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ВСТУП 
 

Н А ПОЧАТКУ третього тисячоліття Україна 
переживає складний період трансформації 

суспільного розвитку й радикальних перетворень у галузі 
освіти, намагаючись вийти на рівень європейських та світових 
стандартів і приєднатись до Болонської конвенції, тому 
дослідження в галузі педагогічної науки відрізняються 
спрямованістю на реформування системи освіти в Україні у 
відповідь на геополітичну ситуацію в світі, що постійно 
змінюється, на нові виклики ХХІ століття  та зміни в житті й 
свідомості громадян.  

На даному етапі розвиток нашої держави розглядається  в 
загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на 
фундаментальні цінності західної культури, такі як 
парламентаризм, права людини, лібералізація, свобода 
пересування, рівність доступу до якісної освіти будь-якого 
рівня, що є невід’ємним атрибутом громадянського 
демократичного суспільства. Україна прагне бути 
повноправним учасником процесу європейської інтеграції, 
тому модернізація вищої освіти здійснюється відповідно до 
положень Лісабонської угоди, Берлінського Комюніке та 
принципів Болонського процесу. 

Основні напрями державної політики у сфері вищої 
освіти визначені Конституцією України (1991), Законами 
України “Про освіту” (1993) та “Про вищу освіту” (2002), “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” (1998), актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України. 

Нормативною базою реформування вищої освіти є Закон 
України “Про вищу освіту” [162], який спрямований на 
сприяння процесам демократизації взаємовідносин на всіх 
рівнях функціонування галузі, визначає повноваження та права 
всіх суб’єктів вищої освіти, принципи автономії вищих 
навчальних закладів, врегульовує відносини у сфері навчання, 
виховання, професійної підготовки громадян України, створює 
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умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства й держави у кваліфікованих фахівцях. 

Постійне збільшення обсягу знань, до якого необхідно 
вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому 
закладі освіти, підвищення вимог до його загальної та 
професійної підготовки, постійно змінювана міжнародна 
ситуація породжують соціальну потребу всебічного й 
глибокого дослідження системи педагогічних шляхів, 
зовнішніх і внутрішніх чинників становлення спеціалістів 
нефілологічного напрямку освіти, розкриття закономірностей і 
особливостей їхньої професійної та соціокультурної підготовки 
й урахування їх у навчально-виховному процесі вищої школи. 

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

Процеси диференціації та інтеграції, глобалізації та 
міграції, які відбуваються зараз у світі, закладають основи 
формування єдиного демократичного простору, побудованого в 
площині прав людини, фундаментальних свобод, формування 
єдиного ринку праці, а також забезпечення безпеки для всіх 
націй, народностей і країн. На початку ХХІ століття все більш 
нагальною стає проблема мирного співіснування та 
продуктивного співробітництва людей різних націй, 
віросповідань, прихильників різних стилів життя, 
представників різних культур. Тенденції розвитку світової 
співдружності свідчать, що в глобальному масштабі єдиним 
шляхом до прогресу людства є інтеграція на рівні виробництва, 
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споживання, формування національної самосвідомості, 
розвитку міжкультурних зв’язків.  

Інтеграційні та міграційні процеси, глобалізація та 
європейська інтеграція України вимагають володіння 
іноземними мовами (ІМ) як засобом спілкування та вирішення 
сумісних проблем. В умовах, що склалися на рівні міжнародних 
відносин, оволодіння іноземними мовами передбачає не тільки 
знання власне мови – лексичного запасу, граматичних структур, 
синтаксису, але й наявність так званих фонових знань про 
країни, мова яких вивчається, а також норм поведінки, стилів 
спілкування, реалій повсякденного життя, правил етикету. 

В Україні на рівні державних документів (Закон України 
“Про освіту”, 1996 р.,  Закон України “Про вищу освіту” (2984-
111), 2002 р., Національна доктрина розвитку освіти України у 
ХХІ столітті) мовна освіта визнана одним з найголовніших 
складників вищої освіти. Без володіння іноземними мовами 
неможливо реалізувати соціальну та професійну мобільність 
людини. Наразі суспільство почало усвідомлювати принципово 
нову роль мовної освіти в сучасному інформаційному світі. Ре-
формування вищої школи України в контексті Болонського 
процесу зумовлює необхідність удосконалення й підвищення 
рівня якості мовної освіти, оскільки без володіння студентом 
принаймні однією іноземною мовою неможливо забезпечити 
виконання основних положень Болонської декларації: 
адаптація до норм і стандартів європейського освітнього про-
стору, мобільність, професійна конкуренція матимуть місце 
лише за умови знання випускниками університетів іноземної 
мови та сформованих практичних навичок комунікативної 
поведінки у відповідних ситуаціях академічного, професійного 
та повсякденного спілкування. 

Проблемою сьогодення в Україні в умовах європейської 
інтеграції стає оновлення змісту освіти відповідно до 
актуальних вимог Європейських Рекомендацій з мовної освіти. 
Зокрема, С.Ю. Ніколаєва відзначає, що одним із стратегічних 
завдань реформування змісту освіти є врахування основних 
досягнень європейських країн у цій галузі. Насамперед це такі 
документи Ради Європи, як “Білінгвальна освіта: основні 
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стратегічні завдання”, “Загальноєвропейські Рекомендації з 
мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”, 
“Європейський мовний портфель”, “Приведення екзаменів з 
мови у відповідність до Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти (проект)” [275, с. 6] і вимоги до євроіспитів.  

В одному із основних принципів Загальноєвропейських 
Рекомендацій говориться, що “лише шляхом кращого 
оволодіння сучасними європейськими мовами можна 
полегшити спілкування та взаємодію між європейцями з 
різними рідними мовами заради підтримки європейської 
мобільності, взаєморозуміння та співпраці й подолати 
упередження та дискримінацію” [161, с. 17]. Відповідно до цих 
Рекомендацій щодо рівня володіння іноземною мовою 
студенти вищих навчальних закладів повинні “володіти 
уміннями вільно висловлюватися без суттєвої витрати часу на 
пошук адекватних мовних засобів у процесі досягнення ними 
соціальних, академічних і професійних цілей” [161, с. 24]. У 
контексті Рекомендацій Ради Європи студент розглядається як 
суб’єкт, який сам ставить собі мету навчання, а викладач 
вибирає для нього стратегію досягнення цієї мети. В 
Рекомендаціях підкреслюється, що мовні навички – це тільки 
база, інструментарій для досягнення позитивного результату на 
рівні комунікативних дій, і, наприклад, граматика чи лексика 
не повинні бути ізольованим від комунікативних цілей 
об’єктом викладання [161, с. 20]. 

Визнання необхідності співіснування в полікультурному 
просторі стало однією з причин введення в поняття 
комунікативної компетенції з іноземної мови поряд з мовною 
та мовленнєвою компетенціями соціокультурну компетенцію 
(СКК). Вона складається з країно- та лінгвокраїнознавства і 
передбачає озброєння студентів знаннями з історії, географії, 
економіки та культури країни, мова якої вивчається. Разом з 
тим формування соціокультурної компетенції має сприяти роз-
ширенню знань студентів щодо норм комунікативної поведінки 
представників різних народів та культур, мовного етикету, 
звичаїв, особливостей спілкування. 

Із зміною пріоритетів розвитку сучасної освіти та зро-
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станням інтересу до міжнародної співпраці соціокультурні та 
лінгвокраїнознавчі знання відіграють все важливішу роль у 
фаховій підготовці майбутніх спеціалістів у вищих навчальних 
закладах. З одного боку, це формування у суб’єктів учіння  
толерантності до інших людей, розуміння їхніх традицій, зви-
чок, особливостей ведення бізнесу, національних цінностей 
тощо. З іншого боку, такі знання сприяють формуванню у 
студентів стійкого позитивного ставлення до іншомовної куль-
тури та вивчення іноземної мови. Водночас вивчення чужої 
мови і культури сприяє формуванню національної 
самосвідомості студента. 

На думку вітчизняних вчених (І.А.Зязюн, В.А.Козаков, 
С.Б.Кримський, С.Ю.Ніколаєва, Н.К.Скляренко, І.Г.Тара-
ненко), на початку третього тисячоліття домінуючими 
мотивами життя у полікультурному просторі, духовного 
збагачення та співпраці є прагнення до знань, допитливість, 
привабливість, екзотичність нової культури та мови; їх 
пізнавальна цінність, зіткнення інтересів, відкриття нового 
світу, інтелектуальне присвоєння культурних цінностей, 
пізнання незнайомого, засвоєння нових норм, порушення 
стереотипів. 

Соціокультурна компетенція визначається спеціалістами 
(В.В.Сафонова [316-318], П.В.Сисоєв [349-350], В.П.Фур-
манова [380], С.Г.Тер-Мінасова [359; 501], П.О.Бех, Л.В.Біркун 
[40], Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич [304] та ін.) як уміння 
вибрати потрібний рівень мовного етикету, доречний у 
конкретній ситуації спілкування, в залежності від соціального 
статусу співрозмовника. Це володіння способами дешифруван-
ня соціального коду партнера для визначення ступеня довіри до 
нього чи потенційного ризику. Під соціокультурною 
компетенцією вчені розуміють “здатність та готовність 
індивіда здійснювати адекватну міжкультурну 
комунікацію” (Н.Б.Ішханян,1996) [149, с. 9]. “В основі мовних 
структур лежать соціокультурні структури”, вважає С.Г.Тер-
Мінасова [359, с. 49]. Це також знання ідіоматики, конкретного 
професійного середовища та здатність позначити власну 
приналежність до визначеної соціальної й фахової групи засо-



11 

бами комунікації. 
За визначенням В.В.Сафонової [316, c. 48], соціо-

культурна компетенція складається з трьох блоків знань: 
1) лінгвокраїнознавства: знання лексичних одиниць з їх 

національною семантикою та вміння застосовувати їх у 
ситуаціях міжкультурного спілкування; 

2) соціально-психологічних знань: володіння 
соціокультурно  зумовленими сценаріями, національно-
специфічними моделями поведінки з використанням 
комунікативної техніки, прийнятої в даній культурі; 

3) культурологічних знань: знань соціокультурного, історико-
культурного, етнокультурного фону та вміння їх 
використовувати для взаєморозуміння з носіями даної 
культури. 
Сформованість соціокультурної компетенції не 

обмежується лише знаннями: для практичного використання 
отриманих знань необхідно формувати у студентів навички 
комунікативної поведінки у відповідних ситуаціях 
академічного, професійного та повсякденного спілкування. 
Мова йде не лише про духовні аспекти, а й про манеру 
поведінки та адекватне користування іноземною мовою, що 
утворює систему та стає звичкою. Тому лінгвокраїнознавчі 
аспекти навчання іноземної мови мають стати структурною 
одиницею фахової підготовки з самого початку вивчення 
курсу, і не тільки у вигляді знайомства з творами представників 
різних видів культури й мистецтва, а й через пізнання так 
званого “повсякденного країнознавства”. Саме воно має дати 
відповіді на питання, що стосуються стандартів комунікативної 
поведінки, стилів життя, норм етикету та особливостей ведення 
бізнесу в іншомовних країнах. 

Як зазначається у “Словнику методичних термінів” [4, 
c. 333], соціокультурна компетенція передбачає знайомство 
того, хто навчається, з національно-культурною специфікою 
мовленнєвої поведінки, вміння користуватися елементами 
соціокультурного контексту, релевантними для породження й 
сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови (звичаї, правила, 
норми, соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи та 
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країнознавчі знання). Що стосується національно-культурної 
специфіки мовленнєвої поведінки, слід зазначити, що незнання 
загальноприйнятих у певній мовній громаді моделей 
комунікативної поведінки та відсутність навичок володіння 
ними часто виступає причиною культурного шоку та 
непорозумінь у спілкуванні з носіями іноземної мови навіть у 
людей, які добре володіють цією мовою. 

Серед головних завдань вищої школи, визначених 
Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 
столітті [268]: закласти необхідну інтелектуальну та моральну 
базу, достатню для майбутньої діяльності у сферах науки, 
виробництва, культури, управління тощо, та сформувати у 
людей з вищою освітою якості, необхідні для подальшого 
продуктивного життя і професійного розвитку, такі якості 
людини, як здатність самому вчитися; глобальне мислення; 
терпимість до відмінностей щодо цінностей і норм моралі; 
культурна компетентність; функціональна грамотність та 
професійна універсальність; культура спілкування; здатність 
застосовувати знання в конкретних ситуаціях; самостійність та 
критичність мислення; відповідальність, дисциплінованість, 
висока культура взаємодії в групах, вміння пристосовуватись 
до перемін тощо – переважають такі завдання, що можуть бути 
успішно вирішені в процесі формування соціокультурної 
компетенції з іноземної мови у студентів нефілологічних 
спеціальностей впродовж усього курсу вивчення як загальної, 
так і професійно спрямованої іноземної мови.  

Актуальність дослідження обумовлена також загальною 
спрямованістю сучасної педагогічної науки на гуманізацію та 
гуманітаризацію навчального процесу у вищій школі. 
Вітчизняна педагогічна наука накопичила чималий досвід в 
організації навчання й виховання майбутніх спеціалістів різних 
галузей народного господарства. Водночас слід зазначити, що 
корінні зміни в житті нашої країни, реформування українського 
суспільства значною мірою вплинули на характер і зміст 
професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Розширення 
міжнародних зв’язків, залучення все більшої кількості людей 
різних професій до міжнародного спілкування й 



13 

співробітництва висувають 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. 

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

Питання формування соціокультурної компетенції 
студентів, які вивчають англійську мову для професійного 
спілкування, порушуються в новій Програмі з англійської мови 
для професійного спілкування (К.: Ленвіт, 2005), загальною 
метою якої є формування у студентів професійних мовних 
компетенцій, що сприятиме їхньому ефективному 
функціонуванню в культурному розмаїтті навчального та 
професійного середовищ [303]. Програму складено 
вітчизняними вченими за сприяння Британської Ради в Україні 
та рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Вона 
призначена для вищих навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку фахівців з різних спеціальностей. Укладачами про-
грами враховані Загально-європейські рекомендації з мовної 
освіти щодо рівнів володіння мовою, компетенцій користувача, 
можливих контекстів користування мовою, процедур складан-
ня програм та контролю результатів навчання. Вона є загаль-
ною за характером і може використовуватись для різних 
спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки 
студентів. 
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У результаті теоретичного аналізу та вивчення 
практичного досвіду підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей у плані оволодіння ними іноземною мовою, 
представлених у дослідженнях М.О.Ариян, В.О.Бухбіндера, 
Є.В.Верещагіна, М.О.Давидової, І.О.Зимньої, С.Г.Тер-
Мінасової, Г.О.Китай-городської, В.Г.Костомарова, 
М.Г.Корочкіної, В.М.Топалової, Ю.І.Пассова, 
О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко та ін., виді-лено низку 
протиріч, що об’єктивно існують у практиці навчання 
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей у 
вищих закладах освіти. До них віднесено:  
• потребу суспільства у фахівцях з вищою освітою, які 

добре володіють принаймні однією іноземною мовою, і 
ставлення до ІМ як непрофілюючої дисципліни в 
більшості нефілологічних вищих навчальних закладів; 

• визнання суспільством необхідності підготовки 
майбутніх спеціалістів до міжнародної співпраці й 
відсутність відповідних соціально-педагогічних умов для 
формування й розвитку навичок міжкультурного 
спілкування; 

• необхідність накопичення соціокультурних знань про 
країни, мова яких вивчається, і необізнаність більшої 
частини викладачів іноземної мови з реаліями 
сьогоденного життя в цих країнах; 

• традиційне вивчення граматики, лексики, навчання 
перекладу на заняттях з іноземної мови та необхідність 
формування практичних навичок іншомовного 
спілкування з урахуванням фонових знань про країну і 
мову; 

• постійно зростаючу за обсягом і таку, що ускладнюється 
за змістом, лінгвокраїнознавчу інформацію й недостатню 
мобільність навчальних планів, методичних посібників та 
форм підготовки майбутніх спеціалістів; 

• відсутність системного зв’язку між професійною та 
іншомовною підготовкою студентів нефілологічних 
спеціальностей у вищих закладах освіти; 
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• неузгодженість вимог Міністерства освіти і науки 
України з Рекомендаціями Ради Європи;  

• відсутність прозорості навчальних планів і непоін-
формованість студентів відносно їх змісту до вступу у 
вищий навчальний заклад. 
Розв’язання цих протиріч вимагає подальшого 

вдосконалення іншомовної освіти в таких напрямках:  
• приведення у відповідність вимог Міністерства освіти і 

науки України та Рекомендацій Ради Європи в галузі 
мовної освіти;  

• визнання необхідності теоретичного обгрунтування 
взаємовпливу фахової підготовки майбутніх спеціалістів 
та сформованості в них соціокультурної компетенції з 
іноземної мови;  

• орієнтація процесу навчання ІМ на формування не тільки 
мовної та мовленнєвої, але й соціокультурної компетенції 
з предмета; 

• забезпечення єдності теоретичної та практичної 
підготовки студентів нефілологічних спеціальностей у 
плані формування їхньої соціокультурної компетенції з 
іноземної мови; 

• цілеспрямоване впровадження в навчальний процес 
міжпредметної координації фахової підготовки студентів 
та вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням. 
Проблеми формування соціокультурної компетенції в 

процесі навчання іноземної мови на рівні початкової школи 
досліджували O.О.Коломінова, Р.Ю.Мартинова, О.Б.Метьол-
кіна, В.М.Плахотник, С.В.Роман; на рівні середньої школи – 
М.О.Ариян, Г.Д.Томахін, Л.П.Голованчук, Л.Д.Літвінова. Такі 
вчені, як В.С.Біблер, С.Г.Тер-Мінасова, В.В.Сафонова, 
Н.К.Скляренко, П.В.Сисоєв, Ю.М.Ємельянов, Л.С.Цурікова, 
досліджували дану проблему на рівні діалогу культур і 
цивілізацій. Ю.І.Пассов сформулював сучасну концепцію 
іншомовної освіти, яка базується на інтегрованому навчанні 
мови та культури країн, мова яких вивчається, на діалозі рідної 
та іноземної культур. Мета такої освіти – навчання мови через 
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культуру, культури через мову, формування homo moralis: лю-
дини із совістю, що розрізняє добро і зло, має високі стійкі 
моральні орієнтири, якими  вона керується у своїй діяльності 
[287].  

Водночас слід зауважити, що як у зарубіжних країнах, 
так і в Україні та Росії переважна більшість досліджень 
присвячена питанням формування соціокультурної компетенції 
студентів-філологів, майбутніх учителів іноземної мови чи 
спеціалістів з лінгвістики та міжнародної комунікації. В 
Україні питаннями формування іншомовної соціокультурної 
компетенції в процесі навчання іноземної мови майбутніх 
філологів опікуються С.Ю.Ніколаєва (сучасні технології 
навчання іншомовного спілкування), Т.І.Олійник, 
Л.Ф.Рудакова, О.І.Селіванова, Н.К.Скляренко, І.Г.Тараненко, 
Л.В.Калініна. У дослідженні В.М.Топалової висвітлено 
питання формування соціокультурної компетенції студентів 
технічних спеціальностей [367; 368]; у роботах 
О.Б.Тарнопольського, С.П.Кожушко [351; 353], 
Е.В.Мірошниченко [254] порушуються питання ролі 
соціокультурних знань для ведення бізнесу тощо. Проблема 
формування соціокультурної компетенції з іноземної мови 
студентів нефілологічних спеціальностей (майбутніх 
економістів, правознавців, політологів, екологів, соціальних 
працівників) у процесі фахової підготовки в університеті як 
відносно самостійна у вітчизняній науці не досліджувалась. Це 
й зумовило вибір теми дослідження.  

Об’єктом дослідження є процес формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі вивчення професійно спрямованої 
англійської мови у вищому закладі освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні засади та 
організаційно-технологічні умови, що забезпечують 
оптимальний рівень сформованості соціокультурної 
компетенції з іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження – науково обгрунтувати теоретичну 
основу та організаційно-технологічні умови формування 
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іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення професійно 
спрямованої англійської мови з опорою на фахову підготовку; 
виявити педагогічні засади формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів у процесі фахової 
підготовки; розробити інноваційну педагогічну систему 
соціокультурної підготовки майбутніх спеціалістів до 
міжкультурного професійного спілкування та 
експериментально перевірити ефективність її реалізації в 
навчально-виховному процесі у вищій школі; окреслити шляхи 
реалізації розробленої педагогічної системи формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів у процесі 
фахової підготовки та втілити їх у практику навчання 
професійно спрямованої англійської мови у вищому 
навчальному закладі нефілологічного профілю. 

В основу розробки наукової концепції дослідження 
покладено ідеї: психологічної теорії особистості (Б.Г.Ананьєв, 
А.Г.Асмолов, А.А.Бодальов, Л.І.Божович, В.В.Давидов, 
О.М.Леонтьєв, В.М.М’ясищев, С.Л.Рубінштейн та ін.); 
механізмів персоналізації та самореалізації особистості 
(К.А.Абуль-ханова-Славська, Л.П.Буєва, Л.Н.Коган та ін.); 
системи відношень особистості і характеру детермінованості її 
взаємодії з навколишнім світом (А.А.Бодальов, В.О.Кан-Калік, 
О.О.Леон-тьєв, В.М.М’ясищев, Ю.М.Орлов, Л.П.Петровська). 

Концепція дослідження базується на сучасних підходах 
та положеннях щодо професійної підготовки спеціалістів у 
вищій школі (І.А.Зязюн, С.У.Гончаренко, В.А.Козаков, 
Н.Г.Нич-кало, С.О.Сисоєва та ін.), в яких обгрунтовано нове 
розуміння процесу формування культури іншомовного 
спілкування з опорою на лінгвосоціокультурні знання 
(Ю.І.Пассов, В.В.Сафонова, П.В.Сисоєв, С.Ю.Ніколаєва, 
О.Б.Тарнополь-ський та ін.) та з урахуванням фахової 
спеціалізації студента. Організація іншомовної діяльності в 
умовах університетської освіти передбачає засвоєння 
студентами нефілологічних спеціальностей знань про іноземну 
мову і процес мовлення (Г.В.Онкович, Л.С.Нечепоренко, 
В.Г.Пасинок), набуття ними власного іншомовного досвіду з 
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опорою на соціокультурні знання та сформовані навички 
міжкультурного спілкування, спрямованість особистості 
студента до саморозвитку й самореалізації.  

Провідна ідея авторської концепції полягає в тому, що 
навчання іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей у вищому навчальному закладі має бути 
професійно спрямованим та розглядатись як складова частина 
фахової підготовки студента. Це зумовлено необхідністю 
забезпечення мобільності студентів в академічному і 
професійному середовищі та відповідності їхніх знань 
європейським освітнім стандартам.  Цілеспрямоване 
формування у студентів нефілологічних спеціальностей 
соціокультурної компетенції з іноземної мови забезпечує їхню 
підготовку до реалізації процесу фахового міжкультурного 
спілкування, сприяє професійно-творчому саморозвитку й 
самовдосконаленню особистості в ході практичної діяльності. 

Гіпотеза дослідження грунтується на припущенні, що 
педагогічна система формування іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у 
поєднанні з фаховою підготовкою детермінована системно-
культурологічним підходом до вивчення іноземної мови, 
інтегрованістю фахової підготовки студентів та сформованістю 
в них іншомовної соціокультурної компетенції, спрямованістю 
навчальної іншомовної діяльності на усвідомлення суті й 
особливостей мовленнєвої та невербальної культури 
повсякденного, професійного та академічного спілкування. 
Процес формування іншомовної СКК відбуватиметься значно 
ефективніше, якщо він пов’язаний з опануванням фаховими 
знаннями, зумовлений і підкріплений очікуваним професійним 
зростанням, що може бути реалізовано шляхом здійснення 
міжпредметної координації в навчанні фахових дисциплін та 
професійно спрямованої іноземної мови. За умов перенесення 
надбаних у процесі вивчення іноземної мови соціокультурних 
знань та сформованих навичок комунікативної поведінки до 
сфери особистісно значущих понять та професійної 
спрямованості  соціокультурного компонента змісту навчання 
іноземної мови процес формування соціокультурної 
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компетенції студентів нефілологічних спеціальностей має бути 
успішно реалізованим. 

Реалізація мети дослідження й підтвердження висунутої 
гіпотези вимагали розв’язання таких завдань: 
• науково обгрунтувати теоретичну основу, соціально-

психологічні засади та організаційно-технологічні умови 
формування соціокультурної компетенції  з іноземної 
мови студентів нефілологічних спеціальностей;  

• розробити інтегровану педагогічну систему формування 
іншомовної соціокультурної компетенції у процесі 
фахової підготовки студентів;  

• визначити педагогічні засади формування іншомовної 
соціокультурної компетенції з опорою на фахові знання 
студентів нефілологічних спеціальностей;  

• розкрити механізм формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів у процесі фахової 
підготовки на основі здійснення міжпредметної 
координації; 

• створити модель формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі вивчення професійно 
спрямованої іноземної мови з опорою на фахову 
підготовку;  

• розробити технологію впровадження створеної та 
апробованої моделі формування соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у 
навчально-виховний процес вищої школи; 

• довести взаємозалежність сформованості іншомовної 
соціокультурної компетенції та фахової підготовки 
студентів у навчальному процесі вищого закладу освіти 
нефілологічного профілю. 
Науково-понятійний апарат дослідження: “іншомовна 

соціокультурна компетенція”, “міжкультурні розбіжності”, 
“професійна компетентність”, “фонові знання”, “норми 
комунікативної поведінки”, “культура спілкування”, “вербальні 
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та невербальні засоби спілкування”, “міжпредметна 
координація”, “національна самосвідомість”.  

Методичну і теоретичну базу дослідження становлять: 
положення, розроблені в наукових працях з теорії та методики 
викладання іноземних мов (І.Л.Бім, Г.А.Гринюк, Г.О.Китай-
городська, В.Г.Костомаров, В.П.Кузовлев, М.В.Ляховицький, 
О.Д.Митрофанова, С.Ю.Ніколаєва, Ю.І.Пассов, В.М.Плахот-
ник, В.Л.Скалкін, Л.П.Смєлякова, Г.Д.Томахін, Б.В.Царькова, 
Г.В.Рогова, M.Byram, N.Chomsky, S.J.Duncan, E.D.Hirsch, 
C.Kramsch, S.Moirand, G.Moskowits, B.Spolsky); концепції з 
проблем гуманізації й гуманітаризації освіти та ролі 
мовленнєвої культури в цьому процесі (І.А.Зязюн, 
С.У.Гончаренко, В.Г.Кремень, Г.Г.Крючков, Г.В.Онкович, 
В.Г.Пасинок та ін.); концепція перебудови освіти в умовах 
відродження національної самосвідомості, спрямована на 
різнобічний розвиток особистості та її мовленнєвої й 
соціальної культури (В.П.Андру-щенко, І.Д.Бех, А.Й.Капська); 
теорія наукового пізнання культури й самопізнання та творчої 
самореалізації особистості (Б.Г.Ананьєв, В.І.Вернадський, 
Б.С.Гершунський, І.А.Зязюн та ін.); засвоєння й творче 
використання інформації про феномен мови й мовлення 
(Л.Зіндер, Ф. де Сосюр, О.Смирницький, С.Семчинський, 
Л.В.Щерба); положення щодо культурологічних та 
соціокультурних основ навчання іноземної мови 
(Є.М.Верещагін, В.Г.Костомаров, М.С.Каган, Л.Г.Кузьміна, 
Ю.І.Пассов, В.В.Сафонова, О.І.Селіванова, Г.Д.Томахін, 
W.R.Acton, L.Damen, D.Killick, J.W. de Felix, C.V.Archer, 
S.Banavada, F.Boas, M.Byram, D.H.Hymes), теорії й методики 
професійно орієнтованого навчання засобами рідної та 
іноземної мов (О.Л.Бердичевський, А.О.Вербицький, 
М.В.Кларін, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, B.North, K.-
H.Seifert), а також системний підхід до професійного 
становлення особистості (А.О.Бодальов, І.А.Зязюн, 
А.Й.Капська, М.Б.Кузьмін, І.Й.Лернер та ін.); психолого-
педагогічна теорія мовленнєвої культури та механізми її 
формування (В.І.Антоненко-Давидович, Н.О.Бабич, 
Б.Ю.Буяльський, Г.В.Винокур, Н.І.Жигилій, В.О.Кан-Калик, 
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О.А.Коваль, Г.Д.Лондерт, Л.Г.Савенкова, Г.І.Сагач, О.В.Штепа 
та ін.). 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки 
висунутої гіпотези використовувався комплекс 
взаємопов’язаних методів наукового дослідження. Теоретичні 
методи: 
• вивчення й аналіз педагогічної, психологічної, 

лінгвістичної та методичної літератури з теми 
дослідження;  

• аналіз навчальних програм, які використовуються в 
даний час у системі навчання іноземних мов студентів 
нефілологічних спеціальностей;  

• аналіз підручників та навчальних посібників у контексті 
соціокультурного підходу до навчання іноземної мови.  
Емпіричні методи:  

• вивчення, оцінка й прогнозування стану сформованості 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей; 

• анкетування викладачів та студентів;  
• бесіди з інформантами;  
• аналіз творчих письмових робіт студентів. 

Експериментальні методи: 
• поточне та підсумкове тестування студентів з метою 

виявлення рівня сформованості іншомовної 
соціокультурної компетенції; 

• педагогічний експеримент.  
Методи математичної статистики: 

• опрацювання отриманих даних і встановлення кількісної 
залежності між досліджуваними явищами; 

• статистична обробка й наукове обгрунтування отриманих 
результатів. 
Дослідження проводиться з 2001 року на базі 

нефілологічних факультетів (економічного, юридичного, 
соціальної роботи, еколого-медичних та політичних наук) 
Миколаївського державного гуманітарного університету імені 
Петра Могили. В констатуючому та формуючому експеримен-
тах також брали участь студенти Національного університету 
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“Києво-Могилянська академія”, Миколаївського державного 
аграрного університету, Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини “Україна”.  

Перший, аналітико-констатуючий, етап дослідження 
(2001-2002 н.р.) було присвячено вивченню психолого-
педагогічної, науково-методичної та лінгвістичної літератури, 
що стосується обраної проблеми. Одночасно вивчався й уза-
гальнювався досвід формування соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних факультетів вищезгаданих навчаль-
них закладів. 

Впродовж другого, аналітико-пошукового, етапу (2002-
2003 н.р.) відбувалось формулювання гіпотези, мети і завдань 
дослідження, а також розробка концепції та визначення 
методологічних засад; було також розроблено програму 
дослідження, визначено кількісний та якісний склад учасників 
експерименту, систематизовано результати спостережень за фор-
муванням соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі навчання іноземної мови. 

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

Впродовж третього етапу здійснювалась реалізація 
дослідно-експериментальної перевірки гіпотези, концептуаль-
них положень, апробація науково-методичної системи форму-
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вання у студентів нефілологічних спеціальностей іншомовної 
соціокультурної компетенції з опорою на міжпредметну 
координацію, аналіз проміжних результатів контрольних зрізів, 
корекція експериментальної методики. 

Останній, завершально-узагальнюючий, етап (2006-
2007 н.р.) охоплював проведення інтегративної обробки даних, 
зіставлення одержаних експериментальних результатів з метою 
і гіпотезою дослідження, документування ходу та результатів 
роботи.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 
в Україні розроблено концепцію формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі вивчення професійно спрямованої 
іноземної мови з опорою на фахову підготовку у вищому 
навчальному закладі, що базується на засадах урахування 
соціокультурного компонента фахових дисциплін, здійснення 
міжпредметної координації, впровадження системно-
культурологічного підходу до вивчення професійно 
спрямованої іноземної мови та компаративної технології його 
реалізації;  
− створенні моделі формування соціокультурної 

компетенції з іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей, яка спирається на педагогічні засади, 
визначені автором у процесі експериментально-дослідної 
роботи, що має позитивно вплинути на фахову 
підготовку майбутнього спеціаліста та становлення  його 
особистості;  

− розробці компаративної технології формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей; 

− виявленні критеріїв оцінювання рівнів сформованості 
соціокультурної компетенції студентів у процесі 
оволодіння іноземною мовою та  їх кореляції з 
готовністю студента до професійного спілкування; 

− науковому обгрунтуванні необхідності впровадження 
міжпредметної координації в процес навчання 
професійно спрямованої іноземної мови. 
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Практичне значення дослідження має засвідчити 
необхідність розширення соціокультурного компонента у 
навчанні іноземної мови, зміщення акцентів у бік підготовки 
студентів до полілогу культур, позбавлення культуроцентризму 
та формування самосвідомості випускників вищої школи. Роз-
роблена в ході дослідження педагогічна система формування 
соціо-культурної компетенції з іноземної мови сприятиме 
практичній підготовці студентів нефілологічних 
спеціальностей до реалізації власного фахового потенціалу, до 
полілогу культур та продуктивного професійного 
функціонування в міжкуль-турному середовищі. 

Автором розроблено систему роботи з упровадження 
навчального матеріалу соціокультурного спрямування в прак-
тику викладання англійської мови студентам нефілологічних 
спеціальностей, що базується на культурологічному підході до 
навчання мови, компаративній технології формування 
іншомовної соціокультурної компетенції, широкому вико-
ристанні міжпредметної координації в навчанні англійської 
мови за професійним спрямуванням та сприйнятті студента як 
суб’єкта власної навчально-виховної діяльності. 

У процесі роботи автором розроблено, апробовано та ви-
користано для проведення наукового експерименту два нав-
чально-методичних посібники, рекомендовані Міністерством 
освіти і науки України для навчання англійської мови студентів 
вищих навчальних закладів. 

Особистий внесок дослідниці полягає в обгрунтуванні 
необхідності розглядати формування іншомовної соціо-
культурної компетенції як складової частини фахової 
підготовки студентів нефілологічних спеціальностей; створенні 
програми й розробці дидактичних матеріалів для розширення 
іншомовної соціокультурної компетенції, що базується на 
поєднанні вивчення англійської мови за професійним спряму-
ванням та фахової підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей; розробці компаративної технології формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів-нефіло-
логів; науковому обгрунтуванні необхідності міжпредметної 
координації в навчанні професійно спрямованої англійської 
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мови; створенні навчально-методичних посібників “English-
Speaking Countries іn Close-up” (”Англомовні країни зблизька”) 
та “Social and Cultural Aspects of International 
Management” (”Соціокультурні аспекти міжнародного менедж-
менту”). 

Основні положення та результати дослідження оприлюд-
нено у наукових працях, доповідях та виступах на наукових і 
методичних конференціях, семінарах, форумах, присвячених 
актуальним проблемам навчання іноземних мов у вищих нав-
чальних закладах.  

Процес виконання дисертаційного дослідження та 
отримані результати, викладені автором, обговорювались на 
засіданнях відділу теорії і методології гуманітарної освіти 
Інституту вищої освіти АПН України, щорічних Могилянських 
читаннях (Миколаївський державний гуманітарний університет 
імені Петра Могили) та Днях науки в Національному 
університеті “Києво-Могилянська академія”. 

Окремі положення дослідницької роботи доповідались на 
Міжнародних конференціях: ”Глобалізація як джерело 
конкуренції, конфліктів та можливостей” (Mиколаїв, 2003), 
“Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов” (Тернопіль, 
2004), “Стратегія управління закладами освіти в умовах 
інформаційного суспільства” (Київ – Миколаїв, 2004), “Teaching 
Business English in Eastern Europe; Why and 
How?” (Дніпропетровськ, 2004), “Актуальні проблеми 
безперервності та наступності в системі ступеневої 
освіти” (Київ – Миколаїв, 2004), ”Мовна освіта: шлях до 
євроінтеграції” (Київ, 2005), ”Діаспора як чинник утвердження 
держави Україна у міжнародній спільноті” (Львів, 2006), 
“Пріоритети України в геополітичному просторі” (Ялта, 2006), 
”Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної 
комунікативної компетенції” (Київ, 2006), “Вища освіта 
України у контексті стандартів європейського освітнього 
простору” (Київ, 2006), ХІІІ, ХІV, ХV Міжнародних наукових 
конференціях “Мова і культура”. 


