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2.1. Принципи формування іншомовної 
соціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей 
 
У нашому дослідженні принципи формування 

іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей розглядаються в контексті 
інноваційних змін всієї системи університетської освіти, 
оскільки навчально-виховний процес у вищій школі 
підпорядкований загальній стратегії оновлення всіх сфер 
життєдіяльності університету в нових соціально-економічних 
умовах. 

Основні принципи досягнення інноваційного характеру 
університетської освіти полягають у:  
1) органічній єдності наук, які зосереджені в університеті, 

що забезпечує всебічну професійну підготовку та широту 
світогляду. В нашій роботі цей принцип знаходить своє 
відображення в тому, що ми досліджуємо не окремо взя-
тий процес формування іншомовної компетенції 
студентів, а розглядаємо його з позицій фахової 
підготовки майбутніх спеціалістів з різних 
спеціальностей;  

2) поширенні досліджень на міждисциплінарній основі та 
заснованій на них комплексній підготовці фахівців. У 
нашому дослідженні комплексність підготовки студента 
забезпечується органічним поєднанням його фахової 
спрямованості та формуванням іншомовної СКК у процесі 
вивчення як професійно значущих дисциплін, так і 
предметів загальнонаукового циклу, до яких належить 
іноземна мова. Таким чином забезпечується міжпредметна 
координація в навчанні іноземної мови за професійним 
спрямуванням та фаховою підготовкою студента; 

3) єдності масового навчання з індивідуалізацією вихован-
ня. Саме заняття з іноземної мови за рахунок розподілу 
академічної групи на підгрупи та випереджаючого нав-
чання створюють найкращі умови для індивідуального 
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підходу до кожного студента, врахування його 
індивідуальних запитів, інтересів, нахилів, розкриття 
власного життєвого потенціалу; 

4) поширенні культурних традицій. Університет у своєму 
регіоні має стати осередком не тільки науки, а й культу-
ри, просвітництва, високих духовних цінностей не тільки 
нашого народу, а й представників інших культур, зокре-
ма, культури англомовного світу; 

5) толерантності та повазі до культурних відмінностей. 
Втіленню цього принципа великою мірою сприяє форму-
вання та постійне розширення іншомовної соціо-
культурної компетенції студентів, оскільки виховання 
толерантності, порушення негативних стереотипів у 
сприйнятті інших культур, налаштованість на 
взаєморозуміння та діалог культур є основними 
пріоритетами курсу вивчення іноземної мови; 

6) розширенні ініціативної соціальної діяльності, коли 
університет створює умови для соціального захисту як 
студентів, так і викладачів через систему грантів та 
іменних стипендій, літніх оздоровчих таборів, заохочення 
до участі в міжнародних програмах, підтримку волон-
терського руху тощо; 

7) зміщенні акцентів у навчанні з передачі знань на процес 
їх породження, що має на меті підготовку студентів до 
реального життя й прийняття відповідальних рішень у 
нестандартних ситуаціях. 
За О.О.Леонтьєвим, у сучасній дидактиці визнається 

провідна роль кількох принципів, які дедалі більше впливають 
на навчальний процес: це активність, креативність, 
проблемніть, розвивальне навчання, вмотивованість, 
індивідуалізація [226]. 

Окрім зазначених принципів, додамо, що в підвалини 
новоутворень в університетській освіті закладено й той факт, 
що в інноваційних починаннях вищі навчальні заклади можуть 
розраховувати тільки самі на себе, ніхто, крім них самих, не 
візьме на себе відповідальність у разі невиконання ними пев-
них загальнодержавних положень чи завдань. “Треба відчувати 
неабияку впевненість у власних силах, підтримку всього про-
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фесорсько-викладацького складу, тобто створити команду 
однодумців для того, щоб відмовитись від традиційної побудо-
ви навчально-виховного процесу в університеті за старою схе-
мою”, вважає О.П.Мещанінов [256, c. 341]. 

У дослідженні американського психолога Едварда Де 
Боно запропоновані п’ять принципів, дотримання яких 
сприятиме розвитку креативного мислення, так необхідного 
при вирішенні сучасних проблем підвищення якості освіти 
[407]:  
• виділення необхідних та достатніх умов для розв’язання 

проблеми з метою максимального спрощення процесу 
вирішення;  

• розвиток здібності до відмовлення від попереднього 
досвіду розв’язання подібних проблем та залучення 
нетрадиційних методів з метою максимального приско-
рення процесу вирішення;  

• розвиток здібності до диференціації та бачення 
багатофункціональності проблеми з метою максимально-
го врахування багатозв’язності складових проблеми; 

• розвиток здібності до інтеграції суперечливих 
оригінальних гіпотез та ідей з різноманітних галузей нау-
ки з метою максимального використання новітніх досяг-
нень у процесі вирішення проблеми; 

• розвиток здібності до усвідомлення поляризаційної ідеї, 
відмова від її впливу з метою максимального забезпечен-
ня багатоваріантного процесу вирішення проблем. 
На думку провідних вітчизняних науковців (П.Андру-

щенко, П.О.Бех, І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, Г.В.Онкович, 
В.Г.Редько та ін.), якість вищої освіти великою мірою залежить 
від рівня володіння випускниками університетів іноземними 
мовами. Сьогодні іншомовна освіта в Україні розглядається як 
полікультурний, полілінгвальний простір; провідні принципи її 
реалізації грунтуються на мовному й культурному плюралізмі. 
До того ж, на наше глибоке переконання, вона повинна стати 
невід’ємною частиною фахової підготовки студента, оскільки з 
огляду на перспективу інтеграції в європейське співтовариство 
тільки той студент, який володіє принаймні однією іноземною 
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мовою, має сформовані навички міжкультурного спілкування, 
визнає й поважає розбіжності в рідній та чужій культурі, зможе 
адаптуватись до полікультурного середовища й реалізувати 
свій професійний та особистісний потенціал. 

Виділенняя іноземної мови як освітньої галузі вимагає 
ретельної розробки дидактичних і методичних принципів 
навчання ІМ. Основні дидактичні принципи давно відомі, і ми 
не будемо тут на них зупинятись. У той же час нові суспільні 
вимоги щодо володіння англійською мовою як засобом 
міжкультурного спілкування сприяли розробці специфічних 
методичних принципів (інтерактивності, інтеграції, 
мовленнєво-мисленнєвої активності, контекстуалізації, 
домінуючої ролі безперекладної семантизації), що лежать в 
основі як навчання ІМ взагалі, так і формування 
соціокультурної компетенції з іноземної мови. Свідоме й 
цілеспрямоване впровадження цих принципів у практику 
формування соціокультурної компетенції в процесі оволодіння 
іншомовним спілкуванням має сприяти поєднанню мовної 
обізнаності з практичним володінням мовленнєвою діяльністю 
у відповідних ситуаціях спілкування. 

Одним із завдань українських педагогів, психологів і 
лінгвістів є створення найефективніших методів навчання мов з 
чітко визначеною комунікативною спрямованістю. 

Комунікативна спрямованість навчання перебуває 
протягом останніх десятиліть у центрі уваги методологічної 
еволюції. Комунікація залишається головною метою, навіть 
якщо     об’єктивні умови (відсутність автентичних матеріалів, 
недостатня кваліфікація деяких викладачів, опір з боку 
адміністративних структур тощо) гальмують її досягнення або 
перешкоджають цьому. Комунікація стає ефективною лише за 
умови знання специфіки культурних чинників носіїв і країни 
іноземної мови, яка вивчається. Тобто комунікація тісно 
пов’язана з реалізацією когнітивних дій, спрямованих на 
інтелектуальне самовдосконалення, з досягненням культурних 
цілей, спрямованих на ознайомлення зі способом життя, 
віросповіданням, звичаями, що складає сутність 
соціокультурної компетенції, яка поряд з мовленнєвою, 
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мовною, дискурсивною та стратегічною компетенціями формує 
комунікативну здатність людини.  

Сформульована Г.Г.Крючковим стратегія навчання 
іноземних мов в Україні [215, с. 3-6] cлугує підгрунтям для 
визначення умов формування соціокультурної компетенції 
студентів нефілологічних спеціальностей та розробки 
конкретних методів навчання іноземних мов, яка має такі 
загальні принципи: 
• гуманістична перспектива вивчення мов (сприйняття 

основної світової цінності – миру, сприяння 
міжнародному взаєморозумінню, розвиток наукового, 
культурного та освітнього потенціалу людини); 

• постійне мовне самовдосконалення (здійснення права 
кожної людини на освіту передбачає вивчення мов 
протягом усього життя); 

• мова є найкращим інструментом для комунікації та 
інтелектуального розвитку людини (наукові дослідження 
з нейрології довели, що кожна опанована лінгвістична 
система ототожнюється з новими шляхами думки і 
відкриває додаткові нейроканали, збільшує можливості 
мозку та інтелекту); 

• голістичний підхід до викладання мов, що сприяє 
цілісному розумінню індивіда, етносу, культур. 
Саме ці принципи визначають стратегію освіти в галузі 

викладання іноземних мов у навчальних закладах України. 
Стратегія навчання іноземних мов в Україні втілюється в 
Держстандарті, розробка якого завершується. Український Держ-
стандарт з іноземних мов грунтується на існуючих 
євростандартах та Рекомендаціях Ради Європи щодо рівнів 
володіння англійською мовою і враховує структуру ступеневої 
середньої та вищої освіти в нашій країні, реальні можливості 
розробки нових навчальних планів, програм і підручників, 
матеріальне забезпечення навчальних закладів, рівень 
підготовки педагогічних кадрів у вищій школі та студентський 
контингент. 

Держстандарт з іноземних мов є складовою частиною 
загальних вимог до випускника вищої школи та спирається на 
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Мовна (знання фонетики, 
лексики, графіки, 
граматики, орфографії) 

Соціокультурна (знання, 
уміння використовувати 
у спілкуванні та пізнанні 
іншомовні соціокультурні 
та соціолінгвістичні реалії) 

Мовленнєва (розуміння, 
говоріння, письмо) 

Стратегічна (розвиток 
здатності студентів 
до самостійного 
навчання 
й самовдосконалення,  
бажання спілкуватися, 
слухати і розуміти інших,  
адекватної оцінки 
та самооцінки) 

Дискурсивна (комунікативні 
вміння, пов’язані з умовами 
реалізації окремих 
мовленнєвих функцій 
із застосуванням адекватних 
мовних моделей-зразків) 

Завдання вищої школи 

Компетенції 

Здатність застосовувати 
знання в конкретних 

ситуаціях 

Професійна універсальність 

Терпимість до відмінностей 
щодо цінностей та норм моралі 

Висока культура взаємодій 
у групах 

Інтелектуальна 
та моральна база 

для майбутньої діяльності 

Глобальне мислення 

Культурна компетентність 

Критичність мислення 

Зона дослідження 

Сформувати Головні якості 
 

Культура спілкування 

Рис. 2.1 
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Процес формування соціокультурної компетенції з 
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей 
університетів має свої специфічні особливості і тому потребує 
окремих досліджень щодо методичних принципів, змісту, 
структури  та функцій системи реалізації даного процесу. З 
точки зору методики, педагогіки, психології, лінгвістики та 
суміжних наук дана проблема вивчалась В.С.Біблером [35], 
Г.Д.Томахіним [364-366], Г.Г.Крючковим [215], 
В.В.Сафоновою [316-318], І.Г.Тараненко [355], 
О.Б.Тарнопольським [352; 353], С.Г.Тер-Мінасовою [359; 498] 
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. Якщо раніше ме-
тою лінгвістів було описати правила застосування мовних 
структур, тобто граматику мови, то завдяки новому 
зацікавленню іноземними мовами увага перемістилася від 
дослідження особливостей літературної мови до вивчення мо-
ви, що використовується в реальному повсякденному 
спілкуванні. Згідно зі Стратегією навчання іноземних мов в 
Україні, сформульованою Інститутом філології КНУ ім. 
Т.Шевченка, 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, c. 7]. Дане положення 
розповсюджується не тільки на студентів філологічних та 
взагалі гуманітарних спеціальностей; воно зобов’язує 
викладачів іноземної мови всіх рівнів приділяти більше уваги 
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не заучуванню правил, а ознайомленню студентів з реаліями 
життя, нормами комунікативної поведінки представників нації, 
мова якої вивчається, що створює підгрунтя для спілкування та 
сприяє кращому взаєморозумінню.  

Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається 
потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку 
лінгвістичних, психолого-педагогічних і суміжних наук. Наразі 
такою стратегією є комунікативний підхід. Він зумовлює прак-
тичну мету навчання й вивчення іноземних мов, а саме: 
оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом 
формування й розвитку міжкультурної комунікативної 
компетенції та її складових: мовленнєвої та мовної, 
соціокультурної та соціолінгвістичної, а також дискурсивної та 
стратегічної компетенції. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти, навчання іноземної мови, спираючись на 
загальнодидактичні принципи, відрізняється тим, що головною 
метою тут виступає не накопичення знань, як це має місце у 
навчанні інших дисциплін, а “оволодіння студентами 
діяльністю іншомовного спілкування“ [161, с. 48]. 

Оскільки випускники середньої школи приходять у ви-
щий навчальний заклад з певним багажем знань з іноземної 
мови й уже сформованих навичок з усіх чотирьох видів 
комунікативної діяльності (читання, аудіювання, говоріння та 
письмо), завдання вищої школи полягає в поглибленні й 
систематизації знань, розвитку навичок комунікативної 
поведінки, формуванні професійного вокабуляра студента 
відповідно до обраного фаху. З огляду на дидактичний прин-
цип наступності звернемось до положень та принципів нової 
шкільної програми з іноземних мов. 

Нова шкільна програма 2001 року [304], грунтуючись на 
результатах сучасних психолого-педагогічних та методичних 
досліджень, які розглядають навчання іноземних мов як процес 
особистісного розвитку учня в контексті формування його 
комунікативної компетенції, вимагає оновлення методичних 
принципів навчання та наповнення їх новим змістом. 

Методичні принципи навчання іноземних мов, 



96 

дослідженню яких присвятили свої наукові роботи С.Ю.Ніко-
лаєва [343], Н.О.Бражник, С.В.Гапонова [89], Т.І.Олійник, 
Л.А.Сажко, Н.К.Скляренко [329], Л.П.Смєлякова, включали 
принципи:  
• комунікативності; 
• домінуючої ролі вправ; 
• взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої 

діяльності;  
• урахування рідної мови [250, c. 51]. 

У новій програмі, створення якої є результатом наукових 
досліджень П.О.Беха, Л.В.Біркун (Київський Національний 
університет ім. Тараса Шевченка), Л.В.Калініної, О.О.Аку-
лової, І.В.Самойлюкевич (Житомирський державний 
педагогічний університет) та інших, як окремі виділено прин-
ципи:  
• інтерактивності;  
• інтеграції;  
• мовленнєво-мисленнєвої активності;   
• контекстуалізації;  
• домінуючої ролі безперекладної семантизації [304, c. 4-5]. 

При цьому в основу точки зору і колективу авторів, які 
представляють Київський національний лінгвістичний 
університет,  і вчених з Київського Національного університету 
ім. Тараса Шевченка покладено концепцію Ю.І.Пассова, який 
розглядає побудову процесу навчання іноземної мови як мо-
дель процесу реальної комунікації [287, с. 9]. Така модель має 
зберігати всі суттєві риси об’єкта, що моделюється. Це означає, 
що комунікативні ситуації, які використовуються у навчанні 
іноземної мови, мають моделювати типові ситуації реального 
життя у відповідній сфері спілкування. 

Аналіз наукової літератури з проблеми культурознавчої 
освіти (В.С.Біблер, В.В.Сафонова, П.В.Сисоєв) дає підстави 
стверджувати, що основними її принципами є: 
• принцип дидактичної культуровідповідності; 
• принцип діалогу культур і цивілізацій; 
• принцип домінанти проблемних форм навчання в 

культурознавчій освіті [35, c. 34]. 
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Урахування принципу культуровідповідності особливо 
необхідне при відборі культурознавчого матеріалу для 
навчальних цілей. Відбір навчального матеріалу за радянських 
часів базувався на ідеологічних, а не на художніх чи 
професійно обумовлених засадах. Тому студенти читали 
уривки з творів заангажованих чи класово та расово обмежених 
письменників (Вільяма Сарояна, Річарда Олдінгтона), близьких 
за духом комуністичній ідеології, що насправді не 
відтворювало реальну картину літературного процесу в США. 
Поза увагою залишались визнані шедеври світової літератури: 
творчість Ф.Скотта Фіцджеральда, Артура Міллера, Вільяма 
Фолкнера та ін. 

На думку В.В.Сафонової, принцип діалогу культур і 
цивілізацій передбачає необхідність аналізу країнознавчого 
матеріалу з точки зору потенційних можливостей моделювання 
з його допомогою в навчальній аудиторії культурного просто-
ру, занурення в який будується за принципом кола культур і 
цивілізацій, що постійно розширюється. Цей принцип вимагає 
відповіді на питання про те, наскільки реально створюються 
умови для полікультурного та білінгвістичного розвитку 
суб’єктів навчання, для їхньої підготовки до виконання ролі 
культурного посередника в ситуаціях міжкультурного 
спілкування, для розвитку у них загальнопланетарного мислен-
ня, таких якостей, як культурна неупередженість, готовність до 
спілкування в іншокультурному середовищі, мовний та 
соціокультурний такт [317, с. 63-64]. 

Ми поділяємо точку зору П.В.Сисоєва з приводу того, що 
принцип домінування проблемних завдань у культурознавчій 
освіті засобами іноземної мови має бути зорієнтований на 
побудову такої методичної моделі, за якої, виходячи з 
інтелектуального потенціалу суб’єктів навчання та спираючись 
на рівень їх комунікативних навичок, вони вирішують певні 
культуро-знавчі завдання, а саме: 
• тренуються в зборі, систематизації, узагальненні та 

інтерпретації культурознавчої інформації; 
• оволодівають стратегіями культурознавчого пошуку та 

способами інтерпретації  культурних явищ і подій; 
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• розвивають полікультурну комунікативну компетенцію, 
яка допомагає їм орієнтуватись у різних міжкультурних 
ситуаціях; 

• формують та поглиблюють свої уявлення про специфічні 
розбіжності в різних культурах; 

• беруть участь у творчих роботах культурознавчого та 
комунікативно-пізнавального характеру [350, с. 136]. 
Крім того, у своєму дисертаційному дослідженні щодо 

концепції мовної полікультурної освіти П.В.Сисоєв пропонує 
ще два методичних принципи навчання культури: принцип 
культурної варіативності та принцип культурної рефлексії. 
Ці принципи покладено в основу розробки п’яти типів про-
блемних культурознавчих завдань, метою яких є 
“полікультурний розвиток студентів засобами іноземної мови:  
− визнання себе полікультурним суб’єктом у рідному 

середовищі;  
− розуміння факту існування різних рівнозначних культур;  
− виявлення студентами соціокультурних схожостей і 

розбіжностей між представниками різних культурних 
груп;  

− визначення студентом свого місця, ролі і значимості в 
діалозі культур; 

− ініціація і участь у діях, направлених проти культурної 
агресії, культурної дискримінації та культурного 
вандалізму” [350, с. 239]. 
Таке нагромадження методичних принципів свідчить, що 

залучення студентів до оволодіння культурознавчими знаннями 
сприяє визнанню кожним учасником навчального процесу 
своєї особистості як носія певної національної культури і в той 
же час громадянином світу, готовим до відкритого спілкування 
з носіями іншої культури. Водночас емпіричне дослідження 
Р.П.Мільруда (1996-1997) показало, що, наприклад, російські 
студенти не є експертами у своїй рідній культурі. Інформація 
про свою рідну культуру майже не представлена у навчальних 
посібниках з іноземної мови, тоді як, на думку вченого, “без 
знання рідної культури студент не може бути повноцінним 
суб’єктом діалогу культур” [253, с. 19]. Схожа ситуація 
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спостерігається і в Україні, де до навчання англійської мови 
часто залучаються автентичні посібники, видані в країнах 
виучуваної мови (Великій Британії чи США); звичайно, вони 
зовсім не містять інформації про нашу країну та її культуру. 
Їхня мета – забезпечити студента якомога повнішою 
інформацією про свою країну, її культуру, способи життя, пере-
ваги її системи освіти, навіть про поліграфічні можливості ви-
давництв, які випускають такі посібники. У такій ситуації вик-
ладач має доповнювати автентичний посібник додатковими 
матеріалами з вітчизняних джерел, виступаючи при цьому в 
ролі популяризатора нашої української системи освіти, її кра-
щих здобутків.  

У своєму дослідженні П.В.Сисоєв звертається до розши-
рення соціокультурного простору студентів, вважаючи, що нав-
чання культури країни, мова якої вивчається, “може створити 
сприятливі умови для культурного самовизначення 
особистості, якщо воно відбуватиметься за принципом розши-
рення кола типів і видів культур, від близьких і знайомих сту-
денту до більш віддалених і невідомих” [350, с. 136]. Автор 
висловлює думку, що, вивчаючи і спостерігаючи подібності 
між культурами і спільнотами рідної та іноземної мови, студен-
ти зможуть розширити свій соціокультурний простір і будуть 
сприймати своїх однолітків із країни виучуваної мови не як 
“інших” та “чужих”, а як сучасників і співгромадян єдиного 
світу, об’єднаних спільними цінностями, інтересами, 
професійною діяльністю, проблемами та шляхами їх вирішення 
[350, с. 137]. 

Прослідкуємо тепер наступність у положеннях та прин-
ципах нової шкільної програми та Програми з англійської мови 
для професійного спілкування, призначеної для вищих навчаль-
них закладів, які здійснюють підготовку фахівців з різних 
спеціальностей. 

Нова Програма з англійської мови для професійного 
спілкування [303], укладена провідними вітчизняними 
фахівцями під егідою Міністерства освіти і науки України за 
сприяння Британської Ради  (березень, 2005), надає студентам 
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нефілологічних гуманітарних спеціальностей можливість 
розвивати іншомовну соціокультурну компетенцію і стратегії, 
необхідні для ефективного навчання та майбутнього 
професійного спілкування. Укладачами програми враховані 
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти щодо рівнів 
володіння мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів 
користування мовою, процедур складання програм для кожного 
окремо взятого напряму підготовки фахівців та контролю 
результатів навчання. Програма є загальною за характером і може 
використовуватись для різних спеціальностей та спеціалізацій 
професійної підготовки студентів. Вона дозволяє розробляти 
навчальні модулі у відповідності до вимог кредитно-модульної 
системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання і методика 
підготовки фахівців відповідають сучасним досягненням 
лінгвістики, педагогіки, психології, психолінгвістики та методики 
навчання іноземних мов. 

Програма АМПС зорієнтована на “виховання інтересу до 
культур наших європейських сусідів, розвиток демократичного 
суспільства, формування відкритості, толерантності й поваги 
до “несхожості” й відмінностей” [303, с. 4]. У більш широкому 
європейському контексті вона спрямована не лише на розвиток 
прагматичної компетенції, але й враховує соціокультурний ас-
пект спільноти, в якій будуть жити й працювати студенти – 
майбутні фахівці. 

Програму з англійської мови для професійного 
спілкування було розроблено за погодженням з Міністерством 
освіти і науки України у відповідь на розвиток міжнародних 
подій, приєднання України до Болонського процесу та 
інтеграцію вітчизняної системи вищої освіти в європейський 
освітній простір. Вона також призначена для задоволення 
мовних потреб студентів вищих навчальних закладів різних 
спеціальностей, що має сприяти їх мобільності в іншомовному 
академічному та професійному оточенні. Програма спрямована 
на надання викладачам і студентам мовних еталонів у 
відповідності до рівнів, визначених Загальноєвропейськими 
Рекомендаціями з мовної освіти (2001) [161], та на 
забезпечення нормативної бази у розробці навчальних курсів та 



101 

Елементарний користувач А1 – Інтродуктивний (відкриття) 
А2 – Середній (виживання) 

Незалежний користувач В1 – Рубіжний 
В2 – Просунутий 

Досвідчений користувач С1 – Автономний 
С2 – Компетентний 

Рис. 2.2. Загальні рівні володіння іноземною мовою 
відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій 

з мовної освіти 

Оскільки предметом нашого дослідження є не загальний 
процес навчання іноземної мови у вищому закладі освіти, а 
лише соціокультурний компонент цього багатогранного 
процесу, проаналізуємо соціокультурну складову Програми 
АМПС. 

Програма АМПС як педагогічний та організаційний 
інструмент враховує сучасні тенденції у вивченні та викладанні 
мов і базується на таких принципах:  
• інтернаціоналізм та плюрилінгвізм;  
• демократія та рівні права;  
• прозорість і гнучкість;  
• варіативність; 
• інтеграція.  

Серед цілей Програми (практичної, освітньої, пізна-
вальної, розвиваючої) окремо виділено соціокультурну та 
соціальну мету. Соціокультурна мета передбачає досягнення 
широкого розуміння важливих і різнопланових міжнародних 
соціальних та культурних проблем для того, щоб діяти належ-
ним чином у культурному розмаїтті професійних та 
академічних ситуацій, у той час як досягнення соціальної мети 
має сприяти становленню критичного самоусвідомлення та 
вміння спілкуватись у постійно змінюваному міжнародному 
середовищі. 

Аналіз змісту Програми АМПС свідчить, що він спрямо-
ваний на формування професійної комунікативної компетенції, 
яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для 
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академічного і професійного спілкування. Мовна поведінка 
вимагає набуття як лінгвістичної (мовленнєвих умінь та мовних 
знань), так і прагматичної та соціокультурної компетенцій, 
необхідних для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та 
роботою. Соціокультурна компетенція, як зазначено в 
Програмі, є “невід’ємною частиною її змісту і спрямована на 
розвиток  розуміння й тлумачення різних аспектів культури і 
мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє 
розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних культур-
них і професійних ситуаціях, та реагування на них” [303, с. 7]. 

Рівень володіння мовою В2, тобто стандартні вимоги на 
здобуття ступеня бакалавра за міжнародно прийнятими 
рівнями володіння мовою для різних спеціальностей [303, с. 2], 
передбачає, що соціолінгвістична та прагматична компетенції 
мають бути розвинені до такої міри, щоб студенти могли 
розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка в 
академічному та професійному середовищі України 
відрізняються при порівнянні однієї культури з іншими 
(міжнародні, національні, інституційні особливості). Студенти 
повинні розуміти корпоративні культури в конкретних 
професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться 
одна з одною [303, с. 10]. По закінченні курсу АМПС студенти 
зможуть застосовувати міжкультурне розуміння в процесі 
безпосереднього усного і писемного спілкування в 
академічному та професійному середовищі, а також належним 
чином поводити себе й реагувати у типових світських, 
академічних  і професійних ситуаціях повсякденного життя та 
знати правила взаємодії між людьми у таких ситуаціях 
(розпізнавання відповідних жестів, спілкування очима, 
усвідомлення значення фізичної дистанції та розуміння 
жестикуляції в кожній з таких ситуацій). 

Таким чином, на підставі аналізу соціокультурної 
спрямованості Програми АМПС можна дійти висновку, що такі 
її складові, як принципи, цілі навчання, зміст та рівні володіння 
англійською мовою, містять соціокультурний компонент з 
детальним описом його наповнення. Це дає підстави 
стверджувати, що соціокультурна спрямованість навчання 
іншомовного спілкування визнана на рівні державного 
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документа й закріплена в принципах, цілях, визначенні рівнів 
володіння мовою та змісті нової Програми. 

Дидактичний принцип наступності у навчанні будь-якого 
предмета зумовлює необхідність виявлення обізнаності 
вчителів загальноосвітньої школи щодо вимог до рівня 
володіння іноземною мовою їхніми учнями. Тому одним із зав-
дань нашого дослідження стало визначення готовності вчителів 
до впровадження методичних принципів навчання іноземних 
мов, закладених в основу нової програми, в навчально-
виховний процес у загальноосвітніх закладах. Рівень володіння 
іноземною мовою В1, якого мають досягти випускники 
середньої школи, повинен стати відправним пунктом для по-
дальшого навчання мови у вищому закладі освіти.  

Дослідження проводилось у 2002-2004 рр. на базі курсів 
підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов м. Миколаєва 
та області. В анкетуванні, інтерв’ю та співбесідах взяли участь 
167 учителів англійської та німецької мов. Під час проходжен-
ня курсової перепідготовки з учителями обговорювались 
основні положення, зміст нової програми та критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Особливу 
зацікавленість у вчителів викликали окреслені в програмі 
методичні засади сучасного навчання і вивчення іноземних 
мов, куди ввійшли по-новому трактовані авторами особливості 
комунікативного підходу та методичні принципи 
комунікативно-орієнтованого навчання іноземних мов. 

У ході дослідження з’ясувалось, що принцип 
інтерактивності, який тепер отримав статус узаконеного на 
сторінках нової програми, широко використовувався 
вчителями-практиками в процесі формування навичок 
говоріння і втілювався у навчальний процес у вигляді діалогів, 
роботи в парах і групах. Зараз, однак, він отримав нове 
наповнення – навчання будується на завданнях, які мають 
важливу рису комунікативної ситуації – інформаційну 
прогалину. Це означає, що комуніканти володіють різним 
обсягом інформації, що спонукає учнів добувати інформацію 
один в одного і відповідно цінувати один одного як партнерів 
по спілкуванню. Як свідчать результати нашого дослідження, 
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такою інформаційною прогалиною лише у 12% є фактологічні 
знання, тобто відповіді на запитання типу: де знаходиться? 
скільки коштує? як називається? яку вагу має? яку площу 
займає? в якому році побудовано? хто і коли відкрив? і таке 
інше. Набагато цікавішими є інформаційні прогалини, пов’язані 
з особистим досвідом учнів, їхніми власними думками, 
спостереженнями, уподобаннями, інтересами, нахилами тощо. 
На заняттях учні в 5 разів більше ставлять запитань, які 
починаються зі слів: що ти думаєш? чи тобі подобається? чи 
ти бачив? як ти ставишся? яке враження на тебе справило? 
що треба зробити для…? як ти розцінюєш? тощо. На основі 
спостережень та аналізу запитань, які ставляться на заняттях, 
ми дійшли висновку, що принцип інтерактивності спрацьовує 
найбільш ефективно тоді, коли учні обмінюються особистісно-
значущою інформацією, а не ставлять формальні запитання, 
відповідь на які всім відома (Яка сьогодні погода? Скільки вікон 
у кабінеті? Коли закінчуються заняття?).  

Схожу ситуацію можна спостерігати й у вищому 
навчальному закладі, але інформаційні прогалини, пов’язані з 
особистим досвідом студентів, найчастіше заповнюються 
професійно значущою інформацією. Це дає підстави для 
визначення ще одного принципу навчання іноземної мови 
студентів нефілологічних спеціальностей: принципу раннього 
професійного спрямування навчання іншомовного 
спілкування. Цей принцип передбачає, що починаючи з 
першого курсу на заняттях з іноземної мови студентів слід 
поступово вводити у світ їхніх професійних інтересів, 
наповнюючи загальні для всіх академічні теми конкретним 
професійно спрямованим змістом за обраним студентами 
фахом.  

Як свідчить власна багаторічна викладацька практика, 
рання професійна спрямованість змісту навчання іноземної 
мови значно підвищує інтерес студентів до предмета, 
розширює словниковий запас, сприяє інтеграції фахових знань 
у сферу іншомовного спілкування. 

Одним із шляхів впровадження нових методичних 
принципів навчання іноземних мов ми вважаємо перехід до 
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індивідуалізації навчання, що створює умови для розвитку 
особистості кожного студента в процесі вивчення предмета. 
Водночас слід зазначити, що в контексті Болонського процесу, 
де закладено стандарти європейського освітнього простору, до 
якого Україна має долучитись до 2010 року, індивідуалізацію 
слід розглядати скоріше з точки зору виховання, ніж навчання, 
оскільки стандартизація знань не передбачає індивідуального 
рівня володіння ними.  

Це означає, що викладач повинен добре знати своїх 
студентів не тільки з позицій опанування ними ІМ, але й 
розуміти їхні захоплення, коло інтересів, потенційні 
можливості і з огляду на це формувати пари для складання 
діалогів, динамічні групи, команди, бригади для виконання 
масових завдань. Працюючи в групах чи командах, студенти 
вчаться цінувати один одного, співпрацювати та узгоджувати 
свої навчальні й комунікативні дії. Мова вивчається через 
особисту діяльність студентів, і вони є головними автономними 
суб’єктами навчання, які володіють когнітивними й 
метакогнітивними стратегіями та прийомами оволодіння мовою 
й іншомовним спілкуванням та відповідають за свої успіхи і 
невдачі. З іншого боку, індивідуалізація створює умови для 
того, щоб кожен студент мав нагоду продемонструвати свої 
здібності, нахили, знання, вміння, свій життєвий досвід. 

Проблеми індивідуалізації навчання іноземної мови 
майбутніх філологів досліджувались С.Ю.Ніколаєвою в її 
докторській дисертації [273]. О.М.Пєхота розробила систему 
індивідуалізації підготовки вчителя у вищому навчальному 
закладі [296]; що стосується індивідуалізації навчання 
майбутніх фахівців нефілологічного й непедагогічного 
спрямування, то ця проблема не може вважатись достатньо 
дослідженою, але це не є завданням нашої роботи. 

Виходячи з того, що дотримання принципу мовленнєво-
мисленнєвої активності передбачає виконання завдань, які 
моделюють пізнавально-когнітивні процеси – пошуку та 
відбору інформації, її критичного аналізу, опису, порівняння, 
зіставлення, протиставлення, узагальнення, інтерпретації, 
висловлення особистого ставлення, пояснення, обгрунтування 
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тощо, та з’ясувавши, який за змістом навчальний матеріал 
викликає найбільшу зацікавленість у студентів, ми дійшли 
висновку, що для продуктивного впровадження цього 
принципу необхідно швидше вводити культурологічний (на 
противагу фактологічному) підхід до навчання взагалі та до 
вивчення іноземних мов зокрема. Такий підхід створить умови 
для зосередження уваги студентів на загальнолюдських 
цінностях, сприятиме зростанню інтересу до чужої культури і 
мови, звичаїв і традицій та подоланню культуроцентризму. Са-
ме культурологічний підхід до навчання іноземних мов має за-
класти підвалини для втілення  в життя нових методичних 
принципів, оскільки молодим людям  завжди цікаво знайоми-
тися з чужою культурою, узнавати нове про життя людей в 
інших країнах, їхні пріоритети та цінності. 

Ще однією необхідною умовою переходу до навчання 
мови за новою програмою є відповідність навчання 
європейським стандартам, що має сприяти  порушенню 
стереотипів у сприйнятті представників іншомовної культури 
та формуванню у студентів толерантного ставлення до чужої 
культури та цінностей, стилів життя, норм комунікативної 
поведінки тощо.  Тому, як вважає О.Першукова, в процесі фор-
мування іншомовної СКК слід звернути особливу увагу на те-
ми, що відображають: 
• загальноєвропейські цінності: свободу, демократію, права 

людини в суспільстві;  
• повагу до загальноєвропейських законодавчих актів про 

права людини; 
• прагнення до збалансованості інтересів представників 

різних країн і народів Європи, до проведення спільних 
акцій, спрямованих на розв’язання екологічних, 
економічних, соціальних і політичних проблем сучасної 
Європи і світу;  

• відкритість і толерантність до представників інших куль-
тур, готовність вивчати традиції і звичаї інших народів; 

• відмову від упередженого ставлення до іноземців, 
готовність знайти взаєморозуміння [294]. 
Відповідність європейським освітнім стандартам може 
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бути забезпечена за рахунок використання на заняттях з 
іноземної мови автентичних посібників у поєднанні з 
вітчизняними, вдало відібраних текстів для аудіювання, 
матеріалів з газет “Дайджест для тих, хто вивчає англійську“, 
“Kyiv Post”, “Odesa Post” та інших додаткових джерел 
інформації, оскільки на заняттях ми вивчаємо саме живу 
іноземну мову, а не підручник. Для досягнення відповідності 
європейським освітнім стандартам слід ширше використовува-
ти можливості інформаційно-комунікаційних технологій для 
навчання іноземної мови та формування й розширення 
іншомовної СКК студентів. Різноманітне іншомовне середови-
ще сприяє утриманню стійкого інтересу студентів до вивчення 
іноземної мови та залученню їх до подальшого самостійного 
вдосконалення навичок володіння мовою.  

Європейські стандарти навчання в університеті передба-
чають, що дві третини навчальної діяльності випадають на 
самостійну роботу студента: пошук, селекцію й обробку 
необхідної інформації, зіставлення різних точок зору на одну 
проблему та шляхи її вирішення, критичне осмислення викла-
деного матеріалу, вироблення власної думки щодо 
досліджуваної проблеми тощо. Цей принцип перекликається з 
європейською концепцією ”навчання впродовж усього жит-
тя” (life-long learning), оскільки, лише сформувавши у студента 
позитивне ставлення до вивчення іноземної мови, віру у власні 
сили оволодіти нею та озброївши його навичками самостійного 
набуття знань із різних джерел, можна забезпечити подальший 
саморозвиток та самовдосконалення випускника вищої школи. 

Принциповим, на наш погляд, є визнання й сприйняття 
кожним викладачем положення про те, що все, що відбувається 
на занятті, повинно мати вмотивований характер 
мовленнєвих дій як викладача, так і студентів. Як кажуть 
англійці, навчальна діяльність має бути “meaningful”, тобто 
“мати значення“. З огляду на це відпадає необхідність у 
виконанні безлічі некомунікативних вправ на засвоєння грама-
тичного матеріалу. Дотримуючись принципу контек-
стуалізації, навчання має будуватись переважно на завданнях, 
які допомагають сприймати, реконструювати, продукувати ви-
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словлювання як продукти відповідних сфер, стилів та цілей 
спілкування. Граматичні та лексичні компетенції формуються в 
контексті виконання таких завдань з метою здійснення 
комунікативних цілей. Оскільки, згідно з новою программою, за-
няття з іноземної мови розглядається як діяльність спілкування, 
це означає відмову від домінування на заняттях формальних 
мовних вправ на користь діяльнісно- й інтелектуально-
орієнтованих завдань, які дають змогу вивчати іноземну мову 
як скарбницю культури та соціокультурної інформації. 

Зважаючи на те, що відповідно до вимог нової програми 
змінюється роль викладача в процесі навчання, який має 
сприяти спілкуванню, допомагати студентам досягти 
автономності у визначенні цілей та шляхів вивчення іноземної 
мови, ми вважаємо, що викладач має здійснювати методичний 
супровід навчальної діяльності студентів у процесі оволодіння 
ними іноземною мовою. Такий підхід дозволить втілити в 
навчально-виховний процес принцип інтеграції, згідно з яким 
навчання будується переважно на завданнях, які моделюють 
реальний цілісний контекст спілкування через поєднання 
мовленнєвої і немовленнєвої дії, вербального й невербального 
спілкування, візуальної та звукової репрезентації змісту й 
форми навчального матеріалу. Відмова від авторитарності з 
боку  викладача має створити умови для співпраці, 
рівноцінного обміну думками, взаєморозуміння, що, в свою 
чергу, сприятиме оволодінню студентами всіма видами 
мовленнєвої діяльності в їх реальній послідовності та 
взаємозв’язку. 

Як свідчать результати нашого дослідження, 
моделювання реальних ситуацій спілкування можливе лише за 
умови створення позитивної емоційної атмосфери на 
заняттях з іноземної мови. Оскільки у новій програмі 
наголошується на зміні ставлення до помилок, які вважаються 
неминучими й розглядаються як свідчення процесу навчання, 
то й завданням викладача є тепер не безкінечне виправлення 
помилок, а створення позитивної атмосфери спільної 
пошукової діяльності, організація рольових ігор, навчання з 
використанням групових і парних видів роботи, змагань, 
конкурсів тощо. З власної багаторічної викладацької практики 
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ми зробили висновок, що можна знехтувати незначними 
помилками, якщо вони не ведуть до спотворення смислу 
висловлювання, на користь зв’язного висловлювання студента 
з означеної теми. В той же час позитивна емоційна атмосфера 
заняття, якого можливо досягти, не загострюючи уваги на по-
милках, сприяє формуванню у студентів стійкого інтересу до 
вивчення іноземної мови.  

Отже, з огляду на педагогічні засади формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей для втілення в практику 
навчання іноземної мови нових дидактичних та методичних 
принципів (інтерактивності, інтеграції, мовленнєво-
мисленнєвої активності,  контекстуалізації та домінуючої ролі 
безперекладної семантизації, раннього професійного 
спрямування) і впровадження в навчально-виховний процес 
сучасних підходів до формування іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів необхідно:  
• дотримуватися принципу раннього професійного 

спрямування навчання іншомовного спілкування; 
• впроваджувати культурологічний підхід до навчання; 
• забезпечити відповідність навчання іноземної мови 

європейським стандартам;  
• дотримуватися вмотивованого характеру мовленнєвих 

дій викладача і студентів; 
• здійснити зміну ролі викладача у спілкуванні зі студентами; 
• створювати позитивну емоційну атмосферу на заняттях з 

іноземної мови. 
Висновки 
Підготовка студентів до самостійного життя в умовах 

ринкових відносин потребує пошуку нових шляхів організації 
навчально-виховного процесу з огляду на той факт, що наша 
ментальність та спосіб життя значно відрізняються від 
європейських стандартів. Для створення системи формування у 
студентів нефілологічних спеціальностей соціокультурної 
компетенції з іноземної мови, яка б відповідала європейським 
освітнім стандартам, необхідно дотримуватися сучасних дидак-
тичних та методичних принципів навчання іноземних мов, які 
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закладено в нових програмах для середньої та вищої школи. До 
них нами віднесено принципи: 
• комунікативності; домінуючої ролі вправ; взаємопов’я-

заного навчання видів мовленнєвої діяльності; урахуван-
ня рідної мови; інтерактивності;  

• мовленнєво-мисленнєвої активності; контекстуалізації; 
домінуючої ролі безперекладної семантизації;  

• принцип дидактичної культуровідповідності; 
• діалогу культур і цивілізацій; принцип домінанти про-

блемних форм навчання в культурознавчій освіті;  
• культурної варіативності та культурної рефлексії;  
• інтернаціоналізму та плюрилінгвізму; демократії та 

рівних прав; прозорості і гнучкості; принципи 
варіативності та інтеграції;  

• раннього професійного спрямування навчання 
іншомовного спілкування. 
Ці принципи зумовили визначення змісту, структури та 

функцій іншомовної соціокультурної компетенції студентів з 
позицій фахової підготовки у вищому навчальному закладі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


