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у студента, яка згодом стає все більш свідомою. Маючи декілька таких студентів у групі викладачу складно підвищити 
ефективність заняття та активність групи, тому що ці студенти також впливають на мікроклімат групи своїм пасивним 
відношенням до заняття. Для досягнення ефективності заняття викладачу необхідно спиратися на бажання студентів на-
вчатися. Для цього йому необхідно заохочувати бажання студентів та визнавати їх успіхи публічно. Досвід свідчить, що 
такого викладача студенти поважають і цей факт також сприяє ефективності заняття. Гарне ставлення студентів до викла-
дача, їх повага до нього сприяють більш розкутій обстановці на заняттях та бажанню студентів висловлювати свою думку 
без остраху. Адже ефективна співпраця зі студентами можлива тільки за умови поваги один до одного коли можливий 
вільний обмін думками з різних питань. Це можливо тільки при демократичному стилі спілкування. Вміння студентів 
працювати самостійно (робити свої презентації, самостійно читати тексти за тематикою) дозволяють студентам розвивати 
впевненість у собі та проявляти свої знання.

Таким чином можна дійти висновку, що для активної роботи студентів на заняттях вони повинні:
– приймати активну участь в дискусіях;
− вміти виражати та відстоювати свою точку зору;
− рецензувати відповіді своїх одногрупників;
− вміти пояснювати матеріал слабким одногрупникам;
− мати мотивацію до навчання та намагатися підвищити свій рівень знань;
− поважати викладача та бути готовими до співпраці з ним;
− вміти працювати самостійно.
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Іноземна мова, будучи обов’язковою, але не провідною дисципліною в немовних вузах повинна, з одного боку, бути 

інструментом придбання знань, а з іншого – виконувати через предмет виховну функцію, спрямовану на прищеплення 
любові до своєї професії, формування поважного ставлення до інших культур, духовних і моральних цінностей різних на-
родів, формування інтелектуального потенціалу особистості та професійної компетентності майбутнього фахівця. 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується перманентними змінами в умовах формування 
єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу, що обумовлює необхідність перегляду підходів до питань 
професійної підготовки студентів.

У даному контексті актуальним стає практичне оволодіння майбутніми фахівцями іноземною мовою не тільки як 
мовою міжнародного спілкування, а й як засобами професійно-особистісного розвитку в процесі навчання, що в належній 
мірі не реалізується в існуючій практиці викладання дисципліни «Англійська мова».

Завданням нашого дослідження є розкриття змісту та компонентів іншомовної комунікативної компетентності, осо-
бливостей її формування у студентів медичних вузів.

Визначення шляхів формування комунікативної компетентності в умовах вузів вимагає змін у системі професійної 
освіти. Розгляд специфіки викладання іноземної мови у вищій школі дозволяє виділити ряд найбільш істотних протиріч:

– Між вимогами, що пред’являються у зв’язку з безперервним розвитком медичної науки і розширенням інформа-
ційного простору до рівня підготовки майбутніх фахівців-медиків, і існуючими підходами до навчання іноземним мовам 
студентів-медиків;
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– Між об’єктивно створюваними вимогами до випускників медичних вузів в аспекті володіння іноземною мовою для 
компетентної професійної діяльності і недостатньою методологічної розробленістю методик навчання іноземним мовам в 
умовах тимчасової інформаційно-освітнього середовища;

– Між визнанням необхідності формування професійної іншомовної компетентності студентів – майбутніх медиків і 
недостатнім використанням викладачами інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання в умовах інформа-
ційно-освітнього середовища.

Незважаючи на інтерес до даної проблеми, поняття професійної іншомовної комунікативної компетентності до тепе-
рішнього часу не має однозначного трактування.

Ю. Солодовнікова, досліджуючи іншомовну комунікативну компетентність як умову вдосконалення професійної під-
готовки фахівця, стверджує, що іншомовна комунікативна компетентність є комплексним особистісним ресурсом, що 
забезпечує можливість ефективної взаємодії, в процесі використання іноземної мови як засобу вирішення професійних 
завдань. Іншомовна комунікативна компетентність охоплює лінгвістичну, прагматичну, соціокультурну, стратегічну і 
дискурсивну складові, а також знання, уміння і навички з дисципліни «Англійська мова», способи вирішення професійно-
значущих завдань у сфері роботи засобами іноземної мови, творчі професійні здібності, професійні цінності, необхідний 
рівень мотивації, а також особистісні та професійно-значущі якості, необхідні фахівцеві для успішного здійснення про-
фесійних видів діяльності. При цьому Ю. Солодовнікова виділяє в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця 
як два окремі компоненти іншомовну комунікативну компетентність і загальну професійну компетентність [7, с. 14].

У деяких працях учених помічаємо ототожнення понять «Формування іншомовної комунікативної компетентності 
студентів» та «Професійна компетентність фахівця». Так, А. Насіханова зазначає, що формування іншомовної компе-
тентності є одним із завдань виховання повноцінної мовної особистості в умовах університетської освіти. При цьому 
наводиться визначення іншомовної компетентності як результату професійної підготовки, готовності до іншомовної ді-
яльності в різних сферах відповідно до пріоритетів особистості. Іншомовна компетентність не є простою сукупністю 
знань, навичок, умінь, однак, як результат навчального процесу, вона відображає взаємодію іншомовних знань, умінь і 
ціннісних відносин особистості. Як процес розвитку, іншомовна компетентність відображає зміну становища особистості 
багаторівневої освітньої системі [4].

Є. І. Багузіна іншомовну комунікативну компетентність розглядає як «готовність і здатність особистості розуміти і по-
роджувати іншомовні висловлювання та інформацію відповідно до конкретної ситуації, конкретної цільової установкою, 
комунікативного наміру і завданнями професійної діяльності» [1, с. 14].

Таким чином, професійна іншомовна комунікативна компетентність це динамічна інтегративна якість особистості, 
яка має складну структуру й виступає як взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної 
компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, 
міжмовну, міжкультурну й міжособистісну комунікацію [2, c. 15]. Це передбачає наявність визначеного обсягу мовних 
знань, здатності застосовувати їх у предметній області медицини, що дозволяє не тільки орієнтуватися в спеціальній 
медичній літературі, витягувати з неї цінну інформацію, а й використовувати іноземну мову як засіб професійної кому-
нікації. Професійна іншомовна компетентність, по суті, будучи комунікативної, являє собою комплекс мовного та про-
фесіонального компонентів. Кожному компоненту відповідає певний обсяг знань і умінь:

– Мовний компонент має на увазі володіння англійською підмовою медицини (англійська для спеціальних цілей ESP: 
мовний та мовленнєвий матеріал у професійній сфері, сфері медицини), навичками і вміннями оперувати цим матеріалом 
в усіх видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі;

– Професійний компонент, що припускає готовність до творчого професійного іншомовного спілкування та профе-
сійної діяльності, підрозділяється на соціолінгвістичний (здатність вибирати і використовувати адекватні мовні форми і 
засоби в залежності від мети і ситуації професійного спілкування: вміння вести наукову дискусію; виходити зі становища 
в умовах дефіциту мовних коштів при отриманні або передачі іншомовної інформації у сфері медицини, готовність до 
професійних контактів із зарубіжними колегами-медиками, участь у наукових конференціях і семінарах з проблемам 
сучасних методик лікування) і соціокультурний (знання особливостей міжкультурного спілкування носіїв мови, реалій 
систем охорони здоров’я та медичної освіти в країнах досліджуваного мови, специфіку взаємин лікаря з пацієнтом; готов-
ність до професійно орієнтованої комунікації іноземною мовою).

Розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів включає ряд компонентів: лінгвістичний (знання лек-
сики, фонетики, граматики і відповідні їм уміння), соціолінгвістичний (відображає соціокультурні умови використання 
мови) і прагматичний (передбачає реалізацію комунікативної функції, породження мовних актів).

Формування іншомовної комунікативної компетентності дозволяє перейти до уточнення її рівнів у зв’язку з усві-
домленням необхідності індивідуального підходу, що враховує схильності, здібності і мотиви студентів, які вивчають 
іноземну мову.

Компетентність може проявлятися на наступних рівнях:
– Рівень правильності (здатність використовувати активний лексичний запас в поєднанні з коректним застосуванням 

елементарних правил);
– Рівень інтеріоризації (наявність у студента цілісного уявлення щодо висловлюваного);
– Рівень насиченості (широке використання різноманітних мовних засобів);
– Рівень адекватного вибору (впевнене володіння різноманітними мовними засобами);
– Рівень адекватного синтезу (розвиток окремо взятого студента) [3, c. 207].
Адекватні, практико-орієнтовані рівні розвитку компетентності, відображають її структуру:
1. Когнітивний рівень – оволодіння набором професійних і лінгвістичних знань, придбаних в ході вивчення іноземної 

мови, з урахуванням вимог програми, щоб спілкуватися іноземною мовою.
2. Операційний рівень – уміння майбутнього фахівця реалізовувати спілкування іноземною мовою в професійній сфе-

рі в ході практичного застосування отриманих знань з предмета.
3. Особистісно-професійний рівень – наявність таких професійно-особистісних якостей, як комунікативність, толе-

рантність, здатність до подолання психологічного бар’єру при іншомовному спілкуванні, досвіду професійного іншомов-
ного спілкування, а так само включає мотивацію професійної самоосвіти в ході навчання [6, c. 349].

Необхідним є встановлення взаємозв’язку компетентності з готовністю студента до професійної самоосвіти за ра-
хунок використання інформації іноземною мовою. Цей вид готовності позиціонується як найвищий прояв зазначеної 
компетентності [5, с. 61].
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У розумінні готовності студента медика необхідно використовувати інформацію іноземною мовою з метою профе-
сійної самоосвіти не тільки як результату (аудиторне заняття), але і як мети професійної підготовки майбутнього фахівця 
(самостійна робота).

Основним недоліком існуючих педагогічних основ, як показує практика, є відірваність придбаних знань і умінь по 
предмету від практичних виробничих і життєвих реалій. Це може бути пояснено тим, що традиційно в основі вивчення 
курсу «Англійська мова» лежать репродуктивний принцип і граматико-перекладний метод навчання, коли заучуються 
готові репліки і тексти, тому студенти досить швидко забувають пройдений матеріал, що істотно ускладнює і без того 
достатньо непростий процес вивчення та освоєння іноземної мови.

Основна мета заняття повинна бути спрямована на формування практичних навичок, розвиток здатності слідувати 
вказівкам, спрямованим на досягнення запланованих результатів. При цьому кожен студент індивідуально визначає свою 
міру самостійності. У ході заняття студенти використовують вказівки, що необхідно спостерігати, фіксувати, щоб досягти 
результату в певному виді мовної діяльності. Кожен студент індивідуально або в групі вивчає, описує та інтерпретує те, 
що він разом з усіма отримує в ході заняття.

Знання з іноземної мови необхідно ілюструвати матеріалом, вживаним в повсякденному житті. Для вивчення правил 
знайомлять з прикладами, з яких це правило можна вивести самостійно, без його викладу викладачем. Для розуміння до-
сліджуваного студенти піддають сумніву звід знань, фактів, готових висновків, включають в пошук альтернативні інтер-
претації, які вони самостійно формулюють, обґрунтовують і виражають у ході порівняння різних точок зору і залучення 
необхідних факторів з професійної практики .

Розвиток комунікативної компетентності на різних рівнях сприяє формуванню як мобільного фахівця у процесі між-
культурної інтеграції, так і мотивації професійної самоосвіти особистості студента. За рахунок використання в навчаль-
ному процесі активних та інтерактивних форм занять з іноземної мови (дискусії, ділові ігри, використання комп’ютерних 
технологій та ін.) у поєднанні з позааудиторною, клубною роботою можливе формування комунікативної компетентності.

З вищесказаного випливає висновок, що пропоновані нові цілі і завдання дисципліни «Англійська мова» націлені на 
розвиток іншомовної комунікативної компетентності у процесі міжкультурної інтеграції та сприяють створенню повно-
цінного професіонала, готового використовувати інформацію іноземною мовою з метою професійної самоосвіти. 
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РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙМАННЯ  
У ФОРМУВАННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

У статті розглядаються можливості формування соціокультурної компетенції майбутніх перекладачів, під час 
вивчення ними тематичного блоку «Психологічні особливості сприймання», що входить у навчальний курс «Між-
культурна комунікація». Проаналізовано причини виникнення міжкультурних непорозумінь, які пов’язані з культур-
ною детермінованістю сприймання; запропоновано прийоми роботи, які допоможуть студентам усвідомити вплив 
рідної культури на особливості сприймання; представлено вид вправ для контролю об’єктивності власного сприй-
мання і дистанціювання від власної культурної суб’єктивності.

Ключові слова: соціокультурна сенсибілізація, соціокультурна компетенція, міжкультурна комунікація, суб’єк-
тивність і культурна детермінованість сприймання, методика навчання іноземних мов.

THE ROLE OF THE PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PERCEPTION IN FORMING SOCIOCULTURAL 
COMPETENCE OF PROSPECTIVE TRANSLATORS

The article examines the possibility of forming sociocultural competence of prospective translators in the process of study-
ing the thematic block «Psychological peculiarities of perception», which constitute Intercultural Communication Course. 
Collective life experience of representatives of certain cultures constitute a common culturally-specified base for perception. 
Therefore similarities in perception and apprehension inside one culture exist as well as misunderstandings when contacting 
with representatives of the other cultures occur. This is the reason for including psychological peculiarities of perception into 
the Sociocultural Competence Course. Educational process should be performed in the following directions: creating stu-
dents’ awareness of psychological peculiarities of perception (the later should be relevant to Intercultural Communication), 
improving student’s ability to control their own perception while establishing and maintaining intercultural contacts, and 
ability to understand perception peculiarities of a communicator from another culture. To finish the course successfully stu-
dents are to get familiar with the theory of Intercultural Communication and apply it on practical lessons by doing exercises, 
which encourage to reflect an influence of the native culture on the perception of a foreign culture. In the article the following 
issues are analyzed the causes of intercultural misunderstandings connected with the cultural determination of perception are 
analyzed, techniques designed to make students aware of the influence of a native culture on peculiarities of comprehension 

© І. Ю. Голуб, М. П. Дужа-Задорожна, 2016


