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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

КРАЇНОЗНАВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ 

Перова С.В. (Луганськ) 

     Вимоги до мовної підготовки країнознавців-міжнародників зумовлені 
процесом розвитку та модифікації системи міжнародних відносин, розширенням 
міжнародних відносин як на державному, так і на регіональному рівнях, де 
володіння англійською мовою є однією з необхідних вимог до роботи фахівця під 
час глобальної конкуренції. Саме тому невід’ємною складовою підготовки 
студентів цього напрямку є сучасна професійно орієнтована мовна освіта. 
     Мета навчання англійською мови на початковому етапі підготовки 
країнознавців-міжнародників є комплексною (формування іншомовної 
комунікативної компетенції з одночасним розвитком ключових компетенцій та 
формуванням професійної компетенції студентів) і включає в себе п’ять основних 
цілей навчання: комунікативну, виховну, освітню, розвивальну і професійно-

орієнтовану. 
      Комунікативна мета на початковому етапі підготовки у ВНЗ реалізується 
шляхом формування в студентів мовних умінь та навичок у говорінні, письмі, 
читанні, аудіюванні та перекладі.  
     Реалізація виховних та освітніх цілей здійснюється через формування в 
майбутніх країнознавців-міжнародників уявлення про сучасну систему цінностей, 
моральні, соціальні пріоритети, через збагачення їхнього світогляду шляхом 
отримання знань про соціокультурні та соціолінгвістичні особливості 
англомовних країн.  
     Досягнення розвивальної мети прослідковується під час формування таких 
особистісних якостей, як самостійність, незалежність під час прийняття рішень 
стосовно навчальної роботи, вдосконалення логіки та аналітичного способу 
мислення, пам’яті, уваги, мовної здогадки та мовного чуття.  
     Професійно-орієнтована мета націлена на формування в студентів здатності до 
іншомовного спілкування у конкретних професійних, ділових, наукових ситуаціях 
з урахуванням особливостей формування їхнього професійного мислення, у 
процесі організації мотиваційно-спонукальної, орієнтовано-дослідницької 
діяльності. Стрижневими для професійної підготовки країнознавців-

міжнародників на початковому етапі у лінгвістичному та соціокультурному 
аспектах є концепти «людина», «особистість», «дім», «сім’я»,  «цінності», 
«мораль», «знання», «країна». 
      Таким чином, студентам необхідно оволодіти не лише лексико-граматичними 
структурами в межах указаного мовного рівня складності, а й ознайомитися  з 
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соціальними, культурними, моральними, психологічними аспектами 
представників різних соціумів в умовах глобалізації. 
 

ІНТЕРНЕТ ТА МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧАСТИНА 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО АСПЕКТУ 

Петренко Я.С. (Харків) 

Сучасна концепція іншомовної освіти будується на інтегрованому навчанні 
мови та культури країн, мова яких вивчається та на використанні при цьому 
національного компонента, тобто на діалозі рідної та іноземної культури. 

 Активізація свідомої, творчої, пошукової діяльності учнів, яка базується на 
використанні лінгвокраїнознавчих знань, підвищує практичний, загальноосвітній, 
виховний та розвиваючий потенціал навчання іноземних мов. Такий підхід 
дозволяє вивчати іноземну мову, поглиблюючи знання про соціокультурні 
особливості іншого народу, тобто навчання мови через культуру. 

Соціокультурна компетенція – це вміння і готовність застосовувати 
сукупність соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та 
міжкультурних знань для досягнення порозуміння між особами або групами, які є 
представниками різних соціумів, мовними засобами та в межах соціокультурного 
контексту однієї із сторін [1, с.10]. 

Проблема відбору використання дидактичних матеріалів, які б відбивали 
лінгвокраїнознавчий підхід до навчання іноземної мови, є особливо актуальною 
проблемою. В методичній літературі вже розроблені критерії такого відбору. 
Найбільш доцільними з них є: 
1) лінгвокраїнознавча цінність; 
2) сучасність і загальновідомість у середовищі носіїв мови; 
3) чітка диференціація з рідною культурою. Це необхідно для запобігання 
культурної інтерференції, яка обумовлена соціальним перенесенням відомостей  
про загальноприйняті принципи способу життя рідної країни на принципі способу 

життя країни, мова якої вивчається; 
4) мовленнєва функціональність. Відібраний матеріал має відображати найбільш 

актуальні факти сучасної дійсності країни, мова якої вивчається з метою показати 

функціональність матеріалу в мовленні носіїв мови; 
5) тематичність; 
6) урахування психологічних особливостей адресата інформації.  

Інтернет дає  унікальну можливість  для вивчаючих іноземну мову 
користуватися автентичними текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови, 
тобто він створює природне мовне середовище. В шкільному середовище ми 
можемо використовувати його можливості для включення матеріалів мережі в 
зміст уроку (інтегрувати їх у програму навчання); для самостійного вивчення, 
поглиблення іноземної мови, ліквідації пробілів у знаннях, уміннях, навичках; 
для самостійного пошуку інформації учнями в рамках роботи над проектом; 
для систематичного вивчення  іноземної мови дистанційно, створення E-PAL 

проектів, спілкування за допомогою SKYPE, тощо. 
     В процесі доцільного використання ресурсів Інтернет учень пізнає іншу 
культуру, вивчає інші зразки соціальної поведінки і має можливість порівняти їх 
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