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ВСТУП 

 

 

Вектор сучасної політики і стратегії України спрямований на 

подальший розвиток національної системи освіти її адаптацією 

до умов соціально-орієнтованої економіки, трансформацією та 

інтеграцією в європейське і світове співтовариство. 

Визначені напрями розвитку вищої освіти обумовлені 

приєднанням України до країн-учасниць Болонського процесу. 

Україна поділяє загальне розуміння цілей та обов’язків Процесу, як 

це відображено в Болонській декларації та подальших комюніке 

конференцій міністрів освіти в Празі, Берліні та Бергені. 

Україна підтверджує зобов’язання щодо координації своїх 

дій у рамках Болонського процесу задля формування 

європейського простору вищої освіти. Функціонування вищої 

освіти в Україні ґрунтується на збереженні досягнень і традицій 

української вищої школи, інтеграції вітчизняної системи вищої 

освіти у світову систему вищої освіти, державній підтримці 

підготовки фахівців, розширенні доступу українських громадян 

до якісної вищої освіти. 

Основними засадами та чинниками, що зумовлюють дії 

системи вищої освіти України в рамках Болонського процесу, є: 

‒ демократизація суспільства, формування нових соціально-

економічних структур, їхня орієнтація на ринкові відносини, 

професійна конкуренція; 

‒ необхідність гармонізації процесів надання освітньої та 

професійної кваліфікацій; 
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‒ забезпечення випускникам можливості здійснювати 

професійну кар’єру на засадах соціальної справедливості, 

відповідальності, загальнолюдських цінностей; 

‒ адаптація системи вищої освіти до норм, стандартів і 

керівних принципів європейського простору вищої освіти. 

Утвердження демократичних цінностей, входження України 

до європейського простору на основі освітньої та науково-

інформаційної підтримки інноваційного й економічного 

розвитку значною мірою відбувається через: 

‒ модернізацію системи освіти; 

‒ оптимізацію змісту освіти; 

‒ моніторинг та управління якістю освіти. 

Сучасні тенденції мовної освіти в Україні зумовлені 

процесом об’єднання Європи, його розповсюдженням на схід, 

що супроводжується формуванням загального освітнього і 

наукового простору та необхідністю розробки єдиних критеріїв і 

стандартів у масштабах усього континенту. Мовна освіта в 

Україні реформується з урахуванням основних досягнень 

європейських країн у цій галузі. Ідеї мовної політики Ради 

Європи знаходять дедалі ширшу реалізацію в Україні: 

‒ збільшується кількість мов, що вивчаються; 

‒ зростає кількість осіб, які володіють принаймні однією 

іноземною мовою; 

‒ у середніх навчальних закладах започатковано вивчення 

кількох іноземних мов; 

‒ кардинально змінюється ставлення до вивчення іноземних 

мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю. 
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З огляду на це, зростає значущість науки методики, що 

зумовлена постійно змінюваними соціальними умовами, 

концепціями вдосконалення освіти, теорією і практикою 

навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 

нефілологічного профілю. 

Методика навчання іноземних мов – це наука, яка вивчає 

цілі, зміст, методи і засоби, а також способи навчання і 

виховання на матеріалі іноземної мови. Об’єктом методики 

викладання іноземної мови є навчання, а її предметом – метод 

навчання. Між об’єктом і предметом існує двосторонній зв’язок. 

Методика навчання іноземних мов у вищій школі досліджує 

закономірності та умови формування іншомовної комунікативної 

компетенції студентів, спираючись на теоретичні положення та 

практичні напрацювання, обґрунтовує цілі, зміст, принципи, 

розробляє ефективні методи, прийоми, форми та засоби навчання з 

урахуванням особистісних та професійних інтересів студентів. 
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РОЗДІЛ 1 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

МОВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

 

Утвердження таких суспільних та особистісних цінностей, 

як «людина», «творчість», «духовність», «компетентність», 

визначається характером сучасних цивілізаційних процесів і 

зумовлює появу в педагогічній практиці гуманістично 

зорієнтованих підходів і технологій, спрямованих на цілісний 

розвиток особистості майбутнього фахівця, активізацію його 

творчих можливостей та зростання загальної культури. Нова 

парадигма освіти (перехід від центрованості на накопиченні 

знань до формування та розвитку відповідних компетентностей) 

визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири освітнього простору. 

Болонська угода європейських країн загострила питання якості 

сучасної освіти й підготовки кадрів, здатних виконати соціальне 

замовлення, брати активну участь у відродженні суспільства. 

Державні документи («Національна доктрина розвитку освіти 

України в ХХІ ст.», Закони України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на  

2012–2021 рр. та ін.) наголошують на тому, що людина є вищою 

цінністю суспільства. Зміна умов її життя, принципів організації 

життєдіяльності та навчання безпосередньо пов’язані з успішною 

самореалізацією особистості в нестабільних, постійно змінюваних 

обставинах. Запорукою успішної самореалізації особистості 
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наразі виступає не накопичення знань, а набуття практичного 

досвіду в застосуванні цих знань, уміння отримувати користь із 

трансформації набутих знань та їх мобільності, що веде до 

формування певних компетентностей. 

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. 

визначила, що головною метою вітчизняної системи освіти є 

створення умов для розвитку та самореалізації кожної 

особистості, забезпечення високої якості освіти випускникам 

середньої та вищої школи. Переважна більшість педагогів-

науковців та освітян-практиків переконана, що підготовка 

фахівців у будь-якій сфері повинна здійснюватись на новій 

концептуальній основі. Людський фактор став одним з основних 

у розв’язанні цього питання. Сучасній школі потрібен не 

простий виконавець професійних функцій, а кваліфікований 

компетентний фахівець із високим морально-духовним потенціалом, 

який би прагнув власної самореалізації в професійно-педагогічній 

діяльності, утілював сучасні принципи навчання і виховання, 

змінив сенс і характер відносин у системі «викладач – студент». 

 

 

 

1.1. Державний стандарт з мовної освіти 

 

Успішне входження України до європейського освітнього 

простору неможливе без урахування якості вищої освіти та 

сформованої готовності випускника університету навчатись 

упродовж життя, брати на себе відповідальність за прийняття 

рішень, будувати власну професійну кар’єру тощо. 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

10 

Сформульована Г. Г. Крючковим стратегія навчання іноземних 

мов в Україні [1, с. 3–6] слугує підґрунтям для 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; 

‒ 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. 

Український Держстандарт з іноземних мов ґрунтується 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. 

Питаннями якості освіти опікувалась велика кількість 

вітчизняних науковців та викладачів-практиків. Проблемам якості 

шкільної освіти присвячено наукові дослідження Л. М. Калініної, 
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В. Г. Редька, О. М. Топузова, І. В. Размолодчикової та ін. 

Розробкою стандартів якості педагогічної освіти займались 

В. П. Андрущенко, О. В. Глузман, І. А. Зязюн, В. І. Луговий, 

С. О. Сисоєва та ін. Питання якості вищої технічної освіти 

порушувались у дослідженнях В. А. Козакова, Г. О. Козлакової, 

Н. В. Ладогубець, Е. В. Лузік та ін. Якість іншомовної підготовки 

учнів та студентів стала предметом вивчення таких вітчизняних 

дослідників, як Л. П. Голованчук, О. І. Пометун, С. Ю. Ніколаєвої, 

О. Б. Бігич, Н. К. Скляренко та ін. 

Сучасні трансформації в суспільстві й освіті акцентують 

особливу увагу на підвищенні якості підготовки педагогічних 

кадрів, висуваючи нові вимоги до конкурентоспроможних фахівців 

світового ринку праці. Провідні принципи сучасної української 

системи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

задекларовано в низці загальнодержавних нормативних документів, 

а саме: Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., 

у яких позиціонується необхідність наукового забезпечення 

модернізаційних процесів у вітчизняній системі освіти щодо 

відповідності її сучасним світовим тенденціям. 

За роки незалежності нашої держави вища освіта перестала 

бути атрибутом обраних – вона стала насправді масовою, 

доступною кожному випускнику середньої школи, який за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань 

набрав необхідну кількість балів. Окрім того, можливість 

подавати документи для вступу до ВНЗ одночасно в декілька 

університетів відкрила шлях до отримання вищої освіти 

практично кожним випускником середньої школи. 
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Але, як будь-яке явище реальної дійсності, феномен масової 

освіти має не тільки свої переваги, а й недоліки: масова вища 

освіта не гарантує якості знань та професійних умінь 

випускників університету. Водночас загострення конкуренції на 

ринку праці, інтеграція України в європейський освітній 

простір, рівень розвитку науки і технологій вимагають 

висококваліфікованих, позитивно налаштованих фахівців, здатних 

до критичного мислення, саморозвитку і самовдосконалення. 

Сучасне студентство стає дедалі потужнішим загоном 

української молоді. За останні 20 років чисельність студентів, 

які навчаються у ВНЗ III–IV рівнів акредитації, зросла 

практично вдвічі, і така тенденція носить глобальний характер. 

Логічно припустити, що відповідальність держави і суспільства 

за майбутнє молоді, яка багато в чому визначає майбутнє країни, 

повинна істотно підвищитися. Тож питання якості вітчизняної 

освіти набуває особливого значення в контексті європейського 

виміру професійної підготовки фахівців усіх рівнів. 

Якість – це «філософська категорія, що виражає суттєву 

визначеність об’єкта, завдяки якій він є саме цим, а не іншим. 

Це об’єктивна і загальна характеристика об’єктів, що 

виявляється в сукупності їхніх якостей» [2, c. 567]. Якість 

продукту розуміють як «відповідність стандарту, застосуванню, 

вартості, передбачуваним потребам» [3, с. 12]. Якість освіти – це 

системно-соціальні характеристики, що визначають відповідність 

системи освіти прийнятим вимогам, соціальним нормам, 

державним стандартам [4, с. 14]. 

Якість вищої освіти – системна сукупність ієрархічно 

організованих соціально значущих властивостей (характеристик, 
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параметрів) в освіті (як результату, як процесу, як освітньої 

системи) [4, с. 75]. 

Питання якості освіти на всіх її етапах регулюються 

державними стандартами, мета яких – забезпечити диференційо-

вану варіативність навчання за будь-якої її форми в кожному 

навчальному закладі. Держава змушена впроваджувати 

стандарти в освіті під тиском ринку праці, який диктує вимоги 

до випускників вищих навчальних закладів, що, у свою чергу, 

спонукає шкільну освіту розвиватись відповідно до вимог, 

необхідних для продовження навчання. Стандарти дають 

гарантії суспільству в тому, що буде забезпечено необхідний 

рівень якості освіти; водночас вони надають право кожній 

особистості формувати свої потреби та реалізовувати власні 

можливості. Стандарт становить компроміс між ідеалом і 

реальністю. Він залежить від стану розвитку суспільства, 

насамперед від його економічного стану: із розвитком суспільства 

відбувається вдосконалення стандарту. Державний стандарт має 

бути реальним і соціально зумовленим. Реальність означає 

досягнення необхідних результатів під час засвоєння навчальної 

програми; соціальна зумовленість розглядається в контексті 

потреби у фахівцях як ринком праці, так і державою. Тут мова 

йде про відповідність спеціалізації учнів, слухачів, студентів 

потребам бізнесу (для вирішення короткотривалих завдань) і 

суспільства в цілому (для вирішення довготривалих завдань). 

Суспільство має формувати структуру ринку праці 

відповідно до перспективних напрямів розвитку науки та 

виробництва, оскільки об’єднання національних ринків товарів 

та послуг у єдиний інтернаціональний ринок різко загострює 
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конкуренцію. З огляду на глобалізаційні процеси в усіх сферах 

життєдіяльності людини, вітчизняна система освіти має якістю 

своєї інтелектуальної продукції не тільки відповідати вимогам 

практики, науки, соціальної сфери, але й значно їх випереджати. 

Випереджальний характер вітчизняної освіти забезпечується 

дієвістю державних стандартів та створенням незалежних 

структур, що контролюють якість освіти [5]. 

Державні стандарти виступають механізмом для регулювання 

ринку освітніх послуг з огляду на перспективний розвиток 

суспільства та створення умов для кожної особистості в плані її 

самореалізації. Серед функцій державного стандарту виділимо 

такі: 

‒ стратегічна – розмежування якості освіти за рівнями, до 

кожного з яких висуваються конкретні державні вимоги; 

‒ нормативна – науково-методичне забезпечення та регла-

ментація діяльності навчальних закладів; 

‒ координаційна – організація діяльності органів незалежного 

оцінювання якості освіти, створення відповідних структурних 

ланок, визначення напрямів розвитку, оптимізація процесу 

впровадження стандартів; 

‒ контрольна – аналіз стану і тенденцій розвитку освітньої 

діяльності навчальних закладів відповідно до державних вимог і 

прогнозу потреб суспільства; 

‒ функція синтезу – забезпечення узагальнення досвіду 

провідних навчальних закладів, створення умов для його 

розповсюдження, актуалізація на цій основі державних стандартів 

у сфері освіти; 
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‒ інформаційна – забезпечення інформованості суспільства 

щодо ефективності діяльності навчальних закладів. 

Потреба в підвищенні якості освіти в Україні вимагає 

посилення пошуків ефективних форм і методів навчання, 

вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду формування 

професійних компетентностей випускників вищої школи в 

різних галузях діяльності. Аналіз теоретичного обґрунтування 

структурно-функціональної моделі формування самоосвітньої 

компетенції майбутніх фахівців, запропонований вітчизняними 

дослідниками (О. І. Жорнова, І. Жукевич, М. І. Загреба, 

О. М. Ножовкін та ін.), засвідчив, що підвищення рівня 

сформованості самоосвітньої компетенції з обраної спеціальності 

неможливе без удосконалення практичних навичок використання 

професійних знань, тож одне з завдань сучасної вищої школи 

полягає в тому, щоб сформувати в студента необхідність 

самостійно вдосконалювати свої професійні вміння, поповнювати 

свої знання, користуючись перевагами інтернету, послуговуючись 

навичками відбору й структурування інформації, отриманими в 

період навчання в університеті. Випускник університету має 

володіти відповідними навичками як у змістовому, так і в 

процесуальному плані, усвідомлювати, що його професійне 

становлення й зростання можливе лише за умови постійного 

збагачення й оновлення власних знань, роботи над собою 

в плані оволодіння компетентностями, необхідними для 

досягнення поставленої мети. Тож можна узагальнити, що 

якість навчальних досягнень студентів залежить від рівня 

мотивації до оволодіння навичками майбутньої професійної 

діяльності, неперервної систематичної навчально-пізнавальної 
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активності студента, самостійної роботи і систематичного 

контролю, якості оцінювальних матеріалів. 

Серед чинників, що забезпечують якість освіти, звернемо 

увагу на такі: 

‒ професійна підготовка викладачів, їхні особистісні риси; 

‒ відповідність навчальних програм сучасним вимогам; 

‒ якісне навчально-методичне забезпечення процесу підготовки 

майбутніх фахівців; 

‒ застосування сучасних технологій навчання; 

‒ наявність адекватної системи контролю й оцінювання; 

‒ належне матеріально-технічне забезпечення; 

‒ спрямованість навчання на формування соціально значущих 

рис сучасного фахівця. 

Якісна освіта в європейському вимірі залежить від якості 

самих вимог (цілей, стандартів і норм); якості ресурсів (кадровий 

потенціал, програми, контингент студентів, матеріально-

технічне забезпечення, фінанси тощо); якості освітніх процесів 

(наукова та навчальна діяльність, освітні технології, управління), 

що безпосередньо забезпечують підготовку фахівців. 

Визначальними критеріями освіти в рамках Болонського 

процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між 

суб’єктами освіти; відповідність європейському ринку праці; 

мобільність; сумісність кваліфікацій, посилення конкуренто-

спроможності європейської системи освіти, а європейська 

кредитно-трансферна система організації навчання (ЄКТС) 

виступає інструментом підвищення якості вищої освіти: вона 

впливає на цілі, зміст, методи, форми, засоби та суб’єктів 

навчального процесу. 
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Цілі формулюються у вигляді компетенцій, якими мають 

оволодіти студенти, що передбачає реалізацію компетентнісного 

підходу до навчання. 

Європейський вимір якості освітнього процесу характери-

зується: 

‒ якістю змісту освіти (навчальних планів, робочих 

програм, навчальної та навчально-методичної літератури); 

‒ якістю методів навчання і виховання, методів організації 

пізнавальної діяльності (ПД), контролю результатів ПД, 

контролю за організацією навчальної діяльності; 

‒ якістю освіченості особистості (засвоєння знань, розвиток 

умінь і навичок, рівень засвоєння морально-ціннісних норм). 

Водночас якість організації навчання у вищій школі залежить 

від форми навчання (аудиторна, індивідуальна, самостійна 

робота студентів); раціонального поєднання репродуктивних 

та активних методів навчання; поточного, модульного та 

підсумкового контролю навчальних досягнень студентів; 

контролю здійснення навчальної діяльності з боку адміністрації. 

 

 

 

1.2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: 

вивчення, викладання, оцінювання 

 

Рада Європи, тобто ті її структури, що відповідають за мовну 

політику на рівні країн-членів Європейського Союзу, видали 

2003 р. документ, який має назву «Загальноєвропейські Рекомендації 

з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (у скоро-
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ченому варіанті – РРЄ). Україна планує приєднатися до Євро-

пейського Союзу, і тому РРЄ сприймаються як своєчасний і цінний 

документ, у світлі якого відповідна галузь вітчизняної освіти 

намагається оцінити свій сучасний стан і перспективні можливості. 

У першому розділі РРЄ пояснюється, що відповідно до 

рішень Міжурядового симпозіуму, який відбувся у Швейцарії 

1991 р. і був присвячений мовній політиці в Європі, 

Рекомендації Ради Європи формулюють сутність довгострокового 

життєвого завдання, що спрямоване на інтенсифікацію процесів 

вивчення та викладання мов в інтересах зростання мобільності, 

кращого доступу до інформації, більш ефективного міжнародного 

спілкування за умови одночасного дотримання поваги до 

культурних відмінностей. Отже, РРЄ мають не тільки загально-

професійне, але й політичне та міжкультурне значення. 

Рекомендації Ради Європи уніфікують цілі, стратегії, підходи та 

вимоги до вивчення мов, значно спрощують проблему 

координації зусиль і пошуків викладачів, адміністраторів, 

авторів програм і підручників, а також тих, хто навчається. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти, навчання іноземної мови, спираючись на загально-

дидактичні принципи, відрізняється тим, що головною метою 

тут виступає не накопичення знань, як це має місце в навчанні 

інших дисциплін, а «оволодіння студентами діяльністю 

іншомовного спілкування» [6, с. 48]. 

На перший план висувається поняття співпраці, де суб’єкт та 

об’єкт навчання діють у спільноті і де значної самостійності 

набуває саме особистість, яка навчається і традиційно 

розглядалась як об’єкт, цілком залежний від особистості 
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викладача/вчителя. У контексті РРЄ учень/студент розглядається 

як суб’єкт, який сам ставить собі мету навчання, а викладач 

вибирає для нього стратегію досягнення цієї мети. 

Відповідно до основних постулатів РРЄ, викладач має бути 

професійним методистом і не тільки усвідомлювати, чого і як 

навчити студента на певному етапі, але й уміти сформувати, а 

інколи й скорегувати студентські установки, продемонструвавши 

їхні позитивні сторони та недоліки. У РРЄ підкреслюється, що 

мовні навички – це тільки база, інструментарій для досягнення 

позитивного результату на рівні комунікативних дій, і граматика 

чи лексика не мають бути ізольованим від комунікативних цілей 

об’єктом викладання. 

Значну увагу в РРЄ приділено градації рівнів володіння 

мовою, при цьому серед вказаних виділяються рекомендовані 

рівні і даються розгорнуті їх характеристики відповідно до типів 

мовленнєвих умінь, комунікативних завдань і цілей. Наприклад, 

у розділі, що стосується інтерактивних видів і стратегій 

діяльності, пропонуються певні когнітивні стратегії і стратегії 

співпраці. Серед них вказано: трансакції, одиничні бесіди, 

неформальні дискусії, формальні дискусії, дебати, інтерв’ю тощо. 
 

Таблиця 1 

Загальні рівні володіння іноземною мовою відповідно до 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти 
 

Елементарний 

користувач 

А1 – Інтродуктивний (відкриття) 

А2 – Середній (виживання) 

Незалежний 

користувач 

В1 – Рубіжний 

В2 – Просунутий 

Досвідчений 

користувач 

С1 – Автономний 

С2 – Компетентний 
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Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти, випускник середньої школи повинен володіти іноземною 

мовою на рівні В1+ – рубіжний; випускник бакалаврату – на 

рівні В2+ – просунутий користувач. 

У РРЄ неодноразово підкреслюється, що основним методо-

логічним принципом Ради Європи є необхідність узгоджувати 

методи викладання та вивчення мов із потребами окремої особи, 

узятої в її соціальному контексті. 

 

 

 

1.3. Програми навчання англійської мови 

за професійним спрямуванням 

 

Провідним документом, яким послуговуються сьогодні викладачі 

на факультетському рівні університетів для написання робочих 

програм різних спеціалізацій нефілологічного напряму, стала 

Програма з англійської мови для професійного спілкування (АМПС), 

створена колективом авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, 

І. І. Зуєнок та ін. за сприяння Британської Ради в Україні та 

підтримки Міністерства освіти і науки України (К. : Ленвіт, 

2005) [7]. 

Програма з англійської мови для професійного спілкування 

(АМПС), укладена провідними вітчизняними фахівцями під егідою 

Міністерства освіти і науки України за сприяння Британської 

Ради, надає студентам нефілологічних спеціальностей можливість 

розвивати іншомовну соціокультурну компетенцію і стратегії, 

необхідні для ефективного навчання та майбутнього професійного 
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спілкування. Укладачами програми враховано Загально-

європейські Рекомендації з мовної освіти щодо рівнів володіння 

мовою, компетенцій користувача, можливих контекстів  

користування мовою, процедур укладання 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 відповідно 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» [7, с. 4]. У більш широкому 

європейському контексті вона спрямована не лише на розвиток 

прагматичної компетенції, але й враховує соціокультурний 

аспект спільноти, у якій будуть жити й працювати студенти – 

майбутні фахівці. 

Програму АМПС було розроблено за погодженням із 

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 їхній 
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мобільності в іншомовному академічному та професійному 

оточенні. 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. 

Програма з англійської мови для професійного спілкування 

дозволяє розробляти навчальні модулі, що відповідатимуть 

вимогам національної кредитно-модульної системи, яку було 

запроваджено у вищій освіті як передумову для приєднання 

України до Болонського процесу. 

Методичні принципи навчання іноземних мов, дослідженню 

яких присвятили наукові роботи В. А. Бухбіндер, Н. О. Єпихіна, 

М. В. Ляховицький, С. Ю. Ніколаєва, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова, 

Т. І. Олійник, Л. А. Сажко, Н. К. Скляренко та ін., включали 

принципи: 

‒ комунікативності; 

‒ домінантної ролі вправ; 

‒ взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності; 

‒ урахування рідної мови [8, c. 51]. 

Із появою в методичній літературі підручника «Методика 

навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах» 

колективу авторів: Л. С. Панової, І. Ф. Андрійко, С. В. Тезікової, 

С. І. Потапенко та ін. (К. : Видавничий центр «Академія», 

2010) [9, c. 76] до методичних принципів, визначених 
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представниками наукової школи Київського національного 

лінгвістичного університету під керівництвом професора 

С. Ю. Ніколаєвої, було додано принцип апроксимації, який раніше 

розглядався в площині навчання фонетики іноземної мови. За 

версією авторів цього підручника, принцип апроксимації 

розповсюджується і на формування та розвиток інших видів 

мовної та мовленнєвої компетенцій. У процесі організації 

навчально-пізнавальної діяльності суб’єктів навчання іноземної 

мови на цьому принципі ґрунтується формування лексичної та 

орфографічної компетенцій, а також розвиток навичок читання, 

діалогічного та монологічного мовлення. Автори підручника 

наголошують на тому, що оскільки вчителі іноземної мови не є 

носіями цієї мови, логічно припустити певні відхилення від 

стандартної вимови, нормативного вживання лексичних одиниць 

чи граматичних явищ. Якщо такі порушення норм іншомовного 

спілкування не ведуть до спотворення смислу висловлювання і 

можна зрозуміти, що мав на увазі мовець, то зробленими 

помилками можна знехтувати, зосередившись на змісті  

повідомлення. 

У новій програмі, створення якої є результатом наукових 

досліджень П. О. Беха, Л. В. Біркун, Л. В. Калініної, О. О. Акулової, 

І. В. Самойлюкевич та ін., як окремі виділено принципи: 

‒ інтерактивності; 

‒ інтеграції; 

‒ мовленнєво-мисленнєвої активності; 

‒ контекстуалізації; 

‒ домінантної ролі безперекладної семантизації. 
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При цьому в основу точки зору авторів покладено концепцію 

Ю. І. Пассова, який розглядає побудову навчання іноземної 

мови як модель процесу реальної комунікації [10, с. 9]. Така 

модель має зберігати всі суттєві риси об’єкта, що моделюється. 

Це означає, що комунікативні ситуації, які використовуються в 

навчанні іноземної мови, мають моделювати типові ситуації 

реального життя у відповідній сфері спілкування. 

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 в студентів 

толерантного ставлення до чужої культури та цінностей, стилів 

життя, норм комунікативної поведінки тощо. Тому, як вважає 

О. О. Першукова, у процесі формування іншомовної соціо-

культурної компетенції слід звернути особливу увагу на 

принципи, 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 

культур, готовність вивчати традиції і звичаї інших народів; 

‒ відмову від упередженого ставлення до іноземців, 

готовність знайти порозуміння [11]. 
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Аналіз програм та наукових досліджень вітчизняних і 

зарубіжних учених дає підстави стверджувати, що для втілення 

в практику навчання іноземної мови нових методичних принципів 

та впровадження в навчально-виховний процес сучасних підходів 

до формування іншомовної компетенції студентів необхідно: 

‒ упроваджувати культурологічний підхід до навчання 

паралельно з уже освоєними діяльнісно-комунікативним, 

особистісно орієнтованим та компетентнісним підходами; 

‒ забезпечити відповідність навчання іноземної мови 

європейським стандартам; 

‒ дотримуватись умотивованого характеру мовленнєвих дій 

викладача і студентів; 

‒ змінити роль викладача у спілкуванні зі студентами; 

‒ створювати позитивну емоційну атмосферу на заняттях з 

іноземної мови, що є запорукою утримання стійкої мотивації до 

оволодіння іноземною мовою. 

Усе це свідчить про те, що наразі ситуація з вивченням 

англійської та інших іноземних мов в Україні стрімко 

змінюється на краще. Однак ці позитивні зрушення вимагають 

швидкої реакції з боку науковців, методистів, викладачів у плані 

забезпечення зростаючих потреб суспільства та освіти новими 

якісними технологіями навчання мов, озброєння студентів не 

тільки знаннями, але й створення умов для формування та 

розвитку практичних навичок комунікативної поведінки в 

різних ситуаціях іншомовного спілкування. Іншими словами, 

сьогодення вимагає переходу від знанняцентристського 

навчання до культуровідповідного, оскільки в реальному 

спілкуванні комуніканти швидше готові вибачити один одному 
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недоліки в користуванні мовою, аніж незнання соціокультурних 

особливостей, норм комунікативної поведінки, правил етикету 

тощо. На зміну знанняцентристському навчанню має впроваджу-

ватись компетентнісний підхід, у руслі якого оволодіння 

знаннями поєднується з досвідом використання отриманих 

знань у ситуаціях, наближених до реального життя. Сформовані 

в процесі вивчення іноземної мови лексична, граматична, 

соціокультурна та інші компетенції допоможуть випускнику 

вищої школи ефективно співпрацювати з носіями мови та вільно 

почуватись у країні мови, що вивчається. 

На думку провідних учених (Н. К. Гарбовський, Ю. В. Гнаткевич, 

М. Г. Гордієнко, В. М. Данильченко, Г. Д. Дмитрієв, С. С. Коломієць 

та ін.), сучасні принципи викладання й вивчення мов у вищих 

навчальних закладах нефілологічного спрямування передбачають 

сприяння усвідомленню мовних міжкультурних особливостей 

паралельно із зосередженням уваги на розумінні, соціокультур-

ному змісті, текстовому характері комунікації, які активізують і 

підтримують інтерес студентів до вивчення іноземної мови. 

Програма з англійської мови для професійного спілкування 

зміщує акцент зі знання мови як набору окремих елементів на 

поняття про мову як інтегровану систему вмінь і знань. Така 

точка зору відображає зміну в педагогічній філософії, де 

навчання мови розглядається як диверсифікація мовної освіти. 

Отже, вивчення мови виступає як набуття знань та інтегрованих 

мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього вимагають життєві 

ситуації (ЗЄР, 2001). Програма АМПС, створена на основі 

Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, будує 

фундамент, на якому вищі навчальні заклади в нашій державі 
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можуть організувати якісне вивчення іноземних мов і створити 

так своїм студентам можливості для задоволення конкретних 

комунікативних потреб, необхідних у їхній професії. 

Навчання англійської мови в нефілологічних вищих 

навчальних закладах України після прийняття 2005 р. Типової 

програми з англійської мови для професійного спілкування 

чітко зорієнтоване на формування в студентів професійних 

мовних компетенцій, які вважаються запорукою їхньої плідної 

діяльності в культурному розмаїтті навчального і фахового 

середовищ. Упровадження в навчальний процес такої програми, 

у першу чергу, дозволить подолати розрив між прогнозованим 

станом справ на ринку праці та існуючим рівнем володіння 

мовою спеціалістами завдяки затвердженню загальноприйнятих 

критеріїв щодо змісту, методології, організації курсу, оцінювання 

результатів навчання відповідно до міжнародних стандартів. 

Програма АМПС передбачає опанування студентами технічних 

і гуманітарних спеціальностей іншомовного професійного 

спілкування, у ході якого відбувається виховання, розвиток і 

збагачення знань студента. Аналіз комплексної мети навчання 

англійської мови на нефілологічних факультетах показав, що 

оволодіння іншомовним спілкуванням передбачає досягнення 

студентами спеціалізованої субординативної іншомовно-мовленнєвої 

комунікативної компетенції, мінімально достатній рівень 

розвитку якої має забезпечити можливість та успішність 

спілкування в професійно-трудовій і побутовій сферах в 

обмеженому колі типових мовленнєвих ситуацій такого 

спілкування, чітко відібраному з точки зору ймовірності появи 
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їх у фаховій і позафаховій діяльності випускника вищого 

навчального закладу конкретного типу [7]. 

Іншомовно-мовленнєва комунікативна компетенція є багато-

компонентним утворенням, що включає декілька видів компетенцій. 

Як свідчать дослідження зарубіжних та вітчизняних учених 

(H. Hammerly, E. Judd, D. Larsen-Freeman, W. Mitter, А. В. Вартанов, 

Ю. І. Пассов, Т. Г. Родионова, Н. О. Швець та ін.), найбільш 

продуктивним підходом до аналізу характеристик і параметрів 

комунікативної компетенції слід вважати системне вивчення 

комунікативної компетенції в усій різноманітності її внутрішніх 

властивостей, зв’язків і відносин, за умови розгляду комуніка-

тивної компетенції як компонента єдиної системи. Системний 

підхід до вивчення комунікативної компетенції базується на 

традиційному розумінні системи як сукупної множинності 

предметів, явищ, об’єктів, що пов’язані між собою певним 

чином і завдяки такому зв’язку утворюють єдине ціле. 

Серед багатьох моделей комунікативної компетенції умовам, 

головній меті та прогнозованому результату навчання 

англійської мови для професійного спілкування найбільш повно 

відповідає модель комунікативної компетенції, що являє собою 

інтегративне поєднання шести складових компонентів: 

країнознавчої, соціолінгвістичної, лінгвістичної, дискурсивної, 

стратегічної та ілокутивної компетенцій. Із точки зору психо-

лінгвістики і соціолінгвістики, найбільш вичерпну характеристику 

змісту комунікативної компетенції запропоновано Н. І. Гез, яка 

визначає це явище як «здатність співвідносити мовні засоби з 

цілями та умовами спілкування, розуміння стосунків між 

комунікантами, здатність організувати мовленнєве спілкування 



Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням 

студентів нефілологічних спеціальностей 

 

29 

з урахуванням соціальних норм поведінки та системи 

культурних уявлень і цінностей народу – носія мови, що 

вивчається» [12]. 

Загальнонауковою основою укладання програм з англійської 

мови за професійним спрямуванням стали такі наукові положення: 

‒ формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх фахівців передбачає обов’язкове врахування специфіки 

майбутньої професійної діяльності; 

‒ діяльність викладачів має ґрунтуватися на врахуванні 

особистості кожного студента, розвитку його здібностей 

(організаційні, перцептивні, аналітичні, комунікативні), формуванні 

світогляду, сприянні в оволодінні комплексом соціальних ролей, 

розвитку пізнавальної мотивації, виявленні самостійності в 

розв’язанні складних завдань, формуванні рис та вмінь, 

необхідних у майбутній професійній діяльності; 

‒ успішна професійна діяльність вимагає володіння іншомовною 

професійною комунікативною компетентністю, яка передбачає 

не тільки обсяг знань за фахом, але й здатність здійснювати 

іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн, а також 

виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного 

професійно орієнтованого середовища; 

‒ система оцінювання рівня сформованості іншомовної 

комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціаль-

ностей має здійснюватись з урахуванням рівнів володіння 

мовою, визначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з 

мовної освіти. 
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1.4. Управління процесом навчання 

іноземної мови у вищих навчальних закладах 

 

Управлінська діяльність перш за все пов’язана з прийняттям 

рішень. Прийняття рішень (далі – ПР) у роботі з іноземними 

партнерами вимагає знання власне іноземної мови та соціо-

культурних особливостей регулятивного стилю. Проаналізу-

вавши дослідження стилів ПР, запропонованих зарубіжними 

вченими (В. Кюмар, Дж. Крумбольтс, К. Альбрехт), зупинимось на 

визначенні регулятивного стилю, яке наводить В. В. Кочетков: 

«Під регулятивним стилем мається на увазі сукупність 

внутрішніх характеристик механізму прийняття рішень, які 

зовнішньо стійко проявляються у вирішенні задач різних класів 

і рівнів протікання психічних процесів. Основним стійким 

параметром регулятивного стилю є робота операторів переко-

дування об’єктивних цінностей і ймовірностей у суб’єктивні. 

Роботу операторів визначають особливості механізму прийняття 

рішень, що полягають у рівні розвитку регулятивної підсистеми, 

характеристиками якої слугує рівень її інтегрованості і 

структурування» [13, с. 161]. 

Передумовою входження України до єдиного європейського 

освітнього простору була реалізація системою вищої освіти 

України ідей Болонського процесу, упровадження європейських 

норм і стандартів в освіті. У зв’язку з процесом європейської 

інтеграції в державі розроблено та прийнято заходи щодо 

реалізації Болонської декларації в системі вищої освіти і 

науки України. Одним із завдань є «вдосконалення системи 
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забезпечення якості освіти»; у змісті завдання наголошується на 

необхідності «вивчити питання про управління якістю освіти [14]. 

Питання управління досліджувались А. Н. Волковським, 

О. Н. Гавриш, Д. І. Дзвінчуком, О. І. Ільїнською, В. А. Кара-

ковським, М. І. Кондаковим, В. І. Луговим та ін. Вивчивши 

літературні джерела вітчизняних і зарубіжних авторів та 

державні документи, виокремимо характерні тенденції розвитку 

управління, урахування яких є необхідним у процесі навчання 

іноземної мови студентів-нефілологів: 

‒ запровадження нової етики управлінської діяльності, що 

базується на принципах взаємної поваги; 

‒ 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, контрольна, емоційно-вольова і 

пізнавальна. 

У процесі навчання іноземної мови такі складові управління, 

як діагностична, організаційна, комунікативна, мотиваційна, 

емоційно-вольова і пізнавальна, реалізуються через рольові ігри. 
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Це дозволяє виявити специфічні особистісні риси кожного 

студента з тим, щоб у подальшій роботі спиратись на групу 

найбільш активних студентів, які мають потенційні лідерські 

риси. 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 

висловлювання своєї думки щодо запропонованих ситуацій. Цей 

вид роботи дає змогу викладачеві краще зрозуміти студентів, 

їхню спрямованість, психологічні особливості, здатність до 

управління. 

Діагностична складова управління процесом навчання 

іноземної мови передбачає вивчення й аналіз вихідного стану 

розвитку психічних та соціально-психічних рис об’єкта і 

суб’єкта управління (наприклад, діагностика інтелектуальних 

рис, 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, урахування психічних особливостей під час виконання 

різноманітних завдань, визначення способів досягнення мети, 

критеріїв майбутньої оцінки діяльності. 
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Комунікативна складова виявляється у встановленні позитивних 

відносин менеджера з іншими людьми та співробітників 

між 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 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 в 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. 
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Управління навчально-виховним процесом у вищому навчаль-

ному закладі буде ефективним за умов: 

‒ гуманізації, демократизації всієї освітянської справи; 

‒ оптимальної інтенсифікації навчальної й виховної діяльності 

у вищому закладі освіти; 

‒ використання сучасних досягнень психолого-педагогічних 

і суміжних наук, організаційної та електронно-розрахункової 

техніки, упровадження науково обґрунтованих 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 чинником незворотності 

процесів відродження, 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, дотримання яких, як підтвердив досвід, 

забезпечує високу якість управління навчальним процесом: 

‒ науковість і компетентність; 

‒ плановість; 
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‒ інформаційна достатність; 

‒ гуманізація і психологізація; 

‒ оперативне регулювання; зворотний зв’язок; 

‒ послідовність і перспективність; 

‒ ділова ініціативність; мобільність; 

‒ урахування специфічних особливостей різних груп та 

індивідуальностей. 

Принципи повинні 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. 
 

 

Рис. 1. Управління процесом формування 

іншомовної підготовки студентів 

 

На допомогу педагогам розроблено й апробовано прикладну 

схему управління позааудиторною загальноосвітньою роботою 

у вищому навчальному закладі. Викладач забезпечує реалізацію 

державної освітньої політики, чітко виконує розпорядження, 

інструкції Міністерства освіти і науки України, управлінь 

освіти, рішень місцевих Рад народних депутатів з питань 
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організації роботи в 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 і 

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 повинен бути готовим до гри, 

спонтанності. Такий викладач управлятиме увагою студентів, 

їхніми інтересами на занятті та їхніми знаннями. Це допоможе 

йому швидко приймати правильні рішення та проводити чіткий і 

ретельний педагогічний аналіз роботи студентів, оцінювання 

їхніх знань та своєї діяльності. 

На думку В. І. Лугового, 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 [15]. 

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. 
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Соціально-психологічні методи управління – це різноманітні 

способи та 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 неуспішних 

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, вважає В. І. Луговий, повинен 

організувати процес навчання так, щоб, управляючи ним, 

виховувати спеціалістів-лідерів, майбутніх управлінців, здатних 

управляти компетентно, самоорганізовано, із позитивною  

мотивацією. 

Управлінська діяльність викладача іноземної мови повинна 

бути спрямованою на формування в майбутніх спеціалістів 

глибокого розуміння соціокультурних розбіжностей представників 

різних народів, їхніх цінностей, пріоритетів, культури, менталь-

ності, стилів життя. Враховуючи все це, викладач має 

виховувати в студентів толерантне ставлення й повагу до чужої 

культури і мови, налаштовувати їх на запобігання конфліктів і 

пошук компромісів у спілкуванні, навчати вирішувати спірні 

питання ненасильницьким шляхом. 
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Отже, управління – це діяльність, спрямована на створення в 

інших людей (підлеглих, партнерів, інших керівників тощо) 

таких рис, які сприяють досягненню його мети; це взаємодія 

керівника з іншими людьми, у ході й результаті якої 

забезпечується їхня активна та скоординована участь у 

досягненні мети управління. 

 

 

 

1.5. Модернізація іншомовної підготовки студентів 

нефілологічних спеціальностей у вищій школі 

 

Неодмінною умовою входження України в європейський 

освітній простір є модернізація системи вищої освіти на засадах 

Європейської кредитно-трансферної й акумулятивної системи 

(ECTS). Широкомасштабний педагогічний експеримент  

2004–2008 рр. щодо впровадження ECTS у вищі навчальні 

заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації показав необхідність модернізації 

навчального процесу на засадах інноваційних підходів та технологій. 

Реформування вищої школи України в контексті євроінтеграції 

зумовлює необхідність удосконалення та підвищення рівня 

якості іншомовної освіти, оскільки без володіння студентом 

іноземною мовою неможливо забезпечити виконання основних 

положень Болонської декларації: адаптація до норм і стандартів 

європейського освітнього простору, мобільність, професійна 

конкуренція матимуть місце лише за умови знання випускни-

ками університетів іноземної мови та сформованих навичок 
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комунікативної поведінки у відповідних ситуаціях академічного, 

професійного та повсякденного спілкування. 

Модернізація визначається як «зміни, удосконалення, що 

відповідають сучасним вимогам» [2, с. 829]. У методиці 

навчання іноземної мови модернізація розглядається як 

осучаснення підходів до навчання іноземної мови, приведення у 

відповідність до вимог сьогодення технології формування 

комунікативних навичок студента, переміщення акцентів у бік 

самостійної роботи кожного студента, формування в молоді 

усвідомленої необхідності навчатися впродовж життя. 

Перше десятиліття ХХІ ст. відзначилось стрімким розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій, розширенням доступу 

до інформації, усвідомленням необхідності змін у відносинах 

«студент – викладач», поглибленням протиріч між вимогами 

суспільства до іншомовної підготовки фахівців та традиційними 

методами навчання іноземної мови студентів нефілологічних 

спеціальностей, посиленням конкуренції у всіх сферах життя. 

Тож, на наше переконання, саме модернізація навчально-

виховного процесу у вищій школі покликана вирішити питання 

іншомовної підготовки студентів до продуктивного функціону-

вання в умовах євроінтеграції. 

Процес модернізації іншомовної підготовки студентів потребує 

зміни освітньої парадигми, певного відрізку часу, підготовки 

викладацького корпусу, розробки відповідних педагогічних 

засад. До педагогічних засад модернізації іншомовної підготовки 

студентів із позицій євроінтеграції нами віднесено: 

‒ упровадження нових підходів до навчання іноземної мови; 

‒ створення відповідного освітнього середовища; 
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‒ розвиток пізнавальної самостійності студентів; 

‒ формування самоосвітньої компетенції студентів. 

В умовах ринкової економіки, коли право на працю 

реалізується не через соціальні гарантії, а через закони ринку й 

особисту ініціативу, питання професійної підготовки фахівців 

набуває особливої гостроти. 

Вимоги, що висуває суспільство до професійної підготовки 

фахівців, зумовлені необхідністю синхронізувати загальні 

тенденції розвитку суспільства з розвитком системи професійної 

підготовки фахівців. 

Наразі в Україні існує дві складові системи освіти: 

підтримувальна й випереджальна, інноваційна. Підтримувальна 

спрямована на підготовку молодої людини до вирішення 

повсякденних завдань (проблем), підтримання способу життя й 

діяльності. Випереджальна (інноваційна) освіта орієнтована на 

майбутнє і пов’язана з підготовкою людини до використання 

методів прогнозування, моделювання, проектування в житті та 

професійній діяльності. Підтримувальна освіта має на меті 

озброєння студентів переважно певним набором наукових 

фактів і положень; інноваційна – на вироблення в студентів 

самостійного підходу до вирішення будь-якої наукової, 

соціальної, професійної чи життєвої проблеми. 

В. М. Манько як одну із властивостей дидактичної системи 

професійної підготовки фахівців виділяє прогностичну. Прогно-

стичні властивості системи професійної підготовки фахівців 

зумовлені низкою об’єктивних потреб: 

‒ динамікою суспільних потреб, що вимагає адекватних 

змін у цілях і функціях діяльності фахівців (формування гнучких 
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загальнопрофесійних умінь, що допомагають адаптуватись до 

зміни характеру професійної діяльності, уміння самостійно 

знаходити інформацію та працювати з нею, необхідність 

самоосвіти тощо); 

‒ прискорений науково-технічний прогрес спричиняє непе-

рервний розвиток усіх складових технологічних систем, що має 

відображатись у змісті фахової підготовки; 

‒ професійну підготовку фахівців, що реалізується в 

певному часі й певних умовах, доцільно спрямовувати на 

діяльність у майбутньому та в інших умовах. 

Забезпечення якості професійної підготовки фахівців має два 

аспекти: відповідність основним стандартам та відповідність 

запитам споживачів освітніх послуг. Рушійною силою забез-

печення якості професійної підготовки фахівців стає подолання 

суперечностей: 

‒ між сучасними вимогами до науково-педагогічних праців-

ників ВНЗ та їхньою фактичною педагогічною майстерністю; 

‒ відставання системи професійної підготовки фахівців від 

темпів розвитку науки та виробництва і зміни зовнішніх умов; 

‒ між новими знаннями про технології й організацію 

виробництва та наявним змістом ступеневої освіти (навчальні 

програми, підручники, посібники); 

‒ між предметним характером навчання на кожному освітньо-

кваліфікаційному рівні й інтегрованим характером професійної 

діяльності. 

На рівні вищих навчальних закладів відповідні кроки до 

внесення змін у навчально-виховний процес уже зроблено: 

активно впроваджується кредитно-модульна система, започатковано 

нові підходи до навчання іноземної мови, з’являються сучасні 
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навчальні посібники, усі студенти університету мають доступ до 

інтернет-ресурсів тощо. Дедалі більшого поширення набувають 

нові інтерактивні технології навчання іноземної мови: проектна 

методика, кейс-метод, симуляції, ділові ігри, презентації, 

моделювання ситуацій, наближених до реального спілкування. 

Інтерактивні методи передбачають певний порядок інформаційної 

взаємодії між суб’єктом навчального процесу і навчальним 

середовищем. За всієї різноманітності цих методів їхньою 

неодмінною умовою є наявність проблеми та робота над нею в 

групах, командах, бригадах, прийняття узгодженого рішення й 

діалог за підсумками роботи. Популярність таких методів 

не випадкова: сучасні способи виробництва в індустріально 

розвинених країнах передбачають співробітництво, групові 

зусилля працівників. Інтерактивні методи навчання дозволяють 

кожному студентові проявити свої знання, певні риси особистості, 

її характеру, розвинути навички спілкування, зокрема подання й 

аргументацію власної точки зору. Тут відпрацьовується також 

такий важливий процес мислення, як рефлексія, самоаналіз та 

самооцінка. При цьому позиція кожного студента в умовах 

роботи в групі витримує «пробу на міцність», коли вона 

стикається з іншими оцінками, іншими інтерпретаціями тієї ж 

ситуації. Зіткнення, взаємний аналіз незалежних точок зору 

може виявити силу і слабкість кожної з них, подолати їхню 

обмеженість чи однобічність, створюючи в такий спосіб передумови 

для здійснення цілеспрямованого пошуку бажаного результату. 

Водночас освітня парадигма, на основі якої сьогодні будується 

навчальний процес у вищій школі, передбачає використання 

лекторсько-семінарської системи навчання з 30 % кількістю 

годин самостійної роботи студента. За європейськими стандартами 
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більша частина навантаження припадає на самостійну роботу 

студента, оскільки іноземної мови «не можна навчити – її можна 

тільки навчитись». Студент сам собі ставить мету в плані 

оволодіння іноземною мовою, а викладач допомагає йому 

вибрати найефективнішу методику для досягнення цієї мети. 

Кожен студент несе персональну відповідальність за свої успіхи 

(чи невдачі) в оволодінні іноземною мовою: для цього він 

навчений самоаналізу власних досягнень, самоконтролю, 

плануванню своєї діяльності. У європейських університетах 

студентів наперед ознайомлюють із графіком самостійної 

навчальної діяльності, термінами виконання індивідуальних 

завдань, за невчасне виконання яких передбачено штрафні 

санкції у вигляді позбавлення балів чи незарахування роботи. Це 

дисциплінує студентів, дозволяє їм самостійно планувати 

витрати часу на навчання. Тож, на нашу думку, слід поступово 

переходити до тьюторської системи організації навчальної 

діяльності в українських університетах, коли викладач працює з 

невеликою групою студентів в аудиторний час після того, як 

студенти самостійно за списком наукових джерел, запропонованих 

викладачем, ознайомляться з точками зору відомих учених на 

відповідну проблему для того, щоб у режимі пошукової-дослідної 

діяльності виробити власну позицію щодо досліджуваного 

питання. 

Модернізація іншомовної підготовки студентів пов’язана, на 

нашу думку, із підвищенням ролі пізнавальної самостійності 

кожного учасника навчального процесу. Педагогами й психо-

логами (Я. Галета, О. Демченко, С. Кустовський, В. Логвіненко, 

Л. Лутченко та ін.) доведено, що пізнавальна самостійність 

є засобом підвищення усвідомленості й дієвості знань, 
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показником розумового розвитку тих, хто навчається. За 

визначенням Н. Євтушенко, «пізнавальна самостійність – це 

складне інтегральне явище, яке спонукає майбутнього фахівця 

здобувати нові знання раціональними шляхами та способами 

без сторонньої допомоги й активно та результативно 

використовувати їх у навчально-пізнавальній діяльності» 

[16, с. 7]. Наразі для кожного студента актуальним виступає 

вміння самостійно і вмотивовано організувати свою пізнавальну 

діяльність від постановки мети до одержання й оцінки 

результату. Заохочення, а згодом і спонукання студентів до 

розвитку власної пізнавальної самостійності ми розцінюємо як 

запоруку подальшого професійного самовдосконалення фахівця, 

оскільки отримані в університеті знання потребують періодичного 

оновлення, причиною чого є постійно змінювана дійсність та 

накопичення нових наукових знань. 

Потреба модернізації вищої освіти України в контексті 

євроінтеграції вимагає посилення пошуків ефективних форм і 

методів її вдосконалення, вивчення вітчизняного й зарубіжного 

формування фахових компетенцій випускників вищої школи в 

різних галузях діяльності. Аналіз теоретичного обґрунтування 

структурно-функціональної моделі формування самоосвітньої 

компетенції майбутніх фахівців, запропонований вітчизняними 

дослідниками (О. І. Жорнова, М. І. Загреба, О. М. Ножовкін 

та ін.), засвідчив, що підвищення рівня сформованості само-

освітньої компетенції з обраної спеціальності неможливий без 

удосконалення практичних навичок використання іноземних 

мов, тож одне з завдань сучасної вищої школи полягає в 

тому, щоб сформувати в студента необхідність самостійно 
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поповнювати свої знання, користуючись перевагами інтернету 

і послуговуючись навичками відбору та структурування 

інформації, отриманими в період навчання в університеті. 

Випускник університету має володіти відповідними навичками 

як у змістовому, так і в процесуальному плані, а також 

усвідомлювати, що його професійне становлення й зростання 

можливе лише за умови володіння принаймні однією іноземною 

мовою. 

 

 

 

Завдання для самоконтролю 

 

1. Які документи регламентують державну мовну політику 

в Україні? 

2. Дайте характеристику Державного стандарту з мовної 

освіти. 

3. Розкрийте сутність поняття «якість вищої освіти». 

4. Охарактеризуйте сучасні підходи до навчання іноземної 

мови у вищій школі. 

5. Розкрийте основні положення Загальноєвропейських 

Рекомендацій з мовної освіти. 

6. Якими програмами послуговуються в Україні в процесі 

навчання англійської мови за професійним спрямуванням? 

7. Дайте характеристику методичних принципів навчання 

професійної англійської мови у вищих навчальних закладах 

нефілологічного профілю. 
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8. Які види компетенцій включає в себе іншомовно-

мовленнєва комунікативна компетенція? 

9. Чому майбутньому фахівцеві необхідно володіти навичками 

управлінської діяльності? 

10. На чому базується управління процесом навчання 

професійної іноземної мови у ВНЗ? 

11. Дайте визначення поняттю «управлінська діяльність». 

12. Як в Україні здійснюється управління якістю вищої освіти? 

13. Що означає модернізація іншомовної підготовки студентів 

нефілологічних спеціальностей у вищій школі? 

14. Визначте суперечності між сучасною підготовкою 

фахівців та вимогами суспільства. 

15. У чому різниця між підтримувальною й випереджальною, 

інноваційною системами навчання у ВНЗ України? 

16. Чому професійну підготовку фахівців, що реалізується в 

певному часі й певних умовах, доцільно спрямовувати на 

діяльність у майбутньому та в інших умовах? 

17. Як ви розумієте необхідність синхронізувати загальні 

тенденції розвитку суспільства з розвитком системи професійної 

підготовки фахівців? 

18. Дайте визначення пізнавальної самостійності кожного 

учасника навчального процесу. 

19. Чому, на вашу думку, дедалі більшого поширення 

набувають нові інтерактивні технології навчання іноземної 

мови: проектна методика, кейс-метод, симуляції, ділові ігри, 

презентації, моделювання ситуацій? 

20. Чи відповідає наявна державна мовна політика в Україні 

сучасним міжнародним вимогам? Обґрунтуйте свою відповідь. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

Концептуальною основою розробки методики навчання 

професійної англійської мови студентів гуманітарних нефіло-

логічних спеціальностей стали такі наукові положення: 

а) формування іншомовної професійної компетентності 

майбутніх фахівців передбачає обов’язкове врахування специфіки 

майбутньої професійної діяльності; 

б) діяльність викладачів має ґрунтуватися на врахуванні 

особистості кожного студента, розвитку його здібностей (організа-

ційні, перцептивні, аналітичні, комунікативні), формуванні 

світогляду, сприянні в оволодінні комплексом соціальних ролей, 

розвитку пізнавальної мотивації, виявленні самостійності в 

розв’язанні складних завдань, формуванні рис та вмінь, необхідних 

у майбутній професійній діяльності; 

в) успішна професійна діяльність вимагає володіння іншомовною 

професійною комунікативною компетенцією, яка передбачає не 

тільки обсяг знань за фахом, але й здатність здійснювати 

іншомовне спілкування з фахівцями з інших країн, а також 

виконувати професійну діяльність в умовах іншомовного 

професійно орієнтованого середовища. 
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2.1. Специфіка методики навчання професійної англійської мови 

студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей 

 

У цьому розділі представлено методику навчання професійної 

англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних 

спеціальностей, оскільки крім загальних особливостей, 

характерних для всіх студентів-нефілологів, представники 

кожної окремої спеціальності мають свої, притаманні тільки їм, 

особливості. Тому в методиці навчання професійно спрямованої 

англійської мови необхідно враховувати психологічні, педагогічні 

та організаційно-технологічні засади організації навчального 

процесу на різних факультетах. Крім того, слід зважати на той 

факт, що студенти – майбутні політологи, екологи, правознавці, 

економісти та ін. – вступали до університету, щоб вивчати 

фахові дисципліни й набути професійної компетенції з певної 

спеціальності. Вивчення англійської мови для них не є 

пріоритетом, вони розцінюють її як будь-який інший 

загальноосвітній предмет, що можна прослухати, «здати й 

забути». І хоча певний відсоток студентів-нефілологів розуміє, 

що англійська – це мова бізнесу і міжнародного спілкування, 

вони не завжди готові докладати зусиль для оволодіння 

іноземною мовою. Водночас вивчення іноземної мови потребує 

неабияких зусиль: цю дисципліну мало «прослухати», її треба 

вчити, виконуючи велику кількість вправ, тренуючись у 

читанні, вправляючись у говорінні, сприйнятті мови на слух, 

написанні листів, заповненні документів, анкет тощо. Тож 

завдання викладача – постійно стимулювати студентів в 

оволодінні іноземною мовою, сприяти розвитку в них мотивації 
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до вивчення мови, утримувати стійкий інтерес до вдосконалення 

навичок використання мови. Викладач має враховувати 

професійні зацікавлення своїх студентів і спиратись на їхні 

фахові знання в процесі навчання професійної англійської мови. 

Так, студенти економічних спеціальностей звикли до 

презентації навчального матеріалу не тільки вербально, але й за 

допомогою таблиць, схем, діаграм, математичних викладок 

тощо. Це цілком зрозуміло, оскільки в опануванні фахових 

дисциплін вони зазвичай звертаються саме до таких засобів 

навчання. Домашні завдання вони часто готують у вигляді 

зведених 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, робити записи 

тощо. Тому викладачам англійської мови, які працюють 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 характеру, 

деяка розмитість формулювань, намагання уникнути точної 

відповіді на поставлене питання. Викладачі англійської мови, 

які працюють на цьому факультеті, мають постійно дбати про 

формування в майбутніх політологів навичок аналітичного 

мислення для виявлення сутності політичних подій, їх 

співставлення й узагальнення, прогнозування можливих 

наслідків тощо. На перше місце виходить необхідність 
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формування в студентів широкого світогляду, розуміння 

взаємозв’язку політичних подій у глобальному масштабі. 

Студенти-політологи часто звертаються до інформаційних 

технологій, інтернету, оскільки матеріали на веб-сайтах 

оновлюються значно швидше, ніж висвітлюються в 

підручниках чи посібниках. Звернення до таких матеріалів 

потребує постійного розширення професійного вокабуляра як 

студента, так і викладача, тому що в інтернеті 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 із соціальним та культурним життям, тому культуро-

логічні аспекти професійно спрямованої англійської мови 

знаходять відображення в ознайомленні з різними політичними 

устроями англомовних країн, стилями проведення переговорів, 

міжнародних зустрічей, форумів, дотриманням протоколу, 

роботою міжнародних організацій тощо. 

Студенти юридичного факультету відрізняються схильністю 

до точних формулювань, обґрунтованості висловлювань. 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 фактами, 

почерпнутими з американських детективних фільмів, які не 

завжди відповідають дійсності, тому викладач англійської мови 
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має докладати чимало зусиль для формування в них критичного 

мислення й адекватного ставлення до того, що показують на 

екрані. Соціокультурний компонент англійської мови юридичного 

спрямування не обмежується кількісними показниками (в США, 

наприклад, на кожні 440 громадян припадає 1 юрист, тоді як в 

Україні – 1 правознавець на 10 000 осіб); прості мешканці США 

чи Канади звертаються до суду для вирішення спірних питань у 

44 рази частіше, ніж у нашій країні. Верховенство закону в 

західних демократіях є нормою існування суспільства, тоді як в 

Україні спостерігається повна зневага до закону, вирішення 

питань відбувається «за поняттями». Порівнюючи на основі 

компаративної технології норми права в англомовних країнах та 

Україні, студенти вчаться відбирати, співставляти, сортувати, 

узагальнювати необхідну інформацію й робити відповідні 

обґрунтовані висновки. У них формуються навички критичного 

оцінювання ситуації, прогнозування можливих наслідків вирішення 

справи, відповідального ставлення до прийняття рішень. 

Майбутні екологи більше, ніж студенти інших спеціаль-

ностей, працюють із документами міжнародних організацій, 

написаними англійською мовою. Тексти таких документів 

зазвичай не персоніфіковані, сама мова перевантажена  

пасивними конструкціями, що викликає в студентів певні 

труднощі під час перекладу. Професійна діяльність майбутніх 

екологів пов’язана зі знанням і дотриманням міжнародних норм 

співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища, 

уміннями вести відповідну документацію англійською мовою,  

із готовністю до професійного спілкування із зарубіжними 

колегами тощо. Викладачеві професійної англійської мови 
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доводиться не тільки опановувати нову лексику, але й 

організовувати навчальну діяльність студентів з опорою на участь 

у міжнародних проектах, моделювання конференцій, семінарів, 

форумів на підтримку захисту довкілля, збереження флори і 

фауни, що перебувають під загрозою зникнення. 

Зарубіжні методисти часто стверджують, що завдання 

викладача професійної англійської мови полягає лише в тому, 

щоб навчити студентів граматично і стилістично правильно 

оформлювати висловлювання, не вдаючись до смислових 

подробиць і професійного змісту сказаного. Практика ж 

доводить, що у випадку, коли викладач іноземної мови не 

володіє фаховим матеріалом, який вивчається, йому тяжко 

організувати дискусію з теми, умотивувати студентів до пошуку 

додаткової інформації, виступати рівним суб’єктом навчального 

процесу. Студенти часто не довіряють такому викладачеві, і їхнє 

спілкування є формальним, що не сприяє утриманню стійкої 

зацікавленості студентів оволодінням англійською мовою 

професійного спрямування. 

Студенти спеціальності «Соціальна робота» відрізняються 

емоційністю сприйняття дійсності й нерозумінням докорінних 

відмінностей в організації соціальної служби в англомовних 

країнах та Україні, які полягають у тому, що в західно-

європейських державах, США та Канаді соціальний захист 

населення давно сприймається як добре відпрацьована система 

надання допомоги знедоленим і підтримки незаможних верств 

населення чи людей з особливими потребами. Більшість 

студентів ставиться до своєї майбутньої професії дещо 

відсторонено, не переймаючись тим, що їм доведеться 
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практично спілкуватись із різними неблагополучними людьми, 

надавати їм реальну допомогу. Психологічно вони не готові до 

виконання своїх професійних обов’язків, тому на заняттях з 

англійської мови викладачі цілеспрямовано добирають для 

опрацювання тексти, у яких описано реальні випадки з життя 

знедолених дітей, людей похилого віку чи осіб з обмеженими 

можливостями, які викликали б у студентів співчуття, бажання 

допомогти, захистити. У методичному плані на заняттях 

переважають такі види роботи, як кейс-метод, обговорення, 

ситуативні діалоги, робота в групах. 

Досліджуючи зв’язок сформованості іншомовної комунікативної 

компетенції студентів із позицій їхньої фахової підготовки, ми 

шукали в начальному процесі такі точки дотику, які дозволили б 

виявити, у якій сфері майбутньої професійної діяльності 

кожного студента-нефілолога йому найбільше будуть потрібні 

знання особливостей представників різних націй та навички 

комунікативної поведінки в різному мовному середовищі. 

 

 

 

2.2. Цілі, принципи та зміст навчання англійської мови 

за професійним спрямуванням у вищій школі 

 

Навчання англійської мови за професійним спрямуванням у 

вищій школі реалізується шляхом досягнення таких цілей: 

‒ практичної – передбачає формування в студентів загальних 

та професійно орієнтованих комунікативних мовленнєвих 

компетенцій (лінгвістичну, соціолінгвістичну і прагматичну) 
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для забезпечення ефективного спілкування в академічному та 

професійному середовищі; 

‒ освітньої – зумовлює формування в студентів загальних 

компетенцій (декларативні знання, уміння й навички, компетенцію 

існування та вміння вчитися); сприяє розвитку здібностей до 

самооцінки та здатності до самостійного навчання, що дозволятиме 

студентам продовжувати навчання в академічному і професій-

ному середовищі після отримання диплома про вищу освіту; 

‒ пізнавальної – сприяє залученню студентів до таких 

академічних і квазіпрофесійних видів діяльності, які активізують і 

далі розвивають увесь спектр їхніх пізнавальних здібностей; 

‒ розвивальної – через допомогу студентам у формуванні 

загальних компетенцій задля розвитку їхньої особистої мотивації; 

зміцнення впевненості студентів як користувачів іноземної мови 

та їхнього позитивного ставлення до вивчення мови; 

‒ соціальної – сприяє становленню критичного само-

усвідомлення та вміння спілкуватися в міжнародному 

середовищі; 

‒ соціокультурної – через досягнення розуміння різно-

планових міжнародних соціокультурних проблем для того, щоб 

діяти належно в культурному розмаїтті професійних та 

академічних ситуацій. 

Для втілення в практику навчання професійної іноземної 

мови нових дидактичних та методичних принципів (інтер-

активності, інтеграції, мовленнєво-мисленнєвої активності, 

контекстуалізації та домінантної ролі безперекладної семантизації, 

раннього професійного спрямування) та впровадження в 

навчально-виховний процес сучасних підходів до формування 
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іншомовної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 

необхідно: 

‒ дотримуватись принципу раннього професійного спряму-

вання навчання іншомовного спілкування; 

‒ упроваджувати культурологічний підхід до навчання; 

‒ забезпечити відповідність навчання іноземної мови 

європейським стандартам; 

‒ дотримуватись умотивованого характеру мовленнєвих дій 

викладача і студентів; 

‒ змінити роль викладача у спілкуванні зі студентами; 

‒ створювати позитивну емоційну атмосферу на заняттях з 

іноземної мови. 

Зміст навчання англійської мови за професійним спряму-

ванням у вищій школі визначається метою формування 

іншомовної комунікативної компетенції та вимогами фахової 

підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. 

Зміст навчання включає такі компоненти: 

‒ сфери спілкування, теми, ситуації; 

‒ мовний, мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїно-

знавчий матеріал; 

‒ знання, навички й уміння мовлення на повсякденні та 

професійні теми. 

Виходячи з того, що зміст навчання іноземної мови у вищому 

навчальному закладі має забезпечити досягнення головної мети – 

навчити студентів спілкування іноземною мовою на повсякденні, 

академічні та професійні теми, зміст навчання підпо-

рядкований формуванню іншомовної комунікативної  

компетенції, яка складається з мовної, мовленнєвої, соціо-
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культурної, дискурсивної та стратегічної компетенцій. Оскільки 

сьогодні іноземна мова розглядається більшістю дослідників  

(С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова, П. В. Сисоєв, Н. К. Скляренко, 

В. Г. Редько та ін.) як засіб міжкультурного спілкування, практич-

ною метою навчання визнається міжкультурна комунікативна 

компетенція фахівців [1]. 

Відбір змісту навчання професійної англійської мови студентів 

нефілологічних спеціальностей базується на аналізі національних 

та міжнародних освітніх стандартів, загальних професійних 

вимог і потреб студентів. 

Зі зміною пріоритетів розвитку сучасної освіти, упровадженням 

культурологічного (на зміну фактологічному) підходу до 

навчання, зростанням інтересу до міжнародної співпраці дедалі 

важливішу роль у навчанні іноземної мови відіграє національно-

культурний компонент. 

Національно-культурний компонент змісту навчання професійної 

англійської мови передбачає ознайомлення студентів із культурно-

побутовими особливостями, типами службових відносин, стилями 

управління, ієрархічного підпорядкування, манерою спілкування 

та нормами комунікативної поведінки потенційних партнерів 

у процесі професійної діяльності. Національно-культурний 

компонент у навчанні професійної англійської мови базується 

на сформованій соціокультурній компетенції студентів, яку 

мали закласти знання з історії, географії, літератури, державного 

устрою, загальної культури та мовного етикету народів, мова 

яких вивчається. 

У зв’язку зі змінами в мотивації до вивчення іноземних мов у 

методиці навчання з’явилася окрема галузь, що почала 
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досліджувати проблеми, пов’язані з вивченням іноземної мови 

не тільки як обов’язкової університетської дисципліни, але й як 

одного зі шляхів отримання професійних знань з обраної 

студентом спеціальності. Відповідно, мали місце зміни в 

лінгвістичних та соціально-психологічних концепціях, що лежали 

в основі неспеціалізованої методики навчання іноземних мов. 

Завдяки новому зацікавленню іноземними мовами увага лінгвістів 

і методистів перемістилася від дослідження особливостей 

літературної мови до вивчення мови, що використовується в 

реальному спілкуванні фахівців окремої галузі. У результаті 

науковці та викладачі-практики дійшли висновку, що оскільки 

сфера спілкування, скажімо, лікарів має кардинальні відмінності від 

особливостей процесу комунікації інженерів, то представники 

цих професій, як вважає професор О. О. Заболотська, 

потребують знання різних «англійських» [2]. Тому виникла 

необхідність створення курсу англійської мови, наприклад, для 

медиків, який матиме суттєві відмінності від курсу англійської 

мови для інженерів. 

Сучасні досягнення в галузі методики навчання іноземних 

мов для спеціальних цілей дозволили дійти висновку: оскільки 

іноземна мова по-різному знаходить застосування в ситуаціях 

спілкування фахівців різних професій, то, визначивши особливості 

типових ситуацій спілкування фахівців кожної конкретної 

галузі, можна моделювати процес їхньої реальної комунікації. 

Відібравши попередньо для цього необхідний мовний та 

мовленнєвий матеріал, можна звузити весь широкий діапазон 

мови до конкретних потреб спеціалістів і в такий спосіб 

полегшити процес оволодіння мовою для спеціальних цілей. 
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Цей висновок викристалізувався в так званий ситуативний 

підхід до навчання іноземних мов для спеціальних цілей (ESP – 

English for Specific Purposes), який і зараз домінує в сучасній 

зарубіжній методиці. Його здобутками стали створені 

спеціалізовані курси англійської мови для певної групи фахівців 

з урахуванням специфіки їхньої професійної діяльності та 

процесу комунікації на ситуативній основі. 

Структурно англійська мова для спеціальних цілей має такі 

підрозділи: 

‒ англійська для технічних спеціальностей; 

‒ англійська для бізнесу та економіки; 

‒ англійська для спеціальностей гуманітарної та соціальної 

сфери; 

‒ англійська для фахівців інших професій. 

Кожен підрозділ, у свою чергу, розподіляється на: 

‒ англійську для академічних цілей (тобто науковців цієї 

спеціальності); 

‒ англійську для спеціалістів окремої професії. 

Професійно орієнтоване читання є першим складником 

іншомовної компетенції фахівців будь-якої галузі. Як зазначають 

Т. Н. Астафурова, Ф. М. Берман, О. М. Вєтохов, Н. А. Саєнко, 

О. Б. Тарнопольський, читання текстів фахового спрямування 

розширює можливості ефективного цільового опанування 

нормативного корпусу професійної інформації й ситуативно 

прогнозованого специфічного ділового спілкування, сприяючи 

збагаченню загального і професійно орієнтованого терміно-

логічного вокабуляра як основи плідної інтерактивної 

мовленнєвої діяльності студентів, а також моделюванню на 
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заняттях тематично прогнозованих ситуацій, характерних для 

реальної діяльності спеціалістів певного профілю, забезпечуючи 

тим самим оптимальну результативність формування професійно 

спрямованої комунікативної мовленнєвої компетенції фахівців 

відповідної сфери. 

На думку О. О. Заболотської, професійне читання відіграє 

виняткову роль у житті та діяльності фахівця. Читання 

іноземною мовою є для нього засобом задоволення як 

комунікативних, так і пізнавальних потреб, оскільки дозволяє 

користуватися всіма засобами інформації – журналом, патентом, 

монографією, а з широким використанням інтернету якісне 

володіння читанням іноземною мовою стає пріоритетним  

[2, с. 51]. 

Другою складовою змісту навчання професійної іноземної 

мови мають стати інтегровані професійні знання, реалізовані в 

практичних навичках комунікативної поведінки, змодельованої 

в процесі вивчення іноземної мови. 

Для того, щоб виявити загальні та специфічні аспекти 

змісту навчання професійної англійської мови для різних 

спеціальностей, звернемося до так званих фонових знань. 

Фонові знання, характерні для будь-якої визначеної групи людей, 

розглядаються як культурно-країнознавчі та структуруються як 

знання історико-культурного, соціокультурного, етнокультурного і 

семіотичного фонів. 

Необхідність урахування фонових знань у процесі комунікації 

сьогодні вже є загальновизнаною. На думку Н. К. Скляренко та 

Л. П. Голованчук [3], зміст іншомовної соціокультурної 

компетенції визначається засвоєнням певних соціокультурних 
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знань. Перш за все, це фонові знання країнознавчого характеру. 

Водночас фонові знання, якими володіють члени певної етнічної 

і мовної спільноти, – основні об’єкти лінгвокраїнознавства. 

Як зазначає Г. Д. Томахін, фонові знання – це сукупність 

нерозривно пов’язаних між собою слів та їх значень, які є 

загальними для носіїв мови та їхньої культури [5]. Розглядаючи 

фонові знання як один зі складників змісту навчання, слід 

зазначити, що самій мові властиво накопичувати, зберігати та 

відбивати факти і явища культури народу – носія цієї мови. 

Доцільним є включення до змісту навчання іноземної мови 

студентів нефілологічних спеціальностей використання фразео-

логічних одиниць: вони допомагають проникати в культуру 

країни мови, що вивчається. Шляхом виявлення конотативних 

значень можуть бути метафоричні та метонімічні перенесення. 

Наприклад, реалії-антропоніми, до складу яких входять 

фразеологічні одиниці з традиційними чоловічими та жіночими 

іменами. Такі імена, як Betty, Tom, Jack, Mary та інші, стали 

носіями окремих рис характеру людей. Так, ім’я Jack 

асоціюється з поняттям «веселий, хитрий хлопець». Із давніх 

часів існував звичай називати людей, що мали однакову 

професію, одним ім’ям: наприклад, Tom Tailor, що означає 

кравця за фахом, Jack of all trades – на всі руки майстер, Aunt 

Sally – дитяча гра, мета якої вибити люльку з рота дерев’яної 

ляльки; John long the carrier – людина, яка не поспішає щось 

принести, доставити; Johnny-on-the spot – людина, готова надати 

допомогу в будь-який час. 

Окремий прошарок формують фразеологічні одиниці, що 

містять топоніми: назви англійських вулиць, районів, графств, 
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міст, рік тощо. Наприклад, вулиця Fleet Street в Лондоні 

асоціюється з англійською пресою, оскільки там знаходились 

редакції відомих газет; Downing Street – з урядом Велико-

британії, тому що там знаходиться резиденція прем’єр-міністра 

країни; вираз «Colchester natives» означає устриці, тому місто 

Colchester викликає певні асоціації з цією продукцією; вираз «to 

grin like a Cheshire cat» – посміхатися як чеширський кіт: 

у цьому виразі графство Чешир породжує конотації з 

виробництвом сирів у цій місцевості, оскільки клеймом однієї з 

фірм була мордочка кішки, що посміхалась. 

Необхідною складовою змісту навчання професійної англійської 

мови вважаємо фонові знання (background knowledge), без 

оволодіння якими не тільки повсякденне, але й професійне 

спілкування може не відбутись, оскільки на незнання чужої 

культури чи норм поведінки іноземці реагують значно болючіше, 

ніж на незнання власне мови. 

Селекція навчальних текстів, що розглядається нами з позицій 

фахової підготовки студентів, має сприяти стимулюванню 

інтересу студентів до навчальної діяльності в професійному 

плані та до вивчення іноземної мови. Відібрані тексти мають 

бути цікавими з професійної точки зору, у них мають 

порушуватись питання, пов’язані з фаховим навчальним 

матеріалом, до того ж вони мають відбивати прагматичні 

інтереси студентів з огляду на їхню майбутню професійну 

діяльність та бути соціально вмотивованими. 

Враховуючи прагнення України приєднатися до Євро-

пейського Союзу, вважаємо необхідним і виправданим включення 

до змісту навчання іноземної мови теми, що відображають: 
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‒ геополітичний портрет сучасної Європи; 

‒ політичні і соціальні європейські структури; 

‒ історичну спадщину Європи, ідеї державності та свободи 

в суспільстві; 

‒ загальноєвропейську культуру та європейське культурне 

розмаїття; 

‒ багатомовність сучасної Європи та лінгвістичні права 

людини; 

‒ історію розвитку ідеї єдиного загальноєвропейського 

дому, збереження культурного розмаїття його громадян; 

‒ 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. 

Оскільки ідеї європейської інтеграції передбачають знайомство 

не тільки з культурою англомовної Великої Британії, але й 

інших європейських країн, на заняттях слід звертати увагу 

студентів на той факт, що кожен народ має свою культуру, 

власні традиції, стиль життя, манеру спілкування, систему 

цінностей тощо. На прикладі вивчення англійської мови необхідно 

формувати загальну іншомовну компетенцію студентів, використо-

вуючи для цього нові педагогічні підходи та освітні технології. 

 

2.3. Методи і прийоми навчання професійної іноземної мови 

студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей 

 

У дидактиці існують різні підходи до класифікації методів навчання. 
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Термін «метод» має різне тлумачення; ми вкладатимемо в це 

поняття єдність принципів навчання і таких компонентів 

методики, як мета, зміст, технологія та засоби навчання мов. В 

основі класифікації методів навчання лежать найрізноманітніші 

ознаки. Залежно від того, який аспект мови переважає в 

навчанні, метод має назву граматичного чи лексичного. Згідно з 

тією роллю, яку відіграють рідна мова та переклад у процесі 

навчання мови, методи діляться на перекладні та неперекладні 

(прямі). Назва методу може бути зумовлена видом мовленнєвої 

діяльності, що складає мету навчання, у зв’язку з чим 

розрізняють усний метод та метод навчання читання. У назві 

методу може відбиватися спосіб розкриття значень іншомовних 

слів: прямий (безперекладний) і непрямий (перекладний), а 

також головний канал надходження іншомовної інформації: 

візуальний, аудіовізуальний; зв’язок методу навчання із 

психічними процесами оволодіння іноземною мовою: свідомий 

та інтуїтивний, штучний та природний. Відомі методи, названі 

іменами їхніх авторів: методи Берліца, Гуена, Палмера, Майкла 

Уеста, Фріза, Ладо, Лозанова, а також методи, у яких 

зафіксовано фактор часу: короткочасний, інтенсивний або певні 

психологічні феномени: методи релаксопедії, гіпнопедії, сугестопедії, 

активізації резервних можливостей особистості. 

Вважається, що найдавнішим був натуральний метод, згідно 

з яким іноземна мова засвоювалась так, як дитина засвоює 

рідну мову – шляхом наслідування (імітації) готових зразків, 

багаторазового повторення їх та відтворення нового матеріалу 

за аналогією з вивченим. 

Добираючи методи навчання, необхідно керуватися такими 

критеріями: 
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‒ відповідність меті та завданням навчання; 

‒ узгодженість зі змістом навчання; 

‒ відповідність реальним навчальним можливостям студентів 

(віковим та психологічним особливостям, рівню підготовленості, 

фаховій зацікавленості); 

‒ відповідність відведеному навчальному часу; 

‒ готовність викладача та студентів конкретної групи до 

впровадження обраного методу. 

Як і в методиці навчання іноземних мов у середніх 

загальноосвітніх закладах, представленій колективом вітчизняних 

авторів під керівництвом професора С. Ю. Ніколаєвої [6], 

методи навчання англійської мови за професійним спрямуванням 

можна диференціювати на ті, що застосовує викладач, і 

ті, якими послуговуються студенти. Викладач застосовує 

демонстрацію, пояснення або організовує самостійний пошук 

інформації студентами з опорою на їхні фахові знання, після 

чого пропонує студентам вправляння спочатку на етапі 

тренування (для формування навичок), а потім на етапі практики. 

Відповідно, студенти використовують методи ознайомлення, 

осмислення і вправляння. На кожному з етапів або після 

останнього з них викладач може застосовувати метод контролю, 

а студенти – метод самоконтролю. Реалізація кожного з методів 

може варіювати залежно від прийомів, які використовує 

викладач. 

Зосередимось тепер на класифікації методів навчання 

видатного педагога Ю. Бабанського, який виділяє: 

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 
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‒ словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція та ін.; 

‒ наочні: ілюстрація, демонстрація; 

‒ практичні: вправляння, лабораторні досліди, навчальні 

практикуми тощо; 

‒ індуктивні, дедуктивні; 

‒ аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні, репродуктивні; 

‒ проблемно-пошукові; робота з книгою, лабораторна, 

самостійна тощо; методи стимулювання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: 

‒ інтересу: змагання, пізнавальні ігри, дискусії, створення 

ситуацій емоційно-моральних переживань пізнавальної новизни; 

‒ обов’язку: заохочення, покарання, переконання в значущості 

навчання; 

методи контролю і самоконтролю: 

‒ усний, письмовий, машинний контроль; 

‒ індивідуальне, фронтальне та програмове опитування; 

‒ заліки, іспити. 

У навчальній роботі методи є взаємодоповнювальними. 

Обравши метод навчання, викладач вдається до певних 

прийомів – елементарних методичних вчинків, спрямованих на 

розв’язання конкретного методичного завдання на певному 

етапі заняття. Це складова або разова дія на шляху реалізації 

методу (наприклад, введення професійної лексики з опорою на 

малюнки, креслення, схеми; контроль аудіювання шляхом тесту 

множинного вибору; організація вправляння у використанні 

нових лексичних одиниць тощо). Обрані викладачем прийоми 

мають відповідати віковим особливостям студентів, рівню 

володіння іноземною мовою, фаховим інтересам. За допомогою 

вдало обраних прийомів роботи викладач активізує пізнавальну 
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діяльність студентів, спонукає їх до творчості, мінімізує 

побоювання зробити помилку і бути неправильно зрозумілим, 

формує і розвиває навички критичного мислення, уміння 

висловлювати власну думку. У кожного викладача з роками 

виробляється свій неповторний стиль проведення занять, 

накопичуються прийоми, що дозволяють йому урізноманітнити 

заняття, привнести гумор, іронію, елементи змагання в 

аудиторію, що сприяє утриманню стійкого інтересу до 

предмета. Студенти мають постійно відчувати, що викладач 

хоче їх навчити і знає, як це зробити, тож особистість викладача, 

його ставлення до свого предмета відіграє не останню роль у 

навчанні іноземної мови. Якщо особистісні інтереси викладача 

збігаються з професійними перевагами студентів, можна 

вважати, що такі студенти досягнуть неабияких успіхів в 

оволодінні професійною англійською мовою. 

 

 

2.4. Методична компетенція викладача англійської мови 

за професійним спрямуванням 

 

В умовах зміни освітньої парадигми здійснюється перехід від 

репродуктивної, авторитарної освіти до освіти інноваційно-

гуманістичного типу, що потребує особливих трансформацій 

змісту психолого-педагогічної та методичної підготовки. 

Методична компетенція викладача англійської мови, який 

навчає мови студентів нефілологічних спеціальностей, базується 

на визнанні ним специфіки навчання професійно орієнтованої 

мови й усвідомленні відмінностей у навчанні загальної та 
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професійної англійської мови. Він також має враховувати 

обмежені рамки часу для вивчення іноземної мови, брак 

навчальних посібників для забезпечення навчального процесу 

на окремих факультетах, недостатню мотивацію студентів до 

оволодіння професійною англійською мовою. 

Викладачі англійської мови за професійним спрямуванням, у 

більшості випадків молоді випускники філологічних факультетів 

університетів, автоматично переносять добре їм знайому 

методику навчання іноземної мови студентів-філологів на 

навчання мови студентів інших спеціальностей. Через це вони 

витрачають багато часу на детальне вивчення окремих випадків 

вживання різних часових форм, граматичних винятків тощо, 

занадто теоретизуючи процес оволодіння мовою. Студентам 

нефілологічних спеціальностей немає необхідності вникати в 

суто лінгвістичні проблеми; вони вчать мову для практичного 

використання в процесі фахової діяльності, тому викладач має 

приділяти більше уваги вправлянню студентів у засвоєнні 

фахової лексики, читанні, доборі додаткової інформації, навчати 

їх критично оцінювати прочитане, виробляти власну точку зору 

на питання, що обговорюється. Звичайно, викладач повинен 

запобігати помилкам, але якщо вони не призводять до 

спотворення висловлювання і можна зрозуміти, що людина 

хотіла сказати, то ними можна знехтувати і не знижувати 

оцінку. 

Володіння студентами міжкультурним іншомовним спілкуванням 

у межах навчальної дисципліни «Іноземна мова» передбачає 

формування в них певного рівня іншомовної комунікативної 

компетенції. Відповідно, викладач іноземної мови повинен 
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уміти сформувати мовну, мовленнєву, соціокультурну, 

дискурсивну та стратегічну компетенції студентів, що складає 

іншомовну комунікативну компетенцію. Тож студенти – 

майбутні викладачі мають володіти технологіями формування 

кожного виду іншомовної комунікативної компетенції, тобто 

набути відповідного рівня сформованості методичної компетенції, 

достатнього для успішного формування всіх видів комуніка-

тивної компетенції. 

Як структурно-функціональне поняття, «професійна компетенція 

викладача іноземної мови» має свій зміст, будову та рівневу 

організацію. Зміст може бути представлений у вигляді восьми 

груп професійно значущих умінь: проектувальних, адаптаційних, 

організаторських, комунікативних, мотиваційних (стимулювальних), 

контрольних, дослідницьких і допоміжних. 

Згідно зі Словником методичних термінів, професійна 

компетенція викладача іноземної мови включає мовну компетенцію 

(дає уявлення про знання системи ІМ та вміння нею 

користуватися для розуміння мовлення інших людей і 

вираження власних думок в усній/писемній формах, а також для 

аналізу мовлення студентів із точки зору його відповідності 

нормам мови, що вивчається), мовленнєву і комунікативну 

компетенції (здатність до використання ІМ як засобу спілкування в 

різних сферах і ситуаціях) та методичну компетенцію (здатність 

користуватися ІМ у професійних цілях, навчаючи мови). 

Ю. І. Пассов пропонує один із варіантів модуля професійної 

компетенції викладача іноземної мови – «культурну модель»: 

професійна компетенція розглядається Ю. І. Пассовим із 
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позицій соціокультурного підходу до навчання ІМ і трактується 

як частина загальної культури людства. 

Професійна компетенція викладача іноземної мови передбачає 

знання з дидактики, психології, мовознавства, методики, 

психолінгвістики та ін., володіння професійними вміннями 

(конструктивними, організаторськими, комунікативними), також 

уміннями управління пізнавальною діяльністю студентів. 

Т. Тамбовкіна визначає методичну компетенцію викладача 

іноземної мови як уміння планувати педагогічну діяльність, 

адекватно використовувати широкий спектр методичних прийомів 

з урахуванням віку, інтересів та нахилів студентів і поставлених 

цілей навчання, орієнтуватися в сучасній методичній літературі, 

здійснюючи відповідно до умов вибір посібників та інших 

засобів навчання, готовність і бажання підвищувати свій 

професійний рівень. 

Т. Ощепкова вважає, що методична компетенція викладача 

іноземної мови передбачає знання технології навчання мови, 

продуктивних і рецептивних умінь та здатності застосовувати їх 

у власній викладацькій діяльності. 

Ми поділяємо думку О. О. Заболотської, яка визначає 

методичну компетенцію викладача іноземної мови як сукупність 

умінь, навичок, знань і здатностей щодо формування в студентів 

кожного виду іншомовної комунікативної компетенції на 

заняттях із професійної англійської мови та в позааудиторний 

час. На нашу думку, методична компетенція викладача 

іноземної мови передбачає також налаштування викладача на 

постійне самовдосконалення, оновлення та збагачення своїх 

знань, бажання підвищувати власну кваліфікацію, відкритість 
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до всього нового в методиці навчання іноземних мов, 

інформаційну грамотність, уміння користуватись новітніми 

засобами навчання. Тому вважаємо за необхідне переглянути 

зміст курсу педагогіки як інтегрованої базової навчальної 

дисципліни в підготовці педагогічних працівників і, окрім 

традиційних її складових (дидактики, теорії виховання, історії), 

вивчати порівняльну педагогіку. Це надзвичайно важливо в 

умовах інтеграції вітчизняної освіти у світову систему 

підготовки фахівців. 

 

 

 

Завдання для самоконтролю 

 

1. Що послужило концептуальною основою розробки 

методики навчання професійної англійської мови студентів 

гуманітарних нефілологічних спеціальностей? 

2. Які цілі має навчання англійської мови за професійним 

спрямуванням у вищій школі? 

3. Висловіть свою думку щодо шляхів упровадження 

культурологічного підходу до навчання професійної англійської 

мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. 

4. Чим визначається зміст навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням у вищій школі? 

5. Що таке фонові знання? Чому ними треба володіти не 

тільки філологам, а й студентам нефілологічних факультетів? 

6. Дайте власне визначення методичної компетенції 

викладача іноземної мови ВНЗ. 
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7. У чому полягає відмінність у навчанні іноземної мови 

майбутніх філологів і студентів інших спеціальностей? 

8. Створіть власний портрет сучасного викладача професійної 

англійської мови: що він повинен знати і вміти? 

9. Як особистість викладача професійної англійської мови 

впливає на навчальний процес і спілкування зі студентами, на 

їхнє бажання вивчати мову? 

10. Чи хотіли б ви навчати професійної англійської мови 

студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей? Обґрунтуйте 

свою відповідь. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

Максимально стислий курс іноземної мови в технічних 

вищих навчальних закладах вносить свої корективи в програму, 

висуваючи проблему інтенсифікації навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням. Викладачі змушені враховувати 

недостатній рівень знань і вмінь, з якими випускники середніх 

шкіл приходять до ВНЗ, та розв’язувати завдання щодо 

навчання студентів із різним рівнем іншомовної підготовки в 

обмежений час. 

Методологічною основою оптимізації системи професійної 

іншомовної підготовки в технічних університетах виступає 

діалектичний системно-діяльнісний підхід до оцінки цілей 

навчання іноземної мови. 

 

 

 

3.1. Професійна іншомовна підготовка студентів 

технічних спеціальностей 

 

Теоретичний аналіз наукових джерел та емпіричний досвід 

підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей дозволили 

виявити низку суперечностей: 
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‒ між існуючою системою професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців у технічних університетах та завданнями, 

що висунуті до навчання іноземних мов на сучасному етапі 

розвитку суспільства; 

‒ між вимогами з боку роботодавців до професійної 

іншомовної компетентності майбутніх фахівців та недостатнім 

рівнем її сформованості у випускників технічних університетів; 

‒ між досвідом вітчизняної методичної школи та відсутністю 

чіткої концепції моделювання професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців в освітній практиці технічного університету, 

що дозволяє ефективно використовувати цей досвід. 

Усунення виявлених суперечностей можливе за впровадження 

системного підходу до формування професійної іншомовної 

підготовки студентів технічних спеціальностей. 

Під системою розуміють безліч предметів, явищ, об’єктів, 

які певним чином пов’язані й утворюють певне ціле завдяки 

цьому зв’язку. У системних дослідженнях будь-яка реальна 

система розглядається як така, що перебуває на шляху до 

оптимального стану та є досконалою в тому разі, якщо вона 

досягла режиму оптимального функціонування. Саме тому 

систему професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

у технічних університетах варто розглядати не просто як 

діяльність, а як «оптимізаційну діяльність» (термін Ю. Бабанського 

[1]), завданням якої є досягнення мети навчання іноземної мови 

з професійними цілями найбільш ефективними шляхами. 

За визначенням Н. А. Сури, система професійної іншомовної 

підготовки – це сукупність процесів і пов’язаних компонентів, 

засобів, організаційних форм, методів, принципів, моделей і 
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технологій навчання, необхідних для створення організованого, 

цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості 

майбутнього фахівця, який володіє професійною іншомовною 

компетентністю для здійснення виробничої діяльності [2, с. 48]. 

Системно-діяльнісний підхід – методологічний напрям 

управління соціально-педагогічними системами, який передбачає 

наявність взаємопов’язаних та взаємозумовлених видів діяльності 

суб’єктів педагогічного процесу. 

Критерієм оптимальності системи професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців у технічних університетах є 

ефективність, якість – показник, що характеризує задоволення 

всіх потреб суспільства з боку цієї системи. Продуктом 

ефективності системи професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у 

технічних університетах є певний рівень навченості особистості, 

її соціально значуща якість. 

Тому метою професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців у технічних університетах є переведення особистості з 

певного стану до максимального рівня навченості на основі 

створення відповідних для цього умов навчання іноземної мови. 

Професійна іншомовна підготовка – процес, що характери-

зується сумісною діяльністю викладача і студентів, спрямо-

ваний на формування в студентів професійної іншомовної 

компетентності засобами іноземної мови. 

Процес формування мовної компетенції студентів нефіло-

логічних спеціальностей охоплює навчання іншомовної лексики, 

як загальновживаної, так і професійної, оволодіння активним та 
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пасивним граматичним мінімумом, подальший розвиток орфо-

графічних умінь. 

Засвоєння професійної іншомовної лексики відбувається в 

процесі читання спеціально відібраних професійно спрямованих 

текстів із подальшою організацією системи вправ для 

розширення вокабуляра відповідно до обраного студентами 

фаху та з урахуванням способів розширення потенційного 

словника. До фахового потенційного словника входять 

інтернаціональні слова, значення яких зрозумілі без перекладу, 

так звані «хибні друзі перекладача» (complection – колір обличчя, 

а не комплекція, rasin bread – хліб з родзинками, а не резиновий), 

новостворені слова, складені з двох основ та ін. (stagflation = 

stagnation + inflation, calcutainment = calculate + entertainment, 

brunch = breakfast + lunch). 

Навчання англійської мови в нефілологічних вищих навчальних 

закладах України після прийняття 2005 р. Типової програми 

з англійської мови для професійного спілкування чітко 

зорієнтоване на формування в студентів професійних мовних 

компетенцій, які вважаються запорукою їхньої плідної діяльності в 

культурному розмаїтті навчального і фахового середовищ. 

Упровадження в навчальний процес такої програми, у першу 

чергу, дозволить подолати розрив між прогнозованим станом 

справ на ринку праці та існуючим рівнем володіння мовою 

спеціалістами завдяки затвердженню загальноприйнятих критеріїв 

щодо змісту, методології, організації курсу, оцінювання 

результатів навчання відповідно до міжнародних стандартів. 

Аналіз комплексної мети навчання англійської мови на 

нефілологічних факультетах показав, що оволодіння іншомовним 
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спілкуванням передбачає досягнення студентами спеціалізо-

ваної субординативної іншомовної комунікативної компетенції, 

мінімально достатній рівень розвитку якої має забезпечити 

можливість і успішність спілкування в професійно-трудовій і 

побутовій сферах в обмеженому колі типових мовленнєвих 

ситуацій такого спілкування, чітко відібраному з точки зору 

ймовірності їхньої появи у фаховій і позафаховій діяльності 

випускника вищого навчального закладу конкретного типу. 

Іншомовна комунікативна компетенція є багатокомпонентним 

утворенням, що включає декілька видів компетенцій. Як свідчать 

дослідження зарубіжних та вітчизняних учених (H. Hammerly, 

E. Judd, D. Larsen-Freeman, W. Mitter, А. В. Вартанов, Ю. І. Пассов, 

Т. Г. Родионова, Н. О. Швець та ін.), найбільш продуктивним 

підходом до аналізу характеристик і параметрів комунікативної 

компетенції слід вважати системне вивчення комунікативної 

компетенції у всій різноманітності її внутрішніх властивостей, 

зв’язків і відносин, за умови розгляду комунікативної 

компетенції як компонента єдиної системи. Системний підхід до 

вивчення комунікативної компетенції базується на традиційному 

розумінні системи як сукупної множинності предметів, явищ, 

об’єктів, які пов’язані між собою певним чином і завдяки 

такому зв’язку утворюють єдине ціле. 

Серед багатьох існуючих моделей комунікативної компетенції 

умовам, головній меті та прогнозованому результату навчання 

англійської мови для професійного спілкування найбільш повно 

відповідає модель комунікативної компетенції, що являє собою 

інтегративне поєднання шести складових компонентів: країнознавчої, 

соціолінгвістичної, лінгвістичної, дискурсивної, стратегічної та 
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ілокутивної компетенцій. Із точки зору психолінгвістики і 

соціолінгвістики, найбільш вичерпну характеристику змісту 

комунікативної компетенції запропоновано Н. І. Гез, яка 

визначає це явище як «здатність співвідносити мовні засоби з 

цілями та умовами спілкування, розуміння стосунків між 

комунікантами, здатність організувати мовленнєве спілкування з 

урахуванням соціальних норм поведінки та системи культурних 

уявлень і цінностей народу – носія мови, що вивчається». 

У численних методичних дослідженнях зарубіжних і 

вітчизняних учених (M. Canale & M. Swam, M. Gibbons, J. Harmer, 

N. Markee, Є. М. Верещагін і В. Г. Костомаров, Г. Д. Гачев, 

В. В. Сафонова, П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва, Н. К. Скляренко, 

В. М. Топалова та ін.) проблема навчання іншомовно-мовленнєвої 

діяльності розглядається як проблема слова в аспекті архетипу 

культури з переходом універсалій в поле інших інваріантних 

структур та іншого пласту культури. Логічним висновком із 

цього є виправданість і необхідність застосування культуро-

знавчого підходу як одного з базових сучасних принципів навчання. 

 

 

 

3.2. Система вправ для формування мовленнєвої компетенції з 

англійської мови за професійним спрямуванням 

 

Система – це будь-яке складне явище, до якого входять 

численні елементи, що утворюють певну сукупність завдяки 

наявності між ними внутрішніх зв’язків. Наприклад, система 

навчання мови, система вправ, система уроків тощо. Системний 
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підхід є одним із провідних методологічних принципів 

дослідження в будь-якій галузі знань. Кожна система має свою 

структуру. Навчання іноземної мови – це система, функціону-

вання якої зумовлене такими чинниками: характер соціального 

замовлення на певному етапі розвитку суспільства, цілі навчання 

та виховання, принципи і зміст навчання іноземної мови. 

Одним із ключових компонентів будь-якого навчання є 

система вправ для формування навичок та вмінь, що входять до 

складу відповідної діяльності. Як і в навчанні загальної 

англійської мови, організація процесу навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням спирається на методичний принцип 

домінантної ролі вправ. Сформувати професійні мовленнєві 

навички та вміння можна через багаторазове здійснення 

відповідної операції, тобто за допомогою вправ – спеціально 

організованого виконання окремих операцій, дій для оволодіння 

ними або їх удосконалення. Структура вправи містить: 

‒ завдання-інструкцію, у якій зазначено, що повинні 

зробити студенти; 

‒ зразок виконання (факультативний компонент); 

‒ матеріал вправи; 

‒ ключ для самоконтролю (факультативний компонент). 

Система вправ для навчання будь-якої діяльності має 

враховувати, по-перше, структуру діяльності взагалі, і, по-друге, 

специфіку цієї конкретної діяльності. Тож у найбільш загальному 

вигляді система вправ, як і будь-яка інша діяльність, ґрунтується 

на операціях навичкового рівня, та на діях, що належать до 

рівня вмінь. Формування мовленнєвої компетенції з англійської 

мови за професійним спрямуванням передбачає поетапне 
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формування компетенцій у читанні й розумінні професійних 

текстів, мовленнєвої компетенції, тобто вміння говорити, 

підтримувати бесіду на професійні теми, обговорювати фахові 

проблеми, сприймати мову на слух та адекватно реагувати на 

почуте, писати ділові листи, відповіді на рекламації, заповню-

вати анкети, тобто вести ділове листування англійською мовою 

з дотриманням орфографічних норм, прийнятих у відповідних 

країнах. 

Породженню мовленнєвого висловлювання передує виникнення 

не оформленої мовними знаками думки, яку визначає 

комунікативне завдання того, хто говорить. На наступних 

етапах відбувається добір мовних одиниць та оформлення 

висловлювання у внутрішньому і зовнішньому мовленні. 

Як у процесі формування граматичних навичок, так і під час 

засвоєння нової професійної лексики необхідно закріплення в 

пам’яті студента зв’язків між типом мовленнєвої ситуації, 

думкою і словами, потрібними для її оформлення. Для вільного 

вживання лексичної одиниці в різних ситуаціях спілкування 

використовуються вправи для формування та розвитку 

лексичних навичок говоріння. Це можуть бути рольові та ділові 

ігри, робота в парах чи групах, знаходження лексичних одиниць 

у тексті, перефразовування, пояснення значення, відпрацювання 

в діалогічному та монологічному мовленні тощо. 

У процесі відбору вправ для розширення професійного 

вокабуляра студентів викладач має рухатись від простого до 

більш складного, від слова до словосполучення, вживання нової 

лексичної одиниці в реченні, ситуації, міжтематичному говорінні. 
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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. Якщо 

раніше освіта розглядалась як сума знань, то зараз вона 

трактується як засіб для інтеграції особистості в навколишній 

світ, що вимагає вміння спілкуватись і співпрацювати. 

Метод проектів (далі – МП) у навчальній діяльності почали 

використовувати в США ще в ХІХ ст. 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 їхню зацікавленість навчанням, 

веде до оволодіння новими знаннями та вміннями. 

В основі МП лежить розвиток пізнавальних, творчих 

навичок, уміння самостійно конструювати свої знання й 

орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного 

мислення. Окрім цього, МП дозволяє навчити студентів 

працювати в команді, у групі, підпорядковувати власні інтереси 

інтересам команди, якщо вони спрямовані на успіх проекту. 

Робота над індивідуальним завданням у рамках групової роботи 
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над проектом стимулює студента до пошуку нестандартних 

шляхів вирішення поставленого завдання, спонукаючи його до 

самоосвіти, оскільки від його особистого внеску в загальний 

проект залежить успіх усієї команди і ставлення членів команди 

до нього. 

Проект – це сукупність певних дій, документів, попередніх 

текстів, задум для створення реального об’єкта, предмета, різного 

роду теоретичного продукту. Це завжди творча діяльність. 

Сутність МП полягає в стимулюванні інтересу студентів до 

визначеної проблеми, оволодінні необхідними знаннями й 

навичками для її вирішення, практичному застосуванні отриманих 

результатів. 

МП базується на ідеї, що відображає сутність поняття 

«проект», його прагматичну спрямованість на результат, 

отриманий під час вирішення практично чи теоретично значущої 

проблеми. Головним виступає той факт, що результат спільної 

діяльності можна побачити, осмислити 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, установлювати 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. Популярність МП криється не тільки у 



Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням 

студентів нефілологічних спеціальностей 

 

85 

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 завдань; 

‒ актуальністю розвитку в 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, уміння 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 часу. МП завжди 

передбачає вирішення проблеми, що стимулює, з одного боку, 

використання сукупності різноманітних методів і засобів 

навчання, а з іншого – необхідність інтегрування знань і вмінь 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. 
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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 прицьому 

набуває вміння викладача організувати спільну діяльність 

студентів у групі. Аналізуючи структуру спільної діяльності, 

виділяють такі її основні компоненти: предмет, зміст спільної 

діяльності, функції учасників спільної діяльності, функціону-

вання (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 передбачу-

ваних результатів; 

‒ самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 

студентів; 

‒ 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, 
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систематизація й аналіз отриманих даних, підведення підсумків, 

оформлення результатів, їх презентація, висновки, висування 

нових проблем дослідження. 

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути 

різним. Аналіз досліджень із питань класифікації проектів 

(Є. С. Полат, О. О. Доненко) дає підстави стверджувати, що на 

сьогодні виділяють такі види проектів: 

‒ за характером домінантної діяльності: пошуковий, 

дослідницький, інформаційний, творчий, ігровий, конструкційний, 

практико-орієнтований; 

‒ за ступенем реалізації міжпредметних зв’язків: моно-

предметний проект, у рамках однієї галузі знань; міжпредметний 

проект, на межі різних галузей знань; позапредметний проект; 

‒ за характером координації проекту: безпосередній – 

жорсткий чи гнучкий; опосередкований, прихований – неявний; 

‒ за характером контактів: серед студентів однієї групи 

(півгрупи), потоку, факультету, усього навчального закладу; 

‒ за складом учасників проекту: індивідуальний, колективний, 

парний, груповий, масовий; 

‒ за характером партнерських відносин між учасниками 

проектної діяльності: кооперативний, змагальний, конкурсний; 

‒ за тривалістю виконання проекту: довготривалий, середньої 

тривалості – від тижня до місяця, короткостроковий. 

Один і той самий проект може бути класифікований за кількома 

параметрами одночасно. Дослідницькі проекти виконуються за 

логікою наукового дослідження і мають структуру, наближену 

до справжнього наукового дослідження. Творчі проекти 

відрізняються відповідним оформленням результатів. Такі 
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проекти не мають детальної структури спільної діяльності 

учасників. Вона тільки окреслюється, а далі розвивається, 

підкоряючись вимогам кінцевого результату, логіці спільної 

діяльності та інтересам учасників проекту. 

У рольових, ігрових проектах структура також окреслюється 

і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники 

беруть на себе певні ролі, визначені 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 проекту. 

Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про 

визначений об’єкт чи явище. Вони передбачають ознайомлення 

учасників проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення 

фактів, призначених для широкої аудиторії. Такі проекти часто 

інтегруються в дослідницькі проекти і стають їхньою 

органічною частиною, модулем. 

Прикладні (практико-орієнтовані) проекти відрізняє чітко 

виражений із самого початку результат діяльності його 

учасників: він обов’язково орієнтований на соціальні інтереси 

самих учасників. Такі проекти вимагають ретельно продуманої 

структури, сценарію діяльності його учасників із визначенням 

функцій кожного з них, чітких висновків, тобто оформлення 

результатів проектної діяльності й участі кожного в оформленні 

кінцевого продукту. 

Особливого значення набуває робота з координації та корекції 

проекту. Реалізація МП на практиці обов’язково приводить 

до зміни позиції викладача: із носія готових знань він 

перетворюється в організатора пізнавальної діяльності студентів. 
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Змінюється і 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 своєчасної корекції. 

Характер зовнішньої оцінки значно 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 

досліджуваної тематики; 

‒ 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 взаємної допомоги між учасниками 

проекту; 

‒ необхідна і достатня глибина занурення в проблему, 

використання знань з інших наукових галузей; 

‒ доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої 

висновки; 

‒ естетика оформлення результатів проекту; 

‒ уміння відповідати на питання 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. 
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Отже, урахування теоретичних аспектів в організації 

конкурсу проектів у навчально-виховному процесі дає можливість 

науково обґрунтовано, чітко, логічно спланувати, скласти 

проект і впровадити його в життя. 

Ефективність процесу формування іншомовної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей забезпечується шляхом 

залучення студентів до діяльності, яка максимально моделює 

навчальний процес і створює умови для професійно орієнто-

ваного спілкування. Одним із видів такої діяльності є ігри. 

На заняттях з іноземної мови зазвичай використовуються такі 

різновиди ігор: сюжетні, ситуаційно-рольові, ділові. Залежно 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. 

Ділова гра включає в себе імітаційні вправи, ігрове 

проектування, аналіз ситуації. При цьому формується комплекс 

комунікативних умінь і вміння відчувати партнера зі спілку-

вання, 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 з реального життя. 
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Формування і розвиток комунікативних умінь студентів 

проходить декілька етапів: засвоєння слів, словосполучень, фраз 

та доведення їх до автоматизму; розвиток умінь імпровізувати; 

перенесення вмінь з однієї ситуації в іншу. 

Технологія організації ділової гри на занятті з іноземної мови 

може складатися з таких блоків: 

– визначення теми та її обґрунтування; 

‒ психологічний настрій; 

‒ презентація нових слів, словосполучень, виразів; 

‒ письмові вправи та читання літератури з теми; 

‒ обговорення ситуації та розподіл ролей; 

‒ аудиторна робота з підготовки; 

‒ 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 подальшої активізації і формування навичок 

мовленнєвої діяльності. На цьому етапі викладач апелює 

до групи, спонукаючи студентів до самостійної діяльності  

зі встановленням зв’язку з вивченим раніше матеріалом, 

знаходження паралелей у рідній мові, добору певних явищ з 

однаковими значеннями, перекладаючи українською мовою, 

розвиваючи тим самим мовленнєву здогадку студентів. 
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Підвищення ефективності формування комунікативної  

компетенції студентів можливе за рахунок: 

‒ урахування функціонального стану (психологічної та 

фізіологічної готовності студентів до заняття); 

‒ урахування 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, упроваджуються індивідуальні форми 

роботи, ураховуються 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 зі звичайними завданнями фронтального характеру. 

Індивідуалізація і диференціація дають можливість: 

‒ розвивати навчально-пізнавальні здібності, мовленнєві вміння 

всіх студентів з урахуванням їхньої здатності до вивчення 

іноземної мови; 

‒ актуалізувати високу здатність до навчання тих студентів, 

у кого вона є; 

‒ запобігати відставанню неуспішних студентів. 
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3.3. Методика формування іншомовної соціокультурної 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 

 

Процеси диференціації та інтеграції, що відбуваються зараз у 

світі, закладають основи формування єдиного демократичного 

простору, побудованого в площині прав людини, фундаменталь-

них свобод, формування єдиного ринку праці, а також 

забезпечення безпеки для всіх націй, народностей і країн. На 

початку ХХІ ст. дедалі більш нагальною стає проблема мирного 

співіснування та продуктивного співробітництва людей різних 

націй, віросповідань, прихильників різних стилів життя, 

представників різних культур. Тенденції розвитку світової 

співдружності свідчать, що в глобальному масштабі єдиним 

шляхом до прогресу людства є інтеграція на рівні виробництва, 

споживання, формування національної самосвідомості, розвитку 

міжкультурних зв’язків. Визнання необхідності співіснування в 

полікультурному просторі стало однією з причин введення в 

поняття комунікативної компетенції з іноземної мови, поряд 

із мовною та мовленнєвою компетенціями, соціокультурної 

компетенції. Вона складається з країно- та лінгвокраїно- 

знавства і передбачає озброєння студентів знаннями з історії, 

географії, економіки та культури країни, мова якої вивчається. 

Водночас формування соціокультурної компетенції має   

сприяти розширенню знань студентів щодо норм поведінки 

представників різних народів та культур, мовного етикету, 

звичаїв, особливостей спілкування. 

Як зазначається у «Словнику методичних термінів» [4, c. 333], 

соціокультурна компетенція передбачає ознайомлення того, хто 
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навчається, із національно-культурною специфікою мовленнєвої 

поведінки, умінням користуватися елементами соціокультурного 

контексту, релевантними для породження та сприйняття 

мовлення з точки зору носіїв мови (звичаї, правила, норми, 

соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи та 

країнознавчі знання). Це оволодіння способами дешифрування 

соціального коду партнера для визначення ступеня довіри до 

нього чи потенційного ризику. В основі мовних структур лежать 

соціокультурні структури – вважає С. Г. Тер-Мінасова. Це 

також знання ідіоматики, конкретного професійного середовища 

та здатність позначити власну приналежність до визначеної 

соціальної й фахової групи засобами комунікації. 

Зі зміною пріоритетів розвитку сучасної освіти та зростанням 

інтересу до особистості лінгвокраїнознавчі знання відіграють 

дедалі важливішу роль у навчанні іноземної мови. З одного 

боку, це формування в суб’єктів учіння толерантності до інших 

людей, їхніх традицій, звичок, національних цінностей тощо. З 

іншого боку, такі знання сприяють формуванню в студентів 

стійкого позитивного ставлення до іншомовної культури та мови. 

Проблеми формування соціокультурної компетенції в процесі 

навчання іноземної мови на рівні середньої школи досліджував 

Г. Д. Томахін, С. Г. Тер-Мінасова; В. В. Сафонова, В. С. Біблер, 

Ю. М. Ємельянов досліджували цю проблему на рівні діалогу 

культур і цивілізацій. Ю. І. Пассов сформулював сучасну 

концепцію іншомовної освіти, яка базується на інтегрованому 

навчанні мови та культури країн, мова яких вивчається, на 

діалозі рідної та іноземної культур. Мета такої освіти – навчання 

мови через культуру, культури через мову, формування homo 
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moralis: людини із совістю, що розрізняє добро і зло, має високі 

стійкі моральні орієнтири, якими вона керується у своїй 

діяльності [4–16]. В Україні питаннями формування соціо-

культурної компетенції студентів у процесі навчання іноземної 

мови опікуються С. Ю. Ніколаєва, Т. І. Олійник, Л. Ф. Рудакова, 

Н. К. Скляренко, І. Г. Тараненко, О. Б. Тарнопольський та ін. 

На думку вітчизняних учених, домінантними мотивами 

життя в полікультурному просторі, духовного збагачення та 

співпраці є прагнення до знань, допитливість, привабливість, 

екзотичність нової культури та мови; їхня пізнавальна цінність, 

зіткнення інтересів, відкриття нового світу, інтелектуальне 

засвоєння культурних цінностей, пізнання незнайомого, засвоєння 

нових норм, порушення стереотипів. 

До факторів, що блокують взаємодію та порозуміння дійових 

осіб у ході спілкування з представниками іншої культури, 

віднесено: 

‒ існуючі стереотипи; 

‒ безпідставні негативні установки, забобони, упередження; 

‒ некритичне засвоєння стандартизованих суджень. 

Негативні стереотипи тієї чи іншої нації блокують взаємодію, 

заважають діалогу, входять до фіксованої установки, створюють 

негативний настрій на сприйняття нової культури, призводять до 

афективних чи негативних реакцій, виникнення психологічних 

бар’єрів, неприйняття чужої культури. Усе це може бути 

причиною небажання вивчати іноземну мову. 

Методика формування в студентів соціокультурної компетенції, 

побудови плідного діалогу, успішного обміну інформацією, 

мовної комунікації враховує: 
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‒ коефіцієнт інформативності запропонованого для опрацю-

вання матеріалу; 

‒ різні блоки селекції, фільтрації і кодування (декодування) 

інформації в різних учасників навчального процесу; 

‒ прагматичні потреби і їхню цінність для суб’єктів учіння; 

‒ можливість несприйняття, викликану різними чинниками, 

на які неможливо впливати в процесі вивчення мови; 

‒ рівень емоційного задоволення. 

Вивчення стану сформованості соціокультурної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей свідчить, 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 гірший 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 власній 

країні. Як правило, студенти знають представників класичної 

англійської літератури та живопису. Але й після Шекспіра та 

Гейнсборо англійська культура продовжувала розвиватись. 

Студенти це розуміють, і навіть самі дивуються, що так погано 

знають сучасних представників англомовної культури. 

Причиною цього є поширена практика супроводжувати 

вивчення країнознавчих тем фактологічним матеріалом (що 

відбулося, коли, за яких обставин; площа країни, кілометраж по 
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периметру, річки, гори, озера; величина національного валового 

продукту, рівень забезпеченості комп’ютерами; відсоток 

працездатного населення тощо). При цьому поза увагою 

викладача залишаються історичні події та культурні явища, 

їхній вплив на розвиток нації та формування національної 

самосвідомості. Культура постає як перелік дат, набір 

пам’ятників та знаменитих імен, тоді як вона покликана 

впливати на душі та почуття студентів, формувати їхній 

внутрішній світ, виховувати почуття прекрасного, сприяти 

залученню до сприйняття кращих витворів світового мистецтва. 

Узагальнення знань студентів у сфері іншомовної культури, 

бесіди з викладачами, анкетування шкільних учителів під час 

їхньої курсової перепідготовки свідчать, що більшість із 

них заглиблюють тих, хто вивчає мову, у світ культурних 

стереотипів. Знання вчителів, які вони отримали під час 

навчання у вищих закладах освіти, дуже часто (у 82 %) не 

відповідають реаліям сьогодення. Майже 80 % учителів 

іноземної мови ігнорують зміни в економічному, соціальному та 

культурному житті країн, мова яких вивчається, користуються 

застарілими даними щодо ситуації в країні. Більше ніж половина 

(68 %) опитаних та проанкетованих учителів використовують 

тільки матеріали підручника, особливо вчителі сільських шкіл, 

пояснюючи це тим, що вони не мають доступу до нової 

літератури, англомовних газет, автентичних посібників, позбавлені 

можливості спілкування з носіями мови. Щодо відмінного від 

нашого стилю життя, цінностей, норм поведінки в різних 

життєвих ситуаціях, то й учні, і їхні вчителі більше дізнаються з 

фільмів, які дивляться по телебаченню. Тут треба зазначити, що 
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більшість бойовиків, вестернів, фільмів жахів, трилерів, знятих у 

Голлівуді, не відтворюють реальне життя середнього американця. 

До вищого закладу освіти студенти приходять саме з такими 

застарілими знаннями, що часто не відповідають дійсності, 

сформованими не на кращих прикладах, які пропонувались їм у 

школі, та засобами масової інформації. 

Ще одним недоліком викладання іноземної мови в плані 

формування лінгвокраїнознавчої компетенції на сучасному етапі 

є монокультурна замкнутість під час визначення культурного 

фону країни, де функціонує мова, що вивчається. Як правило, 

ми діємо за принципом «одна мова – одна культура – одна 

країна», що не відповідає реаліям сучасного полікультурного 

світу [6–41]. Так, наприклад, вивчаючи США, зазвичай звертається 

увага тільки на англомовну культуру, ігноруючи той факт, що в 

Сполучених Штатах мешкають представники інших культур: 

індіанської, азіатської, іспанської, латиноамериканської тощо. 

Тому для формування в студентів сучасних знань про 

реалії життя в іншомовних країнах, адекватної поведінки в 

різноманітних життєвих ситуаціях необхідно перейти від 

фактологічного підходу у викладенні знань про країну, мова 

якої вивчається, до ціннісно-орієнтаційного, культурологічного 

підходу, який передбачає розуміння та сприйняття чужої культури, 

стосунків між людьми, стилів життя, норм поведінки тощо. 

Необхідно також відмовитись від монокультурної замкнутості 

під час роботи над визначенням культурного фону країни. 

Аналіз літератури з проблеми культурознавчої освіти дає 

підстави стверджувати, що основними її принципами є: 

‒ принцип дидактичної культуровідповідності; 
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‒ принцип діалогу культур і цивілізацій; 

‒ принцип домінанти проблемних форм навчання в 

культурознавчій освіті [3–34]. 

Урахування принципу культуровідповідності особливо необхідне 

у відборі культурознавчого матеріалу для навчальних цілей. 

Відбір навчального матеріалу за радянських часів базувався на 

ідеологічних, а не на художніх 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 

Скотта Фітцжеральда, Артура Міллера, Вільяма Фолкнера та ін. 

Принцип діалогу культур і цивілізацій передбачає необхідність 

аналізу країнознавчого матеріалу з точки зору його потенційних 

можливостей моделювання за його допомогою в навчальній 

аудиторії культурного простору, 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 в них 

загальнопланетарного мислення, таких рис, як культурна 

неупередженість, готовність до спілкування в іншокультурному 

середовищі, мовний та соціокультурний такт [2–63; 64]. 

Принцип домінування проблемних завдань у культурознавчій 

освіті засобами іноземної мови зорієнтований на побудову такої 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

100 

методичної моделі, за якої, виходячи з інтелектуального 

потенціалу суб’єктів навчання та спираючись на рівень їхніх 

комунікативних навичок, вони вирішують певні культурознавчі 

завдання, а саме: 

‒ тренуються у зборі, систематизації, узагальненні та 

інтерпретації культурознавчої інформації; 

‒ оволодівають стратегіями культурознавчого пошуку та 

способами інтерпретації культурних явищ і подій; 

‒ 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. 

Усе це свідчить, що залучення студентів до оволодіння 

культурознавчими знаннями сприяє визнанню кожним 

учасником навчального процесу своєї особистості як носія 

певної національної культури і водночас громадянином світу, 

готовим до відкритого спілкування з носіями іншої культури. 

Методи формування соціокультурної компетенції, необхідної 

сьогоднішнім студентам для життєдіяльності в полікультурному 

просторі, у системі інтеркультурної комунікації, передбачають, 

перш за все, запровадження особистісно зорієнтованого 

навчання, здатного створити умови для формування в 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-
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суб’єктне спілкування та перевагу діалогічного мовлення на 

заняттях. 

Свідома, цілеспрямована робота з формування культуро-

логічного підходу до вивчення іноземної мови передбачає 

відмову від заідеологізованого відбору навчального матеріалу та 

перехід до наповнення підручників і навчальних посібників 

уривками з високохудожніх, визнаних у світі творів представників 

різних культур народів країни, мова якої вивчається. 

Необхідною умовою формування соціокультурної компетенції 

є, на нашу думку, оновлення програм та навчальних планів, 

створення нового покоління підручників та навчальних посібників, 

які базуються на культурологічному підході до вивчення 

іноземної мови й 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 цю мову, розширює їхній світогляд та сприяє 

збереженню зацікавлення до вивчення мови. 

Беззаперечною є необхідність переходу від фактологічного 

підходу у викладенні знань про країну, мова якої вивчається, 

до ціннісно-орієнтаційного, культурологічного підходу, який 

сприяє розумінню та сприйняттю чужої культури, стосунків між 

людьми, стилів життя, норм поведінки тощо. Запорукою 

успішного засвоєння іноземної мови ми вважаємо також 

відмову від культурних стереотипів, які домінують у нашій уяві 

через відсутність нової сучасної інформації про події та 
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культурні явища в країнах, де функціонує мова, що вивчається. 

Ефективним засобом утримання інтересу до вивчення мови є 

подолання монокультурної замкнутості під час визначення 

культурного фону мови, що вивчається, оскільки це не 

відповідає реаліям полікультурного світу; визнання того факту, що 

в одній країні проживають представники різних народностей, 

носії різних культур, які мають рівні права на існування та 

розвиток своєї культури; необхідність більш глибокого та 

досконалого вивчення світу носіїв мови, їхньої культури в 

широкому етнографічному сенсі слова, їхнього способу життя, 

національного характеру, менталітету. 

У зв’язку з відмовою від фактологічного викладення 

навчального матеріалу та запровадженням культурологічного 

підходу до вивчення іноземної мови змінюються і види роботи 

на заняттях. Ми пропонуємо взяти за основу автентичні тексти, 

розробити дискусійні питання за їхнім змістом, визначити теми 

для обговорення так, 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 

частиною свого народу, носієм певної культури, а отже, 

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 листів та есе. Усі 
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види роботи мають супроводжуватись детальними інструкціями 

щодо їх виконання. 

Для перевірки свідомого використання соціокультурних знань 

вдались до моделювання ситуацій спілкування, спрямованих на 

виявлення: 

‒ ставлення до подарунків у різних культурах; 

‒ рукостискання; 

‒ дотримання просторової дистанції; 

‒ домовленості у справах (безпосередньо чи через третю 

особу); 

‒ знання реакції на рекламу; 

‒ правил соціалізації в різних культурах; 

‒ пунктуальності. 

Для цього розіграти ситуації: 

1. Ви їдете в потязі в одному купе з англійцем. Дорога 

далека. За вікном похмурий пейзаж. Вам хочеться поговорити. 

Що ви будете робити? 

2. Арабський бізнесмен запросив вас, представника 

німецької фірми, пообідати до себе додому. Ваші дії. 

3. Ви – американський менеджер, представник міжнародної 

фірми. Вас відправили працювати у Францію. Щоб краще 

пізнати своїх працівників, ви запросили всіх співробітників 

фірми на вечірку до власного елегантного помешкання. 

Прийшли всі. Чи була вечірка вдалою? 

4. Ви – представник української фірми, яка хоче налагодити 

ділові зв’язки з південнокорейськими бізнесменами. Що 

необхідно знати про корейське суспільство до вашої першої 

зустрічі? 
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5. Вас запросили на інтерв’ю з приводу працевлаштування в 

американську фірму. Ваша поведінка під час інтерв’ю. 

Наведемо приклади спрямування існуючого програмного 

матеріалу на формування соціокультурної компетенції студентів 

першого курсу. У рамках теми «Character and Personality» 

студенти вивчають не тільки загальні (позитивні та негативні) 

риси характеру людини, а й працюють над автентичними 

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» чи «a stuffed 

short», які наводяться в багатьох американських підручниках 

для характеристики негативних персонажів, також допомагають 

краше зрозуміти, що насправді американці цінують у людях. 

Визначаючи пріоритети в житті англійців, студенти роблять 

висновки, відповідаючи, наприклад, на питання: «Чому в 

британців так багато прислів’їв зі словом home?» (Home, sweet 

home; East or West, home is best; My home is my castle). 

У ході роботи над темою «Holidays» ознайомлюємо студентів 

не тільки з офіційними державними святами країн, мова яких 

вивчається. Значну 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, 

навіть влаштовують вечірки. На нашу думку, це є підтвер-

дженням та демонстрацією їхнього позитивного ставлення до 

культури народів, мову яких вони вивчають. 
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Отже, посилення культурознавчого компоненту в процесі 

оволодіння іноземною мовою сприяє формуванню соціокуль-

турної компетенції студентів та створює умови для реалізації 

принципу комунікативної спрямованості навчання, що визнано 

сьогодні вимогою часу. Постійний інтерес до іноземної мови і 

сформована соціокультурна компетенція закладуть основу 

повноцінного життя та діяльності майбутніх фахівців у 

полікультурному просторі, допоможуть їм реалізуватись як 

особистостям. 

Процес формування соціокультурної компетенції з іноземної 

мови студентів нефілологічних спеціальностей університетів має 

свої специфічні особливості, а тому потребує окремих досліджень. 

Із точки зору методики, педагогіки, психології, лінгвістики 

та суміжних наук ця проблема вивчалась Г. Г. Крючковим, 

В. А. Семиченко, І. Г. Тараненко, О. Б. Тарнопольським, С. Г. Тер-

Мінасовою, Л. І. Морською, С. Г. Заскалєтою та іншими 

вченими. Однак, зважаючи на глобалізаційні та міграційні 

процеси й залучення дедалі більшої кількості спеціалістів – 

випускників університетів до налагодження міжнародних зв’язків, 

це питання не може вважатись вичерпаним. 

Зміни в структурі міжнародних відносин сприяли переосмис-

ленню 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 зі Стратегією навчання іноземних мов в Україні, 

сформульованою Інститутом філології КНУ ім. Тараса Шевченка, 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

106 

комунікативна здатність людини поряд із мовною, мовленнєвою, 

дискурсивною та стратегічною компетенціями ґрунтується 

також на соціокультурній та соціолінгвістичній компетенції: 

маються на увазі знання, уміння використовувати в спілкуванні 

та пізнанні іншомовні соціокультурні й соціолінгвістичні реалії. 

Це положення розповсюджується не тільки на студентів 

філологічних та взагалі гуманітарних спеціальностей; воно 

зобов’язує викладачів іноземної мови всіх рівнів приділяти 

більше уваги не заучуванню правил, а ознайомленню студентів 

із реаліями життя, нормами комунікативної поведінки 

представників нації, мова якої вивчається, що створює підґрунтя 

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 культур, 

та зважаючи на те, що мета такої освіти (за визначенням 

Ю. І. Пассова) – навчання мови через культуру, культури через 

мову, формування homo moralis, необхідно здійснювати формування 

соціокультурної компетенції студента 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, порівняно зі студентами філологічних 

спеціальностей, є такі загальні особливості: 

‒ необхідність позитивного ставлення до вивчення англійської 

мови; 

‒ розвиток культури спілкування як іноземною, так і рідною 

мовами; 
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‒ визнання необхідності вивчення англійської як мови 

міжнародного спілкування; 

‒ складнощі в запровадженні культурологічного підходу до 

вивчення мови, зумовлені обмеженістю сфери 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. 

У ході анкетування, аналізу творчих робіт студентів, 

написання ними бізнес-планів, заповнення анкет, спостереження 

за рольовими іграми дають підстави стверджувати, що 

переважна більшість студентів нефілологічних спеціальностей у 

майбутньому бачать себе не рядовими службовцями, виконавцями 

чужої волі, «підлеглими», а, щонайменше, провідними  

спеціалістами, керівниками підрозділів, головними бухгалтерами, 

одним словом, менеджерами різного рівня, представниками 

управлінського корпусу. 

 

 

 

3.4. Міжпредметна координація в навчанні 

професійної англійської мови та фахових дисциплін 

 

Вивчення курсу «Іноземна мова за професійним спряму-

ванням» у вищій школі набуває особливої мотивації за умов 

урахування професійних інтересів студента, його фахової 
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спеціалізації. Через зв’язок навчальних дисциплін на засадах 

міжпредметної координації іноземна мова дає можливість 

сформувати в студентів цілісну картину світосприйняття. 

П. Г. Кулагін вбачає в міжпредметній координації засіб для 

подолання штучних меж між окремими системами знань, що 

засвоюються студентами в процесі вивчення різних дисциплін. 

Здійснення такої координації передбачає цілеспрямоване 

використання всього арсеналу форм, методів, прийомів, 

педагогічних засобів, які допомагають виявити нові можливості 

їх використання у викладанні різних дисциплін. Дослідники 

(В. Н. Гусинський, П. Г. Кулагін, В. А. Кушнір та ін.) 

розрізняють власне інтеграцію, тобто об’єднання декількох 

навчальних дисциплін в одну, у якій наукові поняття зв’язані 

загальним змістом і методами викладання, і координацію, тобто 

ретельно розроблений взаємозв’язок навчальних дисциплін. 

Оскільки в обох випадках ідеться про міжпредметні зв’язки, 

розглянемо значення кожного з них. 

Інтеграція (від латин. integratio – відновлення, поповнення, 

від integеr – цілий) – процес зближення і зв’язку наук, що 

відбувається разом із процесами їхньої диференціації. У 

Педагогічному словнику за редакцією М. Д. Ярмаченка це поняття 

визначається як «процес і результат створення нерозривно 

зв’язаного, єдиного і цільного в навчанні. Інтеграція здійснюється 

через злиття в одному синтезованому курсі (темі, розділі, 

програмі) елементів різних навчальних предметів, злиття 

наукових понять і методів викладання різних дисциплін у 

загальнонаукові поняття й методи пізнання, комплексування й 
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підсумовування основ наук у розкритті міжпредметних 

навчальних проблем» [6, с. 216]. 

Радянський Енциклопедичний словник дає таке визначення 

поняття «координація»: (від латин. сo – спільно та ordinatio – 

упорядкування) – взаємозв’язок, узгодження, сполучення, приведення 

у відповідність [7, с. 634]. Координація в педагогіці – це 

узгодження навчальних програм за суміжними предметами з 

огляду на спільність трактування досліджуваних понять, явищ, 

процесів і часу їх вивчення, тобто ретельно розроблений 

взаємозв’язок навчальних предметів, що сприяє інтеграції знань. 

Під «міжпредметною координацією» ми маємо на увазі 

постійний динамічний багатосторонній зв’язок у навчанні 

іноземної мови за професійним спрямуванням та фахових 

дисциплін, що виступають замовниками спеціальної лексики, 

необхідної для іншомовного професійного спілкування, якого 

мають навчити викладачі на заняттях з іноземної мови. 

Водночас, зважаючи на те, що більшість новоутворених 

слів мають латинське, давньогрецьке чи сучасне іншомовне 

походження, викладачі фахових дисциплін часто звертаються до 

колег, які навчають іноземної мови, за роз’ясненнями чи 

перекладом таких новоутворень: наприклад, запитують, що 

таке піар? CV? аплікаційна форма? know how? та отримують 

пояснення: – PR – public relations – зв’язки з громадськістю; 

CV – curriculum vitae – стислий виклад життєвих та професійних 

досягнень, application form – заява, подання; know how – 

дослівно: знати як. На гіпотетичному рівні ми припускали, що 

за умов цілеспрямованої постійної міжпредметної координації 

процес засвоєння іноземної мови та формування в студентів-
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нефілологів іншомовної соціокультурної компетенції відбувати-

меться успішніше і швидше за рахунок професійної  

зацікавленості в оволодінні фаховими знаннями як рідною, так і 

англійською мовами. 

Міжпредметна координація розглядається в двох площинах: 

як необхідність оволодіння філологами, викладачами іноземної 

мови, спеціальною професійною лексикою для навчання студентів 

нефілологічних спеціальностей, а також як використання 

фахових знань, набутих студентами в процесі навчання 

майбутньої професії, у вивченні професійно спрямованої 

іноземної мови. Міжпредметна координація передбачає співпрацю 

викладачів іноземної мови з викладачами фахових дисциплін 

для уникнення дублювання навчального матеріалу, корекції 

навчальних планів, формування в студентів толерантності до 

різних точок зору на одну проблему, розвитку продуктивного 

мислення, підтримання стійкого інтересу до вивчення іноземної 

мови. 

Питання здійснення міжпредметної координації в навчанні 

фахових дисциплін та професійно спрямованої англійської мови 

постало у зв’язку з тим, що викладачі англійської мови як 

випускники факультетів іноземної філології зазвичай володіють 

сучасними методиками навчання власне мови та чотирьох її 

аспектів (читання, говоріння, аудіювання та письма), маючи 

водночас певні проблеми щодо володіння спеціальною лексикою 

конкретної фахової дисципліни, а також підходів і технологій 

навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. З 

огляду на те, що бурхливий розвиток міжнародних відносин 

вимагає дедалі більшої кількості викладачів іноземної мови для 
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навчання студентів нефілологічних спеціальностей, виникає 

проблема адаптації випускників мовних вищих навчальних 

закладів до викладання іноземної мови для спеціальних цілей. 

Іноземна мова професійного спрямування або, як її услід 

за В. А. Артемовим називає О. Б. Тарнопольський, «підмова 

спеціальності» – це специфічна мова окремої спеціальності, яка 

використовується в текстах однієї тематики, наприклад підмова 

медицини, економіки, банківської справи, транспорту тощо. Сам 

термін «підмова» ввійшов у вітчизняне мовознавство одночасно 

з виділенням «мови для спеціальних цілей» (LSP – Language for 

Specific Purposes). Причиною цього слугували значні лексичні, 

фонетичні та орфографічні розбіжності у варіантах використання 

мови в повсякденному спілкуванні, літературі та виробництві. 

Термін «підмова» означає сукупність мовних, переважно 

лексичних, засобів, що використовуються спеціалістами одного 

профілю. З одного боку, підмова будь-якої спеціальності 

багатша від загальної мови за рахунок використання спеціальних 

слів – термінів і номенів. З іншого боку, вона бідніша, оскільки 

в ній відсутні виразні засоби загальнолітературної мови 

(епітети, порівняння, гіперболи та ін.). 

Проблемам навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням у 70–90-ті рр. минулого століття було присвячено 

наукові дослідження низки вчених-педагогів і методистів: 

І. М. Бермана, Т. С. Сєрової, Т. І. Труханової, D. M. Brinton, 

M. A. Snow, M. B. Welsche, M. Canale & M. Swam, B. Coffey, 

E. Tarone, G. Yule. Дослідження було продовжено в контексті 

реалій нового століття в роботах Л. І. Морської, О. Б. Тарно-

польського, В. М. Топалової, О. В. Шмирової, L. Bredella, 
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N. Brieger and J. Comfort, V. Hollett, T. Hutchinson and A. Waters 

та ін. Водночас питання формування іншомовної соціо-

культурної компетенції майбутніх екологів, економістів, 

фінансистів, політологів, соціальних працівників та студентів 

інших нефілологічних спеціальностей у процесі опанування 

ними професійно спрямованої англійської мови залишались 

поза увагою науковців через надто віддалену перспективу 

реального міжкультурного спілкування, тому зараз вони 

потребують додаткових досліджень. 

У більшості публікацій із теми автори погоджуються з тим, 

що формування іншомовної соіціокультурної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей є необхідним і потребує 

спеціальних технологій і підходів, однак конкретних розробок, 

які б відповідали умовам сьогодення, мало. Цінними, на нашу 

думку, є роботи О. Б. Тарнопольського та С. П. Кожушко 

«Business Projects» – навчальний посібник із робочим зошитом 

для студентів економічних спеціальностей, та «Методика 

обучения английскому языку для делового общения» [8], де 

звернено увагу на соціокультурні особливості ведення бізнесу в 

різних країнах, корпоративну культуру та норми комунікативної 

поведінки в англомовних країнах. Вагомий внесок у розробку 

методики навчання англійської мови за професійним спряму-

ванням (ESP – English for Specific Purposes) було зроблено 

P. C. Robinson, E. Tarone and G. Yule, однак, як підкреслює 

О. Б. Тарнопольський, існують певні розбіжності в навчанні 

англійської мови для спеціальних цілей на заході і в нашій 

країні. Вони полягають у тому, що в нашій системі вищої освіти 

навчання іноземної мови для спеціальних цілей відбувається на 
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основі програм, навчальних планів і матеріалів, складених 

спеціалістами-мовознавцями і методистами (звичайно, із залученням 

спеціалістів у відповідній галузі). Думки й побажання 

конкретних студентів щодо їхніх мовних потреб, перспектив 

на майбутнє, інтенцій із використання іноземної мови не 

з’ясовуються й не враховуються. Мета, зміст і методи навчання 

формулюються централізовано, а потім переносяться в аудиторію 

разом із підготовленими навчальними матеріалами, так що 

студенти практично не мають вибору: що вчити, для чого, із 

використанням яких матеріалів. У такий спосіб студенти 

привчаються до думки, що від них нічого не залежить, вони 

пасивно погоджуються з усім, що їм пропонується, не 

докладаючи жодних зусиль для того, щоб їм самим було цікаво 

й корисно вивчати іноземну мову. 

В англомовних країнах дотримуються прямо протилежного 

підходу. Західна методика в ролі свого провідного постулату 

вимагає починати навчання англійської мови для спеціальних 

цілей (ESP) із learners’ needs analysis, тобто з аналізу потреб 

студентів кожної конкретної групи. Тільки на підставі такого 

аналізу викладач, який працює в цій групі, повинен скласти (а 

не отримати централізовано) програму й навчальний план для 

неї. Такий підхід найбільше відповідає вимогам Загальноєвро-

пейських Рекомендацій з мовної освіти, у яких пропонується 

в навчанні іноземних мов виходити з потреб, мотивів, 

характеристик і здібностей студентів. Отже, на цьому етапі 

розвитку вітчизняної педагогічної науки процес навчання 

іноземної мови за професійним спрямуванням та виділення 

в цьому процесі формування іншомовної соціокультурної 
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компетенції потребує значних змін і вдосконалення. Ініціато-

рами таких змін мають виступати викладачі ESP – англійської 

мови для спеціальних цілей та замовники – керівники фірм, 

підприємств, агенцій, яким необхідні фахівці з хорошим 

знанням іноземної мови та розвинутими вміннями професійного 

спілкування, які базуються на сформованій соціокультурній 

компетенції. 

О. Б. Тарнопольський і С. П. Кожушко, досліджуючи 

особливості ділової англійської мови в порівнянні з підмовами 

спеціальностей та загальнонародною мовою, звертають увагу на 

те, що поняття «підмова спеціальності», введене в науковий обіг 

В. А. Артемовим у 1969 р., давно й міцно ввійшло у вітчизняну 

методику та психологію навчання іноземних мов. За 

О. Б. Тарнопольським, «підмова спеціальності – це та частина 

національної мови, яка не є загальнонародною, а обслуговує 

будь-яку конкретну професійну сферу діяльності, забезпечуючи 

в ній усну та письмову мовну комунікацію для досягнення 

професійно значущих цілей і вирішення професійних задач» [8, с. 7]. 

На відміну від загальної лексики, спеціальна лексика не має 

широкого загального вжитку і часто зрозуміла лише тим, хто 

зайнятий у тій чи іншій сфері діяльності. Як наслідок, фахова 

підготовка студента вимагає не тільки спеціального практичного 

й теоретичного навчання, але й обов’язкового оволодіння 

відповідною підмовою, в основі якої лежить спеціальна лексика, 

що складається зі специфічної системи термінів та часто має 

граматичні девіації. Спеціальна лексика підлягає особливому 

нормуванню, в основу якого покладено не загальноприйняту 

літературну правильність, а виробничу необхідність та тенденцію 
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до спрощення й економії мовних засобів. Багато спеціальних 

термінів утворені шляхом запозичення з інших мов, і ці 

запозичення не ввійшли в загальнонародну мову (наприклад: 

кегль у поліграфії, фордевінд у морській справі), на відміну від 

таких економічних термінів, як лізинг, іпотека, бартер, кліринг, 

до яких люди вже звикли завдяки засобам масової інформації і в 

більшості випадків знають їхні значення та використовують у 

власному мовленні. Часто в підмові спеціальності використо-

вуються слова, які вже вийшли зі вжитку в загальнонародній 

мові: наприклад, в англійській підмові юриспруденції та 

юридичних документів до цього часу вживаються слова 

(herewith, heretofore, thereafter), які вже давно не зустрічаються в 

загальній мові. Крім того, у підмовах широко розповсюджені 

скорочення й абревіатури, недоступні для людей, не зайнятих у 

відповідній сфері (наприклад, L. C. – letter of credit, B/L – bill of 

lading, G. M. – general manager). Знання підмови спеціальності 

є обов’язковим для випускника вищої школи; знання ж 

іншомовного професійного лексикону є необхідним для  

фахівця, який хоче бути конкурентоспроможним на ринку праці. 

Дослідження вітчизняних науковців засвідчили, що без 

оволодіння викладачем англійської мови підмовою та базовими 

поняттями спеціальності, яка виступає фаховою для студентів 

факультету, де він працює, знання студентів з англійської мови 

через відсутність зацікавленості не будуть міцними: лексика 

використовується несвідомо з огляду на те, що викладач 

англійської все одно не знає фахових тонкощів, не володіє 

гнучкістю у вживанні відомих із загального курсу мови 

граматичних конструкцій у професійному спілкуванні, 
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студентам часто бракує англійських термінів для вираження 

власної думки. Міжпредметна координація має створити умови 

для «входження» викладача англійської мови у сферу професійних 

понять, значущих для студента відповідної спеціальності. 

У зв’язку з необхідністю дотримуватись міжпредметної 

координації виникло питання щодо спеціалізації викладачів 

англійської мови. Практика підтвердила доцільність закріплення 

викладачів, які постійно працюють на певному факультеті, за 

кожним факультетом і спеціальністю, і за роки викладання тут 

англійської мови самі вже стали фахівцями зі «суміжної» 

спеціальності: економістами, екологами, політологами тощо. 

Така практика – постійно залучати до навчання англійської мови 

на певному факультеті тих викладачів, які вже на ньому 

працювали, – виправдовує себе, оскільки люди мають змогу 

«зануритись» у фахову дисципліну, налагодити зв’язок із 

колегами – викладачами профільних предметів, співпрацювати з 

відповідними кафедрами. Результатом такої співпраці є 

скориговані навчальні плани, проведення занять із профільної 

дисципліни англійською мовою, інтегровані заняття, які проводяться 

двома викладачами – англійської мови та фахової дисципліни. 

Упроваджуючи міжпредметну координацію в навчанні 

професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін, 

зіштовхуємося з проблемою використання рідної мови в процесі 

формування іншомовної компетенції студентів-нефілологів. 

Виявилось, що безперекладна семантизація лексичних одиниць 

вокабуляра за обраною спеціальністю, ознайомлення студентів 

із реаліями професійної діяльності та особливостями ведення 

бізнесу в західних країнах майже неможлива в більшості груп 
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через недостатньо високий рівень володіння англійською мовою, 

тому викладачам доводиться звертатись до використання рідної 

мови. Пояснюючи рідною мовою певні явища іншомовної 

культури, викладач використовує опис та порівняння таких 

явищ чи процесів із реаліями рідної культури, утримуючись при 

цьому від оцінки самого феномену. 

Таке досить широке використання рідної мови на заняттях з 

англійської мови спонукало нас до спеціального дослідження 

питання щодо вживання рідної мови в процесі навчання 

професійно спрямованої англійської мови та формування 

іншомовної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей. 

Так, модель сумісного вивчення іноземної мови і культури та 

мови і культури країни проживання, розроблена C. Kramsch в 

Америці, розрахована на конкретну особистість, яку вона 

вважає суб’єктом сприйняття й інтерпретації культури [499]. 

Для M. Byram в Європі суб’єктом сприйняття й інтерпретації 

культури виступає група, об’єднана спільною культурою. 

Учений позитивно ставиться до використання рідної мови та 

інформації про рідну культуру на заняттях з іноземної мови, 

вважаючи, що завдяки контрастивно-порівняльному вивченню 

матеріалу студенти приходять до кращого розуміння власної 

культури, починають визнавати себе культурно-історичними 

суб’єктами. Водночас, на думку M. Byram, використання рідної 

мови в процесі вивчення іноземної слугує компенсаторною 

стратегією для заповнення прогалин у володінні іноземною 

мовою. M. J. та J. M. Bennett пропонують використовувати 

відомості про рідну культуру для кращого розуміння 

іншомовної культури. На їхню думку, використання матеріалів 
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щодо різноманіття стилів і способів життя в рідній культурі, 

визнання варіативності навколишнього середовища у своїй 

країні слугуватимуть підґрунтям для сприйняття відмінностей у 

культурі країни, мова якої вивчається. 

У Росії стверджувальну відповідь на питання «Чи повинна 

інформація про рідну країну обговорюватись на заняттях з 

іноземної мови?» дають В. В. Сафонова та В. П. Фурманова. 

В. В. Сафонова стверджує, що сумісне вивчення мов і культур 

дає змогу студентові розширити рамки власного соціокультурного 

простору та сприяє формуванню загальнопланетарного мислення і 

визнанню себе культурно-історичним суб’єктом. І. І. Халєєва 

вважає, що необхідно поєднати вивчення іноземної мови і культури 

країни, мова якої вивчається, із навчанням рідної мови і культури. 

Модель міжпредметної координації в навчанні професійно 

спрямованої англійської мови, фахових та інших дисциплін 

представлено на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Модель міжпредметної координації в навчанні професійно 

спрямованої англійської мови, фахових та інших дисциплін 
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В Україні питання щодо сумісного вивчення іноземної та 

рідної мови і культури на заняттях з англійської мови 

за професійним спрямуванням не досліджувалось, тому ми 

створили власну модель міжпредметної координації в навчанні 

професійно спрямованої англійської мови та інших академічних 

дисциплін, урахувавши необхідність використання рідної мови. 

Наведемо приклади реалізації моделі міжпредметної 

координації в навчанні професійно спрямованої англійської 

мови, формуванні іншомовної соціокультурної компетенції та 

фахових дисциплін. 

На економічному факультеті (І–ІІ курс) під час вивчення тем 

«Фактори виробництва», «Інфляція», «Економічна політика», 

«Конкуренція» після опрацювання відповідних текстів підручника 

студентам пропонувалось самостійно підготувати вдома 

повідомлення з визначеної теми в рамках перехідної економіки 

України. Для цього їм доводилось звертатись до матеріалів 

лекцій і статистичних даних, отриманих на заняттях із фахових 

дисциплін; у своїх відповідях вони частіше посилались на 

викладачів економіки, ніж на першоджерела. Водночас 

траплялись випадки, коли студенти говорили про те, що вони 

почали краще розуміти окремі економічні категорії, тому що 

в підручнику з англійської мови вони подані стисло, чітко, 

однозначно, тобто так, як студенту легше зрозуміти й 

запам’ятати, тоді як в україномовному підручнику на 

визначення того ж поняття відведено п’ять сторінок і не 

виділено головне. Студенти ІІІ–IV курсів, вивчаючи на заняттях 

з англійської мови теми «Типи і структура банків», «Міжнародні 

банки», «Регіональні відділення банків», «Кредити», «Страхування», 
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«Офшорні зони», «Тіньова економіка», користуються автентичною 

інформацією, отриманою з інтернету. Після обговорення такої 

інформації в інтерактивному режимі, студенти за власною 

ініціативою підготували доповіді й англійською мовою презенту-

вали їх на заняттях із фахової дисципліни (за домовленістю з 

викладачем, випускницею цього ж факультету, яка свого часу 

вивчала англійську за нашою технологією і добре володіє нею). 

Оскільки нас цікавив, перш за все, процес формування 

іншомовної соціокультурної компетенції студентів, ми постійно 

звертали увагу на соціокультурні аспекти тем, що вивчались, 

порівнюючи реалії економічного життя розвинутих країн та 

України: особливості ведення бізнесу, організацію навчання 

менеджерів, специфіку банківської діяльності в міжнародному 

просторі тощо. У процесі роботи над темами «Презентації» та 

«Реклама» студенти експериментальних груп підготували 

презентацію продукції регіонального виробника – соків фірми 

«Сандора» для німців, французів та американців з урахуванням 

національних особливостей сприйняття реклами кожним із цих 

народів: німці над усе цінують факти і потребують якомога 

детальнішої інформації, французи віддають перевагу дизайну та 

естетиці оформлення продукції, американці ж полюбляють усе 

перебільшувати і не дуже довіряють усьому тому, що бачать 

у рекламі. На занятті студенти не тільки використовували 

ноутбуки для презентації продукту; вони виготовили рекламні 

постери і навіть принесли рекламований сік у різних упаковках, 

яким пригощали всіх присутніх. Окрім того, у тексті реклами 

для певної країни студенти звернулись до вживання німецької та 
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французької мов, а саме це і є підтвердженням використання 

міжпредметної координації на практиці. 

На факультеті політичних наук вивчення англійською мовою 

тем «Політичні партії в США і Великобританії», «Громадянське 

суспільство», «Міжнародні організації», навпаки, передує вивченню 

цих тем рідною мовою, про що домовились викладачі 

відповідних кафедр у рамках міжпредметної координації. Це 

викликано тим, що самі поняття політичних партій та  

громадянського суспільства мають англомовне походження, 

виникли в США чи Британії, тому доцільніше вивчати їх мовою 

оригіналу. Що стосується входження України до НАТО, то тут 

дискусії ведуться двома мовами – англійською та українською – 

через брак у студентів англійських слів для аргументації різних 

точок зору. Викладачі англійської мови вдало використовують 

мотивацію студентів до викладення свого бачення вирішення 

проблеми і вводять необхідну професійну лексику безпосередньо в 

ході дискусії, що сприяє кращому її запам’ятовуванню і 

вживанню в продуктивному мовленні. Сам алгоритм проведення 

дискусії створює сприятливі умови для формування соціо-

культурної компетенції на основі компаративної технології – 

студенти порівнюють дискутування і прийняття рішень в 

англійському парламенті, конгресі Сполучених Штатів та у 

Верховній Раді України. 

Завдяки здійсненню міжпредметної координації вдалося 

дійти згоди у відборі навчального іншомовного матеріалу для 

студентів спеціальності «Соціальна робота». Цей напрям підготовки 

відносно новий, і кафедри часто не мають досвіду в організації 

навчання студентів професійно спрямованої англійської мови, 
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тому викладачам профільної кафедри доцільно готувати 

матеріали з визначеннями ключових понять та ілюстраціями їх 

уживання українською мовою і передавати цей матеріал на 

кафедру англійської мови для перекладу та опрацювання 

на заняттях. Наступним кроком може бути запрошення 

американського викладача соціології, який працював би в 

університеті два триместри й підготував курс лекцій щодо 

організації соціальної роботи в США, та разом із викладачем 

кафедри англійської мови розробив систему вправ для 

закріплення навчального матеріалу. У результаті плідної 

співпраці видати друком навчально-методичний посібник для 

вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У 

посібнику слід урахувати професійні аспекти організації 

соціальної роботи з різними верствами населення та людьми з 

обмеженими можливостями. 

Міжпредметна координація вимагає дотримання певних 

правил і процедур на рівні відповідних кафедр і окремих 

викладачів: 

‒ з’ясування змісту навчальної фахової дисципліни та 

виділення її соціокультурних аспектів; 

‒ випереджальне вивчення професійно спрямованого 

матеріалу рідною мовою для того, щоб викладачу англійської 

мови не перебирати на себе функції викладання профільних 

дисциплін, у чому він не є фахівцем (на жаль, такі випадки 

досить часті); 

‒ коригування навчальних планів для забезпечення  

послідовності вивчення професійно значущих тем рідною та 

іноземною мовами; 
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‒ проведення інтегрованих занять із профільних дисциплін 

рідною та англійською мовами з використанням компаративної 

технології та видів навчальної діяльності, характерних для 

занять з іноземної мови (моделювання ситуацій, робота в парах, 

відповіді у вигляді презентацій, дискусії тощо). 

Результати впровадження міжпредметної координації в 

навчання професійно спрямованої англійської мови та фахових 

дисциплін в експериментальних групах свідчать, що студенти 

цих груп, порівняно зі студентами контрольних груп, на  

14 % більш свідомо вживають соціально та культурно 

марковану лексику в продуктивному мовленні; на 7 % краще 

здатні включатись у нові ситуації спілкування, функціонувати 

на новому мовленнєвому матеріалі та в нестандартних 

ситуаціях; їхні навички вживання соціокультурних термінів, що 

вимірювались тривалістю часу для виконання завдань, на  

5 % стійкіші, ніж у студентів контрольних груп. 

Проведені вітчизняними науковцями дослідження дають 

підстави стверджувати, що впровадження міжпредметної 

координації в навчання професійно спрямованої англійської 

мови та фахових дисциплін створює умови для розширення 

іншомовної професійної компетенції студентів за рахунок 

зростання інтересу та підвищення мотивації до вивчення 

іноземної мови. Це засвідчили результати анкетування студентів 

третього курсу, коли на більшості спеціальностей закінчується 

курс професійної англійської мови: 86 % студентів різних 

факультетів виявили бажання продовжити вивчення англійської 

мови на четвертому курсі, що було враховано на економічному 

та юридичному факультетах. На факультеті еколого-медичних 
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наук студенти спеціальності «Екологія» вивчають англійську 

мову і на п’ятому курсі, тоді як на спеціальності «Медичні 

прилади й системи» студенти з різних причин не виявили 

бажання продовжити вивчення англійської мови. Це дає 

підстави викладачам кафедри замислитись над причинами 

такого явища: переглянути навчальні плани, проаналізувати 

роботу студентів, їхню завантаженість домашніми завданнями, 

успішність із фахових дисциплін. 

У процесі здійснення міжпредметної координації слід 

враховувати, що окрім загальних особливостей, характерних 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 компетенції необхідно брати до 

уваги психологічні, педагогічні й організаційно-технологічні 

засади організації навчального процесу на різних факультетах. 

Наприклад, студенти економічних спеціальностей звикли до 

презентації навчального матеріалу не тільки вербально, але й за 

допомогою таблиць, схем, діаграм, математичних викладок 

тощо. Для студентів факультету політичних наук характерною є 

психологічна схильність до висловлювань полемічного характеру, 

деяка розмитість формулювань, намагання уникнути точної 

відповіді на поставлене питання. Студенти юридичного 

факультету, навпаки, відрізняються схильністю до точних 

формулювань, обґрунтованості висловлювань. 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 
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екологи більше, ніж студенти інших спеціальностей, працюють із 

документами міжнародних організацій, написаними англійською 

мовою. Тексти таких документів зазвичай неперсоніфіковані, 

сама мова перевантажена пасивними конструкціями, що 

викликає в студентів певні труднощі під час перекладу. 

Соціокультурні аспекти професійної діяльності майбутніх 

екологів пов’язані зі знанням і дотриманням міжнародних норм 

співробітництва у сфері захисту навколишнього середовища, 

уміннями вести відповідну документацію англійською мовою, із 

готовністю до професійного спілкування із зарубіжними колегами 

тощо. Тому студенти саме цієї спеціальності найчастіше 

залучаються до проведення бінарних занять, реальної участі в 

міжнародних проектах, стажуванні в природоохоронних комітетах 

Верховної Ради, Конгресу США та парламенті Канади. 

Отже, міжпредметна координація є дієвим засобом зміцнення 

взаємозв’язків у навчанні фахових дисциплін та англійської 

мови за професійним спрямуванням. Вона також допомагає 

студенту краще зрозуміти залежність речей і подій у глобалізо-

ваному світі, сприяє цілісному сприйняттю навколишнього 

середовища. Міжпредметна координація створює умови для 

актуалізації знань студентів у різних наукових галузях, спонукає 

до пошуку нової цікавої інформації щодо життя, ведення 

бізнесу, манери вирішення різнопланових проблем у культурах 

різних народів. Вона дає змогу кожному студенту відчути себе 

дослідником, долучитись до реалій раніше невідомої, чужої 

культури. Міжпредметна координація є дієвим методичним 

засобом сприяння розширенню іншомовної професійної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей. 
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Завдання для самоконтролю 

 

1. У чому, на вашу думку, полягають суперечності між 

існуючою системою професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців у технічних університетах та завданнями, що висунуті 

до навчання іноземних мов на сучасному етапі розвитку 

суспільства? 

2. Дайте характеристику професійної іншомовної підготовки 

як процесу. 

3. У чому полягає сутність системи професійної іншомовної 

підготовки? 

4. На чому базується системний підхід до формування 

іншомовної комунікативної компетенції студентів технічних 

спеціальностей? 

5. Який методичний принцип покладено в основу системи 

вправ для формування мовленнєвої компетенції з англійської 

мови за професійним спрямуванням? 

6. Опишіть структуру вправи, її обов’язкові та факультативні 

елементи. 

7. У чому полягає сутність методу проектів? Чим він 

приваблює студентів технічних спеціальностей? 

8. Наведіть власні приклади ділової гри на заняттях з 

англійської мови за професійним спрямуванням для студентів 

різних спеціальностей. 

9. Чому формування іншомовної соціокультурної компетенції 

студентів технічних спеціальностей стало невід’ємною складовою 

їхнього професійного становлення? 
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10. Обґрунтуйте необхідність переходу від фактологічного 

підходу у викладенні знань про країну, мова якої вивчається, до 

ціннісно-орієнтаційного, культурологічного підходу. 

11. У чому полягає сутність міжпредметної координації в 

навчанні професійної англійської мови та фахових дисциплін? 
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РОЗДІЛ 4 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

Висока професійна майстерність фахівців, уміння самостійно 

ухвалювати обґрунтовані та ефективні інженерні рішення 

(зокрема, у галузі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій) у наш час неможливі без оволодіння комунікаційно-

інформаційними технологіями. 

Під комунікаційно-інформаційними технологіями будемо 

розуміти сукупність певним чином упорядкованих, послідовно 

застосовуваних комп’ютерних технологій навчання, які використо-

вують організаційні та процедурні компоненти навчання й 

контролю, методи керування процесом навчання, що забезпечують 

досягнення результату, а також розвиток особистісних і 

професійно-ділових рис студентів. 

Комунікаційно-інформаційні технології, засновані на застосуванні 

комп’ютерної техніки, відкривають максимальні можливості для 

оптимізації професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців в університетах. 
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4.1. Інноваційне навчання професійного іншомовного 

спілкування студентів нефілологічних спеціальностей 

 

Поняття «інновація» означає «оновлення, новизна, зміна». 

Уперше воно з’явилось у техніці, у зарубіжних дослідженнях 

ХІХ ст. під час включення елементів однієї галузі в іншу, й у 

психолого-педагогічній літературі розглядається неоднозначно. 

Найпоширенішим є визначення американського вченого Карла 

Роджерса, який стверджує, що «новизна – це ідея, що є для 

конкретної особи новою, і не має значення, чи ця ідея 

об’єктивно нова, чи ні, ми визначаємо її в часі, який минув від 

моменту її відкриття або першого використання» [1, с. 6]. Франц 

Брансуїк визначає інновацію як «нову ідею, дію, або адаптовану 

ідею, або ті, для яких настав час реалізації» [2, с. 7]. Російський 

учений С. Я. Батишев вважає, що інновація є комплексним 

процесом створення, розповсюдження та використання нового 

практичного засобу (новизни, нововведення) в галузі техніки, 

технології, наукових досліджень. 

Сучасні вітчизняні вчені (І. А. Зязюн, Л. І. Даниленко, 

І. Г. Єрмаков, О. Я. Савченко, М. Д. Ярмаченко) розглядають 

інновацію в освіті як «процес створення, поширення й 

використання нових засобів (нововведень) для розв’язання тих 

педагогічних проблем, які досі розв’язувались по-іншому», 

«актуальні, значущі й системні новоутворення, які виникають на 

основі різноманітних ініціатив і нововведень, що стають 

перспективними для еволюції освіти і позитивно впливають на її 

розвиток» [2, с. 21]; продукти інноваційної освітньої діяльності, 

які характеризуються процесами створення, розповсюдження та 
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використання нового засобу в галузі педагогіки та наукових 

досліджень. Ми поділяємо думку Ю. П. Азарова: «Оновлення – 

закон розвитку освіти». Тобто розвиток – це властивість 

інноваційної університетської системи освіти, якій притаманні 

гнучкість, мінливість, динамізм. Реальні ж умови як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища встановлюють  

своєрідний коридор, у межах якого можливий багатоваріантний 

пошук, рух усіх складових навчального процесу у вищій школі. 

Інновація як результат передбачає процес створення  

(відтворення) нового, що має конкретну назву «новація». 

В. Ф. Паламарчук новацію вважає результатом (продуктом) 

творчого пошуку особи або колективу, що відкриває принципово 

нове в науці і практиці, інновацію – результатом породження, 

формування і втілення нових ідей. Саме втілення нових ідей є 

ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій: 

якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо 

трансформує наукову ідею в практику – інноватор. Л. І. Даниленко 

уточнює це поняття і розуміє його як «кінцевий продукт 

застосування новизни в навчально-виховному й управлінському 

процесах задля його зміни (якісного покращення)» [3]. 

Освітня інновація складається з психолого-педагогічної, 

соціально-економічної та науково-виробничої новизни. Психолого-

педагогічна (або педагогічна) інновація, у свою чергу, складається 

з дидактичної, виховної та управлінської. 

Отже, інновація є складним системним утворенням, що 

має внутрішню і зовнішню структури. На думку академіка 

І. А. Зязюна, цивілізований світ тримається на трьох китах – 

освіті, праці, капіталі. Два останні перебувають у прямій 
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залежності від першого. Лише він здатний допомогти нам 

позбутися рабських пут. Носіями педагогічних інновацій 

виступають творчі, енергійні люди, які фахово здатні, морально й 

матеріально зацікавлені в проведенні інноваційних змін, опануванні 

та реалізації нового. Це, як правило, наукові працівники та 

творчі вчителі, яких І. А. Зязюн називає діамантом, що осяває 

душу всіма гранями свого педагогічного дару, який плекає дитину 

на засадах добра, формуючи інтелектуальну еліту суспільства. 

Освітня інновація характеризується нововведеннями в галузі 

психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-

виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення 

освітнього процесу. До соціально-економічних інновацій в освіті 

відносять сучасні технології розвитку особистості, нововведення 

в правове забезпечення системи освіти, економіку освіти; 

до науково-виробничих – комп’ютерні й телекомунікаційні, 

матеріально-технічне оснащення; до психолого-педагогічних – 

нововведення в навчальному, виховному й управлінському 

процесах. 

Аналіз бази даних про педагогічні інновації показав, що 

більшість із них спрямована на оновлення змісту, методів, 

принципів та засобів навчання. Пріоритетними серед них на 

всеукраїнському рівні є: 

‒ особистісно орієнтоване навчання – 23,8 %; 

‒ розвивальне навчання – 15,6 %; 

‒ диференційне навчання – 11,9 %; 

‒ інтегроване навчання – 2,9 %; 

‒ рання соціалізація – 26,12 %; 

‒ національне виховання – 4,47 %; 



Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням 

студентів нефілологічних спеціальностей 

 

133 

‒ моральне виховання – 8,95 %; 

‒ управлінська діяльність керівника – 5,9 %. 

Більшість педагогічних інновацій розроблена у вигляді 

педагогічних інноваційних технологій, під якими мається на 

увазі якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, 

виховання й управління, що вносить суттєві зміни в результат 

педагогічного процесу. 

Як відмічає Н. Д. Сорокіна, поява терміна «інновації в 

навчанні» (далі «інноваційне навчання» необхідно сприймати як 

тотожне) – об’єктивна необхідність, що зумовлена глобальними 

змінами у світі. Донедавна вважалося, що основною функцією 

освіти (і навчання як головного шляху освіти) є підготовка 

людини до вступу в самостійне життя на основі передачі досвіду 

старшого покоління молодшому. Навчання, що забезпечує 

наступність і зв’язок поколінь, відтворення існуючих соціальних 

відносин, стабільність суспільства, має назву «традиційне навчання». 

Ця функція могла б задовольнити вимоги суспільства, якби 

не змінилися умови життя, що спричинили появу нових 

тенденцій в освіті. Зокрема, Національна доктрина розвитку 

освіти в Україні дозволяє виявити такі тенденції: 

‒ масовий характер освіти та її неперервність; 

‒ значущість освіти як для індивіда, так і для суспільства; 

‒ орієнтація на активне засвоєння людиною способів 

пізнавальної діяльності; 

‒ необхідність адаптації навчання до запитів і потреб 

особистості; 

‒ орієнтація навчання на особистість того, хто навчається, 

забезпечення можливостей його саморозкриття; 
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‒ готувати того, хто навчається, не тільки пристосовуватися, 

а й активно засвоювати ситуації соціальних змін. 

У зв’язку з цим з’являються потреби у формуванні вмінь 

гнучко реагувати на зміни, а також розвитку самостійності, 

ініціативності, рефлексивності мислення; змінюються цілі 

навчання: головне – не передача готових знань, не засвоєння 

певної інформації (кількість якої дедалі збільшується); 

найголовнішим стає формування свідомої та відповідальної 

особистості, яка здатна до здійснення раціонального вибору в 

складних життєвих ситуаціях. Ці визначені нові вимоги до 

результатів навчання спричинили появу альтернативи традиційному, 

а саме – інноваційного навчання. 

На думку В. А. Козакова, інноваційне навчання – це процес і 

результат такої навчальної діяльності, яка стимулює появу змін 

в існуючій культурі, соціальному середовищі. Інноваційне 

навчання поза підтримкою існуючих традицій ініціює активний 

відгук на проблемні ситуації, що виникають як перед окремою 

людиною, так і перед суспільством. 

Як стверджує Д. І. Дзвінчук, поняття «інновація» – це не 

стільки створення й розповсюдження чогось нового, скільки такі 

зміни, які мають суттєвий характер та супроводжуються 

змінами як у діяльності, так і в стилі мислення. 

Основна функція інноваційного навчання – це не стільки 

підготовка до життя, скільки безпосереднє включення в сам 

життєвий процес, що можна здійснити лише за умов оволодіння 

прийомами саморозвитку та самоосвіти. Отже, основна мета 

інноваційного навчання – це навчити людину вчитись у будь-

якій ситуації. В основі моделі інноваційного навчання – спільна 
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діяльність студента і викладача у формі діалогу, міжособистіс-

них взаємодій та інтенсивного занурення в предмет. 

На думку М. В. Кларіна, ефективність інноваційного 

навчання полягає в організації вирішення своїх проблем у 

процесі групової взаємодії, оскільки позитивні зміни в людині 

відбуваються в межах соціальної групи і завдяки її впливу. Ця 

думка є результатом компаративного аналізу закордонного та 

вітчизняного досвіду у сфері інноваційного навчання. 

Отже, інноваційне навчання орієнтується на створення умов 

для студентів займати активну та ініціативну позицію в 

навчальній діяльності, не тільки «засвоювати» запропонований 

викладачем (програмою, підручником, посібником) матеріал, а 

пізнавати світ шляхом активного діалогу з ним, самому шукати 

відповіді, а не зупинятися на тому, що вже знайдено, як на 

остаточній істині. 

Інноваційне навчання іноземної мови передбачає відмову від 

переказу навчальних текстів й інших репродуктивних методів 

навчання та перехід до рівноправного діалогічного спілкування, 

моделювання реальних життєвих ситуацій, упровадження 

інтерактивних видів роботи: методу проектів, мозкової атаки, 

кейс-методу, рольових ігор тощо. Воно сприятиме формуванню 

критичного мислення студентів та здатності застосовувати отримані 

знання в конкретних ситуаціях професійного спілкування. 

Пошук найбільш впливових чинників, спроможних стимулювати 

усвідомлене розширення іншомовних професійних компетенцій 

студентів та набуття ними практичних навичок комунікативної 

поведінки в стандартних та нестандартних ситуаціях, виявив, 

що розширенню знань та формуванню навичок комунікативної 
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поведінки значно сприяє застосування інноваційних підходів до 

мотивації засвоєння студентами іншомовних знань та іноземної 

мови взагалі. Інноваційне навчання іноземної мови студентів 

нефілологічних спеціальностей здійснюється завдяки посиленню 

мотивації поведінки студентів у зв’язку з розв’язанням мовних, 

мовленнєвих та соціокультурних проблем. Мотивація в цій 

педагогічній ситуації характеризується як створення на заняттях 

такої морально-психологічної атмосфери, яка сприяє прояву 

творчості та ініціативності кожного студента. 

Задля цього використовувались спеціально розроблені 

ситуації, які в сукупності спрямовані на прояв професійних 

іншомовних умінь студента за певної значущої мотивації. 

Паралельно проводились змодельовані практичні заняття, спрямовані 

на розвиток особистісно значущої активної мовленнєвої 

діяльності. Слід зазначити, що помітну роль у посиленні 

мотивації щодо оволодіння соціокультурними знаннями 

відіграли запроваджені в практику зустрічі зі студентами, які 

повернулись після стажування в США чи роботи у Великій 

Британії. Розповіді майбутніх екологів, економістів, соціальних 

працівників тощо про побутові, соціальні та культурні 

проблеми, які їм доводилось вирішувати під час перебування в 

країні, мова якої вивчається, значно сприяли підвищенню 

інтересу до вивчення соціокультурних аспектів іноземної мови, 

створювали сприятливі умови для підвищення внутрішньої 

мотивації в плані оволодіння мовою. Окрім того, деякі студенти, 

які не відрізнялись особливими знаннями англійської мови під 

час навчання, і поїхали до Сполучених Штатів за програмою 

«Work and Travel USA» (яка, як відомо, не вимагає високого 
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рівня володіння англійською мовою, оскільки є платною), 

повідомили, що вони зазнавали значно більших труднощів через 

незнання соціальних та культурних особливостей американців чи 

несформованість навичок користування нормами комунікативної 

поведінки, ніж через прогалини в знаннях власне мови, 

неволодіння певними мовними формами чи зворотами. 

У ході практичної реалізації завдань інноваційного навчання 

використовують три джерела навчальної мотивації: 

‒ природну потребу людини діяти, говорити, спілкуватись, 

слухати; 

‒ прагнення пізнавати, відкривати щось нове, самовдоскона-

люватись шляхом самоосвіти та самовиховання; 

‒ переконаність у соціальній та особистісній значущості 

соціокультурних знань у процесі подальшої практичної 

діяльності за обраним фахом. 

Інноваційний підхід до пошуку механізмів розширення знань з 

іноземної мови, формування навичок комунікативної поведінки 

та впровадження їх у практику професійного спілкування 

майбутніх фахівців можливий завдяки культурологічно-соціальному 

розумінню сутності іншомовної діяльності, оскільки соціальна 

природа людини вимагає спілкування, сприйняття нової інформації, 

досягнення певних результатів. У такому разі іншомовна 

діяльність як форма самопрояву, самоствердження, самореалізації 

є суттєвою ланкою соціального буття особистості. 

Своєрідним педагогічним тренінгом у розвитку іншомовних 

умінь у процесі навчання професійної англійської мови стали 

рольові дидактичні ігри, які дозволяли студенту самостійно 

орієнтуватись у мотивах вчинків дійових осіб, обирати й 
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утілювати зовнішні прояви її внутрішнього світу, прогнозувати 

подальші події відповідно до стереотипу поведінки (на прикладах 

оповідань С. Моема «Home», «A Friend in Need» та текстів на 

зразок «ESPRIT is no longer «Little Utopia» та ін., які ввійшли до 

створених автором посібників «English-Speaking Countries in 

Close-up» та «Social and Cultural Aspects of International 

Management»). Причому, як доводять дослідники проблеми щодо 

використання рольових ігор (В. В. Коломієць, Л. С. Нечепо-

ренко, О. І. Штепа, С. Г. Заскалєта), у процесі підготовки й 

проведення рольової гри відбувається розвиток пізнавальних 

здібностей студента, формується позитивна самооцінка. Це 

стосується перш за все гри-драматизації, в основі якої лежить 

факт відтворення певного життєвого епізоду, і яка виступає 

одночасно методом, прийомом і результатом навчання. 

Запровадження інноваційних підходів до навчання іноземної 

мови, зміщення акцентів із вивчення граматики та лексики на 

формування інтегрованих умінь іншомовного спілкування прямо 

пов’язане з професійною компетентністю викладача вищої школи. 

У свою чергу, компетентність викладача зумовлена неперервністю 

освіти, оскільки для того, щоб сформувати риси особистості, 

притаманні випускнику вищої школи, треба мати на увазі, що: 

‒ фактичний матеріал навчання, який відбирає переважно 

викладач, включає відповідні світоглядні позиції, морально-

етичні норми й загальнолюдські цінності; 

‒ викладач є не лише носієм інформації, але й власним 

прикладом утверджує відповідні морально-етичні норми та 

загальнолюдські цінності; 
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‒ знання мають ставати переконанням, ерудицією та визначати 

спрямованість особистості; 

‒ досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу стає 

запорукою оптимальної поведінки в усіх життєвих ситуаціях. 

Це особливо важливо для викладача іноземної мови, оскільки 

в багатьох випадках саме він є втіленням усього іноземного для 

тих, хто вивчає мову. Тому проблема неперервної освіти 

викладачів іноземних мов потребує негайного вирішення через 

співпрацю з носіями мови, відповідними представництвами 

іноземних агенцій (Британська Рада, Гете-Інститут, Америка 

Хаус, Альянс Франсез) в Україні тощо. 

До інноваційного навчання належать не тільки сучасні технології 

інтерактивного вербального спілкування, але й інформаційно-

комунікаційні технології, у першу чергу інтернет. 

Завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій в 

освітній процес у вищих навчальних закладах неможливо 

уявити роботу студентів та викладача без використання 

інноваційно-комунікаційних технологій, які стали потужним 

засобом інтенсивного навчання і невід’ємною складовою 

дослідно-пошукової роботи. 

Сьогодні йдеться про певний досвід їх застосування і 

в навчанні іноземної мови. Під час сприйняття та засвоєння 

електронної інформації зорові враження асоціюються з уявленнями 

про реальні предмети, явища та процеси, що дозволяє студентам 

бачити справжні розміри кольорового зображення. Через асоціації 

відчуттів забезпечується сприйняття й усвідомлення змісту 

комп’ютерної інформації. 
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Сприймання навчального матеріалу пов’язане з мимовільною 

увагою студентів, яких приваблює велике за розмірами 

зображення та яскрава проекція. Вони швидше сприймають 

нескладну навчальну інформацію, подану за допомогою умовно-

графічного унаочнення, але повільніше засвоюють навчальний 

матеріал, що містить численні факти, назви, явища, тому 

важливо виробити в них уміння довільно зосереджувати увагу і 

знаходити найістотніше в змісті наданого матеріалу. У 

забезпеченні потрібної повноти сприймання і засвоєння інформації 

важливу роль відіграє система мотиваційних дій. Методичні 

варіанти цієї роботи різноманітні: актуалізація змісту інформації, 

формування інтересу до її сприймання, створення зорово-

слухової опори для наступного розгортання бесіди, організація 

самостійної роботи, опрацювання навчального змісту, складання 

плану, тез, конспектів тощо. 

Глибина сприймання і засвоєння електронної інформації 

значно підвищується, коли перегляду передує здійснений 

викладачем короткий вступ, завдання якого – підготувати 

студентів до її сприймання, підсилити їхній інтерес до навчання. 

Роль використання інформаційних технологій у забезпеченні 

свідомого й міцного засвоєння знань полягає в тому, що яскраві 

образи, зміст і специфічна форма викладу викликають певне 

емоційне ставлення, підсилюють пізнавальний інтерес до навчальної 

теми, тому зміст поданої інформації студенти сприймають 

досить швидко. Проте достатньо повно сприймається переважно 

невелика за обсягом інформація. Щоб підготувати студентів до 

сприймання не тільки яскравого, а й складного за змістом 

матеріалу, треба систематично виробляти в них навички 
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довільно зосереджувати увагу і знаходити важливе. Щоб 

спостерігати явища і об’єкти на дисплеї або сприймати звукову 

інформацію, не досить лише бачити й чути, а важливо чітко 

з’ясувати, що і як спостерігати, на чому зосередити увагу, уміти 

виділяти певні сторони в об’єктах спостережень. Дуже важливо, 

щоб студенти коментували наслідки спостережень або 

прослухування, відтворювали зміст комп’ютерної інформації, 

активізували розумову діяльність, уміли самостійно сформулювати 

правильні висновки й узагальнення. Чим більший обсяг нової 

інформації, чим складніша вона за змістом, тим тривалішою має 

бути підготовка студентів до сприймання і детальнішою – 

настанова викладача. 

Робота з використанням інтернету, спрямована на засвоєння 

навчального змісту, – це активний процес, у якому мають місце 

елементи дослідження, самостійне знаходження відповідей на 

поставлені запитання, ознайомлення з новими фактами і 

подіями, поглиблення здобутих знань, знаходження в уже 

відомому нового. У цьому разі студенти не тільки сприймають 

певну інформацію, а й включаються в активну творчу роботу. 

Основна мета використання інноваційно-комунікаційних 

технологій – забезпечити найповнішу практичну реалізацію 

дидактичних та методичних принципів навчання іноземної мови 

як засобу міжкультурного спілкування, оскільки через інтернет 

студенти мають можливість спілкуватись зі своїми однолітками 

з англомовних країн, отримувати доступ до найсвіжішої 

інформації, слідкувати за новинками професійної літератури 

тощо. Виконати це завдання можна за умов науково 

обґрунтованого та правильного визначення інформаційних 
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функцій, дидактичної ролі і призначення інноваційно-

комунікаційних технологій на занятті, визначення оптимальної 

методики їх застосування. 

Відомо, що перетворення інформації на знання здійснюється 

поетапно: 

‒ представлення, пояснення нового матеріалу; 

‒ повторення, узагальнення і систематизація знань; 

‒ формування та вдосконалення вмінь і навичок 

застосування набутих знань у практичній діяльності. 

Саме тому визначення змісту інформаційно-пізнавальної функції 

інформаційно-комунікативних технологій раціонально розглядати 

в системі взаємозв’язків із закономірностями навчального 

процесу, а доцільність їхнього застосування визначати тим, 

наскільки вони переважають решту наявних засобів навчання. 

Проблемам навчання мов за допомогою інтернету присвячено 

чимало праць, що розглядають всесвітню мережу як 

мотиваційний засіб до самостійного пошуку, обробки та 

використання інформації студентами, які прагнуть набути 

майстерності у вивченні мов. Так, Gerald Fox вважає, що в еру 

інтернету треба змусити його працювати в аудиторії з вивчення 

англійської мови для професійного спілкування. Праці Jarek 

Krajka присвячені вивченню можливостей інтернету в розвитку 

навичок писемного мовлення. Мeena Singhal виділяє не тільки 

переваги, але й недоліки та проблеми, що виникають під час 

використання всесвітньої мережі в процесі навчання мов. 

Зазначимо, що нині існує досить велика кількість інтелектуа-

лізованих навчальних систем і засобів їх створення. За видом 
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представлення навчального матеріалу їх можна розділити на три 

основних типи: 

‒ системи на основі лінійного тексту; 

‒ мультимедійні навчальні системи; 

‒ системи на основі гіпертексту. 

Системи на основі лінійного тексту: представлення матеріалу 

у вигляді звичайних документів, тобто лінійного тексту, 

передбачає наявність деякого текстового матеріалу, розбитого 

на теми і сторінки, що містить деякі малюнки. Ознайомлення 

студентів із цим текстом відбувається в заздалегідь визначеній 

послідовності, яку вони не можуть змінити. У кращому разі 

подібна система пропонує повернутися на крок назад чи почати 

навчання від самого початку. 

Системи з подібною організацією даних звичайно не 

припускають якихось тестових програм, а якщо такі є, то все, на 

що вони здатні – це повернути студента до попередньо 

пройденої теми чи виставити йому оцінку за прочитаний 

матеріал. Саме прочитаний, а не вивчений. 

Такі системи мало підходять для реалізації серйозних завдань 

навчання. 

Мультимедійні навчальні системи дозволяють гармонійно 

об’єднати лекцію з демонстрацією навчального матеріалу, 

практикуму у вигляді комп’ютерного імітатора, систему, яка 

тестує, і всі додаткові матеріали в єдиному інтерактивному 

електронному підручнику. Такі підручники існують із багатьох 

предметів, у тому числі і з іноземної мови. Електронний 

підручник дозволяє вирішувати такі основні завдання: 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

144 

‒ одержувати відомості про навчальну програму й тематичний 

план навчальної дисципліни, послідовність занять і логіку 

вивчення тем: індивідуально переглядати, вивчати або повторювати 

навчальний, методичний та інформаційно-довідковий матеріал; 

‒ наочно подавати на дисплеї комп’ютера весь дидактичний 

матеріал і засоби унаочнення (схеми, рисунки, таблиці, графіки, 

текст та ін.); 

‒ здійснювати самоконтроль (з автоматизованим оцінюванням) 

засвоєння змісту навчальних тем і всієї дисципліни в цілому, 

а також одержувати рекомендації з додаткового вивчення 

недостатньо засвоєних навчальних тем; 

‒ одержувати інформацію про рекомендовану навчальну, 

наукову та методичну літературу; 

‒ друкувати зразки планів проведення й методичні розробки 

до всіх тем і видів занять; 

‒ тиражувати роздавальні матеріали (плани, таблиці, завдання 

тощо), необхідні для проведення занять зі слухачами та 

студентами (очно-заочна форма навчання); 

‒ одержувати методичні рекомендації щодо проведення тих 

або інших форм навчальних занять (приватні методики) тощо. 

Отже, електронний підручник дозволяє значно підвищити 

(порівняно з традиційними формами, методами й засобами 

навчально-методичного забезпечення) технологічність викладання 

й засвоєння нових фахових знань. 

Суттєву допомогу надають студентам програми-перекладачі, 

навчальні програми з іноземної мови. Тут вибір практично 

необмежений. Граматика, тексти, діалоги, гумор, музика, відео, 
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можливість прослуховувати себе та дикторів, тематичні диски, 

лекції обраною мовою – усе це сприяє вивченню мови. 

Мультимедійні системи значно підвищують інтерес студентів 

до предмета, прискорюють навчання й забезпечують краще 

засвоєння знань. Але мультимедійні системи навчання вимагають 

відповідної апаратної підтримки, займають великі обсяги 

пам’яті, що трохи обмежує їхнє застосування. 

Викладене вище дає підстави зробити такі узагальнення: 

1. Основна мета інноваційного навчання – це навчити 

людину вчитись упродовж усього життя в будь-якій ситуації. 

Інноваційне навчання орієнтується на створення умов для 

студентів займати активну та ініціативну позицію в навчальній 

діяльності, не тільки «засвоювати» запропонований викладачем 

(програмою, підручником, посібником) матеріал, а пізнавати 

світ шляхом активного діалогу з ним, самому шукати відповіді, 

а не зупинятися на тому, що вже знайдено. 

2. Інноваційне навчання іноземної мови студентів нефілоло-

гічних спеціальностей можливе завдяки залученню інтернет-

ресурсів, найсучасніших інформаційних технологій, посиленню 

мотивації поведінки студентів через розв’язання соціокультурних 

проблем, викликаних майбутньою професійною діяльністю 

випускника університету в міжкультурному середовищі. Мотивація 

характеризується як створення на заняттях такої морально-

психологічної атмосфери, яка сприяє прояву творчості та 

ініціативності кожного студента. Педагогічне підґрунтя для 

цього створює опора на професійні знання, які студент уже має, 

та міжпредметна координація в навчанні фахових дисциплін і 

професійно спрямованої англійської мови. 
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3. Запропонований інноваційний підхід до пошуку механізмів 

розширення знань – «розширення соціокультурної пам’яті» – 

сприяє сприйняттю, селекції, творчому використанню нової 

інформації та формуванню навичок комунікативної поведінки за 

рахунок застосування рольових ігор, драматизації, презентацій, 

інтерв’ювання та інших видів інтерактивної мовленнєвої 

діяльності, а також упровадженню в практику професійного 

спілкування майбутніх фахівців розуміння сутності іншомовної 

діяльності. 

 

 

 

4.2. Інформаційно-комунікаційні технології навчання 

професійного іншомовного спілкування 

 

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» [4], що виступає сьогодні 

показником її якості. 

Перш за все, з’ясуємо зміст поняття «педагогічна технологія». 
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Методика – це не тільки наука і не лише 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 всіх, досі не існує. 

У перекладі з грецької «технологія» – це сукупність способів 

переробки матеріалів, виготовлення виробів і процеси, що 

супроводжують ці види робіт [5]. У сучасному розумінні 

інформаційно-комунікаційної технології вчені виділяють кілька 

сутнісних ознак цього поняття. Технологічний підхід до навчання 

передбачає: 

‒ чітку постановку викладачем цілей, їх уточнення з 

орієнтацією на досягнення результатів; 

‒ підготовку навчальних матеріалів та організацію навчання 

відповідно до наперед визначених цілей; 

‒ оцінювання поточних результатів, корекцію навчання, 

спрямовану на досягнення поставлених цілей; 

‒ підсумкову оцінку результатів. 

Технологічне конструювання навчального процесу може 

бути представлене такою схемою: 
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Рис. 3. Технологічне конструювання навчального процесу 

 

Центральною в 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 – це 

конкретизація навчальної мети: зрозуміти, засвоїти, вивчити, 

зробити, запам’ятати, застосувати за зразком, застосувати в 

нових умовах тощо. Залежно від мети опрацювання матеріалу 

визначається і кінцевий результат навчання. 

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 й оцінивши проміжний етап 

навчального процесу, викладач вносить виправлення, зміни в 

подальшу діяльність. Отже, у технологічній організації навчання 

обов’язковим є оперативний зворотний зв’язок. 
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Умови розвитку інформаційного суспільства, стратегічна 

мета України – інтеграція в європейський та світовий освітній 

простір, а також приєднання до Болонського процесу вимагають 

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 і самореалізації. 

Відомо, що 80 % інформації у світовій пошуковій системі 

передається й зберігається англійською мовою, яка за останні 

50 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 навчальні заклади, 

спрямовуючи навчальний процес на задоволення потреб 

суспільства та запитів студентів, мають змінити ставлення до 

вивчення іноземної мови як непрофільної дисципліни на 

факультетах нефілологічного профілю. Водночас 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 способи 

навчальної діяльності залишаються здебільшого традиційними: 

читання й переклад текстів, переказ, виконання граматичних та 

лексичних вправ на підстановку, множинний вибір, складання 
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речень з 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 виконання письмових вправ, які не мають нічого спільного з 

творчістю, не збуджують уяву, не сприяють розвитку креативного 

мислення. 

Різновидом інтелектуалізованих навчальних систем є 

гіпертекстові системи навчання. Існує багато тлумачень цього 

терміна. Розглянемо деякі з них. 

Роберт Кувер вважає, що гіпертекст – це електронний текст, 

де написання та читання здійснюється на комп’ютері, де 

відсутня тиранія та обмеження друкарського ряду, тому що 

написання здійснюється в просторі, який створює комп’ютер. 

На відміну від друкарського тексту з односпрямованим рухом 

перегортання сторінок, гіпертекст – це радикально відмінна 

технологія, вона є інтерактивною і багатоголосою, вона надає 

перевагу плюралізмові «дискурсу» перед раз і назавжди 

визначеною фіксацією тексту. Гіпертекст – це репрезентація 

інформації як зв’язаної (linked) мережі гнізд (nodes), у яких 

читачі вільні прокладати шлях (navigate) нелінійно. Він припускає 

можливість множинності авторів, розмивання функцій автора і 

читача, розширення роботи з нечіткими межами і множинність 

шляхів читання. Гіпертекст – це текст із виділеними 

фрагментами, що відіграють роль посилань, активізація яких 

спричиняє виконання певних дій, наприклад: виведення 

графічного зображення, відтворення звуку, відкриття нового 

документа тощо. Гiпертекст – це інформація, подана в такому 
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вигляді, що визначене слово в тексті можна в будь-який момент 

«розкрити» й одержати таким способом про нього додаткову 

інформацію. Тобто ці слова є посиланнями на інші документи, 

що можуть бути текстом, файлами, рисунками, звуковими 

фрагментами та iн. Процес переходу за посиланнями можна 

продовжувати скільки завгодно. Робота в інтернеті за 

допомогою WWW більше за все нагадує перегляд iлюстрованого 

журналу або енциклопедії. Щоб дістатися до потрібного 

ресурсу, необхідно просто клацати мишею по видiлених словах 

або елементах графіки. Гіпермедіа – це гіпертекст і мультимедіа 

(інформація у вигляді графіки, звуку, анімації тощо). Робота з 

гіпертекстом – це нелінійний процес роботи з текстом за 

численними напрямами. Нелінійні характеристики гіпертексту 

створюють нове середовище для читання і письма. 

Гіпертекст як підхід до управління інформацією відрізняється 

від інших підходів тим, що основний вид діяльності студентів 

під час роботи з ним полягає не стільки в пошуку потрібної 

інформації, скільки в ознайомленні з визначеним предметом за 

допомогою перегляду ряду інформаційних фрагментів, зв’язаних 

між собою за змістом. Ознайомлення здійснюється в 

послідовності, визначеній цілями користувача. Можливість 

варіювання послідовності ознайомлення зі змістом гіпертексту, 

на відміну від лінійного тексту, здійснюється за рахунок 

розбивання інформації на фрагменти (теми) і встановлення 

між ними зв’язків, що дозволяють студенту перейти від 

досліджуваної в певний момент теми до однієї з декількох 

зв’язаних із нею тем. Вочевидь, більшою гнучкістю в 
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задоволенні різних цілей студентів володіє гіпертекст із 

великою кількістю зв’язків між темами. 

Розглядаючи використання інтернету в процесі навчання 

англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей, слід 

зазначити, що в сучасному світі спостерігається чітка тенденція 

до поглибленої спеціалізації знань. Нагромадження знань та 

практичного досвіду у вузькоспеціалізованій сфері призводить 

до появи винаходів та нових розробок. З’являються нові 

поняття, що вимагають ідентифікації в мові, а також нові 

терміни, відомі найчастіше лише відносно вузькому колу людей. 

Такі терміни зазвичай є спеціально «сконструйованими» або 

вже відомими словами, які набули абсолютно нового значення. 

Словники, як правило, не встигають за таким швидким 

процесом термінотворення. Зіткнувшись із такою проблемою, 

великі спеціалізовані компанії, що мають свої веб-сторінки в 

інтернеті, розміщують там невеликі тлумачні словники термінів 

(glossaries), які найчастіше вживаються в цій галузі. У більшості 

випадків такі словники складені англійською мовою. Наприклад, 

словники з таких спеціальностей, як «Банківська справа» чи 

«Фінансова діяльність», можна знайти на відповідних сайтах. 

Щоб студенти набули практичних навичок користування такими 

словниками, доцільно запропонувати їм самостійно відшукати в 

інтернеті тлумачні словники за їхньою спеціалізацією та 

підготувати власний значеннєвий переклад. Така робота  

дозволяє студентам: 

‒ краще засвоїти професійні терміни; 

‒ набути практичних навичок перекладу; 
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‒ закріпити фахові знання; 

‒ відпрацювати алгоритм пошуку інформації в інтернеті. 

Порівняння студентських варіантів перекладу спеціальних 

термінів з уже прийнятою професійною термінологією, 

аргументація студентів щодо вибору свого варіанта перекладу 

викликають живу дискусію, що сприяє кращому засвоєнню 

професійно спрямованої лексики як англійською, так і рідною 

мовами. 

Виходячи з того, що інтернет є міжнародним, багато-

культурним, майже безмежним і найкращим джерелом інформації 

про традиції та звичаї народів світу, його ресурси відіграють 

дуже важливу роль у розширенні іншомовної соціокультурної 

компетенції студентів. Наприклад, можна запропонувати студентам 

самостійно здійснити мандрівки веб-сайтами для візуального 

знайомства з містами, пам’ятками культури, святами, музикою 

та молодіжною субкультурою різних країн. Можливості 

інтернету у вивченні тем «Кухня народів світу», «Свята в 

англомовних країнах», «Подружнє життя», «Одяг» тощо сприяють 

утриманню інтересу студентів до вивчення іноземної мови. 

Підготовлені студентами матеріали можуть стати основою для 

обговорення в підгрупах і командах, організації рольових ігор, 

написання листів, привітань, есе. Усе це свідчить про нагальну 

необхідність якомога швидшого запровадження використання 

ресурсів інтернету для навчання студентів професійно спрямованої 

іноземної мови та формування в них іншомовної комунікативної 

компетенції. 
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4.3. Іншомовна підготовка студентів 

до міжкультурної професійної діяльності 

 

На початку нового тисячоліття внаслідок демократичних 

перетворень в Україні чітко простежуються дві провідні 

тенденції: з одного боку – відродження національної 

самосвідомості, української культури й мови, з іншого – 

прагнення інтеграції у світове та європейське товариство, що 

потребує орієнтації на інтеркультурну освіту. Одним з основних 

положень інтеркультурної освіти є визнання партнерами 

існування соціокультурних розбіжностей, що проявляються в 

різних стилях життя, нормах комунікативної поведінки, 

способах ведення бізнесу, зразках вербального та невербального 

спілкування тощо. Це зумовлено особливостями національного 

характеру представників різних народів, дотриманням різної 

шкали цінностей, національними пріоритетами, і, зрештою, 

особистісними рисами представників різних культур. Ігнорування 

соціокультурних розбіжностей, несприйняття чужих цінностей, 

небажання поважати чужу культуру призводить до непорозумінь, 

нездатності налагодити контакти, а часом і до конфліктів. 

На заняттях з іноземної мови в процесі моделювання можливих 

конфліктів, що можуть виникнути в ході фахового чи 

повсякденного спілкування через незнання національних розбіж-

ностей чи неволодіння фоновими знаннями, студенти вчаться 

знаходити компромісне рішення спірних питань, уникати загострення 

ситуації, іти на поступки один одному в інтересах справи. 

Завдання навчальних закладів щодо формування особистості 

майбутнього спеціаліста випливають із динаміки трансформації  
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українського суспільства. Ідеться не просто про адаптацію 

до соціально-економічної ситуації в державі; необхідно 

випереджати її тенденції, формуючи кадровий корпус, 

орієнтуючись на кращі світові зразки. Змінюється зміст 

кваліфікації майбутнього фахівця в самій своїй суті: зростає 

роль соціально-психологічних й особистісних факторів та 

здатності людини до самоосвіти й саморозвитку, самоконтролю 

і самовдосконалення. Видозмінюється розуміння поняття 

освіченості, яка є не просто певною сумою знань. Вона включає 

в себе методологічну підготовку, комп’ютерну грамотність і 

певний рівень інформаційної культури. Одночасно, як зауважує 

О. В. Куклін, формується і нове поняття «третя грамотність»: 

культура спілкування, естетичне виховання, широка інтелектуальна 

діяльність, яка характеризує загальну культуру людини. 

Продуктивна міжкультурна професійна діяльність випускника 

нефілологічного факультету ВНЗ можлива лише за умови 

володіння ним іноземною мовою на рівні професійного 

спілкування, тому впродовж усього періоду навчання в 

університеті постійна увага викладачів повинна приділятись 

іншомовній підготовці студентів. Для успішного здійснення 

міжнародної професійної діяльності випускник нефілологічного 

факультету має володіти термінологією та професійно 

орієнтованою лексикою за обраною спеціальністю на рівні 

незалежного користувача, оскільки без вільного володіння 

англійською як мовою міжнародного співробітництва фахівець 

не зможе реалізуватись у професії. 

У структурі готовності до професійної міжкультурної 

діяльності розрізняють такі компоненти: 
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‒ мотиваційний – професійно значущі потреби, інтереси та 

мотиви професійної діяльності; 

‒ орієнтаційно-пізнавальний – знання вимог до обраної 

професії та уявлення про зміст міжнародної професійної 

діяльності з позицій обраного фаху, володіння засобами 

вирішення професійних завдань і вміння оцінювати стан власної 

готовності до іншомовної професійної комунікації; 

‒ емоційно-вольовий – відповідальність за прийняття 

професійних рішень, самоконтроль; 

‒ операційно-дієвий – мобілізація та актуалізація професійних 

знань, умінь та навичок, адаптація до професійних вимог та 

умов діяльності; 

‒ настановчо-поведінковий – готовність до виконання 

робочих завдань як рідною, так і іноземною мовами. 

Тож на заняттях із професійної англійської мови слід 

упроваджувати інтерактивні технології навчання, залучати 

студентів до обговорення спірних професійних питань іноземною 

мовою, спираючись на відповідні матеріали з автентичних 

підручників. 

Для повноцінної підготовки студентів-нефілологів до 

міжкультурної професійної діяльності викладачеві слід створювати 

умови для подолання студентами мовного бар’єру, на заняттях 

регулярно вводити лексику, необхідну для підтримки розмови, 

моделювати ситуації з телефонними розмовами, багато уваги 

приділяти аудіюванню автентичних текстів. Незамінними на 

таких заняттях є рольові та ділові ігри, симуляції та інші 

інтерактивні види роботи.  
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4.4. Компаративна технологія формування  

іншомовної комунікативної компетенції студентів 

 

Серед гострих проблем сучасного навчально-виховного процесу 

у вищій школі постає питання активізації самоосвіти й само-

розвитку студентів, оскільки головною метою освіти сьогодні 

визнано всебічний розвиток людини як особистості, як найвищої 

цінності суспільства. Про це йдеться в «Концепції національного 

виховання», «Концепції громадянського виховання особистості» 

(2000), Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст., 

Законі України «Про вищу освіту», Програмі з англійської мови 

для професійного спілкування та інших державних документах. 

Відповідно до цих документів, завдання сьогодення полягає у 

формуванні активної особистості, здатної творчо підходити до 

розв’язання складних професійних питань, брати на себе 

відповідальність, такої, яка прагне постійно само-розвиватись і 

максимально реалізувати свій внутрішній потенціал. 

Проблеми самоосвіти студента та навчання впродовж усього 

життя порушуються в Програмі з англійської мови для 

професійного спілкування, де сказано, що вивчення іноземної 

мови, особливо в європейському контексті, виходить далеко за 

межі обов’язкової освіти. З огляду на європейську концепцію 

«навчання впродовж життя», активне використання процедурних 

знань («навчитись учитися») є основою ефективного і 

самостійного вивчення мов упродовж професійного функціону-

вання після закінчення вищого навчального закладу. Настав час 

відійти від традиційних моделей пізнання світу (опис, 

пояснення, осмислення, тлумачення явищ і подій) до 

синтетичного методу співпраці з навколишнім середовищем – 
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проектування, де рівноцінними складовими виступають теорія і 

практика. Тож набуття процедурних знань та навичок 

організації власної пізнавальної діяльності є важливою метою 

навчання з позицій євроінтеграції. 

Головними принципами самоосвіти і саморозвитку, на думку 

багатьох учених (В. О. Сухомлинський, Л. М. Гришин, В. А. Кан-

Калик, Л. І. Рувинський та ін.), мають бути свідомість, 

активність і цілеспрямованість. Основними мотивами самоосвіти і 

саморозвитку, як свідчать дослідження вітчизняних учених 

(С. І. Голошвець, О. М. Сахань, І. В. Середа, О. Г. Харчев, 

Т. В. Хілько та ін.), виступають майбутня професійна діяльність 

та особисте життя. 

Самостійність – це риса особистості, яка «характеризується 

двома факторами: по-перше, сукупністю засобів – знань, умінь і 

навичок, якими володіє особистість; по-друге, ставленням 

особистості до процесу діяльності, її результатів і умов 

здійснення, а також зв’язками з іншими людьми, які 

складаються в процесі діяльності» [6, с. 297]. Обидва фактори 

формування цієї риси передбачають розвиток навичок 

самовдосконалення та самоконтролю в процесі навчальної 

діяльності особистості. 

В умовах глобалізаційних змін сформувалось нове бачення 

ролі освіти в житті кожної людини, у її становленні як 

особистості, у розвитку індивідуальних здібностей та інтересів, 

у формуванні професійних рис майбутнього фахівця. Одночасно 

відбувається процес диференціації навчальних закладів, 

зумовлений економічними змінами й суспільним попитом. За 

таких умов ефективність системи освіти та професійної 
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підготовки залежать від того, наскільки вища школа звільниться 

від шаблонів старих ідей і буде зорієнтована на стратегічний 

розвиток. Вона має бути тією галуззю, яка використовує багатий 

досвід наук про людину, реагує на зміну потреб суспільства в 

підвищенні якості людського капіталу як сукупності рис 

людини, що групуються в таких поняттях, як здоров’я, природні 

здібності, освіта, професіоналізм і мобільність. 

На думку В. А. Козакова, «якщо особистості буде надано 

можливість планувати, контролювати й регулювати свою 

діяльність без втручання й практичної допомоги керівника, то 

буде досягнуто головної мети – розвитку самостійності як риси 

особистості» [7, c. 160]. Як відмічає В. А. Козаков, реалії 

незадовільного стану суспільства підтвердилися даними соціально-

психологічних досліджень серед українських студентів (близько 

1 000 опитаних за методикою Р. Кеттела). Було з’ясовано, що 

серед студентів із рисами особистості, які корелюють із 

наведеними вище параметрами: конформних (покірних, 

залежних) – 65 %; консервативних – 75 %; гіпотимічних 

(недооцінюють своїх можливостей, принижують свою 

компетентність, знання, здібності) – 70 %; самостійність як риса 

особистості має прояв усього в 15–20 % опитаних студентів. 

За даними соціологічних досліджень, у цілому українській 

людині притаманні 53 % працелюбності, 48 % непередбачу-

ваності, 18 % ліні, 2 % акуратності та 2 % раціоналізму, а 

пунктуальність складає лише 1 % [8], не кажучи про те, що 

основними визначальними рисами європейця є індивідуалізм та 

прагматизм, тоді як для нас, українців, характерні чуттєвість та 

колективізм. Із таким вантажем сформованої роками колективної 
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безвідповідальності, повною відсутністю практицизму та  

зневагою до закону буде досить тяжко інтегруватись у Європу. 

Окрім того, менталітет українця початку ХХІ ст. відрізняється 

наївністю, що граничить із довірливістю, готовністю до 

компромісу (далася взнаки вкорінена віками звичка поступатися 

своїм заради блага «старшого брата») та відчуттям власної 

меншовартості. 

Сьогодення ж для вирішення нагальних проблем у 

швидкозмінюваних ситуаціях реального життя та забезпечення 

конкурентноспроможності на ринку праці вимагає високої 

якості знань й уміння переносити їх у нестандартні ситуації та 

практично протилежних рис особистості: самостійності, 

активності, ініціативності, бажання і вміння приймати рішення 

та нести відповідальність за їхні наслідки, спроможності й 

готовності до ризику тощо. Тому серед безлічі функцій освіти 

(розвитку особистості, виховання громадянськості, збереження 

та передачі культурних традицій) сьогодні на перший план 

висувається підготовка людини до життя в динамічному 

полікультурному світі. Це означає, що сучасний спеціаліст будь-

якої сфери діяльності не зможе реалізувати себе без 

сформованої соціокультурної компетенції, під якою ми 

розуміємо володіння способами дешифрування соціального 

коду партнера для визначення ступеня довіри до нього 

чи потенційного ризику; знання конкретного професійного 

середовища і здатність позначити власну приналежність до 

визначеної соціальної та професійної групи засобами 

комунікації; уміння вибрати потрібний рівень мовного етикету, 
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доречний у конкретній ситуації спілкування, залежно від 

соціального статусу співрозмовника. 

Сучасні підходи до навчання іноземної мови (діяльнісно-

комунікативний, культурологічний, компетентнісний, конструкти-

вістський, контекстний, особистісно орієнтований, експірієнційно-

рефлексивний та ін.) передбачають зміщення акцентів у 

бік продуктивної (на зміну репродуктивній) комунікативної 

діяльності суб’єкта учіння, збільшення питомої ваги самостійної 

роботи кожного студента, посилення творчої складової 

іншомовної підготовки. Упровадження нових підходів до 

навчання іноземної мови є вимогою часу, оскільки практика 

використання студентами інформаційно-комунікаційних технологій 

наразі випереджає вміння викладача користуватись перевагами 

глобальної мережі. Тож зміна освітньої парадигми, застосування 

нових підходів до навчання іноземної мови вимагають 

створення такого освітнього середовища, яке б відповідало 

запитам студентів і задовольняло їхні вимоги щодо доступу 

до джерел інформації, уможливлювало створення власного 

продукту іноземною мовою з використанням інформації 

інтернет-ресурсів. 

Сьогодні, коли важливість саморозвитку особистості визнана 

як «де юре», так і «де факто», треба перекласти багато в чому ще 

теоретичні моделі саморозвитку і самовдосконалення особистості з 

мови високого мистецтва мовою високих технологій. За 

К. Роджерсом, для людини цінним є лише учіння, яке 

ґрунтується на самодіяльності, саморегуляції та самопізнанні. 

Тому однією з головних проблем сучасної вищої освіти є 

розробка методів, здатних підтримувати в кожного студента 
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прагнення до професійного самовизначення через діагностування 

професійно значущих рис особистості, виконання різноманітних 

професійних проб, раціональну організацію і культуру 

проходження практики, оцінювання інформаційної забезпеченості 

та власної інтелектуальної підготовки для рішення практичних 

завдань визначеного рівня складності тощо. Тож нові вимоги до 

підготовки фахівця вимагають і нових методів навчання, серед 

яких наразі найбільш поширеними є інтерактивні методи, що 

передбачають певний порядок інформаційної взаємодії між 

суб’єктом навчального процесу і навчальним середовищем. За 

всієї різноманітності цих методів їхньою неодмінною умовою є 

наявність проблеми та робота над нею в групах, командах, 

бригадах, прийняття узгодженого рішення й діалог за 

підсумками роботи. Популярність таких методів невипадкова: 

сучасні способи виробництва в індустріально розвинених 

країнах передбачають співробітництво, групові зусилля 

працівників. Водночас інтерактивні методи навчання дозволяють 

кожному студентові проявити свої знання, певні риси 

особистості, риси характеру, розвинути навички усного ділового 

спілкування, зокрема подання й аргументацію власної точки 

зору. Тут відпрацьовується також такий важливий процес 

мислення, як рефлексія, самоаналіз та самооцінка. При цьому 

позиція кожного студента в умовах роботи в групі витримує 

«випробування на міцність», коли вона стикається з іншими 

оцінками, іншими інтерпретаціями тієї ж ситуації. Зіткнення, 

взаємний аналіз незалежних точок зору може виявити силу і 

слабкість кожної з них, подолати їхню обмеженість чи 
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однобічність, створюючи в такий спосіб передумови для 

здійснення цілеспрямованого пошуку бажаного результату. 

Така взаємодія можлива лише за активної участі викладача, 

завданням якого виступає не стільки оцінка тієї чи іншої точки 

зору студентів, скільки своєчасне виявлення цих точок зору, 

допомога студентам сформулювати їх (якщо це необхідно), 

знайти потрібні аргументи і контраргументи під час їх аналізу та 

оцінки. К. Роджерс назвав такий вид педагогічної взаємодії 

«концентрацією на особистості». При тому, що ідея 

саморозвитку й самовдосконалення особистості не нова, у 

нашому суспільстві, яке перебуває на етапі оновлення, вона не 

може вважатись вирішеною, оскільки й дотепер спірними є 

питання щодо конкретних цілей, змісту, методів, форм 

педагогічного процесу, спрямованого на саморозвиток і 

самовдосконалення особистості. 

Водночас цілком виправдана підвищена увага до  

професіоналізації навчання іноземних мов не повинна заступати 

такі важливі компоненти навчального процесу, як усебічний 

інтелектуальний і психічний розвиток особистості, здатної до 

активної участі в плануванні та реалізації пізнавальної 

діяльності, самоосвіти й саморозвитку. З огляду на практичну 

мету навчання іноземних мов для професійного спілкування, 

головний зміст навчального процесу полягає у формуванні в 

студентів іншомовно-мовленнєвої компетенції, у ході чого 

вирішуються завдання виховного, освітнього і розвивального 

характеру. Однією з умов успішного здійснення таких завдань є 

організація навчально-виховного процесу на оптимальному 

рівні з урахуванням різних факторів, що впливають на хід і 
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результати навчання. Оптимальна організація навчання  

іноземних мов у вищій школі передбачає гнучке управління цим 

процесом, яке дозволяє своєчасно вносити необхідні зміни в 

навчальну діяльність та забезпечує зворотний зв’язок на 

постійній операційній основі, що виступає у формі контролю. 

Сучасна університетська освіта має забезпечувати підготовку 

фахівця, здатного не тільки до репродуктивної професійної 

діяльності, а зорієнтованого на подальшу самоосвіту й 

саморозвиток, спроможного бути суб’єктом організації власної 

життєдіяльності. Ці складні завдання випускник університету 

зможе вирішувати лише за умови самоосвіти й самовиховання 

впродовж навчання в університеті, оскільки на час навчання у 

вищій школі припадає період найбільш інтенсивного розвитку 

інтелектуальних, моральних та фізичних можливостей молодої 

людини. Саме в студентському віці (17–23 роки) унаслідок 

психологічних особливостей у молоді найбільш активно 

виявляється потреба в самовираженні, самоствердженні й 

самореалізації. Молода людина прагне самовдосконалення, 

саморозвитку, не завжди свідомо відшукуючи власні засоби 

реалізації своїх інтенцій. Тому інколи кращі наміри студента 

знаходять втілення в не зовсім благородних вчинках, а 

прагнення до самоосвіти призводить до відхилень у бік 

сектанства, участі в сумнівних товариствах і братствах. З огляду 

на це, важливого значення набуває зараз створення умов для 

особистісно-професійного саморозвитку студента, озброєння 

його навичками роботи над собою, спрямування його пошуків і 

зусиль на позитивну діяльність. Особливо актуальними ці 

завдання стають у зв’язку з набуттям освітою гуманістичної 
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спрямованості, головними рисами якої є уявлення про людину 

як самобутню сутність, орієнтація на активність особистості, її 

здатність до самоосвіти, саморозвитку й самореалізації. Тим 

паче, що ще й зараз у навчанні студентів-нефілологів часто 

панує академічний підхід, коли вся увага концентрується на 

пізнавальному розвитку студента, збагаченні його певною 

сумою знань без гармонійного поєднання їх із розвитком 

особистісних рис і надбанням рефлексійних умінь. 

Технологія навчання повинна мати чіткі процесуальні 

характеристики, тобто настільки зрозуміло, недвозначно 

описувати, як і що слід робити, щоб кожний викладач, 

застосувавши її, гарантовано досягнув 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 й оцінивши проміжний етап 

навчального процесу, викладач вносить виправлення, зміни в 

подальшу діяльність. Отже, у технологічній організації 

навчання обов’язковим є оперативний зворотний зв’язок. 

З огляду на сказане, виникає питання щодо можливості 

творчості викладача в застосуванні педагогічних технологій. 

Оскільки технологія зосереджена на відтворювальних 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 певної технології, вихоплюючи кілька 

елементів, які здаються їм найцікавішими. У такому разі не 
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можна вважати, що застосовується цілісна технологія навчання, 

а отже, і сподіватись на очікуваний результат. 

Не тільки викладачі, а й студенти схильні, оцінюючи працю, 

брати до уваги лише результат. Вплив технології на якість 

результату залежить від того, у який спосіб він досягається. У 

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 визначені цілі об’єднують 

зусилля викладача і студентів, спрямовують їх на головне, 

зосереджують увагу на способах діяльності. 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 розбивання 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 в управлінні навчальною діяльністю; 

‒ контроль, оцінка й аналіз результатів діяльності студентів; 

‒ повторне відтворення циклу без змін або з корекцією. 

Під час організації пошукової діяльності точне відтворення 

навчальних процедур унеможливлюється. Тому технологічний 

підхід стає нежорстким. Яскравими прикладами гнучких 
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технологій є технології змістового узагальнення (П. Я. Гальперін, 

Д. Б. Ельконін) поетапного формування розумових дій, методика 

випереджального навчання, методика диференційованого навчання. 

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. 

Освітні технології є стратегіями розвитку національного, 

державного, регіонального і муніципального освітнього простору. 

Педагогічна технологія відображає тактику реалізації освітніх 

технологій і будується на знанні закономірностей функціо-

нування системи «викладач – середовище – студент» у 

визначених умовах навчання (індивідуального, групового, 

колективного, масового тощо). Їй притаманні загальні риси і 

закономірності реалізації навчально-виховного процесу незалежно 

від конкретного навчального предмета. 

Педагогічна технологія може містити в собі інші  

спеціалізовані технології, застосовувані в інших галузях науки і 

практики – електронні й нові інформаційні технології, 

поліграфічні, валеологічні тощо. 

Технологія навчання відображає шлях освоєння конкретного 

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 персоніфіко-

ваних технологій (персонал-технологія), які тиражувати важко, 

а іноді й неможливо. 
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Отже, 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. 

Знання іноземних мов є важливою передумовою для 

особистих, культурних, професійних та економічних контактів. 

Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює оновлення 

освітніх технологій та створення нового покоління підручників 

і посібників для вивчення іноземної мови. На думку 

О. О. Першукової, сучасні психолого-педагогічні та методичні 

дослідження ґрунтуються на трактуванні навчання іноземних 

мов як процесу особистісного розвитку студента в контексті 

«полілогу культур». 

Оскільки об’єктом нашої роботи є процес формування 

іншомовної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 

у ході фахової підготовки, будемо розглядати технологізацію 

навчання англійської мови за професійним спрямуванням. 

Донедавна поняття «іноземна мова для спеціальних цілей» у 

вітчизняній методиці не існувало. Було поняття «іноземна мова 

для немовних спеціальностей», яке зустрічалося на місцевому 

рівні кафедр іноземних мов педагогічних вищих навчальних 

закладів чи в поодиноких монографіях. Досліджуючи сучасні 

тенденції в навчанні іноземних мов, слід зупинитися на суті 

поняття «іноземні мови для спеціальних цілей». Уперше поняття 

«англійська мова для спеціальних цілей» було введено 

методистами англомовних країн (Schumann J., 1987). Зі 

зростанням популярності та важливості вивчення інших мов 
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воно було запозичене фахівцями в галузі навчання німецької, 

іспанської, російської мов. 

Л. І. Морська 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 

(у тому числі й мови) після Другої світової війни, роль 

міжнародної мови випала на долю англійської. Багато людей 

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, 

технологічного розвитку фірм чи успішного ведення торгівлі 

[7]. У зв’язку зі змінами в мотивації щодо вивчення ІМ у 

методиці навчання з’явився окремий напрям, де почали 

досліджувати проблеми, пов’язані з вивченням іноземної мови 

не лише як обов’язкової університетської загальнонаукової 

дисципліни, але й як одного зі шляхів отримання знань з обраної 

студентами спеціальності чи спеціалізації. Л. І. Морська зробила 

такий висновок: оскільки іноземна мова по-різному знаходить 

своє застосування в спілкуванні спеціалістів різних професій, 

можна моделювати процес їхньої реальної комунікації, 

відібравши попередньо 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 ситуативний підхід до навчання іноземних 
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мов для спеціальних цілей, який домінує в сучасній вітчизняній 

та зарубіжній методиці. 

Ситуація є видом репрезентації знань, які залежать від 

особистого досвіду учасників комунікації. Оскільки природна 

узгодженість використання мовленнєвих одиниць (слів, 

словоформ, висловлювань) у дискурсі зумовлюється ситуацією, 

то, відповідно, основним принципом їх добору є ситуативно-

тематичний. Такий підхід до навчання зумовлений 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 – вимагає 

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 і 

професійних ситуацій, прийняття рішень та самореалізації. 

Відомо, що 80 % інформації у світовій пошуковій системі 

передається й зберігається англійською мовою, яка за останні 

50 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 навчальні заклади, 

спрямовуючи навчальний процес на задоволення потреб 

суспільства та запитів студентів, мають змінити ставлення до 
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вивчення іноземної мови як непрофільної дисципліни на 

факультетах нефілологічного профілю. Водночас 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 способи 

навчальної діяльності залишаються здебільшого традиційними: 

читання й переклад текстів, переказ, виконання граматичних та 

лексичних вправ на підстановку, множинний вибір, складання 

речень з 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 виконання письмових вправ, які не мають нічого спільного з 

творчістю, не збуджують уяву, не сприяють розвитку креативного 

мислення. 

Проаналізуємо сучасні технології навчання ІМ, запропоновані 

науковцями з інших країн. Представник російської методичної 

школи навчання іноземних мов О. В. Смірнова розробила й 

описала технологію навчання різних форм іншомовного 

полілогового спілкування: дискусії, дебати, диспути, обговорення, 

спілкування за «круглим столом». М. Г. Корочкіна, розробивши 

курс англійської мови для технічного ВНЗ, пропонує технологію 

формування соціокультурної компетенції з опорою на етно-

графічний підхід до вивчення іноземної мови. Ця технологія 
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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 культур та визначення кращих серед них, тоді 

як всі культури мають рівні права на існування та розвиток. 

П. В. Сисоєв пропонує п’ять видів завдань на полікультурний 

розвиток студентів, загострюючи увагу на «соизучении» 

(спільному вивченні – переклад наш. – Р. Г.) мови і культури 

[8, 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 підтримки в студентів-

нефілологів стійкого позитивного ставлення до вивчення ІМ та 

розширення власної СКК, оскільки вони вмотивовані вивчати, 

перш за все, фахові, професійні дисципліни. 

Водночас в Україні в деяких університетах нефілологічного 

напряму (Київський національний політехнічний інститут – 

КПІ, Дніпропетровський університет економіки та бізнесу, 

Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана, Національний університет «Києво-Могилянська 

академія») завдяки науковим доробкам вітчизняних учених та 

ентузіазму творчих викладачів поширюється впровадження 

сучасних освітніх технологій, мета яких – якнайефективніше 
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навчити студента-нефілога іншомовного спілкування на 

повсякденні та професійні теми з максимальним використанням 

можливостей аудиторних занять у поєднанні з цілеспрямованою 

самостійною роботою студентів, сформувати в 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, конкурентноспроможність випускників університету 

на ринку праці неможлива без знання щонайменше однієї 

іноземної мови. 

Окрім навчальної функції, технологізація процесу оволодіння 

іноземною мовою виконує ще й виховну та освітню функції: у 

ході вивчення мови в студентів формується стійке позитивне 

ставлення до іноземної мови та культури народів, які нею 

послуговуються, а також віра у власні сили та спроможність 

вивчити мову і навчитись спілкуватись цією мовою як на 

загальні, так і на професійні теми. 

Поняття «технологія навчання іноземних мов» з’явилось у 

вітчизняній методиці в 70-х рр. минулого століття як альтернатива 

розведення понять «метод» та «підхід». О. Б. Тарнопольський 

наголошує, що в зарубіжній методиці відрізняють поняття 

«аpproach» (підхід) та «method» (метод, спосіб), але надають їм 

зовсім іншого значення [9]. 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 
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положень, що покладені в їх основу» [10]. Існує й інше визначення 

цього поняття, наведене П. І. Сердюковим: «використання 

інформаційних, насамперед комп’ютерних, технологій у навчанні 

іноземних мов». 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». В. А. Козаков основними 

ознаками сучасної технології навчання вважає «системне 

сполучення активної самостійної роботи студентів (індивідуальна 

діяльність учіння) й 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)». 

Л. І. Даниленко під навчальною інноваційною технологією 

розуміє такий підбір операційних дій педагога зі студентом, у 

результаті якого суттєво поліпшується мотивація студентів до 

навчання, тобто змінюються потреби в навчанні, формується 

нова властивість – навчання стає життєвою цінністю. 

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 
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педагогічній науці. Зупинимося на підходах і технологіях, які 

видаються новими, не зовсім відомими широкому загалу 

спеціалістів у галузі навчання іноземних мов. 

У рамках конструктивістського підходу вітчизняні вчені 

звертаються до технології «індивідуально-кооперативного 

навчання – individual-cooperative learning» (В. А. Козаков) та 

«неперервної ділової гри – continuous simulation» (О. Б. Тарно-

польський). 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, який у ролі 

головного засобу реалізації провідних принципів вимагає гри в 

бізнес англійською мовою, використовує технологію неперервної 

ділової гри (continuous simulation). Вона являє 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 вигадують її, «засновують», 

«організують» 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 
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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, у 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 із цим документом. 

Працюючи з гіпертекстом, одним натисканням клавіші користувач 

переноситься до потрібної йому частини документа чи до 

нового документа. 

Оволодіння іноземною мовою як засобом міжкультурної 

комунікації неможливе без паралельного вивчення культури 

відповідної країни. Як зазначає Б. Г. Ананьєв, через вивчення 

мови можна створити «мовленнєву модель світу» будь-якого 

етносу. 

На думку Н. Ф. Бориско та Н. Б. Ішханян, якщо організувати 

вивчення іноземної мови як предмета, який займається феноменом 

національної культури, можна сформувати особливий вид 
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компетенції – лінгвосоціокультурну (ЛСКК), забезпечуючи тим 

самим міжкультурне спілкування, взаєморозуміння, а саме 

діалог культур. 

Формування лінгвосоціокультурної компетенції має три-

компонентну структуру і включає в себе такі компоненти: 

‒ лінгвістичний; 

‒ соціо- і лінгвопрагматичний; 

‒ культурно-прагматичний. 

До сфери міжкультурної комунікації належать і нефіло-

логічні спеціальності, зокрема економіка, екологія, політологія, 

соціальна робота, правознавство тощо. Традиційну систему 

підготовки фахівців умовно поділяють на чотири взаємо-

пов’язані підсистеми: загальногуманітарну, фундаментальну, 

профільну і спеціальну. Такий підхід відповідає вимогам до 

випускників нефілологічних спеціальностей університету: 

досконало знати свою професію, володіти необхідними 

організаційно-управлінськими вміннями і навичками, мати 

загальнокультурологічну підготовку. Знання законів розвитку 

суспільства та культури, уміння застосовувати ці знання на 

практиці допомагають виховувати творчого спеціаліста на 

гуманістичних засадах. 

Як показують спостереження, моделювання на заняттях 

іноземної мови ситуацій міжкультурного спілкування можливе 

лише тоді, коли воно базується на моделях двох культур – рідної та 

іноземної. Отже, проблема формування лінгвосоціокультурної 

компетенції є не тільки методичною та лінгвістичною, але й 

соціально-психологічною. Так, на мовленнєву діяльність 

впливає цілий комплекс факторів: світосприйняття, погляди, 
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соціальні відносини, 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. Важливим резервом у формуванні іншомовної 

компетенції є також урахування професійної спеціалізації 

студентів. Вивчення характерних особливостей навчально-

пізнавальної діяльності студентів конкретної спеціальності 

дозволяє виявити додаткові засоби формування в студентів 

активного і творчого підходу до роботи. 

До прийомів навчальної діяльності, які створюють умови для 

професійно орієнтованого спілкування студентів, віднесено 

рольові та ділові ігри, індивідуалізацію і диференціацію навчання. 

Слід також зазначити, що виділені умови та прийоми 

становлять сукупність компонентів, що взаємодіють і сприяють 

цілісному підходу до організації навчального спілкування, 

створюють можливість для викладачів повною мірою 

реалізувати комунікативний потенціал дисципліни «Іноземна 

мова» в процесі формування комунікативних умінь. 

Основні тенденції розробки технології формування соціо-

культурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей 

у процесі оволодіння англійською мовою, як і всі інші, 

визначаються соціально-психологічними аспектами активізації 

навчання у вищій школі. 
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Виходячи з того, що процес оволодіння будь-якими знаннями 

й навичками проходить певні етапи, було розглянуто таку 

систему завдань: 

1. Завдання, метою яких виступає активізація попередніх 

знань і досвіду студента, спрямовані на вивчення його 

комунікативних потреб. 

До них належать: 

‒ 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 в англомовному середовищі; 

‒ формування культури поведінки як інструмента досягнення 

порозуміння між людьми та вирішення проблем; 

‒ вичленування сумісного/несумісного в мовленнєвій поведінці 

в рідній та англійській мовах; 

‒ правила використання формального/неформального стилю 

спілкування; 

‒ виявлення «безпечних» тем спілкування; 

‒ створення соціокультурного портрету 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 їхню спільність і розбіжності 

(порівняно з українською мовою) та навчання типових 

трансформацій під час переходу від однієї форми до іншої; 
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‒ розпізнавання соціокультурних аспектів мовленнєвої 

поведінки іноземною мовою; 

‒ навчання основних прийомів самостійного читання іншо-

мовної літератури й грамотного користування при цьому 

словниками, лінгвокраїнознавчими довідниками тощо; 

‒ визначення наявності еквівалентних і безеквівалентних 

одиниць рідної мови і мови, що вивчається; 

‒ переклад країнознавчо маркованих мовних одиниць з 

іноземної мови рідною мовою і навпаки. 

3. Завдання на зіставлення й порівняння соціокультурних 

елементів, спрямовані на: 

‒ виділення сумісності/несумісності стереотипів мовленнєвої 

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 

послуговуються англійською мовою; 

‒ розпізнання країнознавчо маркованих мовних одиниць і 

понять; 

‒ формування емоційно-ціннісного ставлення до виявлення 

соціокультурних тенденцій у змісті мовленнєвої поведінки. 

4. Завдання на осмислення й інтерпретацію соціокультурної 

інформації, спрямовані на: 

‒ навчання студентів загальним прийомам використання 

англійської мови як джерела інформації, необхідного для роботи 

за обраною спеціальністю; як засобу комунікації із зарубіжними 

партнерами; як основу для подальшого навчання; 

‒ демонстрації національно-специфічних норм і традицій. 
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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, відбувається співставлення 

моральних цінностей, стилів життя та норм комунікативної 

поведінки народів цих англомовних країн та українців. Таке 

порівняння та співставлення має на меті не визначення, яка 

нація краща, 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 – у нашій культурі», а далі – «в одній культурі – 

в іншій культурі», доцільно, на нашу думку, вести мову про 

запровадження компаративної технології для формування 

іншомовної комунікативної компетенції студентів у процесі 

вивчення англійської мови. 

Поняття «компаративізм, компаративістика» (від латин. 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 
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спорідненості мов та вивчення розвитку споріднених мов», 

порівняльно-історичного мовознавства та літературознавства 

[11, с. 621]. 

Теоретичні засади компаративної технології базуються на 

дослідженнях у галузі літературознавства, педагогіки, психології 

та методики навчання іноземних мов. У роботах А. М. Веселов-

ського, 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 близкістю 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, що 

часом взаємодіють. 

У зарубіжній методиці навчання іноземних мов питанню 

технологізації та дослідженню нових форм організації навчальної 

діяльності на заняттях із вивчення мови присвячено роботи 

R. I. Oxford (кооперативне навчання, навчання через співробітництво 

та взаємодію), J. C. Richards & T. S. Rogers (опис та аналіз 

підходів і методів у навчанні мови), W. M. Rivers (взаємодія і 

комунікація в мовному класі в епоху технології), S. M. Sotillo 

(конструктивізм та навчання через співробітництво) та ін. 

Порівняльний метод широко використовується в педагогіці 

для зіставлення систем підготовки спеціалістів у різних країнах 

(Л. П. Пуховська, 1997), порівняння результатів використання 

різних підходів до навчання тощо. За умов затвердження 
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державних стандартів визначення якості знань студентів з усіх 

дисциплін порівняльний метод допоможе встановити реальний 

рівень кожного студента та дати його рейтингову оцінку. 

У методиці навчання іноземних мов на основі Загально-

європейських Рекомендацій щодо визначення рівнів володіння 

іноземною мовою описано кожен із трьох рівнів (elementary, 

advanced, proficient learner) та наведено еталони володіння 

кожним видом мовної діяльності (читання, аудіювання, говоріння, 

письмо), 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 [12]. Дослідниця дійшла 

висновку, що в українських університетах недостатньо 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 в гостей англомовних країн 

незалежно від їхнього рівня знання мови. До таких адекватних 

засобів навчання автор відносить використання відеоматеріалів 

та організацію на їхній основі рольових ігор. 

Під час розробки компаративної технології формування 

СКК було вирішено спрямувати зусилля на впровадження 

інтерактивних методів навчання, до яких належать: робота в 

малих групах, дискусії, мозкова атака, кейс-метод, симуляції, 
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презентації, інсценізації, управлінсько-рольові та ділові ігри 

тощо. Деякі з цих методів досить повно розроблені у відповідній 

науково-практичній літературі, а тренінги й семінари допома-

гають формуванню відповідних навичок та вмінь викладачів. 

Практика ж свідчить, що основна перешкода масового 

використання інтерактивних методів навчання має об’єктивний 

характер для пострадянського простору і базується на сталих 

ментальних і психологічних властивостях суб’єктів навчання. 

Як зазначає В. В. Сафонова, формування в студентів 

іншомовної комунікативної компетенції, готовності до побудови 

плідного діалогу, успішного обміну інформацією, мовної  

комунікації передбачають урахування: 

‒ коефіцієнта інформативності запропонованого для  

опрацювання матеріалу; 

‒ різних блоків селекції, фільтрації і кодування (декодування) 

інформації в різних учасників навчального процесу; 

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

‒ можливості несприйняття, викликану різними чинниками, 

на які неможливо впливати в процесі вивчення мови; 

‒ рівня емоційного задоволення. 

У практичній діяльності, тобто в процесі навчання іноземної 

мови, основні засади компаративної технології передбачають: 

‒ виявлення соціокультурної інформації; 

‒ поетапне розширення СК знань; 

‒ пошук спільного й розбіжностей; 

‒ порівняння стилів спілкування в різних культурах; 

‒ стимулювання студентів до виявлення соціокультурної 

інформації; 
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‒ практичне тренування студентів у набутті відповідних 

навичок формального/неформального спілкування; 

‒ формування в студентів ціннісного ставлення до 

соціокультурної інформації, розуміння важливості фонових 

знань і навичок поведінки для міжкультурного професійного 

спілкування та співробітництва. 

Вивчення стану сформованості соціокультурної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей 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, націо-

нальних відмінностей різних народів знання студентів поверхові, 

застарілі, не відтворюють зміни в сучасному світі, не 

відповідають сьогоденню. Ще гірший 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 власній країні. 

Причиною цього є поширена практика супроводжувати 

вивчення країнознавчих тем фактологічним матеріалом; при 

цьому поза увагою викладача залишаються історичні події та 

культурні явища, їхній вплив на розвиток нації та формування 

національної самосвідомості. Культура постає як перелік дат, 

тоді як вона покликана впливати на душі та почуття студентів, 

формувати їхній внутрішній світ, виховувати почуття 

прекрасного, сприяти залученню до сприйняття кращих 

витворів світового мистецтва. Як свідчать дослідження ІВМ 

(International Bank Monitoring), студенти пострадянських країн 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

186 

перевантажені фактологічними знаннями на рівні відтворення, 

що заважає їм швидко й правильно приймати рішення в 

нестандартних життєвих ситуаціях. Водночас студенти західно-

європейських та американських університетів, не володіючи 

таким обсягом фактологічних знань, як наші студенти, майже на 

десять пунктів випереджають їх у прийнятті нестандартних 

рішень, оскільки їх привчають до продуктивної самостійної 

роботи, а не до відтворення матеріалу підручників чи 

репродукції вже відомого. 

Тому для формування в студентів сучасних знань про реалії 

життя в іншомовних країнах, адекватної поведінки в 

різноманітних життєвих ситуаціях необхідно перейти від 

фактологічного підходу у викладанні знань про країну, мова 

якої вивчається, до ціннісно-орієнтаційного, культурологічного 

підходу, який передбачає розуміння та сприйняття чужої 

культури, стосунків між людьми, стилів життя, норм поведінки 

тощо. 

У результаті аналізу змісту навчання англійської мови за 

професійним спрямуванням на різних факультетах зроблено 

висновок, що немає сенсу створювати окремі посібники чи 

методичні рекомендації з культурологічним 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 із міжнародною 

діяльністю: міжнародні фонди, іноземні фірми, банки, 

міжнародні природоохоронні та правозахисні організації , 
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послуги, співробітництво з іноземними партнерами тощо. 

Студентів навчають, як готуватись до інтерв’ю під час 

працевлаштування в іноземну фірму, писати ділові листи, усно 

спілкуватись із можливими іноземними партнерами, готувати й 

проводити презентації, організовувати переговори, заповнювати 

відповідні документи, складати бізнес-плани, резюме, звіти  

та 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, 

прийнятими, наприклад, у Великій Британії, Німеччині чи 

США, взаємодія, співпраця може не відбутись або не принести 

бажаних результатів. 

Основні засади компаративної технології передбачають: 

‒ виявлення професійної інформації; 

‒ поетапне розширення фахових 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 понад усе 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, 

заохочуючи їх додатковими балами. 
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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 

зазвичай навчають писати композиції, твори, перекази, у яких 

вони використовують багато художніх прийомів та фігур мови 

(епітетів, порівнянь, ввідних слів), що не відповідає вимогам 

ділового стилю. Виконуючи вправи з нашого посібника, 

студенти тренувались у заповненні анкет, написанні ділових 

звітів, інструкцій тощо. На заняттях ми тренували студентів у 

підготовці відповідей різними стилями: офіційним/неофіційним, 

діловим, літературним, розмовним, публіцистичним, мовою 

рекламних оголошень, комерційних проектів тощо. Це 

виявилось важливим не тільки для тих, хто від’їжджає в 

Америку чи Англію на навчання, як ми передбачали, але й для 

повсякденного спілкування наших студентів з однолітками в 

інтернет-чатах та форумах. 

Компаративна технологія формування іншомовної компетенції, 

необхідної сьогоднішнім студентам для життєдіяльності в 

полікультурному просторі, передбачає запровадження культуро-

логічного підходу до навчання, здатного створити умови для 

формування в студентів розуміння чужої історії, культури, 

менталітету, виховання їх у дусі толерантності до різних стилів 

життя та світосприйняття, а також для подолання культуро-

центризму через суб’єкт-суб’єктне спілкування та перевагу 

діалогічного мовлення на заняттях. 

Експериментальними програмами навчання професійної 

англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей, 
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поряд із 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 автентичними дидактичними 

матеріалами: посібниками, відеофільмами, тестами, аудіо-

записами. Особливу роль у посиленні національно-культурного 

компонента відіграє живе спілкування 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 

історією, основними положеннями американської конституції та 

поправками до неї. У 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 послуг, проведення презентацій, 

написання рекомендаційних листів, звітів тощо. Але для 

успішної роботи в цьому напрямі необхідно знати «неписані 
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закони» ведення бізнесу в різних країнах, особливості 

національного менталітету та норми поведінки, прийняті в 

цьому суспільстві. Наприклад, не завадить 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, то ж не 

позбавляйте 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 в нас); 

французи-співробітники однієї фірми (на противагу американцям) 

ніколи не збираються на свята всі разом: керівництво й 

обслуговувальний персонал святкують окремо навіть такі 

демократичні свята, як Різдво; студенти Оксфорду не люблять, 

коли в їхній присутності хвалять Кембридж, і навпаки. Уявлення 

про Америку, яке склалось у багатьох людей під впливом 

бойовиків, вестернів, фільмів жахів, трилерів, не відповідає 

реаліям життя середнього американця. Американці не 

розуміють нашої прив’язаності до рідної землі; їхній патріотизм 

базується на гордості своєю вільною, демократичною країною, 

де понад усе цінується свобода. Це й не дивно: у середньому 

впродовж свого життя кожен американець змінює місце 

проживання 11 разів. Для англійців необхідною умовою 

подальшого спілкування є наявність третьої особи, яка 

представить вас потенційному партнерові. В одних країнах 
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прийнято залагоджувати суперечні питання по телефону; в інших, 

наприклад у Єгипті, тільки в присутності всіх зацікавлених сторін. 

Знання таких особливостей і повага до них значно 

спрощують налагодження відносин між народами та країнами. 

Зараз, коли мільйони людей стають суб’єктами міжнародного 

спілкування, учасниками спільних проектів та діяльності, 

виникає необхідність спільно аналізувати проблеми, розробляти 

практичні рішення, оцінювати результати діяльності, формувати 

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 покращення 

відносин нашої країни зі світовим співтовариством, відкриває 

перспективи для вступу України у Всесвітню організацію 

торгівлі та інші міжнародні організації. 

Наведемо приклад узагальнення соціокультурних розбіжностей 

різних національностей у діловому спілкуванні та під час 

вирішення бізнесових питань. На цьому прикладі, узятому 

з посібника «Social and Cultural Aspects of International 

Management» [13], студенти в змодельованих на основі 

компаративної технології ситуаціях відпрацьовують стратегію 

поведінки в співпраці з представниками цих культур. 

Таблицю 2, яка репрезентує відмінності в діловому спілкуванні, 

характерні для представників різних національностей, складено 

в процесі роботи над темою «Розбіжності в діловому спілкуванні». 

В оригіналі вона містить відомості про особливості ведення 

переговорів та організацію бізнесу не тільки в англомовних 

країнах, але й у Латинській Америці, Кореї, Японії, Китаї, 
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арабських країнах тощо. Інформацію студенти отримували з 

інтернету, обробляли її відповідно до встановлених вимог, 

узагальнювали та презентували на практичних заняттях, де вона 

використовувалась для ділових і рольових ігор. 

Таблиця 2 

Розбіжності представників різних національностей 

у діловому спілкуванні 
 

Emotions 
Decision 

making 
Social interaction Strategy 

The Japanese 

Emotions are valued 

but must be hidden. 

Self control is 

highly valued: no 

argumentation. 

Respect, patience, 

modesty 

Decisions are 

made by the 

group rather than 

individuals 

Face-saving is 

very important. 

Choice is often 

made to save 

someone from 

embarrassment 

To reach agreement in 

harmony and consensus 

without 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 relationship 

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 
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Закінчення табл. 2 
 

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 

relationships 

between superiors 

and subordinates 

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 

independent in 

making decisions 

than Americans 

Enjoy a warm 

interaction as well 

as lively debate 

To be well prepared and 

win intellectual 

argument 

The Arabs 

Focus on the 

person 

Avoid conflict. 

Never say «NO».  

Group harmony. 

Much emphasis 

on status 

To establish trust and 

build positive 

atmosphere 

 

Інші розбіжності й особливості національних стилів та 

індивідуальних характеристик учасників переговорів із різних 

країн представлено в додатку А. 

Слід зазначити, що студенти виявляють неабияку 

зацікавленість такою роботою, із задоволенням діляться  

отриманою інформацією, що сприяє утриманню інтересу до 

розширення власної іншомовної комунікативної компетенції. У 
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подальшому знання соціокультурних розбіжностей представників 

різних країн може використовуватись студентами на заняттях із 

фахових дисциплін прикладного характеру. 

Після опрацювання цього матеріалу на занятті студентам 

можна запропонувати вдома продовжити таблицю, віднайшовши 

додаткову інформацію про представників інших культур. 

Виходячи з того, що 91 % студентів експериментальних груп 

виконали завдання не тільки з використанням інтернету, скільки 

із залученням текстів німецькою, французькою, польською 

мовами, можна зробити висновок, що в цих студентів 

сформоване ціннісне ставлення до соціокультурної інформації, 

вони вміють її добувати, користуючись різними джерелами, їм 

цікаво представляти одногрупникам інформацію, самостійно 

добуту та структуровану відповідно до поставлених вимог. Це 

свідчить про наявність у студентів-нефілологів внутрішньої 

мотивації до оволодіння соціокультурними знаннями. 

У вищих навчальних закладах нефілологічного профілю 

іноземної мови навчаються дорослі люди, які вже мають певний 

мовний досвід: вивчали ІМ упродовж щонайменше п’яти років у 

школі. Внутрішня мотивація студентів-нефілологів спрямована, 

перш за все, на оволодіння професійними знаннями за обраним 

фахом, а вже потім усіма 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 впливають на процес вивчення мови в 

дорослому віці. 
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Зазвичай у вищому навчальному закладі іноземної мови, як і 

решти академічних дисциплін, навчають за відповідними 

підручниками та посібниками. Але відомо, що жоден із них не 

встигає за швидкозмінюваними подіями реального 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. 

У методиці навчання іноземних мов використання засобів 

масової інформації (ЗМІ) як навчально-дидактичного матеріалу 

активізувалось із 60-х рр. ХХ ст. Було видано низку посібників 

«щодо роботи з газетою», автори яких не вважали за методично 

доцільне пов’язувати масовокомунікаційний матеріал із 

тематикою основного підручника; не враховувались соціо-

психологічні 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». Найбільш популярними жанрами, до яких 

звертались автори таких посібників, були жанри офіційної 

інформації, що не могло викликати в студентів інтересу до 

читання періодичних видань іноземною мовою в силу багатьох 

причин. По-перше, у ті часи студенти мали доступ тільки до 

заідеологізованих газет «Morning Star», «Neues Leben» чи 
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«L’Humanite», сухі, ідеологічно односторонні матеріали яких аж 

ніяк не сприяли підвищенню інтересу до читання автентичних 

видань. По-друге, основним завданням вищих навчальних 

закладів нефілологічного профілю було навчити студента 

читати й перекладати 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 та 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 навчального процесу значно посилило б мотивацію 

вивчення ІМ студентами-нефілологами. 

Наприкінці минулого століття робота зі 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 у вивченні ІМ більш ефективне для 

самостійної роботи студентів у позааудиторний час. На 

аудиторних заняттях ніхто й ніщо не в змозі замінити 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 Є. М. Верещагіна і 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, 
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Г. В. Рогова) чи навчання 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 в мові ЗМІ), 

діалектизмами, архаїзмами тощо, спостереження за синоніміч-

ними властивостями мови, вивчення художніх мовних засобів, 

особливостей стилю. Така навчально-розумова робота дає 

багато варіантів для педагогічної творчості. Через комунікаційні 

джерела ЗМІ здобувають визнання і впроваджуються в життя 

явища політики, економіки, культури тощо, до того ж мова 

ЗМІ відтворює «мовний смак епохи» (В. Г. Костомаров), стає 

«естетичним стереотипом часу» (О. А. Сербенська). 

Останнім часом ЗМІ називають «четвертою владою», що 

свідчить про їхній величезний вплив на формування смаків й 

уподобань людини, її переконань, пріоритетів і навіть способу 

життя. Тож ігнорування використання матеріалів ЗМІ в навчанні 

ІМ та формування СКК студентів на користь звернення тільки 

до комп’ютерних інформаційних технологій не можна вважати 

виправданим. Якщо методика навчання ІМ хоче йти в ногу з 

розвитком інноваційних освітніх технологій, то найкращим 

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 електронну адресу своїх 

редакцій, що робить інформацію доступною для всіх, хто вміє 

користуватись інтернетом, і в будь-який час. До того ж 
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поєднання ресурсів ЗМІ з комп’ютерними технологіями та 

іншими засобами навчання створюють широке освітнє 

середовище, що сприяє утриманню інтересу до вивчення ІМ, 

створює умови для самореалізації студента, підвищує віру у 

власні сили й можливості опанувати ІМ. 

Для того, щоб виховати в особі студента постійного 

споживача інформації з іншомовних масовокомунікаційних 

джерел, треба проводити систематичну й цілеспрямовану роботу з 

урахуванням таких умов: 

‒ актуальні матеріали ЗМІ повинні розглядатись у 

комплексі з іншими навчальними матеріалами, щоб забезпечити 

комплексність і циклічність у вивченні тієї чи іншої теми; 

‒ до навчально-виховного процесу повинні залучатись 

матеріали з усіх доступних студентам ЗМІ будь-якою мовою; 

‒ у процесі навчання ІМ треба враховувати адресата, його 

майбутню спеціальність, рівень володіння мовою на кожному 

етапі її вивчення. 

Залучення до навчання іноземної мови масовокомунікаційних 

джерел підвищує мотивацію студента до опанування соціо-

культурними знаннями, стимулює мовленнєву діяльність, спонукає 

студентів до розширення власної іншомовної компетенції 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. 
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Структура заняття з використанням ЗМІ має бути адекватною 

його типу й відрізнятись від інших занять за методикою 

його проведення. Використання матеріалів ЗМІ має носити 

системний характер і відповідати основним дидактичним та 

методичним принципам. Зміст роботи зі ЗМІ на заняттях з 

ІМ повинен сприяти формуванню й розвитку не тільки 

соціокультурної компетенції, але й інших компетенцій (мовної, 

мовленнєвої, загальнонавчальної) у комплексі. 

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 кращі. 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 

культур, 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 переклад) 

студентам не цікаві: вони віддають перевагу обговоренню, 

дискусії, рольовим іграм, презентаціям, проведенню прес-
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конференцій, брифінгів та іншим видам групової й 

інтерактивної діяльності. Робота з матеріалами ЗМІ створює 

умови для навчання студентів працювати в команді, що 

виявляється досить складно, коли студент, який краще, ніж  

інші, знає мову, намагається відповідати «за всіх», не даючи  

змоги слабшим студентам озвучити свої думки, судження, 

спостереження 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 

частоту використання автентичних періодичних видань на 

заняттях. Виявилось, що найчастіше до використання матеріалів 

ЗМІ звертаються викладачі англійської мови, які працюють на 

факультеті політичних наук (36 % аудиторних занять). Це 

цілком зрозуміло з огляду на те, що саме преса та телебачення 

найоперативніше висвітлюють політичні події у світі, у 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 

читанням чи перекладом окремих статей: викладачі пропонують 

студентам здебільшого аналітико-пошукові, продуктивні завдання, 

часто організовують дискусії, обговорення змісту публікації, 

створюють ситуації, коли студенти мають змогу висловити свої 

думки, дати власну оцінку подіям та вчинкам окремих 

політиків, державних діячів тощо. Такі види роботи довели свою 

актуальність у період виборів президента в США та в Україні, 
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виборів до Верховної Ради та місцевих рад. Завдяки тому, що 

Україна вже півтора року знаходиться в стані перманентних 

виборів, студенти-політологи мали добру нагоду розширити не 

тільки свій вокабуляр із політичної лексики, а й набути 

соціокультурних знань як про англомовні країни, так і про нашу 

країну. Наприклад, під час вивчення тем «Конституція як 

основний закон держави» чи «Права людини» до занять 

залучались, головним чином, саме матеріали періодичної преси, 

спеціально відібрані та структуровані викладачами: це 

допомагало зробити заняття цікавими, живими, корисними як із 

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 присвячено роботі 

з пресою. Вони часто працюють із 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, корпоративну культуру, 

соціальні преференції в різних сферах економічної та фінансової 

діяльності. 

Цікаво працюють із матеріалами ЗМІ студенти спеціальності 

«Соціальна робота». Переважна більшість студентів цієї 

спеціальності – випускники сільських шкіл, які, навчаючись у 
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школі, не мали доступу до живої інформації з автентичних 

англомовних видань, тому сама можливість потримати в руках 

газету чи журнал, які читають носії мови, для них слугує 

стимулом до вивчення англійської мови (як правило, їхні знання 

англійської мови на початок навчального року в університеті 

дещо нижчі, порівняно зі 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» із журналу «English Express» (№ 2, 

January 15, 2005). Після її обговорення на наступному занятті 

студентам запропонували статтю «10 помилок, які роблять жінки 

під час працевлаштування» 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 

працевлаштування з місцевих газет. Далі звернулись до статті 

«Женщина-руководитель: профессионал или любитель?». Для 

самостійної роботи вдома студенти отримали публікацію із серії 

«Шлях до успіху» – «Margaret Thatcher: Per Aspera ad Astra». 

Наступне заняття було присвячено дискусії з теми «Ця сильна 

«слабка» стать», де студенти мали змогу висловити власні 

думки щодо ролі й місця жінки в сучасному суспільстві. Стаття 

«Women in Language» спонукала студентів до засудження 

дискримінації жінок за статевим принципом: у статті наведено 

приклади з англомовних джерел, які свідчать про переважне 
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використання займенників чоловічого роду для означення рис, 

притаманних як чоловікам, так і жінкам. Домашнім завданням 

було написати творчу роботу з теми «Жінка в сучасному 

суспільстві». Такий цикл занять із теми, близької студентам і 

пов’язаної з їхніми професійними інтересами, виявився дуже 

плідним: студенти приносили на заняття додаткові матеріали, 

знайдені ними в інтернеті, вирізки з газет і журналів про 

успішних жінок та їхній шлях до успіху. 

Проаналізувавши можливості ЗМІ у формуванні іншомовної 

комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціаль-

ностей, можна зробити узагальнення: 

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 середовище, 

допомагає утримувати в студентів стійке позитивне ставлення 

до вивчення ІМ. 

2. У зв’язку зі зростанням ролі ЗМІ в житті суспільства 

виникає потреба ширше використовувати їхні матеріали як 

навчальні. ЗМІ як явище національної культури, як джерело 

краєзнавчих, лінгвокраїнознавчих та соціокультурних знань 

виступають мовними стимуляторами, сприяють розширенню 

мовної, культурологічної, професійної та соціокультурної 

компетенцій споживачів інформації з масовокомунікаційних 

джерел. 

3. Активне залучення до навчального процесу матеріалів 

ЗМІ іноземною мовою не лише стимулює мовлення та 

розширює межі культурної пам’яті студента, а й допомагає 



 

Р. О. Гришкова 

 

 

204 

долати мовний і психологічний бар’єри, орієнтуватись у 

суспільно-політичних процесах країни, мова якої вивчається. 

4. У процесі роботи зі ЗМІ слід звертатись до таких видів 

комунікативної діяльності, які б сприяли не тільки накопиченню 

СКК знань, але й цілеспрямованому формуванню навичок 

використання отриманих знань у практиці іншомовного 

спілкування. 

Водночас вважаємо за необхідне відмітити, що деякі ЗМІ, 

особливо глянцеві журнали, нав’язують читачам певні негативні 

стереотипи: небайдужість до розкоші, любов до дорогого 

вбрання, автомашин, спиртних напоїв, на що студент сам не 

заробляє, неприйнятні для нас стилі життя, пропагуючи 

одностатеві шлюби тощо. Тому відбір газет, журналів та 

рекламних оголошень для аудиторної роботи має бути ретельно 

проаналізованим. 

Необхідною умовою формування комунікативної компетенції, 

поряд із запровадженням культурологічного підходу та 

зверненням до компаративної технології навчання, є оновлення 

програм і навчальних планів, створення нового покоління 

підручників та навчальних посібників, які базуються на 

культурологічному підході до вивчення іноземної мови й 

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 цю мову, 

розширює їхній світогляд і сприяє утриманню інтересу до 
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вивчення мови. Найбільшу зацікавленість викликає в студентів 

стисла інформація, представлена у вигляді порівняльних 

таблиць, рисунків, схем тощо. 

Наведемо приклад використання компаративної технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції, узятий із 

посібника «Social and Cultural Aspects of International Management»: 
 

Таблиця 3 

Contrasting customs in different countries 
 

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 

 

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 behavior in the 

situations mentioned above. How are national mentality and life 

styles reflected in people’s behavior? (use the situations from the 

chart). 
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У зв’язку з запровадженням компаративної технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції змінюються і 

види роботи на заняттях. За основу беруться автентичні тексти, 

розробляються дискусійні питання за їхнім змістом, 

визначаються теми для обговорення так, щоб вони були 

пов’язані з побутом, дозвіллям, сімейним життям, цінностями та 

звичками народу, мова якого вивчається. Доцільним 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, а отже, 

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 

самоосвітньої компетенції студентів є також інтерв’ю, case 

study, пошук додаткової інформації, написання листів та есе. Усі 

види роботи повинні супроводжуватись детальними інструкціями 

щодо їх виконання. 

Наведемо приклади спрямування існуючого програмного 

матеріалу на формування соціокультурної компетенції студентів 

першого курсу. У рамках теми «Character and Personality» 

студенти вивчають не тільки загальні (позитивні та негативні) 

риси характеру людини, а й працюють над автентичними 

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 
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мало рухається, марнує час на дивані перед телевізором) чи 

«a stuffed short» (пихата нікчема), які наводяться в багатьох 

американських підручниках для характеристики негативних 

персонажів, також допомагають краще зрозуміти, що насправді 

американці цінують у людях. Визначаючи пріоритети в житті 

англійців, студенти роблять висновки, відповідаючи, наприклад, 

на питання: «Чому в 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 знайомлять не 

тільки з офіційними державними святами країн, мова яких 

вивчається. Значну 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, що сприймається як 

підтвердження та демонстрація їхнього позитивного ставлення 

до культури народів, мову яких вони вивчають. 

Отже, запровадження культурологічного підходу до оволодіння 

іноземною мовою та розробка на його основі компаративної 

технології навчання сприяє формуванню іншомовної компетенції 

студентів та створює умови для реалізації принципу 

комунікативної спрямованості навчання, що визнано сьогодні 

вимогою часу. Постійний інтерес до іноземної мови та 

сформована самоосвітня компетенція закладають основу повно-

цінного життя та діяльності майбутніх фахівців у полі-

культурному просторі, у подальшому допоможуть їм реалізу-

ватись як професіоналам та особистостям. 
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Завдання для самоконтролю 

 

1. Чим зумовлене запровадження інноваційного навчання 

професійного іншомовного спілкування у ВНЗ України? 

2. Як розглядають інновації в освіті провідні вітчизняні 

вчені? Чим характеризується освітня інновація? 

3. Що передбачає інноваційне навчання іноземної мови? 

4. У чому полягає основна мета використання інноваційно-

комунікаційних технологій у навчанні професійної англійської 

мови? 

5. У чому проявляється сутність підготовки студентів-

нефілологів до міжнародної професійної діяльності? 

6. Дайте характеристику педагогічної технології як явища 

сучасного навчального процесу. 

7. Як використання засобів масової інформації впливає на 

ставлення студентів-нефілологів до вивчення іноземної мови? 

8. Як на заняттях із професійної англійської мови 

формується критичне мислення студентів? Чому необхідно 

вчити студентів критично ставитись до отриманої інформації? 

9. Дайте характеристику компаративної технології формування 

іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних 

спеціальностей. 

10. У чому полягають переваги компаративної технології 

формування іншомовної комунікативної компетенції студентів 

нефілологічних спеціальностей, порівняно з іншими технологіями? 
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ДОДАТКИ 

 

 

 

Додаток А 

 

Аркуш самооцінювання знань і вмінь студента 
 

Description 

of Achievement 

Level Reached 

poor fair good еxcel. 

I can read & understand texts concerning 

managerial styles in the UK, America & 

other countries 

    

I’ve got to know more about the national 

differences in the USA & Europe 

    

I can better understand British, American & 

other peoples’ priorities, values & beliefs 

    

I can imagine & speak about everyday life of 

foreign people & their professional interests 

    

I’ve got to know a lot of new things about 

doing business in different countries 

    

I’ve formed my own opinion concerning 

different styles in international management 

    

I know more about corporate culture & its 

role in the society 

    

I can write different essays concerning 

management 

    

I’ve changed for better my attitude towards 

different national рeculiarities 

    

I’m no longer afraid to communicate with 

English language native speakers 
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Study Skills poor fair good еxcel. 

I’ve learned to participate in round-table 

discussions & brainstorming 

    

I’ve got some experience of communicative 

behavior during negotiations 

    

I enriched my topical vocabulary on     

I can work on any country study text 

independently 

    

I can check the level of my knowledge with 

the help of self-control tests 

    

I’ve got access to many new sources of 

information 

    

I’ve learned to make presentations, 

participate in interview 
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Додаток Б 
 

HOW DO YOU RATE AS A MANAGER? 

For each of the following questions, tick the answer which comes 

to what you feel about yourself. 

1. Are you a self-starter?  

a. I only make an effort when I want to  

b. If someone explains what to do, than I can continue from there.  

c. I make my own decisions. I don’t need anyone to tell me 

what to do. 

 

 

2. How do you get on with other people?  

a. I get on with almost everybody  

b. I have my own friends and I don’t really need anyone else.  

c. I don’t really feel at home with other people.  

3. Can you lead and motivate others?  

a. Once something is moving I’ll join it.  

b. I’m good at giving orders when I know what to do.  

c. I can persuade most people to follow me when I start something.  

4. Can you take responsibility?  

a. I like to take charge and to obtain results.  

b. I’ll take charge if I have to but I prefer someone else to be 

responsible. 

 

 

c. Someone always wants to be the leader and I’m happy to 

let them do the job. 

 

 

5. Are you a good organizer?  

a. I tend to get confused when unexpected problems arise.  

b. I like to plan exactly what I’m going to do.  

c. I just let things happen.  
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6. How good a worker are you?  

a. I’m willing to work hard for something I really want.  

b. I find my home environment more stimulating than work.  

c. Regular work suits me but I don’t like to interfere with my 

private life. 

 

 

7. Can you make decisions?  

a. I am quite happy to execute other people’s decisions.  

b. I often make very quick decisions which usually work but 

sometimes don’t. 

 

 

c. Before making a decision I need time to think it over.  

8. Do you enjoy taking risks?  

a. I always evaluate the exact dangers of any situation.  

b. I like the excitement taking big risks.  

c. For me safety is the most important thing.  

9. Can you stay the course?  

a. The biggest challenge for me is getting a project started.  

b. If I decide to do something, nothing will stop me.  

c. If something doesn’t go right first time I tend to lose interest.  

10. Are you motivated by money?  

a. For me, job satisfaction cannot be measured in money terms.  

b. Although money is important for me, I value other things 

just as much. 

 

 

c. Making money is my main motivation.  

11. How do you react to criticism?  

a. I dislike any form of criticism.  

b. If people criticize me I always listen and may or may not 

reject what they have to say. 

 

 

 



Методика навчання англійської мови за професійним спрямуванням 

студентів нефілологічних спеціальностей 

 

215 

c. When people criticize me there is usually some truth in 

what they say. 

 

 

12. Can people believe what you say?  

a. I try to be honest, but it is sometimes too difficult or too 

complicated to explain things to other people. 

 

 

b. I don’t say things I don’t mean.  

c. When I think I’m right, I don’t care what anyone else thinks.  

13. Do you delegate?  

a. I prefer to delegate what I consider to be the least important 

tasks. 

 

 

b. When I have a job to do I like to do everything myself.  

c. Delegating is an important part of any job.  

14. Can you cope with stress?  

a. Stress is something I can live with.  

b. Stress can be a stimulating element in business.  

c. I try to avoid situations which lead to stress.  

15. How do you view your chances of success?  

a. I believe that my success will depend to a large degree on 

factors outside my control. 

 

 

b. I know that everything depends on me and my abilities.  

c. It is difficult to foresee what will happen in the future.  

16. If the business was not making a profit after five 

years, what would you do? 

 

a. Give up easily.  

b. Give up reluctantly.  

c. Carry on.  
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Scoring: Use the key to calculate your total score. Then check 

opposite to see how you rate as a manager. 

 

44 or above 

You definitely have the necessary qualities to become the 

manager of a successful business. You have a strong sense of 

leadership, you can both organize and motivate and you know 

exactly where you and your team are going. 

 

Between 44 and 22 

You may need to think more carefully before setting up your own 

business. Although you do have some of the essential skills for 

running a business, you will probably not be able to deal with the 

pressures and strain that are a part of the job. You should perhaps 

consider taking some professional training or finding an associate 

who can compensate for some of your weaknesses. 

 

Below 22 

Managing your own business is not for you. You are better suited 

to the environment where you are not responsible for making 

decisions and taking risks. To operate successfully you need to 

follow well defined instructions and you prefer work then is both 

regular and predictable. 

 

Evaluate your own chances to become a successful manager 

and discuss them with your groupmates. 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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ДЛЯ НОТАТОК 
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