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Р ОЗШИРЕННЯ міжнародних зв’язків, залучення все 
більшої кількості людей різних професій до 

міжнародного спілкування й співробітництва висуває нові 
вимоги до випускника вищої школи, серед яких, зокрема, 
володіння принаймні однією іноземною мовою. Сучасне 
розуміння опанування іноземної мови передбачає не тільки 
сформовані навички читання, письма, сприйняття мови на слух 
та здатність спілкуватися іноземною мовою. Реальне 
спілкування може відбутись лише за умов володіння всіма 
учасниками акту комунікації знаннями щодо норм поведінки, 
манери спілкування, прийнятими в країні, яку представляє 
співрозмовник, тобто сформованої іншомовної соціокультурної 
компетенції.  

З огляду на перспективу приєднання України до 
Болонської конвенції у вітчизняній психолого-педагогічній 
літературі активно дискутуються проблеми іншомовної 
підготовки випускника вищої школи, але при цьому недостатня 
увага приділяється питанням формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі їх фахової підготовки. 

Проведене нами дослідження щодо визначення 
педагогічних засад формування іношомовної соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спеціальностей з опорою 
на фахову підготовку засвідчило, що проблеми навчання 
іноземної мови студентів-нефілологів залишаються 
актуальними і потребують подальших досліджень. 

Визначені нами педагогічні засади формування 
іншомовної соціокультурної компетенції, до яких віднесено: 
впровадження культурологічного підходу до навчання 
англійської мови, перехід до інноваційного навчання з 
залученням сучасних інформаційно-комунікаційних 
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технологій, здійснення міжпредметної координації в навчанні 
професійно спрямованої англійської мови та фахових 
дисциплін, використання компаративної технології у процесі 
формування іншомовної соціокультурної компетенції та 
визнання студента суб’єктом власного саморозвитку й 
самоосвіти, виявились ефективними й достатніми для 
підготовки студентів до міжкультурного спілкування, про що 
свідчать результати навчання англійської мови студентів 
експериментальних груп. 

2. Понятійний апарат дослідження проблеми 
соціокультурної підготовки випускників немовних факультетів 
має полінауковий характер і включає в себе поняття не тільки 
педагогіки як науки про освіту й виховання, а й філософії, 
психології, культурології, соціології та ключові поняття інших 
гуманітарних наук. У процесі пошуково-дослідної роботи в 
науковий обіг нами були введені поняття “компаративна 
технологія формування іншомовної соціокультурної 
компетенції” та “розширення соціокультурної пам’яті” 
студентів. 

3. Дослідження соціально-психологічних  передумов 
формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей дає підстави стверджувати, що 
основною психологічною передумовою і формою реалізації 
професійного розвитку особистості є рівень її соціалізації. 
Професійна соціалізація включає в себе три сфери розвитку 
особистості: сферу діяльності, сферу спілкування, сферу 
особистості й самосвідомості. Виділення даних сфер дозволяє 
розглядати процес фахової підготовки студента, акцентуючи 
увагу на певних компонентах: основних напрямках майбутньої 
діяльності, провідних чинниках і мотивах вибору майбутньої 
професії, визначених компонентах комунікативних умінь. 

4. Базове поняття “іншомовна соціокультурна 
компетенція” ми визначаємо так: іншомовна соціокультурна 
компетенція студента нефілологічної спеціальності – це його 
здатність мобілізувати знання, вміння та навички, надбані в 
процесі вивчення іноземної мови, для пошуку, обробки й 
використання соціокультурної інформації в конкретній ситуації 
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для вирішення конкретних професійних проблем у процесі 
міжкультурного спілкування. 

5. Визначені нами в процесі експерименту педагогічні 
засади формування іншомовної соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних спеціальностей базуються на тому, 
що в нашому дослідженні навчання іноземної мови за 
професійним спрямуванням розглядається як складова частина 
фахової підготовки студента. До таких засад нами віднесено: 
культурологічний підхід до навчання іноземної мови, 
впровадження інноваційного навчання професійного 
іншомовного спілкування, перехід до компаративної технології 
формування іншомовної соціокультурної компетенції, 
використання міжпредметної координації в навчанні 
професійно спрямованої англійської мови та фахових 
дисциплін і самоосвіту й саморозвиток студента як суб’єкта 
навчально-виховної діяльності. 

5. Система формування у студентів нефілологічних 
спеціальностей соціокультурної компетенції з іноземної мови, 
яка б відповідала європейським освітнім стандартам, 
передбачає дотримання сучасних дидактичних та методичних 
принципів навчання іноземних мов, до яких нами віднесено: 
принципи інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-мисленнєвої 
активності,  контекстуалізації, домінуючої ролі безперекладної 
семантизації, а також інтернаціоналізм та плюрилінгвізм; 
демократію та рівні права; прозорість і гнучкість; варіативність 
та принцип раннього професійного спрямування навчання 
іноземної мови. 

6. Зміст іншомовної соціокультурної компетенції з 
позицій фахової підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей передбачає наявність інтегрованих професійних 
соціокультурних знань, реалізованих у практичних навичках 
комунікативної поведінки, змодельованої в процесі вивчення 
іноземної мови. Другою складовою змісту іншомовної СКК є 
фонові знання, які ми трактуємо як сукупність нерозривно 
пов’язаних між собою слів та їх значень, що є загальними для 
носіїв мови та їх культури. Навчальний матеріал для 
формування й розширення іншомовної СКК студентів 
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нефілологічних спеціальностей складається із відібраних нами 
в процесі дослідження текстів за професійною тематикою, 
цікавих за змістом, таких, що мають пізнавальну цінність, 
містять проблемні ситуації, спонукають до розмірковування, 
стимулюючи таким чином навчальну діяльність та вивчення 
іноземної мови. Це знайшло відображення у створенні 
авторських навчально-методичних посібників “English-
Speaking Countries in Close-up” та “Social and Cultural Aspects of 
International Management”. 

7. Вербальна інтегрована модель формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі фахової підготовки базується на 
сучасних дидактичних та методичних принципах навчання 
професійно спрямованої іноземної мови та враховує вимоги 
щодо особистісних характеристик та фахової підготовки 
випускника вищої школи.  Модель репрезентує іншомовну 
соціокультурну компетенцію як складову загальної 
комунікативної компетенції з іноземної мови, процес 
формування якої спирається на фахову підготовку і зумовлений 
визначеними в дослідженні педагогічними засадами. 

8. Інноваційне навчання професійного іншомовного 
спілкування орієнтується на створення умов для студентів 
займати активну та ініціативну позицію в навчальній 
діяльності, не тільки відтворювати запропонований викладачем 
(програмою, підручником, посібником) матеріал, а пізнавати 
світ шляхом активного діалогу з ним, самому шукати відповіді 
на питання. Інноваційне навчання іноземної мови передбачає 
відмову від переказу навчальних текстів та інших 
репродуктивних методів навчання та перехід до рівноправного 
продуктивного діалогічного спілкування, моделювання 
реальних життєвих ситуацій, впровадження інтерактивних 
видів роботи: методу проектів, мозкової атаки, кейс-методу, 
рольових ігор тощо.  

9. Розробка нових технологій формування іншомовної 
соціокультурної компетенції, до яких належить і 
запропонована нами компаративна технологія, зумовлена 
культурологічним підходом до вивчення іноземної мови та 
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впровадженням інноваційного навчання. Постійне порівняння 
на зразок “в одній культурі – в іншій культурі” не тільки 
розширює знання про іншомовні країни, але й сприяє 
формуванню національної самосвідомості студента, вихованню 
в нього гордості за свою державу, позбавляє від відчуття 
меншовартості. 

10. Сформований та розвинутий потяг студента до 
самоосвіти та саморозвитку є запорукою того, що після 
закінчення університету він не припинить навчатись 
самостійно, намагаючись постійно збагачувати свої знання, 
удосконалювати навички використання іноземної мови у 
професійному спілкуванні. Визнання студентом необхідності 
навчання впродовж усього життя допоможе йому швидше й 
безболісніше адаптуватись до швидкозмінюваних умов 
сучасного світу. 

12. Дослідивши взаємовплив фахової підготовки 
студентів і сформованості в них іншомовної СКК у контексті 
таких реалій ХХІ століття, як глобалізація, міграції та 
європейська інтеграція України, та розкривши механізм 
взаємодії професійної підготовки студента й розширення його 
іншомовної СКК в процесі вивчення професійно спрямованої 
англійської мови, ми дійшли висновку, що в існуючій ситуації  
на глобалізованому ринку праці існує тісний зв’язок між 
фаховою підготовкою випускника вищої школи та 
сформованістю в нього іншомовної соціокультурної 
компетенції.  

Наше дослідження виявило, що більше третини опитаних 
студентів-нефілологів визнали необхідність наявності соціо-
культурних знань та сформованих навичок комунікативної 
поведінки для успішної адаптації в іншомовному середовищі. 
Водночас студенти вважають доцільним і необхідним 
розширення соціокультурного компонента фахових дисциплін 
для набуття знань і вироблення навичок комунікативної 
поведінки в іншомовному середовищі. 


