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3.3. Технологізація процесу формування 
іншомовної соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних спеціальностей 

 
Динамізм глобальних змін у світі, перетворення, що 

відбуваються в суспільстві в цілому, потребують істотних змін 
у системі освіти, принципах її організації, формах і методах 
навчально-виховного процесу, розробки педагогічних 
технологій навчання та виховання.  

Досліджуючи проблему технологізації освітньої 
діяльності професійної освіти, С.О.Сисоєва підкреслює, що 
“розвиток освітніх систем в умовах соціально-економічних 
перетворень визначається двома провідними тенденціями: 
гуманізацією і технологізацією освітньої діяльності” [324], що 
виступає сьогодні показником її якості. 

Перш за все, з’ясуємо зміст поняття “педагогічна 
технологія”.   

Педагогіка – це не тільки наука і не тільки мистецтво. Це, 
перш за все, прикладна дисципліна, і тому вона не може не 
бути технологічною. Проблема сьогодні полягає в тому, щоб 
надати викладачеві методологію вибору та механізми реалізації 
відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному 
процесі як з урахуванням інтересів та здібностей студентів, так 
і його особистої творчої індивідуальності. Окремі форми та 
методи навчання повинні поступитися цілісним педагогічним 
технологіям загалом і технологіям навчання зокрема.  

Поняття “педагогічна технологія” виникло досить давно, 
але остаточного визначення, яке б задовольнило усіх, досі не 
існує. У перекладі з грецької “технологія” – це сукупність 
способів переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, 
що супроводять ці види робіт [288]. Ще Я.А.Коменський [195] 
писав про пошук досконалого методу, за яким усе навчання 
піде вперед не менш чітко, ніж іде годинник з правильно 
урівноваженими вагами. Такий метод великий дидакт 
порівнював з автоматом, на який приємно і радісно дивитися, 
бо він працює з такою правильністю, якої тільки й може досяг-
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ти в подібному випадку вмілий інструмент.  
Останнім часом  це поняття дедалі більше поширюється в 

науці й освіті. Його варіанти – “педагогічна технологія”, 
“технологія навчання”, “освітні технології”, “технології в 
навчанні”, “технології в освіті” – широко використовуються в 
психолого-педагогічній літературі і мають понад 300 формулю-
вань, залежно від того, як автори уявляють структуру і компо-
ненти освітнього процесу. Аналіз еволюції поняття 
“педагогічна технологія” дає змогу прогнозувати технологічні 
тенденції в освіті. Трансформація терміна – від “технології в 
навчанні” до “технології освіти”, а потім до “педагогічної 
технології” – відповідає зміні його змісту, що охоплює, 
відповідно, визначені періоди. 

Протягом XX ст. було чимало спроб технологізувати 
навчальний процес. Радянська педагогіка, оцінюючи буржуазну з 
класових позицій, вдавалася до аналізу педагогічних технологій, 
як правило, у зв’язку з критикою зарубіжних освітніх систем. 

У Росії термін “педагогічна технологія” згадується в 20-ті 
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Рис. 3.1. Технологічне конструювання 
навчального процесу 

Центральною у розробці технологій є проблема 
правильного визначення та чіткого формулювання цілей 
навчання. Загальні, розпливчасті цілі не сприяють вибору саме 
тих методичних засобів, які гарантують досягнення певного 
результату. Тому найперша умова побудови технології 
навчання – конкретизація навчальної мети: зрозуміти, засвоїти, 
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вивчити, зробити, запам’ятати, застосувати за зразком, 
застосувати у нових умовах тощо. Залежно від мети 
опрацювання матеріалу визначається і кінцевий результат 
навчання. 

Шлях від мети до результату – це певним способом 
організована взаємодія вчителя і учнів. За технологічного 
підходу не може бути методу спроб і помилок або пошукової 
діяльності. Усі дії вчителя мають економно й цілеспрямовано 
вести учнів до заздалегідь визначеної мети [185].  

Тому педагогічна технологія, крім цілей навчання, 
включає визначення умов і процедур, за допомогою яких 
можна досягти саме такого результату. Істотною ознакою 
технології є досить детальний опис кожного етапу на шляху 
досягнення результату та обов’язковість відтворення способу 
дії.  

Технологія навчання повинна мати чіткі процесуальні 
характеристики, тобто настільки зрозуміло, недвозначно 
описувати, як і що слід робити, щоб кожний викладач, 
застосувавши її, гарантовано досягав результату. У цьому 
відмінність технологічного підходу від звичайних методичних 
рекомендацій, які допускають внесення змін і не гарантують 
описаного результату. Технологія також може змінюватися. 
Скажімо, проконтролювавши і оцінивши проміжний етап 
навчального процесу, викладач вносить виправлення, зміни у 
подальшу діяльність. Отже, в технологічній організації 
навчання обов’язковим є оперативний зворотний зв’язок. 

З огляду на сказане виникає питання щодо можливості 
творчості викладача у застосуванні педагогічних технологій. 
Оскільки технологія зосереджена на відтворюючих ситуаціях 
навчання, вважаємо, що педагогічна творчість може знайти 
місце на етапах конструювання відповідно до поставлених 
цілей і корекцій дій викладача та студентів. 

Нерідко викладачі недооцінюють важливість створення 
всіх умов для застосування даної технології, вихоплюючи 
кілька елементів, які здаються їм найцікавішими. У такому разі 
не можна вважати, що застосовується цілісна технологія 
навчання, а, отже, сподіватись на очікуваний результат. 
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Не тільки викладачі, а й студенти схильні, оцінюючи 
працю, брати до уваги лише результат. Вплив технології на 
якість результату залежить від того, в який спосіб він 
досягається. В зв’язку з цим у технології розробляються 
найбільш раціональні (а в ідеалі оптимальні) способи 
навчальної діяльності. 

Застосування педагогічних технологій, які розв’язують 
репродуктивні цілі навчання, передбачає такі етапи: 
• Визначення чіткої системи цілей, що формулюються, як 

правило, через результати навчання, які можна конкретно 
й точно розпізнати й оцінити. Чітко, ясно визначені цілі 
об’єднують зусилля викладача і студентів, спрямовують 
їх на головне, зосереджують увагу на способах 
діяльності. “Щоб зробити цілі повністю діагностичними, а 
навчання відтворюваним, необхідно висунути критерій 
досягнення кожної мети. Інакше кажучи, навчальна мета 
має бути описана так, щоб про її досягнення можна було 
твердити однозначно” – вважає М.В.Кларін [185, с. 37]. 

• Конструювання навчального циклу, яке передбачає 
діагностику рівня навченості студентів, сукупність 
навчальних процедур, способи корекції на основі 
зворотного зв’язку, оцінка результату. Цей етап 
передбачає і розбивку навчального матеріалу на окремі 
навчальні одиниці. 

• Реалізація запланованих завдань, що потребує 
мотиваційної підготовки студентів, розуміння ними мети 
діяльності, усвідомлення й відтворення способів дії, 
забезпечення зворотного зв’язку у керівництві 
навчальною діяльністю. 

• Контроль, оцінка та аналіз результатів діяльності студентів. 
• Повторне відтворення циклу без змін або з корекцією. 

При організації пошукової діяльності точне відтворення 
навчальних процедур унеможливлюється. Тому технологічний 
підхід стає нежорстким. Яскравими прикладами гнучких 
технологій є технології змістового узагальнення 
(П.Я.Гальперін,   Д.Б.Ельконін, 1963 р.), поетапного 
формування розумових дій [87], методика випереджального 
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навчання, методика диференційованого навчання [231]. 
Отже, технологічний підхід включає систему дій 

викладача і студентів, спрямованих на досягнення чітко 
визначеної мети шляхом послідовного та неухильного 
виконання певних навчальних дій в умовах оперативного 
зворотного зв’язку. 

В українській педагогіці поняття “педагогічні технології” 
широко використовується, починаючи з 90-х років. У цей час у 
вітчизняну педагогічну науку й освіту міцно ввійшло поняття 
“педагогічна технологія” (“освітня технологія”). У його 
розумінні і вживанні існують великі розбіжності серед учених і 
практиків: 
− Педагогічна технологія – це змістовна техніка реалізації 

навчального процесу [39]. 
− Педагогічна технологія – науково обґрунтована 

педагогічна (дидактична) система, яка гарантує 
досягнення певної навчальної мети через чітко визначену 
послідовність дій, спроектованих на розв’язання 
проміжних цілей і наперед визначений кінцевий 
результат [186].  

− Педагогічна технологія означає системну сукупність і 
порядок функціонування всіх особистісних, 
інструментальних і методологічних засобів, 
використовуваних для досягнення педагогічної мети.   

− Педагогічна технологія є змістовним узагальненням, що 
вбирає в себе зміст усіх визначень різних авторів. 

− Педагогічна технологія може бути представлена науко-
вим, процесуально-описовим і процесуально-діючим ас-
пектами, – вважає Г.К Селевко [319]. 

− Педагогічна технологія – системний метод створення, 
застосування і визначення всього процесу викладання і 
засвоєння знань з урахуванням технічних і людських 
ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає 
оптимізацію форм освіти [398]. 
Педагогічні технології зазвичай відображають прийняту 

в різних країнах систему освіти, її загальну цільову і змістовну 
спрямованість, організаційні структури і форму, відображені в 
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державних нормативних документах, зокрема – в освітніх 
стандартах. Сама по собі система неперервної освіти в нашій 
країні теж може бути занесена до класу освітніх технологій. 

Освітні технології є стратегіями розвитку національного, 
державного, регіонального і муніципального освітнього простору. 

Педагогічна технологія відображає тактику реалізації 
освітніх технологій і будується на знанні закономірностей 
функціонування системи “педагог – середовище – учень” у ви-
значених умовах навчання (індивідуального, групового, колек-
тивного, масового тощо). Їй притаманні загальні риси і 
закономірності реалізації навчально-виховного процесу неза-
лежно від конкретного навчального предмета. 

Педагогічна технологія може містити в собі інші 
спеціалізовані технології, застосовувані в інших галузях науки і 
практики, – електронні і нові інформаційні технології, 
поліграфічні, валеологічні тощо. 

Технологія навчання відображає шлях освоєння конкрет-
ного навчального матеріалу в межах визначеного предмета, 
теми, питання й у межах цієї технології. Вона близька до 
окремої методики. Її ще можна було б назвати дидактичною 
технологією. 

Діяльність педагогів-новаторів можна зарахувати до 
персоніфікованих технологій (персонал-технологія), які тира-
жувати важко, а іноді і неможливо. 

Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як 
наука, що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як 
система способів, принципів і регулятивів, застосовуваних у 
навчанні, і як реальний процес навчання.  

Звернемося тепер до використання педагогічних 
технологій у навчанні ІМ та формуванні іншомовної СКК. 

Знання іноземних мов є важливою передумовою для осо-
бистих, культурних, професійних та економічних контактів. 
Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює оновлення 
освітніх технологій та створення нового покоління підручників 
та посібників для вивчення іноземної мови. Сучасні психолого-
педагогічні та методичні дослідження ґрунтуються на 
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трактуванні навчання іноземних мов як процесу особистісного 
розвитку студента в контексті „полілогу культур” [304, с. 2]. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є процес форму-
вання іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей у ході фахової підготовки, ми 
будемо розглядати технологізацію навчання англійської мови 
за професійним спрямуванням. 

Донедавна такого поняття, як “іноземна мова для 
спеціальних цілей”, у вітчизняній методиці не існувало. Було по-
няття “іноземна мова для немовних спеціальностей”, яке 
зустрічалося на місцевому рівні кафедр іноземних мов 
педагогічних вищих навчальних закладів чи в поодиноких 
монографіях. Досліджуючи сучасні тенденції у навчанні 
іноземних мов, слід зупинитися на суті поняття “іноземні мови  
для спеціальних цілей”. Вперше поняття “англійська мова для 
спеціальних цілей” було введено методистами англомовних країн 
(Schumann, J., 1987) [490]. Із зростанням популярності та 
важливості вивчення інших мов воно було запозичене фахівцями в 
галузі навчання німецької, іспанської, російської мов. 

Л.І.Морська [261] відмічає, що після завершення Другої 
світової війни розпочалося зростання наукової, технологічної 
та економічної активності у сфері міжнародних відносин, що 
стало джерелом об’єднання світової спільноти. Завдяки 
високому економічному розвитку Сполучених Штатів Америки 
і Великої Британії та зважаючи на непопулярність усього 
німецького (в тому числі й мови) після Другої світової війни, 
роль міжнародної мови випала на долю англійської. Багато лю-
дей бажали вивчати англійську та інші іноземні мови не заради 
особистого задоволення чи престижу, а через те, що іноземна 
мова  стала ключем до міжнародних ділових операцій, техно-
логічного розвитку фірм чи успішного ведення торгівлі. У 
зв’язку зі змінами у мотивації щодо вивчення ІМ у методиці 
навчання з’явився окремий напрямок, де почали досліджувати 
проблеми, пов’язані з вивченням іноземної мови не лише як 
обов’язкової університетської загальнонаукової дисципліни, а й 
як одного із шляхів отримання знань з обраної студентами 
спеціальності чи спеціалізації. Л.І.Морська зробила такий вис-
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новок: оскільки іноземна мова по-різному знаходить своє засто-
сування у спілкуванні спеціалістів різних професій, можна мо-
делювати процес їх реальної комунікації, відібравши поперед-
ньо для цього необхідний мовний та мовленнєвий матеріал, 
звузити весь широкий діапазон мови до конкретних потреб 
спеціалістів і цим полегшити процес оволодіння мовою для 
спеціальних цілей. У результаті народився так званий ситуатив-
ний підхід до навчання іноземних мов для спеціальних цілей, 
який домінує в сучасній вітчизняній та зарубіжній методиці. 

Н.М.Костриця [203, с. 8] стверджує, що ситуація є видом 
репрезентації знань, які залежать від особистого досвіду 
учасників комунікації. Оскільки природна узгодженість вико-
ристання мовленнєвих одиниць (слів, словоформ, висловлю-
вань) у дискурсі зумовлюється ситуацією, то, відповідно, ос-
новним принципом їх добору є ситуативно-тематичний. Такий 
підхід до навчання обумовлений насамперед професійною 
діяльністю майбутніх фахівців різних спеціальностей і 
забезпечує розуміння особливостей функціонування 
мовленнєвого матеріалу в природних умовах, адекватність 
володіння професійним мовленням. 

Умови розвитку інформаційного суспільства, стратегічна 
мета України – інтеграція в європейський та світовий освітній 
простір, а також приєднання до Болонського процесу – вимага-
ють від університетів орієнтування не на енциклопедичність 
знань студентів, а на формування в них таких здатностей, як 
уміння самостійно збирати, обробляти інформацію та 
спроможність ефективно її використовувати в процесі 
розв’язання життєвих та професійних ситуацій, прийняття 
рішень та самореалізації. 

Відомо, що 80% інформації у світовій пошуковій системі 
передається й зберігається англійською мовою, яка за останні 
п’ятдесят років набула статусу мови міжнародного 
спілкування. Тому цілком природним є зростання попиту на 
спеціалістів, які вільно володіють цією мовою на 
повсякденному та професійному рівні. Щоб підготувати такого 
спеціаліста, вищі заклади освіти, спрямовуючи навчальний 
процес на задоволення потреб суспільства та запитів студентів, 
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мають змінити ставлення до вивчення іноземної мови як 
непрофілюючої дисципліни на факультетах нефілологічного 
профілю. В той же час змін потребує й методика навчання 
англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей: 
майбутніх економістів, політологів, соціальних працівників, 
екологів, правознавців.  

Аналіз існуючих методик навчання іноземної мови у 
вищих навчальних закладах нефілологічного профілю свідчить, 
що переважна більшість із них декларує запровадження 
сучасного комунікативно-діяльнісного підходу, але на практиці 
методи-способи навчальної діяльності залишаються 
здебільшого традиційними: читання й переклад текстів, 
переказ, виконання граматичних та лексичних вправ на 
підстановку, множинний вибір, складання речень із окремо 
поданих слів, заучування готових, наведених у підручнику, 
діалогів та розмовних тем. Самостійна робота студентів, без 
чого неможливе опанування іноземної мови, зводиться до 
механічного заучування програмних тем, перекладу та вико-
нання письмових вправ, які не мають нічого спільного з 
творчістю, не збуджують уяву, не сприяють розвитку креатив-
ного мислення.  

Проаналізуємо сучасні технології навчання ІМ, 
запропоновані науковцями з Росії. Представник російської 
методичної школи навчання іноземних мов О.В.Смірнова [335] 
розробила й описала технологію навчання різних форм 
іншомовного полілогового спілкування: дискусії, дебатів, дис-
путу, обговорення, спілкування за “круглим столом”.  

М.Г.Корочкіна, розробивши курс англійської мови для 
технічного ВНЗ, пропонує технологію формування 
соціокультурної компетенції з опорою на етнографічний підхід 
до вивчення іноземної мови [200]. Ця технологія спирається на 
протиставлення рідної та чужих культур. Сприяючи кращому 
засвоєнню навчального матеріалу, така технологія, на нашу 
думку, не позбавлена культуроцентризму, оскільки завжди 
існує загроза мимовільного переходу від зіставлення мовних 
засобів вираження національної культури до порівняння самих 
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культур та визначення кращих з них, у той час як усі культури 
мають рівні права на існування та розвиток. 

П.В.Сисоєв пропонує п’ять видів завдань на полі-
культурний розвиток студентів (див. підрозділ 1.1), загострюючи 
увагу на “соизучении” (спільному вивченні. – Переклад наш) мови 
і культури [350, c. 286]. Щоправда, його дослідження стосується 
студентів спеціальності “лінгвістика та міжнародна 
комунікація”, тобто людей, для яких вивчення іноземної мови і 
є фаховою спеціалізацією. Обираючи фах, студенти ще на етапі 
вступу до університету мали яскраво виражену мотивацію        
до оволодіння ІМ. У нашому дослідженні ми мали постійно 
дбати про створення сприятливих умов для підтримування у 
студентів-нефілологів стійкого позитивного ставлення до вив-
чення ІМ та розширення власної СКК, оскільки вони 
вмотивовані вивчати перш за все фахові, професійні 
дисципліни. За висновком С.Г.Заскалєти, тільки 24% студентів 
аграрного університету розглядають ІМ як ефективний засіб 
набуття й розширення професійних знань [164]. 

Водночас в Україні в деяких університетах 
нефілологічного напрямку (Київський національний 
політехнічний інститут – КПІ, Дніпропетровський університет 
економіки та бізнесу, Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана, Національний університет 
”Києво-Могилянська академія”) завдяки науковим наробкам 
вітчизняних вчених та ентузіазму творчо працюючих 
викладачів поширюється впровадження сучасних освітніх 
технологій, мета яких – якнайефективніше навчити студента-
нефілолога іншомовного спілкування на повсякденні та 
професійні теми з максимальним використанням  можливостей 
аудиторних занять у поєднанні з ціле-спрямованою 
самостійною роботою студентів, сформувати у студентів 
бажання постійно вдосконалювати свої знання й навички 
користування іноземною мовою. Тож технологізація процесу 
навчання іноземної мови сьогодні сприймається як вимога 
часу, оскільки входження нашої держави до європейського 
освітнього простору, конкурентоспроможність випускників 
університету на ринку праці неможливі без знання 
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щонайменше однієї іноземної мови. 
Окрім навчальної функції, технологізація процесу 

оволодіння іноземною мовою виконує ще й виховну та освітню 
функції: в ході вивчення мови у студентів формується стійке 
позитивне ставлення до іноземної мови та культури народів, які 
нею послуговуються, а також віра у власні сили й 
спроможність вивчити мову і навчитися спілкуватись цією 
мовою як на загальні, так і на професійні теми. 

Поняття ”технологія” навчання іноземних мов з’явилось 
у вітчизняній методиці в 70-х роках минулого століття як 
альтернатива розведення понять “метод” та “підхід”. 
О.Б.Тарно-польський наголошує, що в зарубіжній методиці 
відрізняють поняття “аpproach” (підхід) та “method” (метод, 
спосіб), але надають їм зовсім іншого значення [353]. “Підхід” 
же в розумінні вітчизняних методистів передбачає не тільки те, 
як учити (метод), а й для чого вчити (мету) та чого вчити 
(зміст). Технологія визначається Г.В.Роговою як “система всіх 
практичних прийомів, які використовуються в аудиторії, та 
практичних методичних положень, що покладені в їх 
основу” [310]. Існує й інше визначення цього поняття, наведене 
П.І.Сердюковим: “використання інформаційних, насамперед 
комп’ютерних, технологій у навчанні іноземних мов” [321]. 
О.Б.Тарнопольський та С.П.Кожушко розуміють “технологію” 
як практику навчання, тобто практичні способи і прийоми 
досягнення мети й завдань навчання, розглядаючи “метод” як 
комплекс теоретичних положень або принципів, на основі яких 
може будуватись навчальний процес: це теоретична база того, 
“як учити” [353]. В.А.Козаков основними ознаками сучасної 
технології навчання вважає “системне сполучення активної 
самостійної роботи студентів (індивідуальна діяльність учіння) 
і активних методів-способів навчання (кооперативно-групова 
діяльність учіння), що має працювати систематично протягом 
усього часу засвоєння навчального предмета, який являє собою 
частку суспільного досвіду (людської культури)” [189, с. 57].  

Л.І.Даниленко під навчальною інноваційною технологією 
розуміє такий підбір операційних дій педагога зі студентом, у 
результаті якого суттєво поліпшується мотивація студентів до 
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навчання, тобто змінюються потреби в навчанні, формується 
нова якість – навчання стає життєвою цінністю [284]. 

Спираючись на наведені визначення поняття “техно-
логія” в навчанні іноземних мов, у ході формуючого етапу 
нашого дослідження було розроблено й апробовано власну 
технологію формування соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей у процесі навчання англійської 
мови. 

Розробка будь-якої технології відбувається в рамках 
певного підходу до навчання і спирається на основні 
положення та враховує принципи обраного підходу. Ми не 
ставимо за мету охарактеризувати всі існуючі зараз підходи до 
навчання іноземної мови: діяльнісно-орієнтований, 
комунікативний, діяльнісно-комунікативний, індивідуальний, 
особистісно орієнтований тощо, які можна вважати вже 
достатньо поширеними у вітчизняній педагогічній науці. 
Зупинимось на тих підходах і технологіях, які видаються 
новими, не зовсім відомими широкому загалу спеціалістів у 
галузі навчання іноземних мов. 

У рамках конструктивістського підходу (див. 
підрозділ 3.1) вітчизняні вчені звертаються до технології 
“індивідуально-кооперативного навчання – individual-
cooperative learning” (В.А.Козаков) та “неперервної ділової гри 
– continuous simulation” (О.Б.Тарнопольський). В.А.Козаков 
розглядає індивідуальне як активну, конструктивну й 
результативну самостійну діяльність учіння студента; 
кооперативне – як активну діяльність студента в малих групах, 
командах на практичних заняттях, що створюються для 
розв’язання ситуацій, і вимагає застосування таких активних 
методів-способів, як малі групи, мозковий штурм, дискусія, 
сюжетно-рольові ігри,  симуляції, парна робота, презентації 
тощо.  

О.Б.Тарнопольський відповідно до розробленого ним 
напряму навчання ділової англійської мови [353], який у якості 
головного засобу реалізації провідних принципів вимагає гри в 
бізнес англійською мовою, використовує технологію 
неперервної ділової гри (continuous simulation). Вона являє 
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собою специфічну організацію роботи в курсі навчання ділової 
англійської мови, коли навчання розгортається як постійне 
моделювання й відтворення ділової активності на заняттях. 
Таке моделювання здійснюється в рамках розігрування 
функціонування уявної фірми чи компанії. Студенти самі 
придумують її, “засновують”, “організовують” її роботу й самі 
“працюють” у ній. Неперервна ділова гра на відміну від 
традиційних ділових ігор, які зазвичай є окремими епізодами в 
навчальному процесі, об’єднує цей процес єдиним сюжетом 
для всієї навчальної й комунікативної діяльності. Єдиний 
сюжет, що розвивається в такій грі від одного заняття до 
іншого, єдині персонажі створюють уявний життєвий 
континуум, в якому студенти оволодівають як діловою 
англійською мовою, так і бізнесом. 

У провідних вітчизняних університетах, оснащених 
сучасною комп’ютерною технікою, використовуються 
креативні інформаційні технології, які створюють реальні 
можливості для розвитку творчих здібностей студентів у 
процесі навчання. З усіх відомих видів креативних технологій 
(комп’ютерна графіка, мультимедіа, віртуальна реальність 
тощо) для формування іншомовної соціокультурної 
компетенції найчастіше використовується гіпертекст. Це 
текст, наділений асоціативністю, який імітує людську думку. 
Такі можливості гіпертексту реалізуються через спеціальні 
зв’язки (links): виділені або підкреслені слова, фрази, які 
відкривають шляхи до певних частин документа або до інших 
документів, логічно пов’язаних з даним документом [110, 
с. 13]. Працюючи з гіпертекстом, одним натисканням клавіші 
користувач переноситься до потрібної йому частини документа 
чи до нового документа. 

Паралельно з іншими видами роботи на заняттях широко 
використовується проектна методика активізації пізнавальної 
діяльності студентів. У контексті розвитку нових освітніх 
технологій навчальні проекти посідають особливе місце як 
засіб максимального наближення особистості до реального 
життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у 
просторі міжособистісного та ділового спілкування й співпраці. 
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Якщо раніше освіта розглядалась як сума знань, то зараз вона 
трактується як засіб для інтеграції особистості у навколишній 
світ, що вимагає вміння спілкуватись і співпрацювати. 

Метод проектів (далі – МП) у навчальній діяльності 
почали використовувати в США ще в ХІХ столітті. На початку 
становлення радянської системи навчання педагоги широко 
користувались цим методом. Але коли основним завданням 
освіти стало оволодіння певною сумою знань, необхідність у 
проектуванні відпала, оскільки воно не забезпечувало 
належного рівня засвоєння знань. Про розвиток особистості 
студента тоді не йшлося. Зарубіжні педагоги розвивали МП як 
продуктивний метод навчання через організацію самостійної 
діяльності учня чи студента, який стимулює їх зацікавленість у 
навчанні, веде до оволодіння новими знаннями та вміннями. 

В основі МП, як вважає Є.С.Полат [277], лежить 
розвиток пізнавальних, творчих навичок, уміння самостійно 
конструювати свої знання й орієнтуватись в інформаційному 
просторі, розвиток критичного мислення. На нашу думку, 
окрім цього, МП дозволяє навчити студентів працювати в 
команді, в групі, підпорядковувати власні інтереси інтересам 
команди, якщо вони спрямовані на успіх проекту. Робота над 
індивідуальним завданням у рамках групової роботи над 
проектом стимулює студента до пошуку нестандартних шляхів 
вирішення поставленої задачі, спонукаючи його до самоосвіти, 
оскільки від його особистого внеску в загальний проект 
залежить успіх всієї команди і ставлення членів команди до 
нього. 

Проект – це сукупність певних дій, документів, 
попередніх текстів, задум для створення реального об’єкта, 
предмета, створення різного роду теоретичного продукту. Це 
завжди творча діяльність [278, с. 46]. Сутність МП полягає у 
стимулюванні інтересу студентів до визначеної проблеми, 
оволодінні необхідними знаннями й навичками, організації 
проектної діяльності для її вирішення, практичному 
застосуванні отриманих результатів.  

МП базується на ідеї, що відображає сутність поняття 
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“проект”, його прагматичну спрямованість на результат, 
отриманий при вирішенні практично чи теоретично значущої 
проблеми. Головним виступає той факт, що результат спільної 
діяльності можна побачити, осимслити й застосувати в 
реальній практичній діяльності. Щоб домогтися такого 
результату, треба привчати студентів самостійно мислити, 
знаходити, формулювати й вирішувати проблеми, 
використовуючи для цього знання з різних галузей, 
прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів 
розв’язання проблеми, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки. 

Успіх застосування МП залежить від того, наскільки 
студенти захочуть самостійно чи спільними зусиллями 
вирішувати проблему, застосовувати необхідні знання, 
одержати реальний і відчутний результат. Зростаюча 
популярність МП криється не тільки у сфері педагогіки, але й у 
соціальній сфері. Вона зумовлена такими причинами:  
• необхідністю не стільки передавати студентам певну 

суму знань, скільки навчити їх здобувати ці знання 
самостійно й використовувати для вирішення нових 
пізнавальних і практичних задач; 

• актуальністю розвитку у студентів комунікативних 
навичок, умінь працювати в різних групах, виконувати 
різні соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника та 
ін.), долати конфліктні ситуації; 

• необхідністю широких людських контактів, знайомства з 
різними культурами, точками зору на одну проблему;  

• значущістю для діяльності людини вмінь користуватися 
дослідницькими методами: збирати необхідну 
інформацію, аналізувати її, висувати гіпотези, робити 
висновки. 
МП надає кожному студентові можливість розвивати 

власні пізнавальні інтереси, вміння самостійно конструювати 
свої знання, орієнтуватись в інформаційному просторі, 
критично мислити. Цей метод завжди орієнтований на 
самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну, 
групову, яку вони виконують упродовж визначеного відрізка 
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часу. МП завжди передбачає вирішення проблеми, що вимагає, 
з одного боку, використання сукупності різноманітних методів 
і засобів навчання, а з іншого – необхідність інтегрування знань 
і умінь із різних сфер науки, техніки, культури, повсякденного 
життя тощо. Результати виконання проекту повинні бути 
“відчутними”: якщо це теоретична проблема, то конкретне її 
вирішення; якщо практична – конкретний результат, готовий 
до впровадження. Тому МП сприяє створенню соціально 
значущих ситуацій, а згідно з концепцією Л.С.Виготського 
[84], психічний розвиток людини визначається соціальною 
ситуацією, тобто її статусом у суспільстві, системою відносин з 
дорослими і ровесниками. При цьому соціальна ситуація 
розвитку не створюється ззовні: вона створюється в процесі 
живого спілкування між людиною і середовищем, яке її оточує. 
МП містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових, 
проблемних методів, творчих за своєю сутністю, тому цей 
метод можна розглядати як такий, що сприяє творчому 
розвитку студента, використанню ним певних навчально-
пізнавальних прийомів, які в результаті самостійних            дій 
студентів дають змогу вирішити ту чи іншу проблему. Крім 
того, МП передбачає обов’язкову презентацію результатів. 

Для викладача вміння користуватися МП слугує 
показником його високої кваліфікації. Особливого значення 
при цьому набуває вміння викладача організувати спільну 
діяльність студентів у групі. Аналізуючи структуру спільної 
діяльності, О.Л.Венгер [67] виділяє такі її основні компоненти: 
предмет, зміст спільної діяльності, функції учасників спільної 
діяльності, функціонування (індивідуальний внесок кожного 
учасника в спільну діяльність).  

Виділимо основні вимоги до використання МП:  
• формулювання значущої в дослідницькому і творчому 

аспекті проблеми (задачі), яка вимагає для вирішення 
інтегрованого знання, дослідницького пошуку;  

• практична, теоретична, пізнавальна значущість 
передбачуваних результатів;  

• самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 
студентів;  
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• структурування змістовної частини проекту з 
визначеними результатами окремих етапів;  

• використання дослідницьких методів, що передбачає 
певну послідовність дій: обговорення методів 
дослідження, обговорення способів оформлення кінцевих 
результатів, збір, систематизація й аналіз отриманих 
даних, підведення підсумків, оформлення результатів, їх 
презентація, висновки, висування нових проблем 
дослідження [288]. 
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути 

різним. Аналіз досліджень з питань класифікації проектів 
(Є.С.Полат, О.О.Доненко) дає підстави стверджувати, що на 
сьогодні виділяють такі види проектів:  
• за характером домінуючої діяльності: пошуковий, 

дослідницький, інформаційний, творчий, ігровий, 
конструкційний, практико-орієнтований; 

• за мірою реалізації міжпредметних зв’язків: монопред-
метний проект, у рамках однієї галузі знань; 
міжпредметний проект, на межі різних галузей знань; по-
запредметний проект; 

• за характером координації проекту: безпосередній –       
жорсткий чи гнучкий; опосередкований, прихований – 
неявний; 

• за характером контактів: серед студентів однієї групи 
(півгрупи), потоку, факультету, всього навчального за-
кладу; 

• за складом учасників проекту: індивідуальний, колектив-
ний, парний, груповий, масовий; 

• за характером партнерських взаємин між учасниками 
проектної діяльності: кооперативні, змагальні, конкурсні; 

• за тривалістю виконання проекту: довготривалий, 
середньої тривалості – від тижня до місяця, короткостро-
ковий [277, с. 7]. 
Один і той самий проект може бути класифікований за 

кількома параметрами одночасно. Дослідницькі проекти вико-
нуються за логікою наукового дослідження і мають структуру, 
наближену до справжнього наукового дослідження. Творчі про-
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екти відрізняються відповідним оформленням результатів.Такі 
проекти не мають детальної структури спільної діяльності 
учасників. Вона тільки намічається, а далі розвивається, 
підкоряючись вимогам кінцевого результату, логіці спільної 
діяльності та інтересам учасників проекту.  

У рольових, ігрових проектах структура також 
намічається і залишається відкритою до завершення роботи. 
Учасники беруть на себе певні ролі, обумовлені характером і 
змістом проекту. Це можуть бути літературні персонажі чи 
вигадані герої, які імітують соціальні чи ділові відносини, що 
ускладнюються тими ситуаціями, які вигадують учасники про-
екту. 

Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про 
визначений об’єкт чи явище. Вони передбачають ознайомлення 
учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення 
фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти часто 
інтегруються в дослідницькі проекти і стають їх органічною 
частиною, модулем. 

Прикладні (практико-орієнтовані) проекти відрізняє чітко 
виражений із самого початку результат діяльності його 
учасників: він обов’язково орієтований на соціальні інтереси 
самих учасників. Такі проекти вимагають ретельно продуманої 
структури, сценарію діяльності його учасників з визначенням 
функцій кожного з них, чітких висновків, тобто оформлення 
результатів проектної діяльності і участі кожного в оформленні 
кінцевого продукту. 

Особливого значення набуває робота з координації й 
корекції проекту. Реалізація МП на практиці обов’язково при-
водить до зміни позиції викладача: з носія готових знань він 
перетворюється в організатора пізнавальної діяльності 
студентів. Змінюється й психологічний клімат в академічній 
групі, тому часом викладачеві доводиться переорієнтовувати 
репродуктивну навчальну діяльність студентів на різноманітні 
види самостійної діяльності: дослідницьку, пошукову, творчу. 

Окремо слід звернути увагу на важливість зовнішньої 
оцінки проектів, оскільки тільки в такий спосіб може 
відслідковуватись їхня ефективність, збої, необхідність 
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своєчасної корекції. Характер зовнішньої оцінки великою 
мірою залежить як від типу проекту, так і від його теми та 
змісту, умов проведення. 

Виділяють такі параметри зовнішньої оцінки проекту:  
• значущість і актуальність висунутих проблем, 

адекватність досліджуваній тематиці;  
• коректність використання методів дослідження і методів 

обробки отриманих результатів;  
• активність кожного учасника проекту відповідно до його 

індивідуальних можливостей;  
• колективний характер прийнятих рішень;  
• характер спілкування і взаємодопомоги між учасниками 

проекту;  
• необхідна і достатня глибина занурення в проблему, ви-

користання знань з інших наукових галузей;  
• доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати 

свої висновки;  
• естетика оформлення результатів проекту;  
• уміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність і 

доказовість відповідей кожного члена групи. 
Аналіз наукових розробок та власна педагогічна практика 

дають можливість виділити певні етапи в підготовці та 
реалізації проекту. 

1. Етап орієнтування: 
1.1. Індивідуальне і колективне обговорення. 
1.2. Створення груп спілкування, в яких обговорюються 

різні теми і можуть бути введені нові форми роботи. 
1.3. Аналіз особистого досвіду учасників проекту. 
2. Етап розробки: 
2.1. Визначення мети і завдань проекту. 
2.2. Складання плану та графіка роботи. 
2.3. Визначення ресурсів, необхідних для реалізації проекту. 
2.4. Визначення колективних та індивідуальних завдань. 
2.5. Розподіл обов’язків між членами мікрогрупи. 
3. Вироблення проекту: 
3.1. Обговорення і вибір методів дослідження та пошуку 

інформації. 
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3.2. Самостійна робота над завданнями. 
3.3. Проміжні обговорення досягнутих результатів. 
3.4. Оформлення проекту. 
4. Оцінювання проекту: 
4.1. Захист проекту. 
5. Реалізація проекту: 
5.1. Проведення запланованих завдань проекту. 
6. Етап аналізу: 
6.1. Аналіз роботи над проектом. 
6.2. Аналіз результатів. 
6.3. Корективи на майбутню діяльність. 
Отже, врахування теоретичних аспектів при організації 

конкурсу проектів у навчально-виховному процесі дає 
можливість науково обгрунтовано, чітко, логічно спланувати, 
скласти проект і впровадити його в життя. 

Оволодіння  іноземною мовою як засобом міжкультурної 
комунікації неможливо без паралельного вивчення культури 
відповідної країни. Як зазначає Б.Г.Ананьєв, через вивчення 
мови можна створити “мовленнєву модель світу” будь-якого 
етносу [13]. 

Якщо організувати вивчення іноземної мови як предмета, 
який займається феноменом національної культури, можна 
сформувати особливий вид компетенції – 
лінгвосоціокультурну, забезпечуючи  тим самим міжкультурне 
спілкування, взаєморозуміння, а саме – діалог культур [53]. 

Формування лінгвосоціокультурної компетенції має 
трикомпонентну структуру і включає в себе такі компоненти: 
− лінгвістичний; 
− соціо- і лінгвопрагматичний; 
− культурно-прагматичний. 

До сфери міжкультурної комунікації належать і 
нефілологічні спеціальності, такі як економіка, екологія, 
політологія, соціальна робота, правознавство тощо. Як зазначає 
О.Скнар, традиційну систему підготовки фахівців умовно 
поділяють на чотири взаємопов’язані підсистеми: 
загальногуманітарну, фундаментальну, профільну і спеціальну 
[330, с. 68]. Такий підхід відповідає вимогам до випускників 
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нефілологічних спеціальностей університету: досконало знати 
свою професію, володіти необхідними організаційно-
управлінськими вміннями і навичками, мати 
загальнокультурологічну підготовку. Знання законів розвитку 
суспільства та культури, вміння застосовувати ці знання на 
практиці допомагають виховувати творчого спеціаліста на 
гуманістичних засадах. 

Як показують наші спостереження, моделювання на 
заняттях іноземної мови ситуацій міжкультурного спілкування 
можливо лише тоді, коли воно базується на моделях двох 
культур – рідної та іноземної. Таким чином, проблема 
формування лінгвосоціокультурної компетенції є не тільки 
методичною та лінгвістичною, але й соціально-психологічною. 
Так, на мовленнєву діяльність впливає цілий комплекс 
факторів: світосприйняття, погляди, соціальні взаємовідносини, 
засоби спілкування, релігія, мова та ін. Якщо для рідної мови 
формування  вербальних та невербальних структур 
відбувається в процесі соціалізації, то для студента, який 
вивчає іноземну мову, найбільш важливим є формування 
навичок і стереотипів мовленнєвої поведінки як важливої 
умови оволодіння культурою іншомовної комунікації. Отже, 
інтеркультурна комунікація, або спілкування між носіями 
різних мов і культур, є суттєвою складовою частиною занять з 
іноземної мови. 

Ефективність процесу формування соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 
забезпечується шляхом залучення  студентів до діяльності, яка 
максимально моделює навчальний процес і створює умови для 
професійно орієнтованого спілкування. Одним із видів такої 
діяльності є ігри. 

На заняттях з іноземної мови зазвичай використовуються 
такі різновиди ігор: сюжетні, ситуаційно-рольові, ділові. В 
залежності від рівня комунікативних умінь студентів (високий, 
середній, низький) обираються найбільш адекватні завдання, 
які вимагають від студентів уміння легко і швидко приймати 
умови, запропоновані ситуацією, а також використовувати 
імпровізацію. 
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Ділова гра включає в себе імітаційні вправи, ігрове 
проектування, аналіз ситуації. При цьому формується комплекс 
комунікативних умінь і уміння відчувати партнера зі 
спілкування, уміння ідентифікувати себе з ним, знаходити 
способи досягнення позитивного кінцевого результату. 
Проведення занять проходить у різних формах: бесіди, 
конференції, диспути. Ділові ігри створюють для її учасників 
умови для того, щоб вони були здатні: 
− усвідомити сутність ситуації; 
− визначити особисте ставлення до ситуації; 
− розуміти позицію співбесідника; 
− імітувати ситуацію із реального життя. 

Формування і розвиток комунікативних умінь студентів 
проходять через декілька етапів: засвоєння слів, 
словосполучень, фраз та доведення їх до автоматизму; розвиток 
умінь імпровізувати; перенос умінь з однієї ситуації в іншу. 

Технологія організації ділової гри на занятті з іноземної 
мови може складатися з таких блоків: 
• Визначення теми та її обгрунтування. 
• Психологічний настрій. 
• Презентація нових слів, словосполучень, виразів. 
• Письмові вправи та читання літератури з теми. 
• Обговорення ситуації та розподіл ролей. 
• Аудиторна робота по підготовці. 
• Виконання ролей. Вибір ведучого. 
• Робота “групи підтримки”. 
• Повторне виконання ролей іншими студентами. 
• Підсумок та аналіз гри. 

Підготовка до ділової гри передбачає попередню роботу 
як викладачів, так і студентів. Студенти здійснюють певну 
форму самостійної роботи. Великий обсяг матеріалу примушує 
викладача шукати такі шляхи викладання, які вже на етапі 
ознайомлення  забезпечують їх запам’ятовування і створюють 
основу для наступної активізації і формування навичок 
мовленнєвої діяльності. На цьому етапі викладач апелює до 
групи, спонукаючи студентів до самостійної діяльності зі 
встановленням зв’язку з раніше вивченим матеріалом, 
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знаходження паралелей у рідній мові, добору певних явищ з 
однаковими значеннями, перекладаючи на українську мову, 
розвиваючи, тим самим, мовленнєву здогадку студентів. 

Підвищення ефективності формування соціокультурної 
компетенції студентів можливо за рахунок: 
− врахування функціонального стану (психологічної та 

фізіологічної готовності студентів до заняття); 
− врахування мотиваційної сфери; 
− застосування критеріїв та показників ефективності 

навчальної діяльності; 
− планування самостійної роботи студентів; 
− контролю за самостійною навчальною діяльністю студентів. 

Для того, щоб уникнути такої завади, як низький рівень 
знань певної кількості студентів, впроваджуються 
індивідуальні форми роботи, враховуються індивідуальні 
особливості студентів. Побудова навчальних завдань, ситуацій, 
вправ, які давали б можливість студентам для особистого 
самовираження, є основою для появи особистісної значущості 
здійснюваних мовленнєвих дій, а через неї й для виникнення 
високої процесуальної мотивації. Індивідуальні форми завдань 
різних рівнів складності, які вимагають запасу знань, певного 
рівня комунікативних умінь, глибини узагальнень і висновків, 
різноманітних розумових і практичних дій, мають більше 
можливостей  порівняно із звичайними завданнями 
фронтального характеру. 

Індивідуалізація і диференціація  дають можливість:  
• розвивати навчально-пізнавальні здібності, мовленнєві 

уміння всіх студентів з урахуванням їх здатності до 
вивчення іноземної мови; 

• актуалізувати високу здатність до навчання у тих 
студентів, у кого вона є;  

• запобігати відставанню слабовстигаючих студентів. 
Важливим резервом у формуванні соціокультурної 

компетенції є також урахування професійної спеціалізації 
студентів. Вивчення характерних особливостей навчально-
пізнавальної діяльності студентів конкретної спеціальності 
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дозволяє виявити додаткові засоби формування у студентів 
активного і творчого підходу до роботи. 

До прийомів навчальної діяльності, які створюють умови 
для професійно орієнтованого спілкування студентів, нами 
віднесено рольові та ділові ігри, індивідуалізацію і 
диференціацію навчання. 

Слід також зазначити, що виділені умови та прийоми 
становлять сукупність взаємодіючих компонентів, що 
сприяють цілісному підходу до організації навчального 
спілкування, і створюють можливість для викладачів повною 
мірою реалізувати комунікативний потенціал дисципліни 
“Іноземна мова” у процесі формування комунікативних умінь. 

Основні тенденції розробки технології формування 
соціокультурної компетенції студентів нефілологічних 
спеціальностей у процесі оволодіння англійською мовою, як і 
всі інші, визначаються соціально-психологічними аспектами 
активізації навчання у вищій школі. 

Виходячи з того, що процес оволодіння будь-якими 
знаннями й навичками проходить певні етапи, була розглянута 
наступна система завдань:  

1. Завдання, метою яких виступає активізація попередніх 
знань і досвіду студента, спрямовані на вивчення його 
комунікативних потреб.  

До них віднесено: 
• оволодіння основними вербальними/невербальними 

засобами і способами вираження свого ставлення, 
почуттів, думок, типових для повсякденного спілкування 
англійською мовою;  

• засвоєння основних форм і формул для встановлення 
контактів у англомовному середовищі; 

• формування культури поведінки як інструменту 
досягнення взаєморозуміння між людьми та вирішення 
проблем;  

• вичленення сумісного/несумісного в мовленнєвій 
поведінці у рідній та в англійській мовах;  

• правила використання формального/неформального 
стилю спілкування; 

• виявлення “безпечних” тем спілкування;  
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• створення соціокультурного портрета комунікативних 
соціальних груп, які розглядаються. 
2. Завдання на виявлення й декодування соціокультурної 

інформації спрямовані на: 
• роз’яснення специфіки усної і письмової форм існування 

мови, спрямування уваги на їх спільність і розбіжності (в 
порівнянні з українською мовою) й навчання типових 
трансформацій при переході від однієї форми до іншої; 

• розпізнання соціокультурних аспектів мовленнєвої 
поведінки іноземною мовою; 

• навчання основних прийомів самостійного читання 
іншомовної літератури й грамотного користування при 
цьому словниками, лінгвокраїнознавчими довідниками 
тощо; 

• визначення наявності еквівалентних і безеквівалентних 
одиниць виучуваної і рідної мов; 

• переклад країнознавчо маркірованих мовних одиниць з 
іноземної мови рідною мовою, і навпаки. 
3. Завдання на зіставлення й порівняння соціокультурних 

елементів спрямовані на: 
• виділення сумісності/несумісності стереотипів мовлен-

нєвої поведінки рідною та іноземною мовою; 
• використання загальних і специфічних аспектів мовного і 

немовного етикету рідної країни і тієї, мова якої 
вивчається; 

• відбір соціокультурних відомостей про країни, де послу-
говуються англійською мовою; 

• розпізнання країнознавчо маркірованих мовних одиниць і 
понять; 

• формування емоційно-ціннісного ставлення до виявлення 
соціокультурних тенденцій у змісті мовленнєвої 
поведінки. 
4. Завдання на осмислення й інтерпретацію соціо-

культурної інформації спрямовані на: 
• навчання студентів загальним прийомам використання 

англійської мови як джерела інформації, необхідного для 
роботи за обраною спеціальністю; як засобу комунікації з 
зарубіжними партнерами; як основу для подальшого нав-
чання; 
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• демонстрації національно-специфічних норм і традицій. 
У ході нашого дослідження формування соціокультурної 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей на 
заняттях з англійської мови цілеспрямовано здійснювалось у 
процесі знайомства з узагальненими національними 
характеристиками представників різних культур, вивчення 
звичаїв, традицій, вірувань, цінностей, стилів життя, моральних 
пріоритетів та норм комунікативної поведінки народів 
англомовних та інших країн. При цьому, з огляду на 
європейську орієнтацію у зовнішній політиці нашої держави, 
враховувалась необхідність ознайомлення студентів з 
геополітичним портретом сучасної Європи, 
загальноєвропейськими цінностями (свобода, демократія, права 
людини), долучення студентів до європейського культурного 
розмаїття, стандартів життя в полікультурному просторі. 

На формуючому етапі нашого дослідження для засвоєння 
навчального матеріалу соціокультурного спрямування після 
апробації впродовж двох років автором було видано навчально-
методичний посібник “English-Speaking Countries in Close-up”, 
метою якого було сприяння формуванню у студентів 
нефілологічних спеціальностей іншомовної соціокультурної 
компетенції.  

Посібник містить спеціально відібрані тематичні тексти 
соціокультурного та лінгвокраїнознавчого характеру, які 
відображають особливості світосприйняття, життєві 
пріоритети, цінності, норми спілкування та манеру поведінки 
народів англомовних країн. На початку вивчення курсу 
студенти опрацьовують тексти, що дають загальну 
характеристику англійців та американців як нації, зважаючи на 
найбільш поширені риси національного характеру. Наведемо 
приклади таких текстів та завдань до них: 

 
Almost every nation has a reputation of some kind. The 

French are supposed to be amorous, gay, fond of champagne; the 
Germans dull formal, efficient, fond of military uniforms and 
parades; Americans boastful energetic, gregarious and vulgar. The 
English are reputed to be cold, reserved, rather haughty people who 
do not yell in the street, make love in public or change their 
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governments as often as they change their underclothes. They are 
steady, easy-going, and fond of sport. 

The English are a nation of stay-at-homes. There is no place 
like home, they say. The fire is the focus of the English home. What 
do other nations sit round? The answer is they don't. They go out to 
cafes or sit round the cocktail bar. For the English it is the open fire, 
the toasting fork and the ceremony of English tea. Even when 
central heating is installed it is kept so low in the English home that 
Americans and Russians get chilblains (озноб), as the English get 
nervous headaches from stuffiness (задушливість) in theirs. 

Apart from the conservatism on a grand scale, which the attitude 
to the monarchy typifies, England is full of small-scale and local 
conservatisms, some of them of a highly individual or particular 
character. Regiments in the army, municipal corporations, schools and 
societies have their own private traditions, which command strong 
loyalties. Such groups have customs of their own which they are very 
reluctant to change, and they like to think of their private customs as 
differentiating them, as groups, from the rest of the world. 

 
Speak on the differences of the English and the 

Ukrainians. Are there any differences between our two peoples in: 
 

appearance     – behaviour & manners 
personality     – skills & experience 
beliefs & opinions    – dreams & plans for the future 
education     – way of dressing 
tastes      – attitude towards other people 
language & culture    – in socializing & communication 

 
Answer the questions: 

 
1. What do such differences reflect? 
2. Can such differences (if any) prevent people from mutual 

understanding? 
3. What should be done to avoid misunderstanding among 

peoples? 
4. What’s the role of governmental and non-governmental 

organizations in development of friendly relationships 
between countries with different state systems and 
economics? 

5. We often speak about human values common for people of 
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all nations and religions. What are these values?  Why do we 
consider them to be equally important for everybody? 
 
Посібник складається з двох частин: перша присвячена 

Великобританії, друга – Сполученим Штатам Америки. 
Тематика розмовних тем І та ІІ частини майже ідентична, що 
дає змогу використовувати навчальний матеріал, порівнюючи 
реалії життя та пріоритети англійців та американців.  

 
What’s the difference between an American and a European 

really? There's the rhythm of life of course but one can exaggerate 
this. It isn’t such a whirl as all that, not for the ordinary American 
and not outside New York. Still there is all the time the urge for 
action as opposed to reflection.  

In Europe there are people who have lived in the same house 
and been in the same job for twenty, thirty, forty years, and who 
would hate to pull up their roofs and change to something new. 
That's not the American way of life. They love change, they call it 
"the spirit of adventure", a spirit that they think is more characteristic 
of America than of Europe. 

One often hears of the Englishman's reserve, how he likes "to 
keep himself to himself; The Englishman thinks it is ill-mannered to 
ask personal questions. The American doesn't feel that at all. The 
Englishman prizes privacy, the American prefers sociability. The 
Englishman's suburban house has its little garden with a hedge or a 
fence all round it to shut him off from his neighbours. – "The 
Englishman's home is his castle". The American houses have no 
hedges or fences separating them from the pavement or each 
other. 

Вивчаючи такі теми? як “Їжа”, “Одяг”, “Житло”, 
“Національні свята”, “Засоби масової інформації”, “Цінності 
та вірування”, “Транспорт”, “Подружнє життя та 
виховання дітей”, “Ставлення до роботи” англійців та 
американців, студенти під керівництвом викладача постійно 
звертаються до реалій власного життя в Україні, порівнюючи 
та зіставляючи риси національного характеру, систему 
пріоритетів, моральні засади, стилі поведінки в нашій країні, 
Великобританії та США. Водночас, за задумом автора, 
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відбувається співставлення моральних цінностей, стилів життя 
та норм комунікативної поведінки народів цих англомовних 
країн та українців. Таке порівняння й співставлення має на меті 
не визначення, яка нація кращa, а становлення національної 
самосвідомості кожного студента через визнання своєї 
приналежності до відповідної нації, порушення стереотипів, які 
десятиріччями складались у нашій свідомості щодо 
американців, англійців та й нас самих.  

Оскільки ми постійно звертаємось до порівняння  на 
зразок “у їхній культурі – в нашій культурі”, а далі – “в одній 
культурі – в іншій культурі”, доцільно, на нашу думку, вести 
мову про запровадження компаративної технології для 
формування соціокультурної компетенції студентів у процесі 
вивчення англійської мови. 

Поняття “компаративізм, компаративістика” (від лат. 
сomparativus – порівняльний) існують у науковій літературі по 
відношенню до порівняльної граматики, психології, 
правознавства. Радянський енциклопедичний словник наводить 
також визначення порівняльно-історичного методу в 
мовознавстві, трактуючи його як “систему дослідних прийомів, 
які використовуються для встановлення спорідненості мов та 
вивчення розвитку споріднених мов”, порівняльно-історичного 
мовознавства та літературознавства [336, с. 621]. Про 
порівняльну чи компаративну технологію не згадується. 

Теоретичні засади компаративної технології базуються на 
дослідженнях у галузі літературознавства, педагогіки, 
психології та методики навчання іноземних мов. У роботах 
А.М.Веселовського, В.М.Жирмунського та М.І.Конрада (Росія), 
Ф.Бальдансперже та П.Ван Тігема  (Франція), В.Фридеріх та 
Р.Уєллек (США), К.Вайса розглядаються схожість та 
розбіжності між літературно-художніми явищами різних країн. 
При цьому схожість може бути викликана близькістю чи 
однотипністю в суспільному та культурному розвитку різних 
народів або культурними контактами між ними. Відповідно 
відрізняють типологічні аналогії (героїчний епос у стародавніх 
народів Заходу і Сходу) та літературні зв’язки і впливи; часом 
вони взаємодіють, що не виправдовує їх змішання. 
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Порівняльний метод широко використовується в 
педагогіці для зіставлення систем підготовки спеціалістів у 
різних країнах (Л.П.Пуховська, 1997 р.) [307], порівняння 
результатів використання різних підходів до навчання тощо. За 
умов затвердження державних стандартів визначення якості 
знань студентів з усіх дисциплін порівняльний метод допоможе 
встановити реальний рівень кожного студента та дати його рей-
тингову оцінку. 

У методиці навчання іноземних мов на основі 
Загальноєвропейських Рекомендацій щодо визначення рівнів 
володіння іноземною мовою описано кожен з чотирьох рівнів 
(Elementary, advanced, proficient learner) та наведено еталони 
володіння кожним видом мовної діяльності (читання, 
аудіювання, говоріння, письмо) [161], що слугує основою для 
порівняння з прийнятим еталоном знань і навичок іншомовного 
спілкування кожного студента. 

Для впровадження сучасних технологій навчання ІМ з 
огляду на її соціокультурні аспекти необхідне використання 
нових засобів навчання, які К.С.Кричевська називає 
“прагматичними матеріалами”, вважаючи, що для засвоєння 
соціокультурної інформації необхідні адекватні засоби [212]. 
Дослідниця дійшла висновку, що в українських університетах не 
вистачає підручників, а в наявних підручниках та посібниках лише 
згадуються деякі основні особливості мовного етикету та 
стандартів поведінки, але не відтворюється повна картина того, 
що спричиняє виникнення культурного шоку у гостей англомов-
них країн незалежно від їхнього рівня знання мови. До таких 
адекватних засобів навчання автор відносить використання 
відеоматеріалів та організацію на їх основі рольових ігор. 

При розробці компаративної технології формування СКК 
було вирішено спрямувати зусилля на впровадження активних 
методів навчання, до яких відносяться: робота в малих групах, 
дискусії, мозкова атака, кейс-метод, симуляції, презентації, 
інсценізації, управлінсько-рольові та ділові ігри тощо. Деякі з 
цих методів досить повно розроблені у відповідній науково-
практичній літературі, а поодинокі тренінги й чисельні 
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семінари допомагають формуванню відповідних навичок та 
вмінь викладачів. Практика ж свідчить, що основна перeшкода 
масового використання активних методів навчання має 
об’єктивний характер для пострадянського простору і 
базується на сталих ментальних і психологічних властивостях 
суб’єктів навчання. 

Формування у студентів соціокультурної компетенції, 
готовності до побудови плідного діалогу, успішного обміну 
інформацією, мовної комунікації передбачає врахування:  
• коефіцієнта інформативності запропонованого для опра-

цювання матеріалу;  
• різних блоків селекції, фільтрації і кодування 

(декодування) інформації у різних учасників навчального 
процесу; 

• прагматичних потреб та їхньої цінності для суб’єктів 
учіння;  

• можливості несприйняття, викликаної різними чинника-
ми, на які неможливо впливати у процесі вивчення мови;  

• рівня емоційного задоволення [317]. 
У практичній діяльності, тобто в процесі навчання 

іноземної мови, основні засади компаративної технології пере-
дбачають: 
• виявлення соціокультурної інформації; 
• поетапне розширення СК знань;  
• пошук спільного й розбіжностей; 
• порівняння стилю спілкування в нашій культурі та в 

інших культурах; 
• стимулювання студентів до виявлення соціокультурної 

інформації; 
• практичне тренування студентів у набутті відповідних 

навичок формального/неформального спілкування; 
• формування у студентів ціннісного ставлення до 

соціокультурної інформації, розуміння важливості СК 
знань і навичок поведінки для міжкультурного 
професійного спілкування й співробітництва.  
Вивчення стану сформованості соціокультурної 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей, проведе-
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не в ході констатуючого етапу дослідження, засвідчило, що, як 
правило, вони мають достатні знання стосовно географії, 
клімату, державного устрою, економіки та сучасної молодіжної 
субкультури країн, мову яких вивчають. Стосовно ж 
історичних подій, культурних явищ, особливостей 
світосприйняття, національних відмінностей різних народів 
знання студентів поверхові, застарілі, не відтворюють зміни в 
сучасному світі, не відповідають сьогоденню. Ще гірше стан 
справ щодо знання сучасних представників культури та науки 
країн, мова яких вивчається: письменників, композиторів, 
політичних діячів, учених, які принесли світову славу своєму 
народові та своїй країні.  

Причиною цього, на нашу думку, є поширена практика 
супроводжувати вивчення країнознавчих тем фактологічним 
матеріалом; при цьому поза увагою викладача залишаються  
історичні події та культурні явища, їх вплив на розвиток нації 
та формування національної самосвідомості. Культура постає 
як перелік дат, в той час як вона покликана впливати на душі та 
почуття студентів, формувати їх внутрішній світ, виховувати 
почуття прекрасного, сприяти залученню до сприйняття кра-
щих витворів світового мистецтва. Як свідчать дослідження 
ІВМ (International Bank Monitoring), студенти пострадянських 
країн перевантажені фактологічними знаннями на рівні 
відтворення, що заважає їм швидко й правильно приймати 
рішення в нестандартних життєвих ситуаціях. У той же час сту-
денти західноєвропейських та американських університетів, не 
володіючи таким обсягом фактологічних знань, як наші студен-
ти, майже на десять пунктів випереджають їх у прийнятті не-
стандартних рішень, оскільки їх привчають до продуктивної 
самостійної роботи, а не до відтворення матеріалу підручників 
чи репродукції вже відомого.  

Тому, на нашу думку, для формування у студентів сучас-
них знань про реалії життя в іншомовних країнах, адекватної 
поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях необхідно пе-
рейти від фактологічного підходу у викладенні знань про 
країну, мова якої вивчається, до ціннісно-орієнтаційного, 
культурологічного підходу, який передбачає розуміння та 
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сприйняття чужої культури, стосунків між людьми, стилів жит-
тя, норм поведінки тощо. 

Узагальнивши результати формування іншомовної СКК 
студентів експериментальних груп першого та другого курсів 
(див. розділ 5), які вивчали англійську мову за програмою, в 
основу якої покладено матеріал соціокультурного спрямування, 
відтворений у навчально-методичному посібнику “English-
Speaking Countries іn Close-up”, та порівнявши їх із результата-
ми студентів у контрольних групах, де вивчення англійської 
мови відбувалось за традиційною програмою і не проводилося 
систематичної цілеспрямованої роботи з формування 
іншомовної СКК, було вирішено продовжити експеримент і 
ввести соціокультурно спрямований спецкурс англійської мови 
для студентів третього/четвертого курсів, які вивчають 
професійну англійську мову. 

У результаті аналізу змісту навчання англійської мови за 
професійним спрямуванням на різних факультетах ми дійшли 
висновку про те, що немає сенсу створювати окремі посібники 
чи методичні рекомендації з соціокультурним наповненням для 
кожної спеціальності: доцільніше виявити спільні теми, які 
вивчаються всіма студентами в курсі професійної англійської 
мови на третьому/четвертому році навчання.  

З’ясувалось, що на цьому етапі оволодіння ІМ студенти 
всіх спеціальностей вивчають матеріал, пов’язаний з 
міжнародною діяльністю: міжнародні фонди, іноземні фірми, 
банки, міжнародні природоохоронні та правозахисні орга-
нізації, послуги, співробітництво з іноземними партнерами то-
що. Студентів учать, як готуватись до інтерв’ю при 
працевлаштуванні на іноземну фірму, писати ділові листи, усно 
спілкуватися з можливими іноземними партнерами, готувати й 
проводити презентації, організовувати переговори, заповнюва-
ти відповідні документи, складати бізнес-плани, резюме, звіти 
й т.ін. Розповіді студентів, які повернулись після стажування в 
зарубіжних країнах, свідчили, що знання соціокультурних 
відмінностей різних народів насправді дуже важливі, оскільки 
без володіння навичками поведінки чи нормами етикету, прий-
нятими, наприклад, у Великій Британії, Німеччині чи США, 
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взаємодія, співпраця може не відбутись або не принести бажа-
них результатів. 

Тому для розширення соціокультурних знань та набуття 
практичних навичок комунікативної поведінки нами було ство-
рено й запропоновано студентам для роботи впродовж одного 
триместру спецкурс з міжнародного менеджменту. Програма 
спецкурсу передбачала вивчення тридцяти тем за шістьома мо-
дулями. Для обслуговування спецкурсу було запропоновано 
навчально-методичний посібник “Social and Cultural Aspects of 
International Management”. Із усіх сфер міжнародної діяльності 
ми вибрали саме менеджмент тому, що кожен студент, з одного 
боку, може стати менеджером різного рівня, а з іншого – кожен 
випускник у своїй професійній кар’єрі може бути підлеглим 
менеджера.  

Посібник “Social and Cultural Aspects of International 
Management”, як і “English-Speaking Countries іn Close-up”, по-
будований на основних засадах компаративної технології, яка 
передбачає: 
• виявлення соціокультурної інформації; 
• поетапне розширення СК знань;  
• пошук спільного й розбіжностей; 
• порівняння стилю спілкування в різних культурах; 
• стимулювання студентів до виявлення соціокультурної 

інформації; 
• практичне тренування студентів у набутті відповідних 

навичок  різних стилів спілкування.  
Наприклад, відомо, що німці перш за все цінують 

пунктуальність, якої нам так не вистачає. Тому на практиці ми 
тренували студентів у своїх відповідях жорстко дотримуватись 
регламенту, вчасно здавати на перевірку письмові роботи, за-
охочуючи їх додатковими балами. 

Зважаючи на економне ставлення англійців до часу й 
простору, студентам пропонувалось написати есе на 100 (200, 
250, …) слів, що спочатку було для них дуже важко, вони не 
звикли економно ставитись до слова та цінувати свій і чужий 
час. І в школі, і на перших курсах університету студентів зазви-
чай учать писати композиції, твори, перекази, в яких вони ви-
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користовують багато художніхж прийомів та фігур мови 
(епітетів, порівнянь, вставних слів), що не відповідає вимогам 
ділового стилю. Виконуючи вправи з нашого посібника, сту-
денти тренувались у заповненні анкет, написанні ділових звітів, 
інструкцій тощо. На заняттях ми тренували студентів у 
підготовці відповідей різними стилями: офіційним/
неофіційним, діловим, літературним, розмовним, публі-
цистичним, мовою рекламних оголошень, комерційних 
проектів тощо. Це виявилось важливим не тільки для тих, хто 
від’їжджає в Америку чи Англію на навчання, як ми передбача-
ли, але й для повсякденного спілкування наших студентів з 
однолітками в Інтернет-чатах та форумах. 

Наведемо приклади текстів, які використовувались для 
збагачення знань студентів експериментальних груп щодо 
пріоритетів менеджерів у різних країнах. 

 
Global management expert, Andre Laurent, describes 

German, British and French managers attitudes to management 
careers as follows: 

German managers, more than others, believe that creativity is 
essential for career success. In their mind, successful managers 
must have the right individual characteristics. German managers 
have a rational outlook; they view the organisation as a co-
ordinated network of individuals who make appropriate decisions 
based on their professional competence and knowledge. 

British managers hold a more interpersonal and subjective 
view of the organisational world. According to them, the ability to 
create the right image and to get noticed for what they do is essen-
tial for career success. British managers view organisations 
primarily as a network of relation-ships between individuals who get 
things done by influencing each other through communicating and 
negotiating. 

French managers look at organisations as an authority 
network where the power to organise and control others comes from 
their position in the hierarchy. French managers focus on the organisation 
as a pyramid of differentiated levels of power. They perceive the ability to 
manage power relationships effectively and to “work the system” as 
critical to their career success. 

 As companies integrate their operations globally, these different 



219 

national approaches can send conflicting messages to success-oriented 
managers. Subsidiaries in different countries operate differently and 
reward different behaviours based on their unique cultural 
perspectives The challenge for today’s global companies is to recognise 
local differences, while at the same time creating globally integrated career 
paths for their future senior executives. 

There is no doubt the new global environment demands more, 
not fewer, globally competent managers. Global experience, rather than 
side-tracking a manager’s career, is rapidly becoming the only route to 
the top.  

 
Компаративна технологія формування соціокультурної 

компетенції, необхідної сьогоднішнім студентам для 
життєдіяльності у полікультурному просторі, передбачає 
запровадження  культурологічного підходу до навчання, 
здатного створити умови для формування у студентів 
розуміння чужої історії, культури, менталітету, виховання їх у 
дусі толерантності до різних стилів життя та світосприйняття, а 
також для подолання культуроцентризму через суб’єкт-
суб’єктне спілкування та перевагу діалогічного мовлення на 
заняттях.  

Експериментальними програмами навчання професійної 
англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей 
МДГУ ім. Петра Могили поряд з розширенням лексичного 
запасу передбачається формування навичок ділового 
спілкування, моделювання співробітництва в усній та 
письмовій формі, проведення конференцій, організація 
інтерв’ю та презентацій, тобто посилення національно-
культурного компонента через створення відповідного 
освітнього середовища, професійно спрямованих навчальних 
ситуацій, наповнення засобів навчання аутентичними 
дидактичними матеріалами: посібниками, відеофільмами, 
тестами, аудіозаписами. Особливу роль у посиленні національно-
культурного компонента відіграє живе спілку-        вання з 
носіями мови: добровольцями Корпусу Миру, професорами 
Фулбрайтівських програм, представниками бізнесових кіл. 

Так, працюючи над темою “Права людини” на факультеті 
політичних наук, викладачі не тільки знайомлять студентів з 
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історією, основними положеннями американської конституції 
та поправками до неї. В процесі роботи над текстом “American 
Beliefs and Values” студенти долучаються до розуміння таких 
американських цінностей, як свобода, індивідуалізм, ідеалізація 
практицизму, волонтерство, мобільність, патріотизм, прогрес, 
“американська мрія”. Зараз до вивчення цієї теми підходять не 
з ідеологічних позицій, а з точки зору загальнолюдських 
цінностей, наповнених конкретним сенсом національних 
відмінностей кожного народу. 

Зміст навчання професійної англійської мови на 
економічному факультеті передбачає складання бізнес-планів 
уявних фірм, заповнення аплікаційних форм, ведення 
документації, організацію рекламних компаній товарів та по-
слуг, проведення презентацій, написання рекомендаційних 
листів, звітів тощо. Але для успішної роботи в цьому напрямку 
необхідно знати “неписані закони” ведення бізнесу в різних 
країнах, особливості національного менталітету та норми 
поведінки, прийняті в даному суспільстві. Наприклад, не зава-
дить знати, що для успішної співпраці з німцями на перше місце 
треба поставити пунктуальність та дотримання протоколу; 
американці зазвичай вірять на слово, але борони вас боже його 
порушити – ви втратите довіру назавжди, до того ж зіпсуєте свою 
ділову репутацію; вони звикли самі за себе платити, тож не по-
збавляйте їх радості відчувати себе незалежними.  

Для порозуміння з представниками арабських країн буде 
корисною демонстрація поваги до старих людей; швейцарцям 
не прийнято дарувати годинники (що так люблять робити у 
нас); французи-співробітники однієї фірми (на противагу аме-
риканцям) ніколи не збираються на свята всі разом: 
керівництво й обслуговуючий персонал святкують окремо 
навіть такі демократичні свята, як Різдво; студенти Оксфорду 
не люблять, коли в їхній присутності хвалять Кембрідж, і навпа-
ки. Уявлення про Америку, яке склалося у багатьох людей під 
впливом бойовиків, вестернів, фільмів жахів, трилерів, знятих у 
Голівуді, не відповідає реаліям життя середнього американця; 
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Таблиця 3.1 
Розбіжності представників різних національностей 

у діловому спілкуванні 

Emotions Decision 
making 

Social 
interaction 

Strategy 

The Japanese 

Emotions are 
valued but must 
be hidden. Self 
cont-rol is highly 
valu-ed: no 
argumenta-tion. 
Respect, pati-
ence, modesty. 

Decisions are 
made by the 
group rather than 
indivi-duals. 

Face-saving is      
very important. 
Choice is often 
made to save 
someone from 
embarrassment. 

To reach agree-
ment in harmony 
and consensus wi
-thout direct 
pressure. This is 
the reason why 
negotiations take 
much longer. 

The Americans 

Emotions are not 
highly valued. 

Team work gives 
input to decision 
makers. 
Decisions are 
made quickly. 

Face-saving does 
not openly 
matter. Choices 
are made on a 
cost/benefit 
basis. Little env 
phasis on status. 

To be strong is 
highly valued. 
Pressure tactics 
are often used. 
Arguments are 
made in an 
impersonal & 
facts based way. 

The Germans 

Suppression of 
personal relation-
ship beneath the 
subject. 

Well prepared 
for negotiations. 
Try to win 
argument before 
it begins. 

They will say 
“NO” if 
necessary. 

Emphasis on 
logic & 
argumentation. 
Often aggressive. 

The British 

Establish social 
relationship. 

Group oriented 
in making 
decisions. 

Semi-formal, 
collaborative. 

To solve the 
problem like 
gentlemen. 
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Emotions Decision 
making 

Social 
interaction 

Strategy 

The British 

Establish social 
relationship. 

Group oriented 
in making 
decisions. 

Semi-formal, 
collaborative. 

To solve the 
problem like 
gentlemen. 

The Russians 

Emotional 
sensitivity is 
highly valued. 

Better discuss 
partner's offers 
than make their 
own. 

Interaction can 
be emotional. 
Strict 
hierarchical rela-
tionships 
between 
superiors and su-
bordinates. 

No risk taking, 
restricted 
initiative. More 
attention to 
general goals & 
less to tactics. 

The French 

Emotional when 
arguing. 

Usually have no 
options. 
Members are 
less indepen-
dent in making 
decisions than 
Ame-ricans. 

Enjoy a warm 
interaction as 
well as lively 
debate. 

To be well 
prepared and win 
intellectual argu-
ment. 

The Arabs 

Focus on the 
person. 

Avoid conflict. 
Never say “NO”. 

Group harmony. 
Much emphasis 
on status. 

To establish trust 
and build 
positive 
atmosphere. 

Закінчення таблиці 3.1 

тож у спілкуванні не спішіть інформувати співбесідників, що 
ви все про їх країну вже знаєте. Американці не розуміють 
нашої прихильності до рідної землі; їхній патріотизм базується 
на гордості своєю вільною, демократичною країною, де більш 
за все цінується свобода. Це й не дивно: в середньому впро-
довж свого життя кожен американець змінює місце проживан-
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ня 11 разів. Для англійців необхідною умовою подальшого 
спілкування є наявність третьої особи, яка представить вас 
потенційному партнерові. В одних країнах прийнято залагод-
жувати суперечні питання по телефону; в інших, наприклад, у 
Єгипті, – тільки в присутності всіх зацікавлених сторін. 

Знання таких особливостей і повага до них набагато 
спрощують налагодження стосунків між народами та країнами. 
Зараз, коли мільйони людей стають суб’єктами міжнародного 
спілкування, учасниками спільних проектів та діяльності, 
виникає необхідність спільно аналізувати проблеми, розробля-
ти практичні рішення, оцінювати результати діяльності, форму-
вати плани. Тому відмова від негативних стереотипів, 
нав’язаних засобами масової інформації та відсутністю доступу 
до першоджерел, сформовані навички комунікативної 
поведінки, фактична готовність до співпраці є запорукою по-
кращання cтосунків нашої країни зі світовим співтовариством, 
відкриває перспективи для вступу України у Всесвітню 
організацію торгівлі та НАТО. Важливу роль у цьому має 
зіграти посилення національно-культурного компонента у 
навчанні іноземної мови.  

Наведемо приклад узагальнення соціокультурних 
розбіжностей представників різних національностей у діловому 
спілкуванні та при вирішенні бізнесових питань. На цьому 
прикладі, взятому з нашого посібника “Social and Cultural 
Aspects of International Management”, студенти в змодельованих 
на основі компаративної технології ситуаціях відпрацьовують 
стратегію поведінки у співпраці з представниками цих культур. 

Після опрацювання цього матеріалу на занятті студентам 
було запропоновано дома продовжити таблицю, віднайшовши 
додаткову інформацію про представників інших культур. 
Виходячи з того, що 91% студентів експериментальних груп 
виконали завдання не тільки з використанням Інтернету, а й із 
залученням текстів німецькою, французькою, польською 
мовами, можна зробити висновок, що у цих студентів 
сформоване ціннісне ставлення до соціокультурної інформації, 
вони вміють її добувати, користуючись різними джерелами, їм 
цікаво представляти одногрупникам інформацію, самостійно 
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добуту й структуровану відповідно до заданих вимог. Це 
свідчить про наявність у студентів експериментальних груп 
внутрішньої мотивації до оволодіння соціокультурними 
знаннями. 

Студенти контрольних груп, вивчаючи професійно 
спрямовану англійську мову за традиційними програмами та 
користуючись стандартними посібниками, виконали це 
завдання формально, представивши додаткову інформацію 
тільки з російськомовних підручників. 

У вищих навчальних закладах нефілологічного профілю 
іноземної мови навчаються дорослі люди, які вже мають 
певний мовний досвід: вивчали ІМ впродовж щонайменше 
п’яти років у школі. Внутрішня мотивація студентів-
нефілологів спрямована, перш за все, на оволодіння 
професійними знаннями за обраним фахом, а вже потім – всіма 
іншими науками гуманітарного циклу, куди включено й ІМ. 
Виходячи з цього, слід зауважити, що заняття з ІМ мають шанс 
бути ефективними, якщо вони вписуються в загальну картину 
особистісних інтересів і життя студента. Тому в навчанні ІМ 
треба враховувати психологічні й соціальні чинники, які впли-
вають на процес вивчення мови в дорослому віці. 

Зазвичай у вищому навчальному закладі іноземної мови, 
як і всіх інших академічних дисциплін, навчають за 
відповідними підручниками та посібниками. Але відомо, що 
жоден з них не встигає за швидкозмінюваними подіями реаль-
ного життя. Матеріал, викладений навіть у найкращому 
підручнику, поступово втрачає свою актуальність, стає 
застарілим і вже не таким цікавим. Тому виникає потреба в 
залученні до навчального процесу засобів масової інформації 
як таких, що  найоперативніше реагують на зміни в будь-якій 
сфері життя, найповніше віддзеркалюють сьогодення, містять 
матеріали, які спонукають до дискусії, сприяючи формуванню 
та розвитку комунікативної компетенції студентів, що 
складається з мовної, мовленнєвої та соціокультурної 
компетенцій.  
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У методиці навчання іноземних мов використання 
засобів масової інформації (ЗМІ) як навчально-дидактичного 
матеріалу активізувалося з 60-х років ХХ ст. Було видано низку 
посібників “по роботі з газетою”, автори яких, як відмічає 
Г.В.Онкович, “не вважали за методично доцільне пов’язувати 
масовокомунікаційний матеріал із тематикою основного 
підручника; не враховувались соціопсихологічні особливості 
студентів, не виділялись видання і передачі, через позиції яких 
у студентів формувалось би довірливе ставлення до ЗМІ 
засвоюваної мови та до народу – носія цієї мови” [280, с. 14]. 
Найбільш популярними жанрами, до яких звертались автори 
таких посібників, були жанри офіційної інформації, що не мог-
ло викликати у студентів інтересу до читання періодичних ви-
дань іноземною мовою в силу багатьох причин. По-перше, в ті 
часи студенти мали доступ тільки до заідеологізованих газет 
“Morning Star”, “Neues Leben” чи “L’Humanite”, сухі, 
ідеологічно односторонні матеріали яких аж ніяк не сприяли 
підвищенню інтересу до читання аутентичних видань. По-
друге, основним завданням вищих навчальних закладів 
нефілологічного профілю було навчити студента читати й пере-
кладати газетні тексти: про формування комунікативної 
компетенції тоді мова не йшла, оскільки держава не була 
зацікавлена в тому, щоб випускники нефілологічних 
спеціальностей володіли іноземною мовою на рівні розуміння, 
спілкування й продукування власного висловлювання. По-
третє, не  розглядались як навчальні галузеві фахові видання, 
значення яких у розширенні професійної компетенції 
майбутніх спеціалістів важко переоцінити: залучення їх до нав-
чального процесу значно посилило б мотивацію вивчення ІМ 
студентами-нефілологами. 

Наприкінці минулого століття робота із ЗМІ на заняттях з 
ІМ почала поступово витіснятись інформаційними 
технологіями, зорієнтованими в основному на використання 
комп’ютерів у навчальному процесі. Згодом стало зрозуміло, 
що застосування комп’ютерної техніки при вивченні ІМ більш 
ефективне для самостійної роботи студентів у позааудиторний 
час. На аудиторних заняттях ніхто і ніщо не в змозі замінити 
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викладача, оскільки час заняття обмежений, здібності й 
мотивація до опанування ІМ у всіх студентів різні, а навчити 
мови треба всіх. 

Питання використання ЗМІ в навчанні ІМ порушувались 
у дослідженнях В.Г.Костомарова, Г.Д.Томахіна, Г.В.Онкович, 
О.А.Сербенської та інших учених і методистів. В основному 
вони стосувались навчання іноземної мови майбутніх філологів 
(Н.І.Гез, В.Г.Костомаров, С.Ю.Ніколаєва, Г.В.Рогова) чи нав-
чання російської (української) мови іноземних студентів 
(Г.В.Онкович, З.Ф.Донець, Н.М.Філіпова та ін.). 

Робота з матеріалами ЗМІ забезпечує збагачення пам’яті 
новими поняттями, новими словами, закріплення, осмислення й 
систематизацію раніше здобутих знань. Це також може бути 
ознайомлення з неологізмами (їх особливо багато у мові ЗМІ), 
діалектизмами, архаїзмами тощо, спостереження над 
синонімічними властивостями мови, вивчення художніх мов-
них засобів, особливостей стилю. Така навчально-розумова ро-
бота дає багато варіантів для педагогічної творчості. Через 
комунікаційні джерела ЗМІ здобувають визнання і впроваджу-
ються в життя  явища політики, економіки, культури й т.ін., до 
того ж мова ЗМІ відтворює “мовний смак епо-
хи” (В.Г.Костомаров), стає “естетичним стереотипом ча-
су” (О.А.Сербенська) [280, с. 8]. 

Останнім часом ЗМІ називають “четвертою владою”, що 
свідчить про їх величезний вплив на формування смаків і упо-
добань людини, її переконань, пріоритетів і навіть способу 
життя. Тож ігнорування використання матеріалів ЗМІ в 
навчанні ІМ та формування СКК студентів на користь звернен-
ня тільки до комп’ютерних інформаційних технологій не мож-
на вважати виправданим. Якщо методика навчання ІМ хоче йти 
в ногу з розвитком інноваційних освітніх технологій, то най-
кращим способом досягти цього ми вважаємо розумне 
поєднання використання матеріалів ЗМІ та комп’ютерної 
техніки: дуже часто студенти знаходять останні новини на 
Інтернет-сайтах відомих газет, а телепередачі дають електрон-
ну адресу своїх редакцій, що робить інформацію доступною 
для всіх, хто вміє користуватись Інтернетом, і в будь-який час. 
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До того ж поєднання ресурсів ЗМІ з комп’ютерними 
технологіями та іншими засобами навчання створюють широке 
освітнє середовище, що сприяє утриманню інтересу до вивчен-
ня ІМ, створює умови для самореалізації студента, підвищує 
віру у власні сили й можливості опанувати ІМ.  

Для того, щоб виховати в особі студента постійного спо-
живача інформації з іншомовних масовокомунікаційних дже-
рел, треба проводити систематичну й цілеспрямовану роботу з 
урахуванням таких умов:  
• актуальні матеріали ЗМІ повинні розглядатись у 

комплексі з іншими навчальними матеріалами, щоб за-
безпечити комплексність і циклічність у вивченні тієї чи 
іншої теми;  

• до навчально-виховного процесу повинні залучатись мате-
ріали з усіх доступних студентам ЗМІ будь-якою мовою; 

• у процесі навчання ІМ треба враховувати адресат, його 
майбутню спеціальність, рівень володіння мовою на кож-
ному етапі її вивчення. 
У нашому дослідженні ми виходили з того, що залучення 

до навчання іноземної мови масовокомунікаційних джерел 
підвищує мотивацію опанування соціокультурними знаннями, 
стимулює мовленнєву діяльність, спонукає студентів до розши-
рення власної іншомовної СКК та вивчення мови. 

Для утримання інтересу студентів до використання 
матеріалів ЗМІ у вивченні ІМ до занять мають бути залучені 
періодичні видання, радіо та телепередачі, що відповідають 
запитам і потребам молоді, задовольняють інформаційні 
інтереси студентів, відповідають рівневі мовної підготовки на 
кожному етапі вивчення ІМ. 

Структура заняття з використанням ЗМІ має бути адек-
ватною його типу й відрізнятись від інших занять за методикою 
його проведення. Використання матеріалів ЗМІ має носити сис-
темний характер і відповідати основним дидактичним та мето-
дичним принципам. Зміст роботи із ЗМІ на заняттях з ІМ пови-
нен сприяти формуванню й розвитку не тільки соціокультурної 
компетенції, але й інших компетенцій (мовної, мовленнєвої, 
загальнонавчальної) у комплексі. 
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Метою звернення до компаративної технології під час 
роботи з використанням ЗМІ є порівняння норм комунікативної 
поведінки, правил етикету, прийнятих у різних спільнотах, рис 
національного характеру, менталітету, стилів життя, вірувань, 
уподобань, пріоритетів народів, мова яких вивчається, не для 
того, щоб з’ясувати, чия культура чи менталітет краще. Наша 
мета – на прикладах показати студентам, що, крім нашої рідної, 
існує багато інших культур, кожна з яких робить свій внесок у 
скарбницю світової культури, і всі вони мають рівні права на 
існування й розвиток. Засоби масової інформації, наближаючи 
нас до інших культур, допомагають позбавитись негативних 
стереотипів, упереджень, невиправданих підозр і в такий спосіб 
сприяють усвідомленню несхожості, розбіжностей різних куль-
тур, які не повинні призводити до конфліктів. Нам належить 
жити, працювати й розвиватись у полікультурному просторі, і 
студенти мають бути готовими до цього. 

Щодо видів роботи на заняттях, то тут слід зауважити, 
що репродуктивні види (переказ змісту статті чи просто пере-
клад) студентам не цікаві: вони віддають перевагу обговорен-
ню, дискусії, рольовим іграм, презентаціям, проведенню прес-
конференцій, брифінгів та іншим видам групової та 
інтерактивної діяльності. Робота з матеріалами ЗМІ створює 
умови для навчання студентів працювати в команді, що 
виявляється досить складно, коли студент, який краще за інших 
знає мову, намагається відповідати “за всіх”, не даючи змоги 
слабкішим студентам озвучити свої думки, судження, спостере-
ження і в такий спосіб покращити власну іншомовну 
компетенцію. 

Для визначення ролі й місця ЗМІ в навчанні англійської 
мови студентів – майбутніх економістів, екологів, правників, 
соціальних працівників та політологів – ми проаналізували часто-
ту використання аутентичних періодичних видань на заняттях. 
Виявилось, що найчастіше до використання матеріалів ЗМІ звер-
таються викладачі англійської мови, які працюють на факультеті 
політичних наук (36% аудиторних занять – перше місце).            
Це цілком зрозуміло з огляду на те, що саме преса та телеба-
чення найоперативніше висвітлюють політичні події в світі, в 
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країні, мова якої вивчається, та в Україні. На заняттях студенти 
працюють з газетами “Digest for Learnеrs of English”, “Kyiv 
Post”, “Odesa Post”, часописами “Newsweek”, “USA Today”, 
“The Economist” та ін. При цьому робота не обмежується чи-
танням чи перекладом окремих статей: викладачі пропонують 
студентам здебільшого аналітико-пошукові, продуктивні зав-
дання, часто організовують дискусії, обговорення змісту 
публікації, створюють ситуації, коли студенти мають змогу ви-
словити свої думки, дати власну оцінку подіям та вчинкам ок-
ремих політиків, державних діячів тощо. Такі види роботи до-
вели свою актуальність у період виборів президента в США та 
в Україні, виборів до Верховної Ради та місцевих рад. Завдяки 
тому, що Україна вже півтора року знаходиться у стані перма-
нентних виборів, студенти-політологи мали добру нагоду роз-
ширити не тільки свій вокабуляр з політичної лексики, а й на-
бути соціокультурних знань як про англомовні країни, так і про 
нашу країну. Наприклад, при вивченні тем “Конституція як ос-
новний закон держави” чи “Права людини” до занять залуча-
лись головним чином саме матеріали періодичної преси, 
спеціально відібрані й структуровані викладачами: це допома-
гало зробити заняття цікавими, живими, корисними як з точки 
зору формування СКК, так і фахової підготовки студентів-
політологів.  

На другому місці у використанні ЗМІ в навчанні 
професійно спрямованої англійської мови студенти факультету 
економічних наук 23% навчального часу на заняттях з ІМ 
присвячені роботі з пресою. Вони часто працюють з матеріалами 
газет ”The Financial Times”, “Галицькі контракти”, 
“Комерсант”, журналів “The Economist”, “Finance”, 
“Євробюлетень” та ін. Ці видання слугують не тільки джерелом 
професійної інформації, але й публікують багато матеріалів 
соціокультурного спрямування: про стилі спілкування в різному 
мовному оточенні, про культурологічний компонент Business 
English, національні особливості ефективного менеджменту, кор-
поративну культуру, соціальні преференції в різних сферах 
економічної та фінансової діяльності.  
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Надзвичайно цікаво працюють з матеріалами ЗМІ студен-
ти спеціальності “соціальна робота”. Переважна більшість 
студентів цієї спеціальності – випускники сільських шкіл, які, 
навчаючись у школі, не мали доступу до живої інформації з 
аутентичних англомовних видань, тому сама можливість по-
тримати в руках газету чи журнал, які читають носії мови, для 
них слугує стимулом до вивчення англійської мови (як прави-
ло, їхні знання англійської мови на початок навчального року в 
університеті дещо нижчі в порівнянні із знаннями випускників 
міських шкіл). Але завдяки цілеспрямованій та наполегливій 
роботі до кінця другого року навчання знання випускників 
міських та сільських шкіл у більшості випадків вирівнюються. 

Наведемо приклад роботи над темою “Жінка в сучасному 
суспільстві”. Цикл занять починався з опрацювання статті “The 
Trouble with Women” з журналу “English Express” (№2, January 
15, 2005). Після її обговорення на наступному занятті студен-
там запропонували статтю “10 помилок, які роблять жінки при 
працевлаштуванні” з українського видання “Комерсант”. 
Зміст публікації викликав жваву дискусію: студенти наводили 
приклади дискримінації жінок з інших ЗМІ, розповідали про 
свої сім’ї, аналізували рекламні оголошення щодо працевлаш-
тування з місцевих газет. Далі звернулись до статті “Женщина-
руководитель: профессионал или любитель?” (“Большая пере-
мена”, №2, 15.02.2006). Для самостійної роботи вдома студенти 
отримали публікацію з серії “Шлях до успіху” – “Margaret 
Thatcher: Per Aspera ad Astra”. Наступне заняття було присвя-
чене дискусії на тему “Ця сильна “слабка” стать”, де студенти 
мали змогу висловити свої власні думки щодо ролі й місця 
жінки в сучасному суспільстві. Стаття “Women in Language” 
спонукала студентів до засудження дискримінації жінок за ста-
тевим принципом: у статті наведено приклади з англомовних дже-
рел, які свідчать про переважне використання займенників 
чоловічого роду для означення якостей, притаманних як 
чоловікам, так і жінкам. Домашнім завданням було написати твор-
чу роботу на тему “Жінка в сучасному суспільстві”. Такий цикл 
занять на тему, близьку студентам і пов’язану з їхніми 
професійними інтересами, виявився дуже плідним: студенти 
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приносили на заняття додаткові матеріали, знайдені ними в 
Інтернеті, вирізки з газет і журналів про успішних жінок та їх 
шлях до успіху. Найбільше матеріалів зібрали про Юлію Тимо-
шенко. 

Анкетування (суб’єктивне оцінювання) та тестування 
(об’єктивне оцінювання) студентів експериментальних та кон-
трольних підгруп за критеріями, до яких нами віднесено: 
ціннісне ставлення студентів до СКК інформації; свідомість у 
використанні СКК знань; гнучкість навичок використання СКК 
знань; стійкість використання сформованих СКК знань та нави-
чок – засвідчило, що в експериментальних підгрупах, де до нав-
чання ІМ систематично залучались матеріали ЗМІ, 
соціокультурні знання студентів на 12,5% вище в порівнянні зі 
знаннями студентів контрольних підгруп. Водночас гнучкість 
навичок вживання СКК термінів відрізняється лише на 5,2%, 
що дозволяє зробити висновок: саме формуванню практичних 
навичок на основі отриманих СКК знань слід приділяти більше 
уваги на заняттях. 

Проаналізувавши можливості ЗМІ у формуванні СКК 
студентів нефілологічних спеціальностей та результати прове-
деного експериментального дослідження, можна зробити 
загальні висновки. 
1. Залучення через масовокомунікаційні канали знань 

культурологічних та фахових дисциплін на заняттях з ІМ 
підвищує мотивацію навчання мови та розширення СКК 
студентів-нефілологів, створює широке освітнє середови-
ще, допомагає утримувати у студентів стійке позитивне 
ставлення до вивчення ІМ. 

2. У зв’язку із зростанням ролі ЗМІ в житті суспільства 
виникає потреба ширше використовувати їх матеріали як 
навчальні. ЗМІ як явище національної культури, як дже-
рело краєзнавчих, лінгвокраїнознавчих та соціо-
культурних знань виступають мовними стимуляторами, 
сприяють розширенню мовної, культурологічної, 
професійної та соціокультурної компетенцій споживачів 
інформації з масовокомунікаційних джерел. 
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3. Активне залучення до навчального процесу матеріалів 
ЗМІ іноземною мовою не лише стимулює мовлення й 
розширює межі культурної пам’яті студента, а й 
допомагає долати мовний та психологічний бар’єри, 
орієнтуватись у суспільно-політичних процесах країни, 
мова якої вивчається. 

4. У процесі роботи із ЗМІ слід звертатись до таких видів 
комунікативної діяльності, які б сприяли не тільки нако-
пиченню СКК знань, а й цілеспрямованому формуванню 
навичок використання отриманих знань у практиці 
іншомовного спілкування. 
Необхідною умовою формування соціокультурної 

компетенції поряд із запровадженням культурологічного 
підходу та зверненням до компаративної технології навчання є, 
на нашу думку, оновлення програм та навчальних планів, ство-

Country Custom Country Custom 

In Australia People don’t 
leave tips in 
restaurants 

In New 
Zealand 

People usually 
pay for their 
own meals in 
restaurants 

In Brasil People don’t go 
to bed till very 

late 

In Spain People are late 
for most 

appointments 
In Britain People don’t 

smoke in a 
friend’s home 
without asking 

In Sweden People arrive 
on time for 

most 
appointments 

In Canada People  go to 
bed fairly early 
on weekdays 

In Turkey People smoke 
almost 

anywhere they 
like 

In Egypt People allow 
their hosts to 
treat them to 

meals in 
restaurants 

In the USA People leave 
tips of 15%-
20% in most 
restaurants 

Таблиця 3.2 
Contrasting customs in different countries 
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рення нового покоління підручників та навчальних посібників, 
які базуються на культурологічному підході до вивчення 
іноземної мови та містять окремі блоки соціокультурної 
інформації (розмовні формули, звороти, ідіоматичні вирази, 
короткі діалоги повсякденного характеру тощо). Цінною для 
студентів буде також наявність у підручниках з іноземної мови 
країнознавчого словника-довідника, який містить пояснення 
іншомовних реалій, що робить їх доступними для тих, хто 
вивчає дану мову, розширює їх світогляд та сприяє утриманню 
інтересу до вивчення мови. Найбільшу зацікавленість викликає 
у студентів стисла інформація, представлена у вигляді 
порівняльних таблиць, рисунків, схем тощо. 

Наведемо приклад використання компаративної технології 
формування іншомовної СКК, взятий із нашого посібника “Social 
and Cultural Aspects of International Management”: 

 
Завдання 1. Read the information about the different 

customs and find five pairs of countries with contrasting customs.  
Завдання 2. Compare the Ukrainian people’s behaviour in the 

situations mentioned above. How are national mentality and life styles 
reflected in people’s behaviour? (use the situations from the chart).  

У зв’язку з запровадженням компаративної технології 
формування СКК змінюються і види роботи на заняттях. Ми 
пропонуємо взяти за основу аутентичні тексти, розробити 
дискусійні питання за їх змістом, визначити теми для 
обговорення таким чином, щоб вони були пов’язані з побутом, 
дозвіллям, сімейним життям, цінностями та звичками народу, 
мова якого вивчається. Доцільним, на нашу думку, є постійне 
порівняння існуючих реалій за рубриками: у їхній культурі – у 
нашій культурі. Це дасть змогу кожному студентові відчути 
себе часткою свого народу, носієм певної культури і, таким 
чином, сприятиме вихованню патріотизму. Цікавою може бути 
робота з прислів’ями, ідіомами, сталими виразами, оскільки 
вони відображають менталітет та цінності народу, що їх 
створив. Як показала практика, ефективними в плані 
формування соціокультурної компетенції студентів є також 
інтерв’ю, case study, пошук додаткової інформації, написання  
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листів та есе. Всі види роботи повинні супроводжуватись де-
тальними інструкціями щодо їх виконання.  

Наведемо приклади спрямування існуючого програмного 
матеріалу на формування соціокультурної компетенції 
студентів першого курсу. В рамках теми “Character and 
Personality” студенти вивчають не тільки загальні (позитивні та 
негативні) риси характеру людини, а й працюють над аутентич-
ними текстами, які відображають вірування та шкалу цінностей 
англійців: An Average Englishman, Home, A Friend in Need, чи 
американців: Freedom, Individualism, Idealizing what is Practical, 
Psychology  of Abundance, Mobility, Equal Opportunities, 
Progress, American Dream. Ідіоми на зразок “a coach 
potato” (людина, яка мало рухається, марнує час на дивані пе-
ред телевізором) чи “a stuffed short (пихата нікчема)”, які наво-
дяться у багатьох американських підручниках для характери-
стики негативних персонажів, також допомагають краще 
зрозуміти, що насправді американці цінують в людях. Визна-
чаючи пріоритети в житті англійців, студенти роблять виснов-
ки, відповідаючи, наприклад, на питання: “Чому у британців 
так багато прислів’їв зі словом home?” (Home, sweet home; East 
or West, home is best;  My home is my castle, There is no place like 
home etc.). 

У ході роботи над темою “Holidays” студентів знайом-
лять не тільки з офіційними державними святами країн, мова 
яких вивчається. Велику зацікавленість викликають у нашої 
молоді неформальні народні святкування: Hallowe’en, Bonfire 
Night, St.Valentine’s Day. Студенти за власною ініціативою 
виготовляють костюми, прикрашають приміщення 
традиційною атрибутикою, влаштовують вечірки. На нашу 
думку, це є підтвердженням та демонстрацією їхнього 
позитивного ставлення до культури народів, мову яких вони 
вивчають. 

Таким чином, запровадження культурологічного підходу 
до оволодіння іноземною мовою та розробка на його основі 
компаративної технології навчання сприяють формуванню 
соціокультурної компетенції студентів та створюютьумови для 
реалізації принципу комунікативної спрямованості навчання, 
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що визнано сьогодні вимогою часу. Постійний інтерес до 
іноземної мови та сформована соціокультурна компетенція  
закладають основу повноцінного життя та діяльності майбутніх 
фахівців у полікультурному просторі, в подальшому 
допоможуть їм реалізуватись як особистостям.  

Висновки 
Розробка нових технологій формування іншомовної 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


