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Активні інтеграційні процеси в європейських 

країнах, приєднання України до Болонського 

процесу, завдання якого спрямовані на створення 

відкритого європейського простору вищої освіти, 

впровадження загальноєвропейських стандартів 

підготовки конкурентоздатних фахівців зумови-

ли виділення іншомовної підготовки студентів 

нефілологічних спеціальностей як складника фа-

хової підготовки випускників українських уні-

верситетів. 

Іншомовна підготовка студентів нефілологіч-

них спеціальностей передбачає володіння випус-

книками університету сформованою мовною, 

мовленнєвою, соціокультурною та дискурсивною 

компетенціями на рівні В2-С1, що передбачено 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної 

освіти, де сказано, що «лише шляхом кращого 

оволодіння сучасними європейськими мовами 

можна полегшити спілкування та взаємодію між 

європейцями з різними рідними мовами заради 

підтримки європейської мобільності, взаєморозу-

міння і співпраці, та подолати упередження й 

дискримінацію» [1, с. 17]. Відповідно до цих Ре-

комендацій щодо рівня володіння іноземною мо-

вою студенти вищих навчальних закладів повин-

ні «володіти уміннями вільно висловлюватися 

без суттєвої витрати часу на пошук адекватних 

мовних засобів у процесі досягнення ними соціа-

льних, академічних і професійних цілей» [1, 

с. 24]. Оскільки, за даними міжнародної організа-

ції International Business Monitoring, 80 % інфор-

мації у світових пошукових системах передається 

і зберігається англійською мовою, ми зосередили 

увагу саме на англомовній підготовці випускни-

ків нефілологічних факультетів ВНЗ до міжкуль-

турної взаємодії. 

Під міжкультурною взаємодією ми маємо на 

увазі готовність і здатність випускника універси-

тету до адекватної співпраці з представниками 

інших культур. Простеживши трансформацію 

понять «міжкультурна комунікація – міжкультур-

на взаємодія» відмітимо, що попервах міжкуль-

турне спілкування сприймалося виключно на 

вербальному рівні, і тільки з бурхливим розвит-

ком міжнародних зв’язків та залученням усе біль-

шої кількості людей до міжнародної співпраці в 

науковий обіг увійшло поняття міжкультурної 

взаємодії. 

Проблеми англомовної підготовки студентів 

до міжкультурної взаємодії почали досліджува-
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тись як зарубіжними, так і вітчизняними вченими 

наприкінці ХХ – початку ХХІ століття, але пере-

важна більшість наукових пошуків присвячува-

лась формуванню міжкультурної компетенції 

студентів-філологів, майбутніх учителів інозем-

ної мови, перекладачів та спеціалістів із комуні-

кативної лінгвістики. Так, у США П.С. Адлер 

досліджував питання культурної ідентифікації 

особистості, М. Байрам та М. Флемінг – інтерку-

льтурні перспективи навчання мови, М.Дж. Беннет 

– базисні концепти міжкультурної комунікації. 

Російські вчені ввели в науковий обіг низку по-

нять, що наразі використовуються для характерис-

тики процесу міжкультурної взаємодії: Ю.М. Ка-

раулов увів поняття «мовної особистості», 

Ю.І. Пассов – поняття «іншомовної грамотнос-

ті», В.В. Сафонова – іншомовної соціокультурної 

компетенції, П.В. Сисоєв – поняття «полікуль-

турної особистості» тощо. Українські методисти 

(О.Б. Бігич, С.Ю. Ніколаєва, Т.О. Пахомова, 

Н.К. Скляренко та ін.) розробляють концепцію та 

системи вправ для підготовки студентів до між-

культурної взаємодії. Однак, роботи цих дослід-

ників традиційно стосуються тих, хто вивчає іно-

земну мову як фахову дисципліну. Водночас про-

блема підготовки студентів нефілологічних спе-

ціальностей до міжкультурної взаємодії не може 

вважатись достатньо дослідженою, оскільки вона 

почала привертати увагу науковців лише в остан-

нє десятиліття, і кількість публікацій із цієї про-

блеми вкрай обмежена. Тому темою нашого дос-

лідження обрано англомовну підготовку студен-

тів нефілологічних спеціальностей до міжкульту-

рної взаємодії.  

Мета даної статті – виявити об’єктивні супе-

речності у навчанні професійної англійської мо-

ви, висвітлити сучасні концепції навчання інозе-

мної мови за професійним спрямуванням та ви-

явити педагогічні засади англомовної підготовки 

студентів нефілологічних спеціальностей до між-

культурної взаємодії. 

Завданнями роботи передбачається:  

 виявити суперечності, що об’єктивно існу-

ють у практиці навчання англійської мови 

студентів нефілологічних спеціальностей у 

вищих навчальних закладах; 

 охарактеризувати концепції англомовної 

підготовки студентів-нефілологів до між-

культурної взаємодії в методологічному та 

теоретичному аспекті; 

 обґрунтувати педагогічні засади англомов-

ної підготовки студентів-нефілологів на 

змістовному та процесуальному рівні. 

Аналіз ситуації щодо реального володіння 

випускниками українських університетів англій-

ською мовою як засобом міжкультурного спілку-

вання свідчить, що рівень знань мови та сформо-

ваності навичок міжкультурної взаємодії студен-

тів-нефілологів не відповідає вимогам сьогоден-

ня. Тому в центрі уваги педагогів-дослідників і 

вчених-методистів постали питання пошуку при-

чин невідповідності рівня іншомовної підготовки 

студентів запитам суспільства. 

У результаті спостереження, вивчення прак-

тичного досвіду підготовки студентів нефілологі-

чних спеціальностей у плані оволодіння ними 

іноземною мовою та аналізу результатів, пред-

ставлених у дослідженнях вітчизняних учених 

(О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко, Л.І. Мор-

ська, Н.О. Саєнко та ін.), виділено низку проти-

річ, що об’єктивно існують у практиці навчання 

іноземних мов студентів нефілологічних спеціа-

льностей у вищих навчальних закладах:  

 потребу суспільства у фахівцях із вищою 

освітою, які добре володіють принаймні 

однією іноземною мовою, і ставлення до 

іноземної мови як непрофілюючої дисцип-

ліни в більшості вищих навчальних закла-

дів нефілологічного профілю; 

 визнання суспільством необхідності підго-

товки майбутніх спеціалістів до міжнарод-

ної співпраці й відсутність відповідних 

соціально-педагогічних умов для форму-

вання й розвитку навичок міжкультурного 

спілкування; 

 необхідність накопичення соціокультуних 

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 інозем-

ної мови та необхідність формування прак-

тичних навичок іншомовного спілкування 

з урахуванням культурологічних знань про 

країну і мову; 

 постійно зростаючу за обсягом і таку, що 

ускладнюється за змістом лінгвокраїнозна-

вчу інформацію, й недостатню мобільність 

навчальних планів, методичних посібників 

та форм підготовки майбутніх спеціаліс-

тів; 

 відсутність системного зв’язку між фахо-

вою та іншомовною підготовкою студентів 

нефілологічних спеціальностей у вищих 

навчальних закладах; 

 неузгодженість вимог Міністерства освіти 

і науки України з Рекомендаціями Ради 

Європи;  

 відсутність прозорості навчальних планів і 

непоінформованість студентів відносно їх 

змісту до вступу у вищий навчальний     

заклад. 

Розв’язання цих протиріч вимагає конкретиза-

ції концептуальних засад навчання іноземної мо-

ви студентів нефілологічних спеціальностей та 

подальшого вдосконалення іншомовної освіти в 

таких напрямках:  
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 приведення у відповідність вимог Мініс-

терства освіти і науки України та Рекомен-

дацій Ради Європи в галузі мовної освіти;  

 теоретичне обгрунтування взаємовпливу 

фахової підготовки майбутніх спеціалістів 

та сформованості в них готовності до між-

культурної взаємодії;  

 забезпечення єдності теоретичної та прак-

тичної підготовки студентів нефілологіч-

них спеціальностей у плані формування 

їхньої готовності до міжкультурної взає-

модії;  

 цілеспрямоване впровадження в навчаль-

ний процес міжпредметної координації фа-

хової підготовки студентів та вивчення іно-

земної мови за професійним спрямуванням. 

Подолання виявлених суперечностей у на-

вчанні іноземної мови студентів нефілологічних 

спеціальностей вимагає пошуку таких концептуа-

льних засад, які уможливили б розробку альтер-

нативних підходів та нових технологій опануван-

ня мови одночасно з формуванням у студентів 

готовності до міжкультурної взаємодії. 

Наразі англомовна підготовка студентів-нефі-

лологів спирається на концепцію діалогу культур 

М.М. Бахтіна [2] і В.С. Біблера [3] як безальтер-

нативну філософію співіснування культур у су-

часних полікультурних спільнотах та філософію 

освіти для ХХІ століття Б.С. Гершунського [4]. В 

Україні також послуговуються сучасною концеп-

цію іншомовної освіти Ю.І. Пассова [5], яка базу-

ється на інтегрованому навчанні мови та культу-

ри відповідних країн, на діалозі рідної та інозем-

ної культур. Мета такої освіти – навчання мови 

через культуру, культури через мову, формуван-

ня homo moralis: людини із совістю, що розрізняє 

добро і зло, має високі стійкі моральні орієнтири.  

Ідея підходу до освіти й виховання з позицій 

взаємовпливу культур значно поширилась у зару-

біжній педагогічній науці наприкінці минулого 

століття. Одна із сучасних концепцій розвитку 

постіндустріального суспільства, автором якої є 

академік С. Квятковський [6], пов’язана із всту-

пом людства у процес формування єдиної плане-

тарної цивілізації, що спрямована на відроджен-

ня самоцінності кожного індивіда, самоактуаліза-

ції людини, формування її як особистості, яка 

здатна чинити спротив життєвим труднощам. 

Головна ідея концепції – соціокультурна адапта-

ція людини в світі. Особлива роль у цьому нале-

жить іноземним мовам, за допомогою яких і від-

бувається безпосередній чи опосередкований 

діалог культур – рідної та іноземної. Іноземна 

мова в сучасних умовах інтенсивних міжнарод-

них контактів стає важливим засобом узагальнен-

ня пізнання дійсності й міжкультурної комуніка-

ції та взаємодії. 

Загальну методологію англомовної підготов-

ки студентів нефілологічних спеціальностей до 

міжкультурної взаємодії складають філософські 

положення щодо загального зв’язку, взаємної 

зумовленості й цілісності явищ і процесів навко-

лишнього світу, соціальної діяльності та творчої 

сутності особистості, яка виступає суб’єктом 

історичного процесу й розвитку матеріальної та 

духовної культури. Методологічну основу іншо-

мовної підготовки студентів університету склада-

ють фундаментальні принципи психології та пе-

дагогіки: 

1. Принцип детермінізма, розроблений С.Л. Ру-

бінштейном та його школою в середині тридця-

тих років минулого століття [7]. Його сутність 

полягає в тому, що психіка визначається спосо-

бом життя і змінюється зі змінами способу жит-

тя. Цей принцип означає, що умови матеріально-

го життя, вплив природного оточення, клімата, 

політичних та соціальних умов визначають від-

мінності менталітетів і національних характерів 

учасників процесу міжкультурної взаємодії. 

2. Принцип діяльнісного підходу, що розроб-

ляється О.М. Леонтьєвим [8]. Відповідно до цьо-

го принципу, психіка людини формується в про-

цесі діяльності і визначається її характером. То-

му традиційні для даної культури форми діяльно-

сті визначають національні особливості менталі-

тету і характеру, які необхідно враховувати для 

забезпечення позитивного результату міжкульту-

рної взаємодії. 

3. Принцип культурно-історичного розвитку 

Л.С. Виготського [9], який пояснює процес засво-

єння індивідом культурного досвіду, напрацьова-

ного в ході історичного розвитку цивілізації. Ви-

вчення впливу соціального й природного просто-

ру полягає у встановленні того, якою мірою вони 

сприяють наявності, відсутності та інтенсивності 

переживань емоційно-психічних станів. 

В основі принципів діяльнісного підходу 

О.М. Леонтьєва і культурно-історичного розвит-

ку Л.С. Виготського лежить теорія інтерiоризації 

Ж. Піаже [10], відповідно до якої формування 

психологічних особливостей відбувається шля-

хом інтеріоризації (засвоєння індивідом суспіль-

ного досвіду) соціальних способів діяльності в 

процесі онтогенетичного розвитку людини. У 

такий спосіб людина оволодіває родовими якос-

тями людства. Але реально в конкретній дійснос-

ті цей процес проходить у національно-особливій 

формі. Е. Фромм, В. Барноу [11] та інші вчені 

розглядають співвідношення соціального і націо-

нального характерів, оскільки формування соціа-

льного типу життєдіяльності нерозривно пов’яза-

не із специфічною етнокультурною формою. Ет-

нокультурні ж особливості існують не тільки в 

об’єктивних формах (фольклор, мистецтво), але й 

виражаються в різноманітних стереотипах пове-

дінки, емоційних стилях, способах спілкування, які 

реалізуються в процесі міжкультурної взаємодії. 

Основні положення англомовної підготовки 

студентів-нефілологів до міжкультурної взаємо-

дії випливають з гуманістичної філософії освіти, 

в якій обґрунтовується гуманістичний та соціаль-

но орієнтований підходи до процесу формування 
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і становлення майбутнього спеціаліста з метою 

як задоволення нагальних потреб держави в під-

готовці високоякісних фахівців у різних галузях, 

так і самореалізації кожної особистості. Англо-

мовна підготовка студентів-нефілологів має свою 

специфіку, оскільки, відповідно до Загальноєвро-

пейських Рекомендацій з мовної освіти, навчання 

іноземної мови, спираючись на загальнодидакти-

чні принципи, відрізняється тим, що головною 

метою тут виступає не накопичення знань, як це 

має місце у навчанні інших дисциплін, а 

«оволодіння студентами діяльністю іншомовного 

спілкування» [1, с. 48]. 

Для забезпечення діяльнісного підходу до 

іншомовного спілкування ми спираємось на Про-

граму з англійської мови для професійного спіл-

кування (АМПС), призначену для вищих навча-

льних закладів, які здійснюють підготовку фахів-

ців з різних спеціальностей. Вона укладена прові-

дними вітчизняними фахівцями під егідою Мініс-

терства освіти і науки України за сприяння Бри-

танської Ради у 2005 році і надає студентам нефі-

лологічних спеціальностей можливість розвивати 

іншомовну комунікативну компетенцію і страте-

гії, необхідні для ефективного навчання та май-

бутнього професійного спілкування. Укладачами 

програми враховані Загальноєвропейські Рекоме-

ндації з мовної освіти щодо рівнів володіння мо-

вою, компетенцій користувача, можливих кон-

текстів користування мовою, процедур укладан-

ня програм для кожного окремо взятого напряму 

підготовки фахівців та контролю результатів на-

вчання. Програма є загальною за характером і 

може використовуватись для різних спеціальнос-

тей та спеціалізацій професійної підготовки сту-

дентів. Вона дозволяє розробляти навчальні мо-

дулі у відповідності до вимог кредитно-модуль-

ної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст на-

вчання і методика підготовки фахівців відповіда-

ють сучасним досягненням лінгвістики, педагогі-

ки, психології, психолінгвістики та методики 

навчання іноземних мов. 

Аналіз змісту Програми АМПС свідчить, що 

він спрямований на формування професійної ко-

мунікативної компетенції, яка розглядається як 

мовна поведінка, що є специфічною для академі-

чного і професійного спілкування. Мовна поведі-

нка вимагає набуття як лінгвістичної (мовлен-

нєвих умінь та мовних знань), так і прагматичної 

та соціокультурної компетенцій, необхідних для 

виконання завдань, пов’язаних з навчанням та 

роботою.  

Для ефективної підготовки студентів-нефіло-

логів до міжкультурної взаємодії слід акцетнува-

ти увагу на формуванні соціокультурної компете-

нції, яка, як зазначено в Програмі, є «невід’єм-

ною частиною її змісту, і спрямована на розвиток 

розуміння й тлумачення різних аспектів культури 

і мовної поведінки у професійному середовищі. 

Вона сприяє розвитку вмінь, характерних для 

поведінки в різних культурних і професійних 

ситуаціях, та реагування на них» [12, с.7]. 

Необхідною умовою переходу до навчання 

мови за новою програмою є відповідність на-

вчання європейським стандартам, що має сприя-

ти порушенню стереотипів у сприйнятті предста-

вників іншомовної культури та формуванню у 

студентів толерантного ставлення до чужої куль-

тури та цінностей, стилів життя, норм комуніка-

тивної поведінки тощо. Тому, як вважає 

О.О. Першукова, в процесі підготовки студентів-

нефілологів до міжкультурної взаємодії необхід-

но звернути особливу увагу на теми, що відобра-

жають: 

 загальноєвропейські цінності: свободу, 

демократію, права людини в суспільстві;  

 повагу до загальноєвропейських законода-

вчих актів про права людини; 

 прагнення до збалансованості інтересів 

представників різних країн і народів Євро-

пи, до проведення спільних акцій, спрямо-

ваних на розв'язання екологічних, економі-

чних, соціальних і політичних проблем 

сучасної Європи і світу;  

 відкритість і толерантність до представни-

ків інших культур, готовність вивчати тра-

диції і звичаї інших народів; 

 відмову від упередженого ставлення до 

іноземців, готовність знайти взаєморозу-

міння [13]. 

Європейські стандарти університетської осві-

ти передбачають, що дві третини навчальної дія-

льності припадають на самостійну роботу студе-

нта: пошук, селекцію й обробку необхідної інфо-

рмації, зіставлення різних точок зору на одну 

проблему та шляхи її вирішення, критичне осми-

слення викладеного матеріалу, вироблення влас-

ної думки щодо досліджуваної проблеми тощо. 

Цей принцип перекликається з європейською 

концепцією «навчання впродовж усього жит-

тя» (life-long learning), оскільки, лише сформува-

вши у студента позитивне ставлення до вивчення 

іноземної мови, віру у власні сили оволодіти нею 

та озброївши його навичками самостійного на-

буття знань із різних джерел, можна забезпечити 

підготовку випускника вищої школи до міжкуль-

турної взаємодії.  

Для досягнення відповідності європейським 

освітнім стандартам слід ширше використовува-

ти можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій для навчання іноземної мови та фор-

мування практичних навичок міжкультурного 

спілкування. Різноманітне іншомовне середови-

ще сприяє утриманню стійкого інтересу студен-

тів до вивчення іноземної мови та залученню їх 

до подальшого самостійного вдосконалення на-

вичок володіння мовою.  

У процесі пошуку найефективніших шляхів 

удосконалення англомовної підготовки студентів

-нефілологів до міжкультурної взаємодії автором 

обґрунтовано і впроваджено в практику навчання 
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англійської мови за професійним спрямуванням у 

Чорноморському державному університеті ім. 

Петра Могили педагогічні засади, що забезпечи-

ли позитивні зміни у ставленні студентів до ви-

вчення англійської мови та покращення результа-

тів навчання мови як засобу міжкультурного спі-

лкування. До таких засад нами віднесено: 

 культурологічний підхід до навчання анг-

лійської мови; 

 міжпредметну координацію у навчанні 

фахових дисциплін та професійно спрямо-

ваної англійської мови; 

 технологізацію процесу навчання з широ-

ким використанням інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Культурологічний підхід до навчання перед-

бачає осмислення культурної динаміки розвитку 

людства як поліфонії ціннісно значущих норм 

буття людської спільноти, способів її життя, сми-

слів і структури картин світу, принципів поведін-

ки людей, які складаються в реальному історич-

ному просторі та часі й відображають неповтор-

ний соціально-культурний досвід існування спі-

льноти [14, с. 12]. У контексті такого підходу на 

змістовному рівні завданням занять з іноземної 

мови стає розширення культурологічних знань 

студентів, що передбачає залучення їх до культу-

рних цінностей та формування навичок толерант-

ної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Та-

кий підхід створює умови для зосередження ува-

ги студентів на загальнолюдських цінностях, 

сприяє зростанню інтересу до чужої культури і 

мови та подоланню культуроцентризму. В рам-

ках культурологічного підходу до навчання анг-

лійської мови, обговорюючи різні аспекти в жит-

ті британського чи американського суспільства, 

ми постійно звертаємось до реалій нашого сучас-

ного буття в Україні, що сприяє формуванню 

національної самосвідомості студентів, вироб-

ленню позитивного ставлення до соціально-

економічних змін, які відбуваються в нашій краї-

ні. Культурологічний підхід до навчання інозем-

ної мови сприяє формуванню глобального мис-

лення студентів та створює інтелектуальну базу 

для їхньої майбутньої професійної діяльності. 

Зміст навчального матеріалу розглядається з точ-

ки зору його культурологічного компоненту та 

впливу на формування у студента готовності до 

взаєморозуміння, налаштованості на співпрацю, 

позбавлення негативних стереотипів у сприйнят-

ті представників інших культур. Упровадження 

культурологічного підходу до навчання інозем-

ної мови полегшує студентам сприйняття культу-

рного різномаїття як норми співіснування куль-

тур у сучасних полікультурних спільнотах країн 

рідної та іноземної мови. 

Вивчення курсу «Іноземна мова за професій-

ним спрямуванням» у вищій школі набуває особ-

ливої мотивації за умов урахування професійних 

інтересів студента, його фахової спеціалізації. 

Через взаємозв’язок навчальних дисциплін на 

засадах міжпредметної координації іноземна мо-

ва дає можливість сформувати у студентів ціліс-

ну картину світосприйняття. Ми вбачаємо у між-

предметній координації засіб для подолання шту-

чних меж між окремими системами знань, що 

засвоюються студентами в процесі вивчення різ-

них дисциплін. Здійснення такої координації пе-

редбачає цілеспрямоване використання всього 

арсеналу форм, методів, прийомів, педагогічних 

засобів, які допомагають виявити нові можливос-

ті їх використання у викладанні різних дисцип-

лін. 

Радянський Енциклопедичний словник дає 

таке визначення поняття «координація»: (від лат. 

сo – спільно та ordinatio – упорядочення) – взає-

мозв’язок, узгодження, сполучення, приведення у 

відповідність [15, с. 634]. Координація в педагогі-

ці – це узгодження навчальних програм за суміж-

ними предметами з огляду на спільність тракту-

вання досліджуваних понять, явищ, процесів і 

часу їхнього вивчення, тобто ретельно розробле-

ний взаємозв’язок навчальних предметів, що 

сприяє інтеграції знань. Під «міжпредметною 

координацією» ми маємо на увазі постійний ди-

намічний багатосторонній зв’язок у навчанні іно-

земної мови за професійним спрямуванням та 

фахових дисциплін, що виступають замовниками 

спеціальної лексики, необхідної для іншомовного 

професійного спілкування, якого мають навчити 

викладачі на заняттях з іноземної мови. 

На процесуальному рівні міжпредметна коор-

динація вимагає дотримання відповідними кафе-

драми і окремими викладачами певних правил і 

процедур:  

 з’ясування змісту навчальної фахової дис-

ципліни та виділення її міжкультурних 

аспектів;  

 випереджаюче вивчення професійно спря-

мованого матеріалу рідною мовою для 

того, щоб викладачу англійської мови не 

перебирати на себе функції викладання 

профільних дисциплін, у чому він не є фа-

хівцем;  

 коригування навчальних планів для забезпе-

чення послідовності вивчення професійно 

значущих тем рідною та іноземною мовами;  

 проведення інтегрованих занять з профіль-

них дисциплін рідною та англійською мо-

вами з використанням компаративної тех-

нології та видів навчальної діяльності, ха-

рактерних для занять з іноземної мови 

(моделювання ситуацій, кооперативне на-

вчання, робота в парах, відповіді у вигляді 

презентацій, дискусії тощо). 

Міжпредметна координація є дієвим засобом 

укріплення взаємозв’язків у навчанні фахових 

дисциплін та англійської мови за професійним 

спрямуванням. Вона також допомагає студенту 

краще зрозуміти взаємозалежність речей і подій 

у глобалізованому світі, сприяє цілісному сприй-

няттю навколишнього середовища. Міжпредмет-
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на координація створює умови для актуалізації 

знань студентів у різних наукових галузях, спо-

нукає до пошуку нової цікавої інформації щодо 

життя, ведення бізнесу, манери вирішення різно-

планових проблем у культурах різних народів. 

Вона дає змогу кожному студенту відчути себе 

дослідником, долучитись до реалій раніше не 

відомої, чужої культури. 

У сучасних умовах технологізації навчально-

го процесу у вищій школі зростає роль інформа-

ційно-комунікаційних засобів підготовки студен-

тів до міжкультурної взаємодії, оскільки англо-

мовне спілкування через Інтернет уможливлює 

реалізацію іншомовних комунікативних навичок 

у практичній діяльності. 

Технологізація навчання діяльності іншомов-

ного спілкування передбачає не тільки широке 

використання інформаційно-комунікаційних тех-

нологій, але й існування постійних динамічних 

зв’язків між різними елементами планування 

занять, організації самостійної роботи студентів, 

залучення їх до пошукової діяльності. Послуго-

вуючись Інтернет-ресурсами, студенти самостій-

но налагоджують зв’язки з однолітками з інших 

країн, беруть участь у міжнародних програмах, 

заповнюючи документи англійською мовою, го-

тують додатковий матеріал до занять. У 2008-09 

навчальному році 86 студентів ЧДУ ім. Петра 

Могили взяли участь у міжнародній програмі 

«Camp America» та 18 студентів були учасника-

ми інших програм, де знання англійської мови 

обов’язкове, оскільки всі апліканти проходять 

співбесіду в американському посольстві. У цьому 

їм допомагає запроваджена в нашому університе-

ті міжнародна система тестування англійської 

мови (IELTS), розроблена для оцінювання мов-

них умінь кандидатів, яким необхідно навчатися 

чи працювати у середовищі, де англійська є мо-

вою спілкування. IELTS визнається у всьому сві-

ті, оскільки відображає за допомогою універсаль-

ного набору діапазонів вимоги реального світу 

щодо рівнів володіння мовою, які висуваються на 

світовому ринку праці. Міжкультурна взаємодія 

учасників таких програм з представниками інших 

країн спиряє кращому усвідомленню студентами 

необхідності якісної іншомовної підготовки у 

ВНЗ, реалізації особистісного та професійного 

потенціалу в конкурентному середовищі, форму-

ванню впевненості у власних силах знайти своє 

місце на ринку праці. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що 

у відповідь на підвищення вимог суспільства до 

рівня володіння іноземною мовою випускниками 

українських університетів, зростання конкуренції 

на європейському ринку праці, глобальні кризові 

явища, у вітчизняній педагогічній науці відбува-

ються процеси інтенсивного пошуку таких підхо-

дів і методик навчання іноземної мови, які б забез-

печили реальну готовність випускників з вищою 

освітою до міжкультурного спілкування та взаємо-

дії. У нашій роботі досліджувався тільки іншомов-

ний компонент багатоаспектної проблеми форму-
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