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1.3. Соціально-психологічні засади 
формування соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних спеціальностей 

у процесі фахової підготовки 
 
Постійне збільшення обсягу знань, до якого необхідно 

вивести майбутнього фахівця за роки навчання у вищому 
закладі освіти, підвищення вимог до його професійної та 
спеціальної підготовки, постійно змінювана міжнародна 
ситуація породжують соціальну потребу всебічного й 
глибокого дослідження системи педагогічних шляхів, 
зовнішніх і внутрішніх чинників становлення фахівця. 

Зважаючи на те, що, як зазначено в Національній 
доктрині розвитку освіти України, система освіти має 
забезпечити “формування особистості професіонала-патріота, 
який усвідомлює свою належність до сучасної європейської 
цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і 
перспективах соціокультурної динаміки, підготовлений до 
життя і праці у ХХІ столітті” [268], педагогічна наука має 
переглянути основні засади навчання й виховання на всіх 
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рівнях ступеневої освіти, взявши до уваги останні дослідження 
суміжних наук: соціології, психології, філософії.  

Навчання англійської мови в нефілологічних вищих 
навчальних закладах України після прийняття в 2005 році 
Типової програми з англійської мови для професійного 
спілкування чітко орієнтоване на формування у студентів 
професійних мовних компетенцій, які вважаються запорукою 
їхньої плідної діяльності в культурному розмаїтті навчального і 
фахового середовищ. Упровадження  в навчальний процес такої 
програми, в першу чергу, дозволить подолати розрив між 
прогнозованим станом справ на ринку праці та існуючим рівнем 
володіння мовою спеціалістами завдяки затвердженню 
загальноприйнятих критеріїв щодо змісту, методології, організації 
курсу, оцінювання результатів навчання відповідно до 
міжнародних стандартів.  

Програма АМПС [303] передбачає опанування 
студентами технічних і гуманітарних  спеціальностей 
іншомовним професійним спілкуванням, у ході якого 
відбувається виховання, розвиток і збагачення знань студента. 
Аналіз комплексної мети навчання англійської мови на 
нефілологічних факультетах показав, що оволодіння 
іншомовним спілкуванням передбачає досягнення студентами 
спеціалізованої субординативної іншомовно-мовленнєвої 
комунікативної компетенції, мінімально достатній рівень 
розвитку якої має забезпечити можливість і успішність 
спілкування в професійно-трудовій і побутовій сферах в 
обмеженому колі типових мовленнєвих ситуацій такого 
спілкування, чітко відібраному з точки зору ймовірності їхньої 
появи у фаховій і позафаховій діяльності випускника вищого 
навчального закладу конкретного типу. 

Іншомовно-мовленнєва комунікативна компетенція є ба-
гатокомпонентним утворенням, яке включає декілька видів 
компетенцій. Найбільш продуктивним підходом до аналізу ха-
рактеристик і параметрів комунікативної компетенції слід вва-
жати системне вивчення комунікативної компетенції у всій 
різноманітності її внутрішніх властивостей, зв’язків і 
взаємовідносин, за умови розгляду комунікативної компетенції 
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як компонента єдиної системи. Системний підхід до вивчення 
комунікативної компетенції базується на традиційному 
розумінні системи як сукупної множинності предметів, явищ, 
об’єктів, які пов’язані між собою певним чином і завдяки тако-
му взаємозв’язку утворюють єдине ціле.  

Серед багатьох існуючих моделей комунікативної 
компетенції умовам, головній меті та прогнозованому результа-
ту навчання англійської мови для професійного спілкування 
найбільш повно відповідає модель комунікативної компетенції, 
яка являє собою інтегративне поєднання шести складових 
компонентів: країнознавчої, соціолінгвістичної, лінгвістичної, 
дискурсивної, стратегічної та ілокутивної компетенцій. З точки 
зору психолінгвістики і соціолінгвістики, найбільш вичерпну 
характеристику змісту комунікативної компетенції запропоно-
вано Н.І.Гез, яка визначає це явище як “здатність співвідносити 
мовні засоби з цілями та умовами спілкування, розуміння 
стосунків між комунікантами, здатність організувати 
мовленнєве спілкування з урахуванням соціальних норм 
поведінки та системи культурних уявлень і цінностей народу –
носія мови, що вивчається” [92].  

У численних методичних дослідженнях вітчизняних і 
зарубіжних вчених (Дж.Грін, В.Інгве, Є.М.Верещагін, 
Г.Д.Гачев, В.В.Сафонова, П.В.Сисоєв, В.М.Топалова та ін.) 
проблема навчання іншомовно-мовленнєвої діяльності 
розглядається як проблема слова в аспекті архетипу культури з 
переходом універсалій в поле інших інваріантних структур та 
іншого пласту культури. Логічним висновком з цього є 
виправданість і необхідність застосування культурознавчого 
підходу як одного з базових сучасних принципів навчання. 

Особливого значення набуває тенденція гуманізації 
навчання іноземної мови як діалогу різних культур з 
урахуванням національного менталітету і необхідністю 
оволодіння системою понять, створених у кожній окремій 
культурі за допомогою мови даного соціуму. Такий підхід до 
навчання повністю узгоджується з цілями і завданнями мовної 
політики Ради Європи, визначеними в Загальноєвропейських 
Рекомендаціях           з мовної освіти, в яких наголошується, що 
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“багатий спадок        різних мов і культур Європи є цінним 
спільним джерелом для взаємного розвитку” [161, с. 18], і тому 
головним завданням освітянських закладів є перетворення 
такого розмаїття з перешкоди у спілкуванні, особливо 
фаховому, на джерело взаємного збагачення та розуміння, що 
передбачає вивчення національної природи, специфіки 
національного характеру, духовної культури, мови і 
стереотипів світогляду народу, мова якого вивчається як 
іноземна.  

Розвиток соціокультурної компетенції майбутніх 
фахівців у навчанні іноземних мов для професійного 
спілкування сприятиме вирішенню складних завдань у таких 
напрямках діяльності, як підготовка європейців до зростаючих 
потреб міжнародної мобільності й тіснішої співпраці не лише в 
галузі освіти, культури, науки, але також у торгівлі та 
промисловості; сприяння взаємному розумінню й терпимості, 
повазі до особистості і соціокультурних відмінностей шляхом 
більш ефективної міжнародної співпраці.  

Структурування соціокультурної компетенції 
випускників вищих навчальних закладів екстраполюється у 
навчальний процес як необхідність формування трьох видів 
умінь: використовувати лінгвокраїнознавчу інформацію, 
використовувати соціоетнологічну інформацію і 
використовувати культурологічну інформацію. На 
лінгвістичному рівні таким структурним компонентам 
соціокультурної компетенції відповідають: 
− фонові знання носіїв мови;  
− навички та вміння мовленнєвої та немовленнєвої поведінки;  
− факти і явища національної культури, які уособлюють 

соціокультурний компонент англійської мови. 
Фонові знання, характерні для будь-якої визначеної гру-

пи людей, розглядаються як культурно-країнознавчі та структу-
руються як знання історико-культурного, соціокультурного, 
етнокультурного і семіотичного фонів, паралельно розгляда-
ються знання в галузі літератури й мистецтва, знання про ви-
датних особистостей країни та географічні знання. В дидактич-
ному плані ефективна робота з формування соціокультурної 
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компетенції студентів потребує міждисциплінарної взаємодії 
між кафедрами іноземних мов, з одного боку, і кафедрами 
предметів гуманітарного циклу та профілюючими кафедрами 
фахових спеціальностей, з іншого. 

Спостереження показують, що викладачі нерідко припус-
каються помилок через незнання саме темпу розумової 
діяльності конкретних студентів. У результаті викладач або 
недооцінює, або, навпаки, переоцінює кількісні та якісні зміни 
в тій чи іншій сфері  розумового розвитку студента. Отже, вик-
ладач має бути кваліфікованим психологом, володіти знаннями 
психологічних змін, властивим студентам, та готовим завжди 
допомогти їм. 

До психологічних змін, властивих студентам, насампе-
ред, слід віднести прискорений розвиток у кількох площинах:  
• почуття самостійності й незалежності, критичності у по-

глядах і стосунках;  
• самоусвідомлення поглядів на життя та людські якості, 

системи ціннісних орієнтацій; 
• схильності до аналізу фактів та явищ довкілля, до уза-

гальнень та висновків, до самостійного розуміння суті та 
закономірностей певних явищ;  

• актуалізація життєвих планів, орієнтації на майбутнє, 
професійної спрямованості;  

• потреби у спілкуванні, самовираженні, розширення мож-
ливостей для їх задоволення, встановлення зрілих 
стосунків з іншими людьми;  

• організованості, цілеспрямованості, здатності до вольово-
го регулювання власних дій та чинників;  

• кульмінації навчально-професійної підготовки, передба-
чення появи труднощів її досягнення [70]. 
Однією з успішних спроб наближення навчального 

процесу до реального життя є так зване “культуроспрямоване 
оволодіння іноземними мовами” (за термінологією Л.П.Смє-
лякової) [334]. Доцільність цього напряму обгрунтовується тим, 
що в наші дні відбір навчальних матеріалів все частіше будується 
не на суто лінгвістичному підгрунті, а на культурологічно 
орієнтованому, комунікативному особистісному підході. 
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Оволодіння іноземною мовою як засобом 
міжкультурного спілкування неможливе без одночасного 
вивчення культури даної країни. За визначенням 
О.А.Корнілова, “якщо під культурою розуміти все, що робить 
та думає нація, то мова фіксує,       як ця нація думає” [201, 
с. 81]. Дж.Браун вважає, що культура – це контекст, всередині 
якого ми існуємо, думаємо, відчуваємо та спілкуємось один з 
одним [414]. Можна сказати, що мова, з одного боку, 
відображає специфіку мислення народу, а з іншого, за 
Б.Уорфом, навіть нав’язує людині світогляд та обумовлює 
норми мислення й поведінки особистості [507]. Ось чому слід 
організовувати процес навчання таким чином, щоб іноземна 
мова вивчалась як феномен національної культури, і в 
результаті забезпечити повноцінне міжкультурне спілкування і 
взаєморозуміння, тобто можливість участі в діалозі культур. 
Зрозуміло, що це проблема не лише лінгвістична чи методична: 
вона – також соціально-психологічна. 

У рідній мові здатність до міжкультурного спілкування 
формується в безпосередньому зв’язку із соціальним середови-
щем у процесі накопичення соціального досвіду. Це 
підтверджує й теорія культурно-історичного розвитку 
особистості Л.С.Виготського [84; 85], який одним із перших 
досліджував проблему соціальності психічного розвитку. 
Пізніше нею займалися Б.Г.Ананьєв [12; 13], Л.І.Анциферова, 
Є.М.Верещагін [73; 74], О.О.Леонтьєв [226], С.Л.Рубінштейн 
[313] та ін. Вони довели, що соціалізація дитини відбувається 
під впливом національної культури із врахуванням діалектики 
внутрішнього та зовнішнього, психічного та соціального, коли 
зовнішні соціальні умови опосередковуються внутрішніми 
індивідуальними факторами. Так, неможливо зрозуміти 
становлення особистості окремо від культурної спільноти. У 
найширшому розумінні культури та її проявів (духовного та 
матеріального) вона виконує низку функцій: пізнавальну, 
інформативну, комунікативну, регулятивну, оцінювальну, 
розмежування та інтеграції людських груп, пристосування до 
оточуючого середовища, соціалізації тощо [242]. 
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Функція соціалізації є синтетичною, яка об’єднує та 
упорядковує всі інші. Процес соціалізації складається із 
засвоєння індивідом певної системи знань, норм та цінностей 
(тобто культури в її різних проявах), яка дозволяє йому діяти як 
повноправний член суспільства. 

До соціально-психологічних засад, які впливають на 
формування іншомовної соціокультурної компетенції, нами 
віднесено: національний характер, міжкультурні розбіжності 
(відмінності й подібність англо-американської та української 
культур) та зумовлені ними норми комунікативної поведінки, 
культура спілкування, прийняті в Україні та англомовних країнах.  

Перш ніж розглядати проблеми національного характеру, 
наведемо визначення поняття “характер”. 

Характер – сукупність стійких якостей індивіда, в яких 
виражаються способи його поведінки та емоційного реагування 
[204, с. 61]. Інтерес до проблеми національного характеру 
виник давно. Ще в 1748 р. Девід Хьюм писав: ”Кожна нація має 
особливий склад манер, і деякі особливі якості частіше 
зустрічаються в одного народу, ніж у іншого” [460]. З точки 
зору матеріалістичного розуміння історії має право на 
існування думка про те, що під впливом своєрідних умов нав-
колишнього середовища й історичної долі народів у духовному 
образі від покоління до покоління викарбовується та 
своєрідність, складаються ті специфічні риси і звички, за якими 
можна відрізнити представника однієї нації від іншої. До них 
відносяться обряди й ритуали, норми повсякденної поведінки, 
мова тіла. 

Риси народного характеру можуть вивчатись, перш за 
все, по об’єктивних проявах у досягненнях і цінностях дійсно 
національного масштабу: мистецтві, фольклорі, творчості, 
традиціях, звичаях, звичках. 

Ю.В.Бромлей відмічав: “Культурна єдність членів етносу 
нерозривно пов’язана з наявністю в них певних загальних рис 
психіки, які називають етнічним, або, частіше, національним, 
характером. Характер у психології визначається як сукупність 
основних, найбільш стійких психічних якостей людини. Тому 
національний характер – це специфічні для даної етнічної 
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Як свідчить рисунок, українські студенти разом зі своїми 
однолітками з постсоціалістичних країн перевантажені 
фактологічною інформацією, яку вони досить успішно можуть 
використовувати в типових ситуаціях, у порівнянні зі 
студентами з Великобританії, Канади, Ізраїлю чи Франції. В 
той же час студенти з цих країн, набагато (10 балів) відстаючи 
від наших щодо відтворення знань, на 5,5 бала випереджають 
їх у використанні інформації в нетипових ситуаціях та для 
розв’язання нестандартних завдань. 

У дослідженні, виконаному для ІВМ у 1992 році, 
аналізувався вплив рівня соціокультурного розвитку народів 
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1 – Росія, Словаччина, Угорщина, Україна (1-ша тенденція) 
2 – Великобританія, Ізраїль, Канада, Франція (2-га тенденція) 

Рис. 1.2 
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дванадцяти країн на їх політичне життя за такими 
параметрами: дистанція до влади, що синонімічно покірності; 
бажання запобігти невизначеності; самостійність; чоловічий/
жіночий характер суспільства. За результатами дослідження 
з’ясувалося, що для представників України характерні:  
• наявність суспільства із суто “жіночим” характером 

(потяг до сім’ї, встановлення дружніх відносин, через що 
більшість ділових контактів переноситься в площину 
особистих, прагнення віддзеркалювати інтереси групи та 
підкорятися їм);  

• велике бажання запобігти ризику й невизначеності, 
максимально забезпечити себе при прийнятті рішення; 

• найсильніша схильність народу до покірності (діти 
виховуються в умовах жорсткої слухняності батькам: 
традиції тотальної слухняності культивуються всіма 
установами на всіх рівнях – від дитячих садків та шкіл до 
міністерств).  
Як наслідок наявності означених характеристик – 

нездатність людей до прояву ініціативи, що створює 
суспільство слухняних виконавців, а не творчо мислячих, 
незалежних, здатних до критичного оцінювання ситуацій 
особистостей. 

Як відмічає В.А.Козаков, реалії означеного стану 
суспільства підтвердилися даними соціально-психологічних 
досліджень серед українських студентів (близько 1000 
опитаних за методикою Р.Кеттела). Було з’ясовано, що серед 
студентів з рисами особистості, які корелюють із наведеними 
вище параметрами: конформних (покірних, залежних) – 65%; 
консервативних – 75%; гіпотимічних (недооцінюють своїх 
можливостей, принижують свою компетентність, знання, 
здібності) – 70%; самостійність як риса особистості має прояв 
усього в 15-20% опитаних студентів [189, с. 43]. 

Зрозуміло, що наявність зазначених ознак ментальності 
тих, хто вчиться, і тих, хто вчить, не може не позначитись на 
якості знань випускників середньої школи та вищих закладів 
освіти. Наведемо дані щодо якості знань учнів загальноосвітніх 
шкіл м. Миколаєва. На кінець 2003-2004 навчального року 
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засвоїли навчальні програми й переведені в наступні класи 
99,28% учнів. Залишились на повторний курс 68 (0,13%) 
школярів. Із атестованих високий рівень навчальних досягнень 
показали 4,8% учнів; достатній – майже 30%; середній – 
55,88%; початковий (тобто нижче середнього) – 14,77%. Отже, 
у 70% учнів навчальна компетентність знаходиться на 
середньому та початковому рівні [75]. Звідси – посередність у 
всіх сферах нашого життя.  

За даними соціологічних досліджень, у цілому 
українській людині притаманні 53% працелюбності, 48% 
непередбачуваності, 18% ліні, 2% акуратності  та 2% 
раціоналізму, а пунктуальність складає лише 1% [108], не 
кажучи про те, що основними визначальними рисами 
європейця є індивідуалізм та прагматизм, у той час як для нас, 
українців, характерні чуттєвість та колективізм. З таким ванта-
жем сформованої роками колективної безвідповідальності, пов-
ною відсутністю практицизму та зневагою до закону буде до-
сить тяжко інтегруватись у Європу. До того ж менталітет 
українця початку ХХІ століття відрізняється наївністю, що гра-
ничить із довірливістю, готовністю до компромісу (далася взна-
ки укорінена віками звичка поступатися своїм заради блага 
“старшого брата”) та відчуттям власної меншовартості. 

Сьогодення ж для вирішення нагальних проблем у 
швидкозмінюваних ситуаціях реального життя та забезпечення 
конкурентоспроможності на ринку праці вимагає високої якості 
знань і вміння переносити їх у нестандартні ситуації та прак-
тично протилежних рис особистості: самостійності, активності, 
ініціативності, бажання і вміння приймати рішення та нести 
відповідальність за їх наслідки, спроможності й готовності до 
ризику тощо. Тому серед безлічі функцій освіти: розвитку 
особистості, виховання громадянськості, збереження та 
передачі культурних традицій – сьогодні на перший план 
висувається підготовка людини до життя у динамічному 
полікультурному світі. Це означає, що сучасний спеціаліст 
будь-якої сфери діяльності не зможе реалізувати себе без 
сформованої соціокультурної компетенції, під якою ми 
розуміємо володіння способами дешифрування соціального 
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коду партнера для визначення ступеня довіри до нього чи 
потенційного ризику;  знання конкретного професійного сере-
довища і здатність позначити власну приналежність до 
визначеної соціальної й професійної групи засобами 
комунікації; вміння вибрати потрібний рівень мовного етикету, 
доречний у конкретній ситуації спілкування, в залежності від 
соціального статусу співрозмовника.  

Створивши за результатами проаналізованих робіт 
віртуальний соціально-психологічний портрет середнього 
українського студента, на другому етапі нашого дослідження 
ми почали експериментальним шляхом шукати засади, на які 
спиратиметься формування соціокультурної компетенції 
студентів, для того, щоб підняти рівень їхніх знань, розвитку 
особистісних якостей до дійсно європейського рівня. Для цього 
треба сформувати в кожного студента позитивне ставлення до 
себе як до особистості, впевненість у своїх силах, потяг до  
самоосвіти, саморозвитку й самовдосконалення. 

На гіпотетичному рівні до таких засад нами було віднесено:  
• активні методи навчання; 
• створення позитивної емоційної атмосфери на заняттях, 

що сприятиме розвитку критичного мислення; 
• вмотивованість навчальної діяльності; 
• збільшення питомої ваги самостійної роботи студентів; 
• часткова відмова від лекційно-семінарської системи 

навчання та надання переваги практичним заняттям; 
• налаштованість на діалог, пошук компромісів, 

ненасильницьке вирішення спірних питань.  
Результати експериментальної перевірки висунутої 

гіпотези наведені в підрозділі 5.3. 
На початку нового тисячоліття внаслідок демократичних 

перетворень в Україні чітко простежуються дві провідні 
тенденції: з одного боку – відродження національної 
самосвідомості, української культури й мови, з іншого – 
прагнення інтеграції у світове та європейське товариство, що 
потребує орієнтації на інтеркультурну освіту. Одним із 
основних положень інтеркультурної освіти є визнання 
партнерами існування соціокультурних розбіжностей, що 
проявляються в різних стилях життя, нормах комунікативної 
поведінки, способах ведення бізнесу, зразках вербального та 
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невербального спілкування тощо. Це зумовлено особливостями 
національного характеру представників різних народів, 
дотриманням різної шкали цінностей, національними 
пріоритетами і, врешті, особистісними якостями представників 
різних культур. Ігнорування соціокультурних розбіжностей, 
несприйняття чужих цінностей, небажання поважати чужу 
культуру призводить до непорозумінь, нездатності налагодити 
контакти, а часом і до конфліктів. 

За визначенням В.М.Нагаєва, конфлікт як складне 
соціальне явище характеризується багатьма параметрами: пред-
мет конфлікту, його об’єкт, суб’єкти, конфліктна ситуація, 
інцидент. Конфлікт можна розглядати як відносини між 
суб’єктами соціальної взаємодії, яка характеризується їх проти-
борством на основі протилежно спрямованих мотивів (потреб, 
інтересів, цілей, ідеалів, переконань) або суджень (думок, 
поглядів, оцінок тощо) [265, с. 17]. У нашому дослідженні 
конфлікт розглядається як наслідок непорозумінь, зумовлених 
соціокультурними розбіжностями представників різних 
національностей. 

Більшість учених, досліджуючи зміст поняття 
“соціокультурні розбіжності“, розглядають окремо його складові: 
соціо та культура. “Соціо” трактується як “суспільне”, таке, що 
виражає інтереси суспільства, певної спільноти; поняття ж 
“культура” досліджувалося представниками багатьох наук і науко-
вих шкіл з різних точок зору, у різних контекстах, і на 
сьогоднішній день нараховує більше 500 визначень. Тому ми 
підійшли до дослідження змісту поняття “соціокультурні 
розбіжності“ з іншого боку, через національний характер та його 
прояви в різних культурних спільнотах. Проблеми дослідження 
національного характеру пов’язані з визначенням поняття 
“характер”, про що йшлося вище.  

На шляху нашої держави до євроінтеграції ігнорування 
соціокультурних розбіжностей чи нехтування ними, невизнан-
ня існуючих відмінностей між національним характером 
українців і представниками західного світу часом призводять 
до непорозумінь і конфліктів у вирішенні спільних проблем 
політичного, економічного, соціального та культурного життя. 
Визнання ж існуючих розбіжностей, на думку А.В.Морозова, – 
це перший крок до врегулювання конфлікту [339, с. 34]. 
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У ході нашого дослідження, яке проводиться з 2001 року 
на базі Миколаївського державного гуманітарного університету 
імені Петра Могили, було проанкетовано студентів 
миколаївських вищих навчальних закладів (МДГУ ім. Петра 
Могили, Національного університету кораблебудування та аг-
рарного університету), які в 2004-2005 роках брали участь у 
програмі “Work and Travel” і провели по чотири місяці в США, 
де, відповідно до умов програми, мали можливість працювати 
й мандрувати країною. Більшість студентів жила в 
гуртожитках, деякі – в сім’ях. На питання “Чи виникали у вас 
непорозуміння, зумовлені різними стилями життя, нормами 
поведінки, манерою спілкування?” позитивно відповіли 31 з 39 
опитаних (79%) студентів. Відповідаючи на питання “Чи дохо-
дило до відкритого конфлікту?”, троє студентів (8%) дали 
стверджуючу відповідь: у них виникла конфліктна ситуація з 
роботодавцем, у результаті чого хлопцям довелося змінити не 
тільки роботу, а й місце проживання. 

На питання “Чи відчували ви розбіжності між українцями 
та американцями під час свого перебування в США?” 36 з 39 

№ 
з/п 

 
Прояви розбіжностей 

Кількість 
студентів, 

які відмітили 

Місце 

1 Їжа 35 (97%) I 
2 Помешкання 30 (83%) II 
3 Користування громадським 

транспортом 
29 (80%) III 

4 Самостійність у вирішенні 
проблем 

27 (75%) IV 

5 Стосунки між начальником 
і підлеглими 

25 (69%) V 

6 Стиль спілкування 23 (64%) VI 
7 Коло інтересів (автомобілі, спорт, 

музика, кіно, бари, дискотеки) 
20 (55%) VII 

8 Одяг 16 (44%) VIII 
9 Ставлення до старших людей 9 (25%) IX 

Таблиця 1.1 
Прояви розбіжностей між українцями та американцями 
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(92%) опитаних дали стверджуючу відповідь. Відповіді на 
питання “В чому це проявлялось?” розподілились так (табл. 
1.1):  

За наявності таких серйозних соціокультурних та інших 
розбіжностей непорозуміння й конфлікти у стосунках з пред-
ставниками англомовної та євроатлантичної культур видаються 
достатньо прогнозованими.  

У той же час сучасна наука має вагомі напрацювання, 
спрямовані на залагодження непорозумінь, уникнення 
конфліктних ситуацій і збереження національного характеру, 
системи цінностей, шкали пріоритетів кожної нації. 

Звернемося до фундаментального дослідження Льюїса 
Козера “Функції соціального конфлікту” [190]. Хоча роботу 
було видано ще в 1956 році, вона й зараз актуальна, оскільки 
містить положення, від яких відштовхуються майже всі 
подальші дослідження в галузі соціальної конфліктології. Такі 
його постулати, як “конфлікт із зовнішніми групами підсилює 
внутрішню згуртованість”, “конфлікт з іншою групою визначає 
структуру групи й подальшу її реакцію на внутрішній 
конфлікт”, “конфлікт об’єднує супротивників” та інші, можуть 
слугувати підгрунтям для вирішення спірних питань, що вини-
кають у соціокультурній сфері через незнання чи ігнорування 
національної специфіки кожної нації. Роботи О.В.Морозова 
[339], Б.І.Хасана [381], А.Т.Ішмуратова [175], В.М.Нагаєва 
[265] та ін. містять не тільки теоретичні викладки щодо приро-
ди конфлікту, фаз його розвитку, існуючих концепцій та 
підходів, але й практичний матеріал щодо способів залагоджен-
ня можливих конфліктів, шляхів виходу з конфліктних 
ситуацій. За умови оволодіння основами соціальної 
конфліктології всіма випускниками вищої школи вдалося б 
уникнути численних непорозумінь і конфліктів у 
міжкультурних стосунках.  

На заняттях з іноземної мови в процесі моделювання 
можливих конфліктів, що можуть виникнути в ході фахового 
чи повсякденного спілкування через незнання соціокультурних 
розбіжностей чи неволодіння фоновими знаннями, студенти 
вчаться знаходити компромісне рішення спірних питань, уни-
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кати загострення ситуації, йти на поступки один одному в 
інтересах справи. Для цього використовуються рольові ігри, 
кейс-метод, неперервна ділова гра (continuous simulation), роз-
роблена О.Б.Тарнопольським для навчання англійської мови 
для ділового спілкування, та запропонована нами компаративна 
технологія формування іншомовної соціокультурної 
компетенції (див. підрозділ 3.3). 

 
 
 

Висновки до розділу 1 
 

1. 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 контексті 
їхньої фахової підготовки. 

2. Понятійний апарат дослідження проблеми іншомовної 
соціокультурної підготовки випускників нефілологічних 
факультетів має полінауковий характер і включає в себе 
поняття не тільки педагогіки як науки про освіту й 
виховання, а й філософії, психології, лінгвістики, 
культурології, соціології та ключові поняття інших 
суміжних наук. 

3. Для того, щоб здобуті в процесі навчання іноземної мови 
студентів нефілологічних спеціальностей країнознавчі та 
лінгвокраїнознавчі знання супроводжувалися 
сформованими навичками іншомовного спілкування, 
необхідно поєднати мовну обізнаність (структура 
іноземної мови, її схожість та розбіжності з рідною 
мовою, усвідомлення мовних реалій, лексичний запас, 
сформовані фонетичні навички) з практичним 
володінням певними нормами комунікативної поведінки 
у відповідних життєвих ситуаціях. Педагогічно 
доцільним і виправданим вважаємо загострення уваги 
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студентів на лінгвістичних особливостях різних стилів 
мовлення, дотриманні норм комунікативної поведінки з 
урахуванням їх  відповідності конкретній ситуації, 
створенні спеціальних умов для тренування студентів у 
виборі адекватної манери спілкування в міжкультурному 
середовищі. 

4. Дослідження соціально-психологічних передумов 
формування іншомовної СКК 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 рідною та іноземною мовами. 

5. 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 для вирішення конкретних 
професійних проблем у процесі міжкультурного 
спілкування. 


