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4.3. Специфіка формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей у процесі 
вивчення англійської мови 

для професійного спілкування 
 

Процес формування соціокультурної компетенції з 
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей 
університетів має свої специфічні особливості і тому потребує 
окремих досліджень. З точки зору методики, педагогіки, 
психології, лінгвістики та суміжних наук дана проблема 
вивчалась Г.Г.Крючковим [215], Е.В.Лузік [235], 
В.А.Семиченко [320], І.Г.Тараненко [355], О.Б.Тарнопольським 
[351, 353], С.Г.Тер-Мінасовою [501], Л.І.Морською [260; 261], 
С.Г.Заскалєтою [164] та іншими вченими. Однак, зважаючи на 
глобалізаційні та міграційні процеси й залучення все більшої 
кількості спеціалістів – випускників університетів до 
налагодження міжнародних зв’язків, це питання не може 
вважатись вичерпаним.  

Зміни у структурі міжнародних відносин сприяли 
переосмисленню мети вивчення іноземних мов, формуванню 
додаткової мотивації до оволодіння англійською мовою як 
засобом міжнародного спілкування. Відповідні зміни відбулися 
і в лінгвістичних та соціально-психологічних концепціях, що 
лежали в основі навчання англійської мови.  

Згідно із Стратегією навчання іноземних мов в Україні, 
сформульованою Інститутом філології КНУ ім.Тараса Шевчен-
ка, комунікативна здатність людини поряд з мовною, 
мовленнєвою, дискурсивною та стратегічною компетенціями 
грунтується також на соціокультурній та соціолінгвістичній 
компетенції: маються на увазі  “знання, уміння використовува-
ти у спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні і 
соціолінгвістичні реалії” [215]. Дане положення розпов-
сюджується не тільки на студентів філологічних та взагалі 
гуманітарних спеціальностей; воно зобов’язує викладачів 
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іноземної мови всіх рівнів приділяти більше уваги не заучуван-
ню правил, а ознайомленню студентів з реаліями життя, норма-
ми комунікативної поведінки представників нації, мова якої 
вивчається, що створює підгрунтя для спілкування та сприяє 
кращому взаєморозумінню.  

Виходячи з того, що сучасна концепція іншомовної 
освіти базується на інтегрованому навчанні мови та культури 
країн, мова яких вивчається, на діалозі рідної та іноземної куль-
тур, та зважаючи на те, що мета такої освіти (за визначенням 
Ю.І.Пассова) – навчання мови через культуру, культури через 
мову, формування homo moralis: людини із совістю, що 
розрізняє добро і зло, має високі стійкі моральні орієнтири, 
якими  вона керується у своїй діяльності [287], необхідно 
здійснювати формування   соціокультурної компетенції студен-
та в поєднанні з його загальнокультурним розвитком.  

Спостереження, власна викладацька практика та 
анкетування студентів нефілологічних спеціальностей 
дозволяють зробити узагальнення, що специфічними в процесі 
формування  їхньої соціокультурної компетенції у порівнянні зі 
студентами філологічних чи технічних спеціальностей є такі 
загальні особливості:  
• необхідність наявності позитивного ставлення до вивчен-

ня англійської мови; 
• розвиток культури спілкування як іноземною, так і 

рідною мовами; 
• визнання необхідності вивчення англійської як мови 

міжнародного спілкування; 
• складнощі у запровадженні культурологічного підходу до 

вивчення мови, зумовлені обмеженістю кола інтересів 
багатьох студентів; 

• подолання невпевненості у власних можливостях 
розуміти іноземну мову на слух та адекватно реагувати 
на почуте; 

• побоювання зробити помилку та бути неправильно 
зрозумілим; 

• наявність негативних стереотипів щодо норм поведінки 
та загальної характеристики окремих націй. 
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Слід зазначити, що, окрім загальних особливостей, харак-
терних для всіх студентів-нефілологів, представники кожної 
окремої спеціальності мають свої, притаманні тільки їм, 
особливості. Тому в навчанні професійно спрямованої 
англійської мови та в процесі формування іншомовної соціо-
культурної компетенції необхідно враховувати психологічні, 
педагогічні та організаційно-технологічні засади організації 
навчального процесу на різних факультетах. 

Так, студенти економічних спеціальностей звикли до 
презентації навчального матеріалу не тільки вербально, але й за 
допомогою таблиць, схем, діаграм, математичних викладок то-
що. Це цілком зрозуміло, оскільки в опануванні фахових 
дисциплін вони зазвичай звертаються саме до таких засобів 
навчання. Домашні завдання вони часто готують у вигляді зве-
дених таблиць чи графіків. Соціокультурний компонент 
англійської мови для бізнесу, менеджменту та ділового 
спілкування передбачає знання норм етикету, правил 
комунікативної поведінки, дотримання міжнародних стандартів 
в оформленні документів, уміння вести телефонні розмови, ро-
бити записи тощо. Тому викладачам англійської мови, які пра-
цюють на економічному факультеті, доводиться відбирати та 
структурувати навчальний матеріал відповідно до запитів 
студентів, що потребує додаткових знань, навичок та витрат 
часу. 

Для студентів факультету політичних наук характерною є 
психологічна схильність до висловлювань полемічного харак-
теру, деяка розмитість формулювань, намагання уникнути 
точної відповіді на поставлене питання. Викладачі англійської 
мови, які працюють на цьому факультеті, мають постійно дбати 
про формування у майбутніх політологів навичок аналітичного 
мислення для виявлення сутності політичних подій, їх 
співставлення й узагальнення, прогнозування можливих 
наслідків тощо. На перше місце виходить необхідність форму-
вання у студентів широкого світогляду, розуміння 
взаємозв’язку політичних подій у глобальному масштабі. Сту-
денти-політологи часто звертаються до інформаційних 
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технологій, мережі Інтернет, оскільки матеріали на веб-сайтах 
оновлюються набагато швидше, ніж висвітлюються в 
підручниках чи посібниках. Звернення до таких матеріалів 
потребує постійного розширення професійного вокабуляра як сту-
дента, так і викладача, тому що в Інтернет-мережі  неологізми та 
нові словосполучення з’являються раніше, ніж у найсучасніших 
словниках. На факультеті політичних наук у навчанні англійської 
мови викладачі часто використовують газетні та журнальні статті 
чи коментарі як англійською, так і  рідною мовою, що також 
потребує від викладача володіння фактичним матеріалом та 
відповідною лексикою. Політичне життя суспільства нерозривно 
пов’язане з соціальним та культурним життям, тому 
соціокультурні аспекти професійно спрямованої англійської мови 
знаходять відображення в знайомстві з різними політичними уст-
роями англомовних країн, стилями проведення переговорів, 
міжнародних зустрічей, форумів, дотриманням протоколу, ро-
ботою міжнародних організацій тощо. 

Студенти юридичного факультету відрізняються 
схильністю до точних формулювань, обгрунтованості вислов-
лювань. Вони зазвичай не вірять на слово, вимагаючи вказати 
джерело інформації. У їхніх відповідях англійською мовою 
майже відсутні якісні епітети, вільні порівняння, гіперболи чи 
інші фігури мови. Майбутні правознавці часто оперують факта-
ми, почерпнутими з американських детективних фільмів, які не 
завжди відповідають дійсності, тому викладач англійської мови 
має докладати чимало зусиль для формування у них критично-
го мислення й адекватного ставлення до того, що показують на 
екрані. Соціокультурний компонент англійської мови юридич-
ного спрямування не обмежується кількісними показниками (в 
США, наприклад, на кожні 440 громадян припадає 1 юрист, в 
той час як в Україні – 1 правознавець на 10000 осіб); прості 
мешканці США чи Канади звертаються до суду для вирішення 
спірних питань у 44 рази частіше, ніж у нашій країні. Верхо-
венство закону в західних демократіях є нормою існування 
суспільства, в той час як в Україні спостерігається повна знева-
га до закону, вирішення питань відбувається “по понятиям”. 
Порівнюючи на основі компаративної технології норми права в 
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англомовних країнах і в Україні, студенти вчаться відбирати, 
співставляти, сортувати, узагальнювати необхідну інформацію 
й робити відповідні обгрунтовані висновки. У них формуються 
навички критичного оцінювання ситуації, прогнозування мож-
ливих наслідків вирішення справи, відповідального ставлення 
до прийняття рішень. 

Майбутні екологи більше, ніж студенти інших 
спеціальностей, працюють з документами міжнародних 
організацій, написаними англійською мовою. Тексти таких 
документів зазвичай не персоніфіковані, сама мова переванта-
жена пасивними конструкціями, що викликає у студентів певні 
труднощі при перекладі. Соціокультурні аспекти професійної 
діяльності майбутніх екологів пов’язані із знанням і дотриман-
ням міжнародних норм співробітництва у сфері захисту навко-
лишнього середовища, вміннями вести відповідну 
документацію англійською мовою, з готовністю до про-
фесійного спікування з зарубіжними колегами тощо. 

Студенти спеціальності “соціальна робота” відрізняються 
тим, що не розуміють корінних відмінностей в організації 
соціальної служби в англомовних країнах і в Україні, які поля-
гають у тому, що в західноєвропейських державах, США та 
Канаді соціальний захист населення давно сприймається як до-
бре відпрацьована система надання допомоги знедоленим і 
підтримки незаможних верств населення чи людей з особливи-
ми потребами. Більшість студентів ставляться до своєї 
майбутньої професії дещо відсторонено, не переймаючись тим, 
що їм доведеться практично спілкуватися з різними неблагопо-
лучними людьми, надавати їм реальну допомогу. Психологічно 
вони не готові до виконання своїх професійних обов’язків, то-
му на заняттях з англійської мови викладачі цілеспрямовано 
добирають для опрацювання тексти, в яких описані реальні ви-
падки з життя знедолених дітей, людей похилого віку чи осіб з 
обмеженими можливостями, які викликали б у студентів 
співчуття, бажання допомогти, захистити. В методичному 
плані на заняттях переважають такі види роботи, як кейс-
метод, обговорення, ситуативні діалоги, робота в групах. 
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Досліджуючи взаємозв’язок сформованості іншомовної 
СКК студентів з позицій їхньої фахової підготовки, ми шукали 
в начальному процесі  такі точки дотику, які дозволили б вия-
вити, в якій сфері майбутньої професійної діяльності кожного 
студента-нефілолога йому найбільше будуть потрібні знання 
соціокультурних особливостей представників різних націй та 
навички комунікативної поведінки в різному мовному 
середовищі. 

У ході проміжного анкетування, аналізу творчих робіт 
студентів, написання ними бізнес-планів, заповнення анкет, 
спостереження за рольовими іграми дають підстави стверджу-
вати, що переважна більшість студентів нефілологічних 
факультетів МДГУ ім. Петра Могили, які брали участь в 
експерименті, в майбутньому бачать себе не рядовими служ-
бовцями, виконавцями чужої волі, “підлеглими”, а, щонаймен-
ше, провідними спеціалістами, керівниками підрозділів, голов-
ними бухгалтерами, одним словом, менеджерами різного рівня, 
представниками управлінського корпусу. 

Наразі ж у нашому суспільстві панує думка про те, що 
Україні бракує ефективних менеджерів у всіх сферах 
діяльності, починаючи від верхніх ешелонів влади до 
управління підприємствами, фірмами, іншими закладами. 

Відомо, що управлінська діяльність перш за все 
пов’язана з прийняттям рішень. Прийняття рішень у роботі з 
іноземними партнерами вимагає знання соціокультурних особ-
ливостей регулятивного стилю. Проаналізувавши дослідження 
стилів ПР, запропоновані зарубіжними вченими (В.Кюмар, 
Дж.Крумбольтс, К.Альбрехт), ми зупинились на визначенні 
регулятивного стилю, яке наводить В.В.Кочетков: ”Під регуля-
тивним стилем мається на увазі сукупність внутрішніх характе-
ристик механізму прийняття рішень, які зовнішньо стійко про-
являються в рішенні задач різних класів і рівнів протікання 
психічних процесів. Основним стійким  параметром регулятив-
ного стилю є робота операторів перекодування об’єктивних 
цінностей і ймовірностей у суб’єктивні. Роботу операторів ви-
значають особливості механізму прийняття рішень, що поляга-
ють у рівні розвитку регулятивної підсистеми, характеристика-
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ми якої слугує рівень її інтегрованості й структурування” [204, 
с. 161]. 

Передумовою входження України до єдиного 
Європейського освітнього простору є реалізація системою 
вищої освіти України ідей Болонського процесу, впровадження 
європейських норм і стандартів в освіті. У зв’язку з процесом 
європейської інтеграції в державі розроблені та прийняті захо-
ди щодо реалізації Болонської декларації в системі вищої 
освіти і науки України на 2004-2005 роки. Одним із завдань є 
“удосконалення системи забезпечення якості освіти”; у змісті 
завдання наголошується на необхідності ”вивчити питання про 
управління якістю освіти” [47].  

Питання управління досліджувались А.Н.Волковським, 
О.Н.Гавриш, М.Г.Захаровим, К.І.Золотарь, О.І.Ільїнською, 
В.А.Караковським, М.І. Кондаковим та ін. Вивчивши 
літературні джерела вітчизняних і зарубіжних авторів та 
державні документи, ми виокремлюємо характерні тенденції 
розвитку управління, врахування яких є необхідним у процесі 
навчання іноземної мови студентів-нефілологів:  
• запровадження нової етики управлінської діяльності, що 

базується на принципах взаємоповаги;  
• посилення уваги до організаційної культури та різних 

форм демократизації управління;  
• усвідомлення значення матеріальної й технічної бази 

сучасного вищого навчального закладу;  
• моніторинг кадрового забезпечення факультету;  
• виявлення особливостей національного стилю в 

управлінні та  організаційній поведінці; 
• актуалізація творчого потенціалу особистості управлінця; 
• запровадження інноваційного управління; 
• залучення талановитої молоді до управлінської діяльності.  

Виділяють такі складові управління: діагностична, 
прогностична, проектувальна, організаційна, комунікативна, 
мотиваційна,  порівняльно-оцінювальна, контролююча, 
емоційно-вольова і пізнавальна. 

У процесі навчання іноземної мови такі складові 
управління, як діагностична, організаційна, комунікативна, 
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мотиваційна, емоційно-вольова і пізнавальна, реалізуються 
через рольові ігри. Це дозволяє виявити специфічні особистісні 
риси кожного студента з тим, щоб у подальшій роботі 
спиратись на групу найбільш активних студентів, які мають 
потенційні лідерські якості. Прогностична, проектувальна та 
порівняльно-оцінювальна складові управління реалізуються 
через метод проектів, який створює умови для виявлення 
природних нахилів та здібностей кожного студента. На 
заняттях нами використовується також кейс-метод, метою 
якого є провокування студентів до висловлення своєї думки 
щодо запропонованих ситуацій. Цей вид роботи дає змогу 
викладачеві краще зрозуміти студентів, їх спрямованість, 
психологічні особливості, здатність до управління. 

Діагностична складова управління процесом навчання 
іноземної мови передбачає вивчення й аналіз вихідного стану 
розвитку психічних та соціально-психічних якостей об’єкта і 
суб’єкта управління (наприклад, діагностика інтелектуальних 
якостей, емоційно-вольової сфери, соціометричного статусу 
студентів, викладачів, керівників). 

Прогностична складова пов’язана з прогнозуванням 
розвитку об’єктів і суб’єктів управління на перспективу, 
передбаченням можливих тенденцій тощо. 

Проектувальна складова забезпечує перехід від загальних 
орієнтувань прогнозу до конкретних напрямів і форм 
відповідної практичної діяльності. Організаторська складова – 
це доведення до людей суті завдань, врахування психічних 
особливостей під час виконання різноманітних завдань, 
визначення способів досягнення мети, критеріїв майбутньої 
оцінки діяльності. Комунікативна складова  виявляється у 
встановленні позитивних стосунків менеджера з іншими 
людьми та співробітників меж собою, у здійсненні ділового 
спілкування, що сприяє позитивному ставленню підлеглих до 
мети та змісту роботи. Домінантною є „японська” модель 
кадрової політики на підприємствах, коли менеджери 
приділяють увагу різним формам впливу на розвиток, 
виховання, формування певних ціннісних орієнтацій у 
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робітників та членів їхніх сімей у позаробочий час, 
намагаються впливати на позавиробниче життя своїх 
робітників, їхні інтереси. 

Мотиваційна складова – це формування позитивного 
ставлення кожного, хто бере участь у навчальному процесі, до 
мети, змісту навчання та способів дії з урахуванням ієрархії 
мотивів кожної особистості, індивідуальних особливостей 
людей, характерних рис груп та колективів, причетних до 
виховного процесу. 

Емоційно-вольова складова передбачає формування та 
підтримання у студентів такого емоційного тонусу, який 
сприяє оптимістичному настрою людей, їхній упевненості в 
успішному досягненні мети, допомагає долати труднощі. 

Порівняльно-оцінювальна складова включає аналіз, 
порівняння, оцінку роботи студентів з огляду на поставлену 
мету та зіставлення результатів діяльності між собою. 

Гностична складова відбиває компетентність викладача 
та його діяльність, спрямовану на її підвищення. 
Компетентність повинна визначатися знанням філософії, 
соціології, психології, теорії управління, економічних, 
правових основ освіти, а також знанням предметів, які він/вона 
викладає. Управління навчально-виховним процесом у вищому 
навчальному закладі  буде ефективним тільки за умов: 
− гуманізації, демократизації всієї освітянської справи;  
− оптимальної інтенсифікації навчальної й виховної 

діяльності у вищому закладі освіти;  
− використання сучасних досягнень психолого-педа-

гогічних і суміжних наук, організаційної та електронно-
розрахункової техніки, впровадження науково 
обгрунтованих інформаційних режимів; 

− подолання командно-наказових тенденцій у виконанні 
завдань навчання й виховання. 
В умовах переходу від державного до державно-

громадського управління  освітою та чіткого розмежування 
функцій між центральними, регіональними й місцевими 
органами управління педагогічні працівники стають головним і 
рушійним чинником незворотності процесів відродження, 
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Рис 4.1. Управління процесом формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей 

Управління процесом навчання іноземної мови у вузі 

Планування Організація Регулювання 

Педагогічний 
аналіз 

Контроль 

Прийняття 
рішень 

створення якісно нової національної системи освіти. За такої 
ситуації вирішальну роль відіграє спрямованість особистості, 
яка характеризується рівнем підготовки, широтою діяльності, 
стійкості, інтенсивності, дієвості. А від спрямованості 
особистості викладача залежать соціальні й моральні цінності 
студентів.  

Аналіз системи управління навчальним процесом у 
вищому закладі освіти, нормативних джерел Міністерства 
освіти і науки України, дійсності дає змогу сформулювати такі 
основні принципи управління, додержання яких, як підтвердив 
досвід, забезпечує високу якість управління навчальним 
процесом:  
• науковість і компетентність;  
• плановість;  
• інформаційна достатність;  
• гуманізація і психологізація;  
• оперативне регулювання;  
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• зворотний зв’язок;  
• послідовність і перспективність;  
• ділова ініціативність;  
• мобільність;  
• урахування специфічних особливостей різних груп та 

індивідуальностей. 
Кількість принципів визначається не штучно – вона по-

винна відображати достатність фундаментальних положень, від 
яких залежить ефективне функціонування системи управління. 
Окрім принципів, управління залежить від плановості та 
послідовності, оскільки тільки організована система процесу 
управління може давати високі результати. Вивчивши та 
проаналізувавши різноманітну літературу, ми пропонуємо такі 
складові системи управління процесом навчання іноземної 
мови та формуванням у рамках цього процесу іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів.  

На допомогу педагогам розроблено й апробовано при-
кладну схему управління позааудиторною загальноосвітньою 
роботою у вищому навчальному закладі. Викладач забезпечує 
реалізацію державної освітньої політики, чітко виконує розпо-
рядження, інструкції Міністерства освіти і науки України, 
управлінь народної освіти, рішень місцевих Рад народних 
депутатів з питань організації роботи у навчальних закладах, 
орієнтується на Закон України про мовну освіту. Крім цього, 
викладач організовує і контролює впровадження досягнень 
педагогічної науки й практики та принципів наукової 
організації праці, створює умови для ефективного проведення 
комплексу виховних та навчальних заходів. Згідно зі схемою  
викладач водночас виступає в ролі організатора, керівника, 
контролера навчального процесу, при цьому він заздалегідь 
ретельно планує свою навчальну діяльність, регулює хід своєї 
роботи, не забуваючи про імпровізацію й елементи новизни. 
Хоча планування заняття  проводиться детально, викладач по-
винен бути готовим до гри, спонтанності. Такий викладач 
управлятиме увагою студентів, їх інтересами на занятті та їх 
знаннями. Це допоможе йому швидко приймати правильні 
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рішення та проводити чіткий і ретельний педагогічний аналіз 
роботи студентів, оцінювання їхніх знань та своєї діяльності. 

Успіх багато в чому залежить від методів управління, 
способів, прийомів впливу на навчальний та виховний процес. 
Методи управління є засобом реалізації функцій управління 
навчально-виховним процесом. За змістом розрізняють 
організаційно-адміністративні, організаційно-розпорядні, 
соціально-психологічні та економічні методи.  

Організаційно-адміністративні методи управління 
забезпечують ефективність функціонування його апарату в 
цілому і всіх підрозділів зокрема: прямо впливають на 
керований        об’єкт; конкретизують завдання, спосіб роботи, 
термін виконання тощо, при цьому вони принципово 
відрізняються від адміністрування.  

Соціально-психологічні методи управління – це 
різноманітні способи й прийоми формування серед студентів 
атмосфери оптимального психічного клімату на занятті. 
Основними умовами реалізації цього методу є: визначення 
конкретної мети заняття, правильна організація праці на 
занятті, наукова організація праці, чіткий розподіл обов’язків. 

Економічні методи управління застосовують для впливу 
на інтереси студентів, пропонуючи звернути увагу на більш 
вигідні та важливі для діяльності речі. Такі методи найчастіше 
використовують у недержавних ВНЗ, змушуючи невстигаючих 
студентів сплачувати за додаткові освітні послуги, відносячи 
до них перескладання заліків та іспитів, невчасну здачу 
курсових робіт тощо. 

Враховуючи сучасні тенденції в галузі розвитку 
управління освітою, кожен викладач повинен організувати 
процес навчання так, щоб, управляючи ним, виховувати 
спеціалістів-лідерів, майбутніх управлінців, здатних управляти 
компетентно, самоорганізовано, з позитивною мотивацією.  

Управлінська діяльність викладача іноземної мови по-
винна бути спрямованою на формування у майбутніх 
спеціалістів глибокого розуміння соціокультурних 
розбіжностей представників різних народів, їхніх цінностей, 
пріоритетів, культури, ментальності, стилів життя. Враховуючи 


