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2.3. Модель формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей 
у процесі фахової підготовки 

 
Однією з форм діяльності людини є моделювання, що 

передбачає побудову, використання та вдосконалення моделей. 
Звернемося до визначення моделі. Так, модель (франц. modele, 
від лат. modulus – міра) – 1) зразок, примірник чого-небудь;        
2) схема для пояснення якогось явища або процесу. Моделю-
вання (від франц. modeler – ліпити, формувати) – метод 
дослідження явищ і процесів, що грунтується на заміні кон-
кретного об’єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до 
нього (моделлю) [337, с. 443]. 

Важливо зрозуміти універсальність законів природи, 
всезагальність моделювання, тобто, не просто можливість, але 
й необхідність представлення будь-яких знань у вигляді моде-
лей. Як зазначає М.М.Моїсєєв, модель є способом існування 
знань [257]. В.Ю.Биков визначив “моделювання педагогічних 
систем” як найактуальніший напрямок розвитку педагогічної 
науки  [43]. Створення моделі – це найважливіший етап розвит-
ку будь-якої теорії. Модель – це не тільки формулювання 
знань, які вже існують у людини, але й невідомих фактів, котрі 
ще належить перетворити у знання, – стверджує М.М.Моїсєєв. 
Тому однією з важливих задач педагогічної науки є вивчення 
моделей, здобуття з їх допомогою інформації, тих потенційних 
знань, які в них закладено. Це стосується не лише суто 
організаційних та математичних моделей. У педагогічній науці 
добре відомі вербальні моделі. Для здобуття знань з вербальних 
моделей фахівці використовують не математичні методи, а інші 
засоби пізнання – логіку, асоціації, аналогії тощо. 

Різноманіття цілей створення моделей та моделювання є 
свідченням еволюційного процесу розвитку методів пізнання. 

Є.В.Яковлєв виділяє чотири чинники, що відіграють 
принципову роль у контексті моделювання процесу управління 
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у вищому навчальному закладі і визначають його розвиток: 
оточуюче середовище – національна система освіти, соціально-
економічні умови, соціальне замовлення тощо; організаційна 
система, що об’єднує викладачів, визначає структуру 
управління, розподіл обов’язків, підсистемні угруповання; сис-
тема навчання, що включає цілі навчання, навчальні плани та 
програми, методи навчання та оцінювання тощо; людські ре-
сурси – характерні групи людей, які задіяні в навчально-
виховному процесі, тобто студенти, професорсько-викла-
дацький склад та адміністративно-управлінський персонал 
[399]. 

Згідно з визначеними чинниками вчений виділяє 
організаційні моделі, освітні моделі та моделі особистості 
фахівця. При цьому дослідник дотримується класичних поло-
жень теорії моделювання й відмічає визначальну роль цілей 
дослідження для способу й точності моделювання. Оскільки 
наше дослідження прямо не пов’язане з процесами управління 
вищим закладом освіти, ми зосередимо увагу на освітній 
моделі та моделі особистості фахівця. 

Освітня модель відображає як елементи, так і структуру 
освітніх цілей, елементи та структуру навчальних планів, зміст 
та структуру навчальних курсів, методи тестування та 
оцінювання, групи студентів. При цьому дослідник відзначає 
як найефективніший шлях побудови освітньої моделі – через 
опис “граничних” моделей освітнього простору. 

Моделі особистості фахівця виступають як своєрідний 
взірець, еталон, орієнтир для вибору напрямку підготовки сту-
дента та оцінювання якості навчання. Водночас це критерій для 
оцінки якості професорсько-викладацького складу та 
адміністративно-управлінського персоналу.  

Оскільки в нашій роботі досліджувалися проблеми фор-
мування іншомовної СКК студентів-нефілологів у процесі 
їхньої фахової підготовки, звернемось до нормативної моделі 
спеціаліста, який виступає як кінцевий результат діяльності 
вищої школи та відповідає вимогам практики, має потенціал,  
що забезпечує випускнику університету успішне виконання 
професійних функцій у майбутньому. Така модель має 
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відповідати не тільки європейським чи вітчизняним стандар-
там, але й забезпечувати специфічні галузеві вимоги до 
професійності та особистісних якостей випускника універ-
ситету.  

Розглядаючи моделі спеціаліста в хронологічному поряд-
ку, можна побачити, як з плином часу та соціально-
економічними змінами в суспільстві змінювались вимоги до 
особистості фахівця. 

Так, Г.І.Хмара і Л.С.Гур’єва (1974 р.) виділили три блоки 
властивостей, необхідних, з їхньої точки зору, випускнику ви-
щого навчального закладу: 1) світоглядні: рівень політичних знань 
і глибини ідейної переконаності, правових і філософських знань, 
етичних знань і моральних норм поведінки, загальнонаукових 
знань, загальної ерудованості та культури; 2) професійні: рівень і 
обсяг загальнотеоретичної підготовки спеціаліста, спеціальних 
знань і навичок їх застосування, навички науково-дослідної робо-
ти, організаційні та виховні якості; 3) психологічні та 
психофізичні властивості [382]. 

В.Є.Анісімов та Н.С.Пантіна, розробляючи власну 
модель спеціаліста, підкреслюють, що в системі будь-якої 
професійної освіти ”співіснують і перетинаються три логіки: 1) 
професійної діяльності – членування діяльності у відповідності 
до складності й послідовності функцій, що виконуються на 
типових робочих місцях; 2) систематизації знань у 
відповідності до традицій, що склались, і принципами розвитку 
наукових знань, які обслуговують певну сферу професійної 
діяльності; 3) психолого-педагогічних уявлень стосовно 
процесів навчання та виховання, засвоєння знань, розумового 
та морального розвитку людини” [15, с. 103]. 

Д.І.Зюзін (1978 р.) вважає необхідним ввести до цього 
переліку ще блок соціальних якостей спеціалістів вищої 
кваліфікації, які випливають із специфіки їхньої позиції в 
соціальній структурі суспільства та соціальних вимог до їхньої 
підготовки, а саме: “у спеціаліста вищої кваліфікації повинні бути 
сформовані такі соціальні якості? як розуміння обов’язку перед 
людьми за результати власної діяльності, вміння правильно 
орієнтуватись у соціальній та політичній ситуації” [169]. Автор 
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також переконаний у тому, що важливим компонентом моделі 
спеціаліста вищої кваліфікації є “соціально-психологічні 
властивості: гнучкість мислення, здатність підходити до про-
блеми з різних сторін, уміння відмовлятись від хибних рішень, 
високорозвинена здатність уявлення, твердість у здійсненні 
прийнятих рішень, ціннісні орієнтації” [169]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної 
науки до моделей особистості фахівця ми відносимо моделі, які 
відповідають запитам постіндустріального суспільства                  
й продиктовані вимогами роботодавців на глобалізованому 
ринку праці, де неможливо бути конкурентоспроможним без 
знання іноземної мови та сформованих навичок адекватної 
комунікативної поведінки в різних ситуаціях спілкування. 

Такі моделі розроблені у дослідженнях С.О.Сисоєвої 
[323], В.В.Рибалки [309], Г.О.Нагорної [270], О.І.Гури [106], 
П.Ф.Кравчук [206] та ін. 

В.В.Рибалка запропонував тривимірну модель творчої 
особистості [309]. На першому рівні враховуються загальні ри-
си гармонійно розвиненої особистості, на другому – риси, що 
детерміновані відповідним напрямком допрофесійної 
підготовки, на третьому рівні – риси конкретного індивіда. 

С.О.Сисоєвою розроблені моделі творчої особистості 
[323]: теоретична модель педагогічної творчості вчителя як 
фундамент його готовності до формування творчої особистості 
учня; теоретична модель творчої особистості учня, де 
визначається структура його творчих можливостей; структур-
но-компонентний метод оцінювання сформульованої творчої 
особистості учня та модель творчих можливостей учнівського 
колективу. Зазначені моделі покликані слугувати орієнтирами 
при вимірюванні рівня розвитку творчих рис молоді та для 
діагностики ефективності їх розвитку. 

Г.О.Нагорна здійснила “уточнення рефлексивної моделі 
управління процесом формування професійного мислення у 
студентів” [270, с. 10]. Рефлексивна модель управління проце-
сом професійного мислення в одному з блоків включає чотири 
головні показники, за якими можна судити, наскільки 
майбутній фахівець ними володіє. 
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О.І.Гура обгрунтовує “модель професійних комуні-
кативних якостей соціального педагога як інтегративних харак-
теристик”. На думку дослідника, “модель визначена п’ятьма 
підструктурами: комунікативною, професійним мисленням, 
професійною спрямованістю, експресивною та орга-
нізаційною” [106, с. 7]. 

А.О.Лігоцьким створена модель цілісної різнорівневої 
освітньої системи, що “спрямована на забезпечення високої 
ефективності професійної підготовки фахівців з вищою 
освітою в Україні відповідно до освітньої мети у конкретних 
соціально-економічних умовах” і “дає змогу отримувати та 
оперативно реалізовувати оптимальні управлінські рішен-
ня” [228, с. 7]. 

Я.В.Цехмістеру належить розробка технологічної моделі 
допрофесійної підготовки слухачів у ліцеї медичного профілю, 
де виділені чотири складові: освітня, організаційна, дидактична 
та професійна. В організаційній компоненті звернено увагу на 
необхідність об’єднання зусиль усіх ланок, що задіяні в 
технології формування висококваліфікованих медичних кадрів 
[384]. 

До моделей, які використовуються в організаційно-
педагогічній практиці, належить ієрархічна трирівнева модель 
вибору професії, запропонована Ю.Краковським та О.Щер-
бініною [207]. Першому ієрархічному рівню відповідає мета 
майбутньої професійної діяльності. Другому – критерії, що 
розкривають зміст професії. Третьому – засоби її досягнення. 
Запропонована модель дозволяє абітурієнтам відповідально 
обирати майбутню професію. На думку О.П.Мещанінова, “така 
модель дозволяє аналізувати динаміку зміни уявлень у процесі 
навчання студентів, а також прогнозувати обсяги та структуру 
напрямків підготовки в університетах” [256, с. 78]. 

Аналізуючи питання “моделювання навчальної діяль-
ності в системі інженерної освіти”, В.С.Шило [395] справедли-
во визнає, що “проблема побудови моделі інженера набагато 
складніша від проблем моделювання конкретних виробничих 
процесів”. Розв’язанням однієї з основних суперечок при 
навчанні інженерів, що пов’язана із збільшенням обсягу 
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потрібної інформації по спеціальності при незмінних термінах 
навчання, на думку дослідниці, є “поєднання фундаментальних 
курсів зі спеціальними, тобто надання їх як системи моделей і 
алгоритмів, якими по суті і є ці курси”. 

Аналізуючи міжнародні програми реформування освіти 
та власні здобутки, представники вітчизняної педагогічної нау-
ки (С.О.Сисоєва, Г.О.Балл, П.А.Козляковський, В.О.Кудін, 
Л.С.Нечепоренко, Т.І.Сущенко) узагальнюють вимоги до яко-
стей випускників університетів, які житимуть і працюватимуть 
у постіндустріальному суспільстві. Кожен випускник вищої 
школи має бути готовим:  
• гнучко адаптуватись у динамічному суспільстві. Знаходи-

ти саме “своє місце” і відчувати задоволення своєю рол-
лю протягом усього життя;  

• творчо та самостійно мислити, критично ставитись до 
процесів у бурхливому світі; 

• повинен вміти обирати з потоку інформації 
найважливішу, висувати гіпотези та формулювати 
проблеми, складати план їх вирішення, знаходити 
альтернативні варіанти та приймати відповідальні 
рішення в умовах невизначеності;  

• вміти працювати в команді, бути комунікабельною люди-
ною, яка здатна ефективно адаптуватись до швидко-
змінюваних умов; 

• уміти працювати над власним розвитком, тобто бути го-
товим до саморозвитку впродовж усього життя; 

• ініціативно діяти, відчувати внутрішню свободу, бути 
здатним зайняти активну позицію, генерувати власні ідеї 
та здійснювати вчинки, ефективно діяти для втілення, 
реалізації, досягнення сформульованих власних цілей; 

• відповідально діяти та відчувати самодостатність 
внутрішньої свободи особистості, що знаходить втілення в 
обгрунтованості й рішучості вибору, який нею 
здійснюється; 

• бути здатним до свободи вибору як особистісної свободи, 
поєднаної з відповідальністю; 



137 

• мати високий ступінь мобільності до економічних, 
виробничих та соціальних вимог, які швидко 
змінюються; 

• мати високий ступінь заповзятості, віри в особисті 
переконання, можливість їх досягнення, надії на успіх; 

• дотримуватись у всіх своїх діях і вчинках вічних 
доброчинників, якими є віра, надія та любов; 

• мати відчуття нового та вміння творчо його 
використовувати для успіху у своїй справі; 

• вміти аналізувати дії інших людей з усвідомленням того, 
що їх пізнання, як і наші власні, також обмежені; 

• пам’ятати, що будь-яка поінформованість є лише 
сукупністю інформації, яку ми накопичили та маємо. 
Майбуття завжди народжується сьогоденням; 

• вміти оперативно змінювати стереотипи, методи та 
підходи до розв’язання проблем, підримувати баланс між 
незалежністю та традиціями;  

• перед тим, як приступати до дій, слід спочатку зібрати та 
усвідомити певні початкові дані та умови, а вже потім 
складати план дій; 

• вміти складну проблему розчленити на простіші складові; 
• вміти подумки “прокручувати” можливі етапи рішення 

проблеми, пам’ятати, що мисленне моделювання процесу 
чи системи складає основу, визначає ефективність та 
якість професійного мислення; 

• пам’ятати, що не завжди прямий шлях вирішення 
проблеми – найкращий; 

• стверджувати ідеї духовності, підвищення рівня культури 
й освіченості українського суспільства. Не забувати, що 
основа всіх речей – гармонія, в тому числі прагнення 
розумно організувати власне життя у навчанні. 
Ми будемо створювати вербальну інтегровану освітню 

модель системи формування іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спеціальностей з опорою 
на моделі особистості фахівця. 
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Як відмічає О.П.Мещанінов, проблемність розвитку і 
зміни існуючого стану речей визначається в декілька етапів: від 
почуття некомфортності до розуміння потреби у змінах, потім 
до формулювання проблеми і, нарешті, до постановки мети. 
Мета – це суб’єктивний взірець чи абстрактна модель не 
існуючого, але бажаного стану середовища, яке вирішило б 
проблему, що виникла. Тому важливим організуючим елемен-
том цілеспрямованої діяльності є мета – образ бажаного май-
бутнього, тобто модель стану, на досягнення якого і спрямова-
на діяльність. Системність діяльності проявляється в тому, що 
вона здійснюється за визначеним планом або за визначеним 
алгоритмом. Відповідно, алгоритм – образ майбутньої 
діяльності, модель цієї діяльності [256, с. 111]. 

Людина оцінює результат минулих дій та вибирає на-
ступний крок з числа можливих. Порівнюються наслідки всіх 
можливих кроків на моделі, не виконуючи їх у дійсності. Саме 
тому моделювання є обов’язковим кроком у будь-якій 
цілеспрямованій діяльності. Сама мета як прогностична мо-
дель, за визначенням Б.Л.Вульфсон та О.І.Крухмальової, вже є 
моделлю бажаного стану. Отже, модель є цільовим 
відображенням бажаного стану [83]. 

Пізнавальні моделі є формою організації і представлення 
знань, засобом поєднання нових знань з існуючими. Як заува-
жують Ф.І.Перегудов та Ф.П.Тарасенко, прагматичні моделі є 
засобом керування, організації практичних дій, тобто є робо-
чим представленням мети [293]. Як зазначає В.О.Глузман, 
“мета є прогностичною моделлю кінцевого результату праці, 
дозволяє приймати рішення, що торкаються вибору шляхів, 
методів та засобів вирішення навчальних та педагогічних за-
дач” [97, с. 113]. 

Підручники та навчальні посібники, які 
використовуються в процесі вивчення іноземної мови, 
слугують своєрідними моделями опанування мовними 
знаннями, оскільки саме від побудови та змісту посібника 
залежить просування студента по шляху розширення знань і 
набуття навичок вживання засвоєних знань на практиці.  
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Втілення основних положень Програми АМПС у 
практику навчання іноземної мови у вищих навчальних 
закладах нефілологічного напряму вимагає розробки певного 
механізму формування СКК студентів у процесі опанування 
основ іншомовної діяльності. 

Для розробки такого механізму ми перш за все зверну-
лись до аналізу підручників та навчальних посібників, які вико-
ристовуються в процесі навчання англійської мови студентів 
різних спеціальностей, а вже потім до аналізу програм та робо-
чих навчальних планів, оскільки практика свідчить, що дуже 
часто програма вивчення іноземної мови складається виклада-
чем на основі змісту матеріалу підручника, яким будуть послу-
говуватися студенти в процесі навчання мови. Так, коли стали 
широко доступними підручники видавництва Oxford University 
Press, Cambridge University Press, Longman та інші автентичні 
видання, в багатьох університетах вони використовувались як 
базові для навчання іноземної мови. Ще й зараз, коли все 
більшими накладами друкуються посібники українських 
авторів для студентів найбільш поширених нефілологічних 
спеціальностей (економістів, юристів, банківських 
працівників), викладачі продовжують звертатись до автентич-
них видань і складають робочу програму відповідно до змісту 
підручника. 

Відомо, що в кожному університеті використовуються 
різні посібники для вивчення англійської мови на 
нефілологічних факультетах. Вибір посібника залежить від 
матеріальних можливостей навчального закладу щодо забезпе-
чення навчального процесу сучасними підручниками та 
посібниками; ставлення керівництва університетів до вивчення 
іноземної мови (в деяких вищих навчальних закладах ще й за-
раз іноземну мову вважають другорядною дисципліною); кад-
рового складу викладачів іноземної мови, їхнього 
професіоналізму, зацікавленості в знаннях студентів, 
готовності до впровадження методичних інновацій. 

Аналіз підручників та навчальних посібників, які  вико-
ристовуються для навчання англійської мови майбутніх 
економістів, політологів, правознавців, екологів, соціальних 
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працівників, аграріїв у різних університетах міста Миколаєва, 
свідчить, що тільки в 38% випадків викладачі надають перевагу 
сучасним засобам навчання іноземної мови вітчизняних та анг-
ломовних авторів, що містять лінгвокраїнознавчі посилання, 
пояснення соціокультурних реалій, лінгвокомерційний чи 
соціоюридичний коментар тощо. Решта викладачів дотепер ко-
ристуються застарілими підручниками, які не тільки не мають 
соціокультурного чи країнознавчого довідника, але й не 
відповідають вимогам Програми АМПС щодо комунікативної 
спрямованості навчального матеріалу, пояснюючи це тим, що 
старі добрі підручники містять багато граматичних вправ та 
різноманітні вправи на засвоєння тематичної лексики. В той же 
час поза увагою викладачів, а значить, і студентів, залишається 
той факт, що правильне вживання виучуваної лексики прямо 
залежить від свідомого розуміння ситуацій, у яких вона 
вживається носіями мови. Тож перш ніж говорити про 
механізм формування СКК студентів у процесі навчання 
англійської мови, треба зважити на те, що переважна більшість 
студентів нефілологічних спеціальностей не має доступу до 
сучасної навчальної літератури, не може самостійно користува-
тись довідниками чи коментарями за їх відсутності в тих видан-
нях, які їм пропонують викладачі. Сподіватись же на те, що 
звичайний студент-нефілолог за власним бажанням шукатиме 
додаткову інформацію про країну, мову якої вивчає, було б 
перебільшенням. Тому доцільно зауважити, що механізм фор-
мування іншомовної СКК студентів базується на наявних засо-
бах навчання, усвідомленні викладачем необхідності 
цілеспрямованої роботи над розширенням СКК студентів у 
процесі вивчення іноземної мови та психологічних засадах, та-
ких як:  
• визнання студентом існуючих розбіжностей у 

соціокультурній сфері життя нашого народу та людей в 
англомовних країнах;  

• ставлення студента до вивчення іноземної мови, його 
налаштованість на опанування культури носіїв мови;  
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• готовність студента до толерантного сприйняття інших 
стилів життя, норм комунікативної поведінки, цінностей 
та вірувань. 
З точки зору професійної педагогіки механізм 

формування іншомовної СКК студентів-нефілологів 
передбачає дотримання певної послідовності в накопиченні 
соціокультурних знань з опорою на філософське положення 
щодо переходу кількості в якість. Спираючись на наявні знання 
студента, його власний життєвий досвід, ставлення до вивчення 
іноземної мови та зважаючи на дидактичні принципи 
доступності, посильності, наступності у викладенні навчально-
го матеріалу, педагог, здійснюючи методичний супровід, веде 
студента до поступового формування іншомовної СКК. 
Механізм формування іншомовної СКК включає в себе 
наступні етапи:  
• активізація вже відомого матеріалу з теми паралельно з 

розвитком загальнопедагогічних навичок рефлексії;  
• введення нових соціокультурних понять з опорою на 

порівняння явищ за схемою “в одній культурі – в іншій 
культурі”; 

• наповнення нових понять зрозумілим змістом через наве-
дення прикладів;  

• закріплення нових понять шляхом вживання в стандарт-
них ситуаціях;  

• свідоме вживання  засвоєного поняття  в спонтанному 
мовленні в нестандартних ситуаціях з одночасним форму-
ванням позитивного ставлення  до вивчення іноземної мови. 
Шляхи розширення соціокультурних знань студентів у 

процесі навчання іноземної мови мають на меті: 
• максимальне наближення процесу навчання до реальних 

умов спілкування іноземною мовою, що передбачає 
відмову від переказу готових текстів та перехід до ситуа-
тивного та діалогічного спілкування; 

• управління спілкуванням за допомогою рольових ігор; 
робота в парах, командах, бригадах, динамічних групах; 

• створення позитивної толерантної атмосфери під час занять; 
відмова від прилюдного засудження студентів у разі невико-
нання завдань чи байдужого ставлення до предмета; 
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• постійне стимулювання позитивних зрушень в оволодінні 
засобами спілкування, прийнятими в іншомовній 
культурі; 

• порівняльний аналіз реалій рідної та іноземної культур і 
мов з метою усвідомлення студентами різноманіття лю-
дей – носіїв різних культур на нашій планеті; 

• наближення переліку тем для обговорення до вікових 
особливостей студентів різних курсів, їх інтересів, уподо-
бань, професійної спрямованості; 

• використання пошукових та дослідницьких методів нав-
чально-пізнавальної діяльності студентів; 

• відмова від поточного втручання в процес мовленнєвої 
діяльності студентів, перенос корекції помилок на за-
ключний етап заняття; 

• урахування рівня сформованості мовної та мовленнєвої 
компетенції з іноземної мови та загальної навчальної 
компетенції студентів. 

Висновки до розділу 2 
 
Науково-методична система формування у студентів 

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

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 
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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 
нефілологічних спеціальностей повинен складатись із 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. 

Структура іншомовної соціокультурної компетенції 
включає три ключові компоненти:  


