того чи іншого 
варіанта” [391, c. 29]. 

Досвідчений користувач рівня С1 “може розуміти складні 
та великі тексти, а також розпізнавати імпліцитні значення. 
Може швидко, спонтанно висловлюватись, не відчуваючи 
помітних труднощів у виборі слів. Може гнучко й ефективно 
користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та 
професійній діяльності. Може ясно, чітко і докладно висловлю-
ватись на складні теми, демонструючи свідоме володіння всіма 
мовними засобами” [391, c. 29]. 

Окрім поточного та підсумкового тестування, яке 
організовується кафедрою і проводиться викладачами, в 
процесі навчання англійської мови за експериментальними 
програмами, спрямованими на формування іншомовної СКК 
студентів, їм пропонується заповнити аркуш самоконтролю 
(табл. 5.7). Виходячи з того, що в нашому дослідженні студент 
розглядається як суб’єкт власної навчальної діяльності, само-
контроль виступає в ролі інструмента для перевірки здійснення 
самоосвіти і саморозвитку, досягнення певних цілей та прогре-
су у навчанні. Кожен студент може самостійно оцінити власні 
досягнення за допомогою такого аркуша самоперевірки, який 
міститься в кінці посібника, за яким він навчався. 

Як показало наше дослідження, студенти 
експериментальних груп із задоволення заповнюють такі 
аркуші, розцінюючи їх як свідчення власного прогресу в 
опануванні англійською мовою, інструмент для виявлення 
прогалин у знаннях та орієнтир для вдосконалення своєї 
іншомовної компетенції. В контрольних групах студенти з 
недовірою ставляться до заповнення таких аркушів 
самоперевірки, не сприймаючи їх як інструмент самопізнання 
та самокорекції. 
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Таблиця 5.7 
Аркуш самооцінювання 

Level Reached 
poor fair good excellent 

I can read & understand texts concerning 
managerial styles in the UK, America & 
other countries 

       

I’ve got to know more about the national 
differences in the USA & Europe 

       

I can better understand  British, American & 
other peoples’ priorities, values & beliefs 

       

I can imagine & speak about everyday life of 
foreign people & their professional interests 

       

I’ve got to know a lot of new things about 
doing business in different countries 

       

I’ve formed my own opinion concerning 
different styles in international management 

       

I know more about corporate culture & its 
role in the society 

       

I can write different essays concerning 
management 

       

I’ve changed for better my attitude towards 
different national reculiarities 

       

I’m no longer afraid to communicate with 
English language native speakers 

       

Study Skills poor fair good excellent 
I’ve learned to participate in round-table 
discussions & brainstorming 

       

I’ve got some experience of communicative 
behaviour during negotiations 

       

I enriched my topical vocabulary on        
I can work on any country study text 
independently 

       

I can check the level of my knowledge with 
the help of self-control tests 

       

I’ve got access to many new sources of 
information 

       

I’ve learned to make presentations, 
participate in interview 

       

Description of Achievement   
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5.3. Узагальнення результатів експери-
менту 

 
Результати експериментального етапу нашого дослідження 

дають підстави стверджувати, що вихідні положення щодо 
необхідності цілеспрямованого формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі фахової підготовки є правильними: у цьо-
му переконують статистичні дані щодо рівня сформованості 
іншомовної СКК студентів експериментальних і контрольних груп.  

Головні цілі експериментального етапу дослідження до-
сягнуто. Такими цілями було визначено:  
− перевірку придатності запропонованого культуро-

логічного підходу до навчання іноземної мови; 
− перевірку ефективності розробленої системи загально-

педагогічних і методичних заходів для формування 
іншомовної СКК студентів нефілологічних спеціаль-
ностей, яка включала інноваційне навчання, впроваджен-
ня компаративної технології формування СКК, 
здійснення міжпредметної координації у вивченні 
професійно спрямованої англійської мови та фахової 
підготовки студентів, посилення ролі самоосвіти і само-
розвитку студента;  

− перевірку системи оцінювання впливу запропонованих 
нами педагогічних засад і умов на формування 
іншомовної СКК студентів нефілологічних спеціаль-
ностей у процесі фахової підготовки в університеті. 
Завдання дослідно-експериментальної роботи виконано:  

1. Надійність показників визначення рівня сформованості 
іншомовної СКК студентів було підтверджено в ході ек-
спериментального навчання англійської мови з урахуван-
ням спеціальних інтересів студентів та впровадженням 
міжпредметної координації у навчанні професійно 
спрямованої англійської мови та фахових дисциплін. 

2. Початковий рівень сформованості іншомовної СКК 
студентів-першокурсників було визначено за допомогою 
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опитувальника, анкетування та виконання тестового зав-
дання на виявлення соціокультурних знань. 

3. Перевірка змін рівня сформованості іншомовної СКК 
студентів-нефілологів у контрольних та експериментальних 
групах здійснювалась у процесі виконання  поточного, 
проміжного та підсумкового тестувань, що складались із 
завдань, спеціально створених для вимірювання рівнів СКК; 

4. Ефективність процесу формування іншомовної СКК 
студентів нефілологічних спеціальностей з опорою на 
фахову підготовку у порівнянні з традиційним навчанням 
перевірено у ході виявлення готовності студентів до 
міжкультурного спілкування та написання есе, 
композицій, виконання творчих завдань з урахуванням 
соціокультурних розбіжностей, проведення презентацій, 
моделювання рекламних кампаній, переговорів, запов-
нення аплікаційних форм, рекомендацій, інструкцій, 
створення бізнес-планів тощо. 

5. У порівнянні з існуючою системою навчання професійно 
спрямованої англійської мови, в якій переважає 
фактологічний підхід до навчання іноземної мови, не 
враховується соціокультурний компонент фахових 
дисциплін, використовуються традиційні методи форму-
вання іншомовної комунікативної компетенції студентів, 
не надається належної уваги самоосвіті та саморозвитку 
особистості студента, запропонована нами система вия-
вилась у 1,8 раза ефективнішою, про що свідчать резуль-
тати проміжного контролю, та на 6% ефективнішою за 
результатами підсумкового тестування за європейською 
шкалою, оскільки вона спирається на впровадження 
культурологічного підходу до навчання іноземної мови, 
використання компаративної технології формування 
іншомовної СКК, здійснення міжпредметної координації 
у навчанні професійно спрямованої англійської мови та 
фахових дисциплін, ставлення до студента як до суб’єкта 
власної пізнавальної діяльності. 

6. У ході експериментального етапу дослідження з’ясовано, 
що кожна з визначених нами педагогічних умов форму-
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вання іншомовної СКК студентів у процесі фахової 
підготовки взаємопов’язана з іншими умовами, а ком-
плекс таких взаємозумовлених педагогічних засад 
створює сприятливі умови для формування іншомовної 
СКК студентів нефілологічних спеціальностей у ході 
фахової підготовки у вищому навчальному закладі. 
Для впровадження авторських ідей та підтвердження 

висунутої гіпотези щодо формування іншомовної СКК 
студентів нефілологічних спеціальностей було здійснено:  
1. корекцію навчальних програм з метою переміщення 

акцентів з формування мовної компетенції (свідомого 
оволодіння фонетичним та граматичним матеріалом, лек-
сичним запасом іноземної мови) на формування практич-
них навичок спонтанного говоріння, урахування 
соціальних та культурних відмінностей представників 
різних народів, подолання негативних стереотипів у 
сприйнятті носіїв мови, виховання толерантного ставлен-
ня до проявів чужої культури в різних сферах 
спілкування. 

2. Для забезпечення навчального процесу матеріалами 
соціокультурного спрямування відповідно до висунутої 
гіпотези у 2003 році після дворічної апробації автором 
було видано навчально-методичний посібник для форму-
вання СКК (з грифом Міністерства освіти і науки 
України) “English-Speaking Countries in Close-up”, за яким 
зараз навчаються англійської мови студенти І-ІІ курсу в 
експериментальних групах. Посібник складається з двох 
частин: перша присвячена Великобританії, друга – Спо-
лученим Штатам Америки. Тематика розмовних тем І та 
ІІ частини майже ідентична, що дає змогу використовува-
ти навчальний матеріал, порівнюючи реалії життя та 
пріоритети англійців та американців. Водночас, за заду-
мом автора, відбувається співставлення моральних 
цінностей, стилів життя та норм комунікативної пове-
дінки народів цих англомовних країн та українців. Таке 
порівняння й співставлення має на меті не визначення, 
яка нація краща, а становлення національної 
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самосвідомості кожного студента через визнання своєї 
приналежності до відповідної нації, порушення 
стереотипів, які десятиріччями складались у нашій 
свідомості щодо американців, англійців та нас самих.  

3. Оскільки в процесі опрацювання навчального матеріалу 
відбувається постійне звернення до порівняння  на зразок 
“в  одній культурі – в іншій культурі”, автором було тео-
ретично обгрунтовано та запроваджено в практику викла-
дання компаративну технологію навчання для формуван-
ня іншомовної соціокультурної компетенції студентів.  

4. Компаративна технологія формування соціокультурної 
компетенції, необхідної сьогоднішнім студентам для 
життєдіяльності у полікультурному просторі, базується 
на трансформації фактологічного підходу до навчання, 
що передбачає лише відтворення відомого матеріалу й не 
сприяє розвитку продуктивного мислення, і переході до 
культурологічного підходу до навчання ІМ, здатного 
створити умови для формування у студентів розуміння 
чужої історії, культури, менталітету, виховання їх у дусі 
толерантності до різних стилів життя та світосприйняття, 
а також для подолання власного культуроцентризму.  

5. У ході формуючого етапу експериментально-дослідної 
роботи для забезпечення навчання студентів старших 
курсів соціокультурними матеріалами професійного 
спрямування після дворічної апробації автором видано 
навчально-методичний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів “Соціокультурні аспекти 
міжнародного менеджменту”. При відборі текстів 
посібника ми виходили з того, що сьогоднішні студенти в 
подальшій практичній діяльності мають можливості самі 
стати менеджерами різного рівня у спільних або 
зарубіжних фірмах чи працювати під керівництвом інших 
менеджерів: в обох випадках їм знадобляться знання 
особливостей міжнародного менеджменту та набуті в 
процесі навчання за цим посібником навички організації 
та проведення переговорів, презентацій, заповнення 
документації, різного роду аплікаційних форм тощо. 
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6. На ІII/IV році навчання в рамках вивчення англійської 
мови за професійним спрямуванням, чого вимагають 
основні положення нової Програми з англійської мови для 
професійного спілкування (2005 р.), введено спецкурс 
“Соціокультурні аспекти міжнародного менеджменту”. 
Експеримент дозволив виявити ціннісне ставлення 

студентів нефілологічних спеціальностей до вивчення 
іноземної мови та до розширення власних соціокультурних 
знань після закінчення університету, що корелюється з сучас-


