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3.1. Культурологічний підхід до навчання 
іноземної мови 

 
Сучасному суспільству потрібен фахівець, здатний  

самостійно і творчо вирішувати складні освітні завдання. Він 
має усвідомлювати особистісну й громадську значущість 
власної професійної діяльності та бути готовим нести 
відповідальність за її результати. Випускник вищої школи 
повинен сприймати й творити зміни, оцінюючи категорію 
змінності як вагомий складник свого власного способу життя й 
готовність до інноваційної діяльності та соціально 
вмотивованого трансформування набутих знань у систему 
інноваційних технологій. Фахівець такого рівня освіченості має 
відчувати потребу в постійній самоосвіті та володіти 
навичками самостійного здобування знань і підвищення 
власної кваліфікації. 

Виховання таких кадрів можливе лише за умови 
кардинального переосмислення кінцевих цілей професійної 
підготовки у вищому нефілологічному навчальному закладі в 
напрямі формування у студентів  не розрізнених знань, навичок 
і вмінь, а цілісного комплексу  базових і професійно 
орієнтованих компетенцій випускника. 

Педагогічна доцільність введення категорії “професійна 
компетентність” як терміна для коректної характеристики 
кінцевого результату навчання у вищій школі зумовлена 
багатовекторністю цільових координат його поняттєвого 
змісту, зокрема інтегративним кодом, що об’єднує, на думку 
різних дослідників, не лише професійні знання і вміння, але й 
професійний досвід, систему ціннісних орієнтацій особистості, 
ставлення  до праці, здатність ефективно використовувати 
отримані знання та вміння набувати нові, ефективне володіння 
різними способами вирішення  проблемно-когнітивних 
завдань, особистісні інтелектуально-вольові риси, необхідні 
для досягнення кінцевої мети, тощо. Професійна 
компетентність, таким чином, включає когнітивний, 
операційно-технологічний, мотиваційний, етичний, соціальний  
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і поведінковий складники.  
Розглянемо детальніше існуючі у педагогічній науці 

підходи до підготовки фахівця у вищій школі. 
Компетентнісний підхід визначається вченими (М.І.Со-

ловей [337, с. 278-279], В.В.Михайленко, Г.Є.Гребенюк та ін.) 
не лише як реалізація основних стратегій поліпшення рівня 
якості підготовки національних кадрів, але й як важливий 
інструмент інтеграції в європейський освітній простір. Саме 
відповідність та можливість академічного визнання 
кваліфікацій і компетенцій буде сприяти мобільності 
випускників наших університетів на європейському ринку 
праці. Як зазначається у проекті Європейської Комісії та 
Європейської Асоціації університетів “Налагодження освітніх 
структур”, встановлення напрямів конвергенції та вироблення 
загального розуміння змісту кваліфікацій за рівнями у термінах 
професійної компетенції та результатів навчання, якими 
вважаються певні компетенційні комплекси, є одним з 
пріоритетних форматів спільних зусиль.  

Розробка нових стандартів вищої освіти, і передусім 
побудова моделі фахівця, як зазначають І.О.Зимня [167], 
А.К.Маркова, Ю.Г.Татур, В.Д.Шадріков [393] та ін., повинна 
мати системний характер, акумулюючи переваги 
кваліфікаційної моделі (жорстка прив’язка цілей професійної 
підготовки до конкретної професії – спеціальності) та 
компетентнісної (зв’язок цілей освіти як з виконанням 
конкретних професійних функцій, так і з міждисциплінарними 
інтегрованими вимогами  до результатів освітньої діяльності). 
Реалізація такої системної моделі передбачає стратифікацію 
кінцевих результатів навчання у вищому закладі освіти у двох 
вимірах: кваліфікаційно-професійному та міждисциплінарно-
компетентнісному. 

Досягнення зазначених цілей вимагає забезпечення 
особистісно-орієнтованого, діяльнісного й практико-
орієнтованого підходів у навчально-виховному процесі 
професійної підготовки майбутнього фахівця. Сама ж 
професійна освіта у контексті компетентнісного підходу повин-
на вирізнятися передусім фундаментальністю, а не вузькопраг-
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матичною спрямованістю. Це сприятиме процесу подальшого 
розвитку професійної компетентності фахівця, дозволить йому 
бути мобільним на ринку праці, в сфері післявузівської освіти і 
самоосвіти. 

Впровадження компетентнісного підходу в професійно-
педагогічну освіту потребує вирішення цілого комплексу зав-
дань, особливо важливими серед яких, на наш погляд, є: 
• уточнення понятійно-термінологічного апарату компе-

тентнісної освіти; 
• перегляд кваліфікаційних характеристик як вимог сфери 

праці та вимог до соціально вагомих властивостей і рис 
випускника вищого  педагогічного закладу освіти – як 
вимог суспільства. 
З таких теоретико-методологічних позицій видаються 

надзвичайно вагомими шість базових функціональних 
орієнтирів цільової педагогічної підготовки: 
• врахування розширення діапазону професійної діяльності 

фахівця; 
• визначення ієрархії і складу компетенцій: на рівні 

цілісної програми підготовки вчителя (компетентність 
вчителя як сукупність професійно-педагогічних 
компетенцій), на рівні кожного блоку (модуля) 
професійної підготовки вчителя, на рівні кожної окремої 
навчальної дисципліни; 

• оптимізація змісту навчальних дисциплін, необхідного 
для формування професійних компетентностей; 

• розробка  технології впровадження компетентнісного 
підходу у навчальний процес; 

• визначення шляхів формування ціннісно-смислових 
компонентів професійної компетенції вчителя у 
позааудиторній виховній  роботі; 

• створення системи педагогічного моніторингу процесу 
формування професійних компетенцій майбутнього 
фахівця. 
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Отже, досліджуючи компетентнісний підхід до 
професійної підготовки майбутнього фахівця, серед його пере-
ваг у порівнянні з іншими підходами слід відмітити, що саме 
він розширює можливості підвищення ефективності та якості 
професійного навчання фахівців за рахунок перегляду 
кваліфікаційних характеристик, які об’єктивно демонструють 
не лише перманентну мінливість суспільного буття, але й його 
послідовну зорієнтованість на подолання соціальних та 
економічних проблем на шляху до глобальної, континентальної  
й регіональної інтеграції. Водночас слід відмітити, що основні 
положення даного підходу вимагають подальшого дослідження 
в плані детальної розробки принципів, теоретичного обгрунту-
вання та методичного супроводу його впровадження. 

У зарубіжних методиках навчання іноземної мови зараз 
широко використовується конструктивістський [463] 
(D.H.Jonassen, 1995) та соціально-конструктивістський 
підхід [205] (Кошманова Т.С., 1999), який розглядається як 
найсучасніший підхід до навчання не тільки іноземних мов. 
Такий підхід стимулює тих, хто вивчає мову, самостійно 
“конструювати” власні знання, вміння й навички через 
виконання діяльності, яка відтворює або моделює позамовну 
дійсність, заради якої вивчається мова. D.H.Jonassen виділяє 
сім характеристик навчального середовища, побудованого 
конструктивістськи. Таке середовище повинно бути: 
• активним – студенти включаються в розумову обробку 

інформації, за результат якої вони самі несуть 
відповідальність; 

• конструктивним – студенти включають нові ідеї в свої 
вже засвоєні знання для вирішення певної проблеми; 

• кооперативним – студенти працюють не поодиноко, а в 
групах, через використання знань і вмінь усіх членів групи, 
з оволодінням новими знаннями кожним членом групи; 

• інтенціональним (від англ. intention – намір) – ті, хто 
вивчає мову, активно й цілеспрямовано намагаються 
досягти когнітивної мети; 



151 

• розмовним – навчання за своєю сутністю є соціальним 
діалогічним процесом, в якому ті, хто вчиться, 
отримують більш за все завдяки тому, що вони є часткою 
цілого, яке сумісно створює систему знань як на заняттях, 
так і в позааудиторний час; 

• контекстуальним – навчальні завдання побудовані як 
значущі задачі з реального життя або моделюють реальний 
світ через створення проблемного освітнього середовища; 

• рефлексивним – студенти чітко артикулюють засвоєний 
матеріал і рефлексують, аналізуючи процеси й рішення, з 
якими був пов’язаний процес пізнання. 
Інший американський автор, S.Ioannou-Georgiou [461], 

відносить до головних характеристик конструктивістського 
підходу низку принципів, які необхідно реалізувати у навчанні 
іноземних мов. На його думку, навчання повинне:  
• бути активним процесом; 
• відбуватись в аутентичних, цікавих та значущих контекстах; 
• відбуватись у цілісній діяльності, такій як виконання 

проектів, а не в ізольованих вправах для формування 
окремих навичок; 

• залежати від контексту (наприклад, завдання повинні 
бути сконцентровані на ситуації або темі, що є цікавою 
для студентів); 

• мати тісний зв’язок з життєвим досвідом студентів поза 
навчальною діяльністю в університеті; 

• базуватись на співробітництві, взаємодії тих, хто вчиться; 
• включати в себе спільне обговорення знань з метою 

оволодіння ними. 
Вітчизняні вчені О.Б.Тарнопольський, С.П.Кожушко 

[353] та ін. спираються на конструктивістський підхід до 
вивчення мови у розробці запропонованої ними технології 
постійної симуляції. 

Багато уваги приділяється вченими культурологічному 
підходу до навчання. Так, В.А.Сластьонін визначає важливість 
культурологічного підходу до формування всього змісту 
освіти, тому що для нього гуманітарна культура “є 
упорядкована сукупність загальнолюдських ідей, ціннісні 
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орієнтації та якості особистості, універсальні способи пізнання 
та гуманістичні технології професійної діяльності” [331].  

У сучасних гуманітарних науках поняття “культура” 
відноситься до ряду фундаментальних, а останні дослідження, 
які присвячені визначенню культури, виявили великий інтерес 
до цієї категорії. Так, за підрахунками американських 
культурних антропологів А.Кребера і К.Клакхона, з 1871 по 
1919 рр. різними науками було запропоновано сім визначень 
культури, з 1920 по 1950 їх кількість зросла до 150. Сьогодні 
різних визначень культури нараховується більше 500. Усі ці 
визначення А.Кребер і К.Клакхон розділили на 6 класів (типів): 
1. Описові визначення, які інтерпретують культуру як суму 

усіх видів людської діяльності, звичаїв, віросповідань. 
2. Історичні визначення, які пов’язують культуру із 

традиціями і соціальною спадщиною суспільства. 
3. Нормативні визначення, які розглядають культуру як 

сукупність норм і правил, що організують людську 
поведінку. 

4. Психологічні визначення, відповідно до яких культура є 
сукупність форм набутої поведінки, що виникають у 
результаті пристосування і культурної адаптації людини 
до оточуючих умов життя. 

5. Структурні визначення, які представляють культуру у 
вигляді різних моделей чи одиниць системи 
взаємопов’язаних феноменів. 

6. Генетичні визначення, що базуються на розумінні 
культури як результату адаптації людських груп до 
середовища свого проживання [383, с. 19]. 
У повсякденному житті поняття “культура” вживається, 

як правило, у трьох значеннях. По-перше, під культурою 
розуміють окрему сферу життя, яка існує у вигляді системи 
установ і організацій, які займаються виробництвом і розпов-
сюдженням духовних цінностей (товариства, клуби, театри, 
музеї тощо). По-друге, під культурою розуміють сукупність 
цінностей і норм, притаманних більшій соціальній групі, 
спільноті, народу чи нації (елітна культура, російська культура, 
культура молоді тощо). По-третє, культура інтерпретується як 
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вираження високого рівня досягнень людини в будь-якій 
діяльності (культура побуту, культурна людина в значенні 
“вихована й освічена” тощо). Повсякденні уявлення про куль-
туру часто зводяться до її ототожнення з художньою культу-
рою (мистецтвом) або з освіченістю та вихованістю людини. 
Проте найбільш розповсюдженим повсякденним значенням 
поняття “культури” є його розуміння як сукупності 
матеріальних предметів, об’єктів, ідей, образів, створених лю-
диною протягом її історії. В цій інтерпретації культура є сумою 
усіх досягнень людства, як “друга природа”, створена самою 
людиною і яка складає власне людський світ на відміну від 
дикої природи [282, с. 20]. 

Відповідно до цього визначення культура становить 
складний феномен, який включає як матеріальні й соціальні 
явища, так і різні форми індивідуальної поведінки й 
організованої діяльності. Культуру як особливу сферу людської 
життєдіяльності не можна побачити, почути, відчути чи спро-
бувати. Реально різноманіття її виявлення можна спостерігати 
у вигляді різниці в людській поведінці і тих чи інших типах 
діяльності, ритуалах, традиціях. Можна побачити лише деякі 
виявлення культури, проте ніколи не можна побачити всю її 
саму в цілому. Спостерігаючи різницю в поведінці, розумієш, 
що в їхній основі лежать культурні відмінності, і з цього 
починається вивчення культури. В цьому розумінні культура 
представляє тільки абстрактне поняття, допомагає зрозуміти, 
чому ми робимо те, що робимо, і пояснює відмінності в 
поведінці представників різних культур.  

Багато праць щодо феномену культури існує у філософії 
(вони належать Е.А.Баллеру, Л.Н.Когану, В.С.Соловйову, 
А.Швейцеру та ін.), в культурології – роботи В.С.Біблера, 
В.Е.Давидовича, Д.С.Лихачова, Е.С.Маркаряна, у психології – 
наукові праці Б.Г.Ананьєва, Б.Ф.Ломова, А.В.Петровського та 
ін. Проблемам важливості культури для навчання й виховання, 
тобто педагогічному аспекту цього поняття, присвячені роботи 
І.А.Зязюна, М.П.Лещенко, Г.В.Онкович та ін. 

Розкрити сутність і національні особливості культу-
рологічного підходу в науці можна на основі сучасної теорії 
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культури, яку прийнято називати культурологією. Це порівняно 
молода наука, хоча своїми витоками вона сягає до античного 
світу. Серед перших дослідників, які користувались терміном 
“культурологія” при аналізі проблем культури, був американсь-
кий антрополог Леслі Уайт (1900-1975). Цей термін вийшов на 
академічні межі й набув значного поширення після публікації 
праць Л.Уайта, в яких була викладена загальна теорія культури 
й обгрунтована її об’єктивність. Він першим намагався систе-
матично обґрунтувати загальну теорію культури, теорію, яку 
він назвав культурологією, і саме тоді цей термін набув широ-
кого розповсюдження. Термін “культурологія”, згідно з теорією 
Л.Уайта, має визначити відношення між людським організмом, 
з одного боку, та екстрасоматичною традицією (культурою), з 
іншого [443, с. 28].  

Звертаючи увагу на культурний розвиток як на 
особливий процес, який порівнюється з нормальним 
визріванням індивіда, філософи розглядали різноманітні 
впливи, з якими пов’язано походження культурного розвитку 
та його течії (Н.Бердяєв, І.Г.Гердер, З.Фрейд та ін.). Філософи 
нашого часу (Д.Андрєєв, К.Е.Разлогов, А.В.Прохоров, 
Е.В.Соколов та ін.), продовжуючи традиції своїх попередників, 
досліджують проблеми духовної та матеріальної культури, 
доповнюють та розширюють визначення самого терміна, 
узагальнюючи випадки звичайного та наукового 
слововикористання.   

Різноманіття позицій щодо питань культури настільки 
велике, що вже сама класифікація трактовок поняття культури 
стає самостійним та досить складним завданням. Необхідність 
системного дослідження культури підкреслюється як 
спеціалістами у галузі історії культури (М.П.Кім, 
Б.И.Краснобаєв), так і філософами, які розробляють її загальну 
теорію (М.С.Каган [177], Е.С.Маркарян та ін.). Досліджуючи 
феномен культури як такої, стає зрозуміло, що глибокий 
філософський аналіз категорії культури у вітчизняній 
літературі почався порівняно недавно, з середини 60-х років, 
коли було запропоновано підхід, згідно з яким культура 
розглядалась як сукупність матеріальних та духовних 
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цінностей, створених людством. При цьому культуру було 
розглянуто як вираження різних сторін та сфер суспільного 
життя.  

У філософській літературі зроблено суттєву спробу 
розкрити специфіку культури, використовуючи 
функціональний підхід та визначення її як спосіб діяльності 
людей [177, с. 13]. В рамках  цього підходу культура існує та 
розвивається як найважливіший спосіб функціонування 
суспільства, як головна форма здійснення специфічної 
людської діяльності, включення людей та їх взаємозв’язок із 
навколишнім світом і реалізації ними своїх потреб, інтересів та 
цілей. З нашої точки зору, під час діяльного підходу увага 
начебто переноситься з сутності процесу на його механізм. 
Більш глибоко розкриває сутність феномену культури 
А.Ф.Лосєв [232]: “Культура є сукупність усіх основних верств 
історичного процесу (економічних, соціально-політичних, 
практично-технічних, наукових, художніх, моральних, 
релігійних, національно-народних, побутових…). Тип культури 
є система взаємовідносин всіх верств економічного процесу 
даного часу та місця. Ця система утворює неподільну цілісність 
у якості певної культури, яка наочно й чуттєво виражає її 
матеріальну та духовну специфіку, являючи собою основним 
методом пояснення всіх верств історичного розвитку – як в 
їхньому теоретичному протипоставленні, отак і в їх 
послідовно-історичному розвитку” [232, с. 219]. 

У даному трактуванні культура постає як динамічна 
система, яка має специфічні закони руху. Крім того, цінність 
цього визначення в тому, що воно втілює якісну 
характеристику культури. На “якісність” культури вказували й 
інші дослідники, відмічаючи, що вона є реалізацією суттєвих 
сил людини. Так, В.М.Межуєв розглядає культуру як міру, 
ступінь розвитку людини: “Адже тільки за культурою ми 
можемо судити про те, ким ми є у цьому світі, які кордони та 
масштаби нашого існування в ньому, що таке взагалі бути 
людиною” [251, с. 52]. Його думку розділяє Т.І.Ойзерман: “…
культура є те, що робить людину людиною” [251, с. 54].  

На наш погляд, гуманістично-аксіологічний підхід до 
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культури є найбільш цінним, оскільки людина, створюючи 
культуру, створює саму себе як суб’єкта соціокультурного про-
цесу. Отже, культура – це праця, а її набуття – не менша праця. 
Крім того, вона втілює людський дух та є сховищем загально-
людських цінностей. Таким чином, феномен культури є 
настільки складним, що на даному етапі його вивчення 
правомірно існує безліч підходів та інтерпретацій, які опису-
ють його у різних аспектах. Для нашого дослідження важливе 
значення мають наступні висновки: 
• культура не є самостійним соціальним середовищем; це 

наскрізна  характеристика всієї соціальної системи, 
оскільки в будь-якому суспільному явищі існує його 
специфічно культурний аспект, сутність культури 
проявляється перш за все в діяльності, а не в сукупності 
досягнень та цінностей, накопичених людством у процесі 
історичного розвитку; 

• головна соціальна функція культури – людинотворчість, 
тобто людська особистість – абсолютний об’єктивний і 
суб’єктивний предмет культури. 
Теоретичне підгрунтя культурологічного підходу до нав-

чання складає культурно-історична теорія розвитку людини, 
яку ще в 30-х роках минулого століття розробив 
Л.С.Виготський [85]. За Л.С.Виготським, будь-яка психічна 
функція в розвитку людини з’являється двічі: спочатку як 
діяльність колективна, соціальна, тобто як функція 
інтерпсихічна; другий раз – як діяльність індивідуальна, як 
внутрішній спосіб мислення, як функція інтрапсихічна. 
Діяльність навчання – це специфічна діяльність людей, завдяки 
якій формуються нові психічні утворення (відбувається розви-
ток особистості) шляхом засвоєння нового. Процес засвоєння – 
це процес інтеріоризації діяльності спілкування, в якій тільки і 
може проявлятися функція знака-слова, друга сигнальна систе-
ма людини, із первинно зовнішньої, спільної діяльності в 
діяльність індивідуальну, тобто психічну діяльність того, хто 
вчиться. Базові принципи організації культурологічних 
дисциплін у вищій школі досліджувались у роботах В.Біблера 
[35], Б.Гершунського [93; 94], А.Гуревича [108], Д.Лихачова 
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[230]. Грунтовні дослідження Л.Масол, Л.Волинської, 
М.Левченка, М.Резниченка, Л.Хомич дозволяють не лише 
реалізувати культурологічний потенціал окремих академічних 
дисциплін, але й закласти основи інтеграції на міжпредметному 
рівні. В сучасній вітчизняній педагогічній науці питання 
культурологічного підходу до навчання досліджуються 
Д.В.Будняк, С.У.Гончаренком, С.Н.Денисенко, Г.В.Онкович, 
Л.П.Пуховською та ін. 

Культурологічний підхід передбачає осмислення 
культурної динаміки розвитку людства як поліфонії ціннісно 
значущих норм буття людської спільноти, способів її життя, 
смислів і структури картин світу, принципів поведінки людей, 
які складаються в реальному історичному просторі та часі й 
відображають неповторний соціально-культурний досвід 
існування спільноти [220, с. 12]. 

Педагогічний аспект культурознавчої освіти можна 
прослідкувати через значення латинських слів “cultura, homo 
cultures (людина культурна)”, тобто освічена. Саме у такому сенсі 
вживав поняття “культура” та “освіта” Гегель, оскільки він вва-
жав, що тільки оволодівши культурою, людина може займатися 
освітою; самоосвіта можлива на основі зразків, створених культу-
рою. 

Освіта – це введення людини до світу культури на різних 
етапах її життя. У самому загальному вигляді освіту можна 
охарактеризувати як оволодіння культурою різних видів 
діяльності та спілкування. Культура при такому підході означає 
не що інше, як освіту – оволодіння знаннями, історично 
відібраними зразками діяльності та соціального спілкування. 

До освіти культура включена у вигляді словесних, 
знакосимволічних узагальнених форм, що фіксують 
когнітивну, нормативно-ціннісну, естетичну значущість речей 
та явищ, їх споживчу користь. Зближення понять “освіта” та 
“культура” не означає їх повного ототожнювання. Аналіз анкет 
студентів, їхні творчі роботи та власний багаторічний досвід 
навчання англійської мови студентів нефілологічних 
спеціальностей свідчать, що саме впровадження культу-
рологічного (на противагу фактологічному) підходу до навчан-
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ня взагалі та до вивчення іноземних мов зокрема сприяє форму-
ванню соціокультурної компетенції студентів. Тобто на занят-
тях з іноземної мови доцільно вивчати не метри, кілометри, 
відсотки чи дати; такі знання студенти отримують за рахунок 
інших академічних дисциплін (економіки, економетрії, матема-
тики, історії тощо). Завданням занять з іноземної мови має ста-
ти розширення культурологічних знань студентів, що 
передбачає залучення їх до культурних цінностей, знайомство з 
кращими творами світового мистецтва, формування навичок 
толерантної поведінки у різних життєвих ситуаціях. Такий 
підхід створює умови для зосередження уваги студентів на за-
гальнолюдських цінностях, сприяє зростанню інтересу до 
чужої культури і мови та подоланню культуроцентризму. 

Наше дослідження свідчить, що стосовно історичних 
подій, культурних явищ, особливостей світосприйняття, 
національних відмінностей різних народів знання студентів 
поверхові, застарілі, не відтворюють зміни в сучасному світі, 
не відповідають сьогоденню. Ще гірше стан справ щодо знання 
сучасних представників культури та науки країн, мова яких 
вивчається: письменників, композиторів, політичних діячів, 
вчених, які принесли світову славу своєму народові та своїй 
країні. Як правило, студенти знають представників класичної 
англійської літератури та живопису, але тільки 3% опитаних 
студентів змогли назвати представників сучасної британської 
культури (здебільшого рок-музикантів та модельєрів).  

Причиною виникнення прогалин у культурологічній 
обізнаності студентів нефілологічних спеціальностей, на нашу 
думку, є поширена практика супроводжувати вивчення 
країнознавчих тем фактологічним матеріалом (що відбулося, 
коли, за яких обставин; площа країни, кілометраж по перимет-
ру, річки, гори, озера; величина національного валового про-
дукту, рівень забезпеченості комп’ютерами; відсоток праце-
здатного населення тощо). При цьому поза увагою викладача 
залишаються  історичні події та культурні явища, їх вплив на 
розвиток нації та формування національної самосвідомості. 
Культура постає як перелік дат, набір пам’ятників та знамени-
тих імен, в той час як вона покликана впливати на душі та по-



159 

чуття студентів, формувати їхній внутрішній світ, виховувати 
почуття прекрасного, сприяти залученню до сприйняття кра-
щих витворів світового мистецтва.  

Узагальнення знань студентів у сфері іншомовної культу-
ри, бесіди з викладачами щодо відмінного від нашого стилю 
життя, цінностей, норм поведінки в різних життєвих ситуаціях, 
свідчать, що за відсутності достовірної наукової інформації про 
все це як студенти, так і їхні викладачі дізнаються з фільмів, які 
дивляться по телебаченню. Тут треба зазначити, що більшість 
бойовиків, вестернів, фільмів жахів, трилерів, знятих у 
Голівуді, не відтворюють реальне життя середнього американ-
ця. До вищого закладу освіти студенти приходять саме з таки-
ми застарілими та спотвореними знаннями, що часто не 
відповідають дійсності, сформованими не на кращих прикла-
дах, які пропонувались їм у школі та засобами масової 
інформації.  

Тому, на нашу думку, для формування у студентів 
сучасних знань про культуру, реалії життя в іншомовних 
країнах, адекватної поведінки в різноманітних життєвих 
ситуаціях, тобто соціокультурної обізнаності, необхідно 
активніше впроваджувати культурологічний підхід до вивчення 
іноземної мови, оскільки він сприяє формуванню глобального 
мислення студентів та створює інтелектуальну базу для їхньої 
майбутньої професійної діяльності. 

У ході нашого дослідження впровадження 
культурологічного підходу до формування у студентів 
експериментальних груп іншомовної соціокультурної 
компетенції здійснювалось у процесі вивчення англійської 
мови за експериментальними програмами, створеними для 
втілення їх у навчальний процес навчально-методичними 
посібниками “English-Speaking Countries in Close-up” та “Social 
and Cultural Aspects of International Management”, в основу яких 
покладено компаративну технологію навчання, міжпредметну 
координацію та використання мережі Інтернет. Зміст програми 
спрямований на задоволення потреб студентів у розширенні 
власної іншомовної соціокультурної компетенції. Структура та 
зміст посібників побудовані так, щоб студенти мали змогу при-
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лучитись не тільки до зразків так званої “високої” культури, а й 
до культури повсякденного спілкування, норм комунікативної 
поведінки, різних стилів життя в англомовних країнах. Цьому 
сприяє підбір текстів для опрацювання та система вправ. Такі 
тексти, як “The English” та “Americans”, “American Beliefs and 
Values”, “On Marriage”, “House and Home”, “British and 
American Food”, “The Way They Work”, “Doing Business in 
Europe, Ame-rica and Ukraine”, “Managerial Styles in Different 
Countries”, “Presentations and Negotiations” та інші, вправи та 
творчі завдання до них дозволили сформувати у студентів ек-
спериментальних груп толерантне ставлення до укладання 
шлюбних контрактів у Великобританії та США, до безмежної 
вірності англійців своїм традиціям, їхньої зверхності в 
ставленні до представників інших культур, до відкритості та 
інших особливостей поведінки американців тощо (статистичні 
показники – див. розділ 5).  

Зважаючи на те, що англійською мовою послуговуються 
не тільки жителі таких розвинених країн, як Велика Британія, 
Австралія, США чи Канада, але й багатьох азійських та афри-
канських країн, бувших британських колоній, робота над 
матеріалами наших посібників ведеться під гаслом “Всі різні – 
всі рівні”. Це дозволяє привчити студентів до думки, що немає 
різниці між багаточисельними та малими народами: в культур-
ному відношенні вони всі рівні, кожен народ, кожна нація ма-
ють рівні права на існування й розвиток власної національної 
культури, її внесок у загальносвітову культуру. 

Слід зазначити, що в рамках культурологічного підходу 
до навчання англійської мови, обговорюючи соціокультурні 
аспекти в житті британського чи американського суспільства, 
ми постійно звертаємось до реалій нашого сучасного буття в 
Україні, що сприяє формуванню національної самосвідомості 
студентів, виробленню позитивного ставлення до соціально-
економічних змін, які відбуваються в нашій країні. Відповідний 
текстовий матеріал та питання для дискусій закладено в змісті 
запропонованих нами посібників. 
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Зміст цих посібників сприяє також розширенню 
культурної пам’яті студентів у процесі вивчення іноземної 
мови. 

Розширення культурної пам’яті студентів у процесі 
вивчення академічних дисциплін має на меті допомогти 
студентам встановити зв’язки між окремими явищами 
зовнішнього світу та сферами життєдіяльності людини і таким 
чином сприяти усвідомленню студентами цілісності 
навколишнього середовища та місця людини в ньому. Доступ 
до інформації, який сьогодні здатний забезпечити університет, 
покликаний привчити студента не задовольнятися знаннями, 
набутими під час навчання у вищому закладі освіти, а постійно, 
впродовж усього життя розширювати їх.  

Під “розширенням культурної пам’яті” ми маємо на увазі 
збагачення пам’яті студента знаннями з різних галузей науки (в 
тому числі за обраним фахом), суспільного життя, навколиш-
нього середовища, ознайомлення з видатними пам’ятками 
культури й мистецтва тощо через вивчення іноземної мови. 
Цьому сприяє використання різноманітних (здебільшого аутен-
тичних) підручників та посібників, залучення до процесу нав-
чання іноземної мови сучасних мультимедійних засобів, вико-
ристання мережі Internet у поєднанні з впровадженням новітніх 
освітніх технологій навчання у вищій школі. Робота з текстом 
підручника повинна бути спрямована на розвиток як пам’яті, 
так і  самостійного мислення, оскільки у вищих закладах освіти 
вивчається не той чи інший підручник, а академічна 
дисципліна, яку даний підручник представляє. На це має бути 
спрямована проблематизація, внутрішня суперечність, 
неоднозначність навчального тексту, викладення різних, ча-
сом прямо протилежних, точок зору. На жаль, зараз більша 
частина підручників побудована за принципом довідника, а 
критерієм розуміння матеріалу, що вивчається, виступає 
відтворення тексту.  

Процес вивчення іноземної мови має створити такі умови 
для розширення культурної пам’яті, щоб у кожного студента 
виникла необхідність поглиблювати свої знання щодо 
традицій, звичок, норм комунікативної поведінки різних 
народів самостійно, звертаючись до додаткових джерел 
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інформації та формуючи власну точку зору на основі узагаль-
нення знань, отриманих під час аудиторних занять, та 
самостійної пошукової діяльності. Завдання викладача у цьому 
процесі – заохочувати студентів до пошуково-дослідної роботи, 
створювати умови для розвитку критичного мислення  та креа-
тивних здібностей студентів. Сучасна організація навчально-
виховного процесу у вищій школі (розподіл на півгрупи для 
вивчення мови, кредитно-модульна система навчання 
академічних дисциплін та рейтингова система оцінювання нав-
чальних досягнень студента) передбачає надання студентам 
права вибору таких видів навчальної діяльності, які 
відповідають їхньому типу нервової системи, характеру, яко-
стям пам’яті, нахилам та інтересам, а також створення умов для 
творчості в самостійній  роботі та груповій взаємодії. 

Розширення та якісні зміни характеру міжнародних 
зв’язків нашої держави, інтернаціоналізація усіх аспектів 
суспільного життя роблять іноземну мову реально необхідною 
в різних сферах діяльності людини. Вона стає дійовим факто-
ром соціально-економічного, науково-технічного і загально-
культурного прогресу суспільства. Це підвищує статус 
іноземної мови як освітньої галузі у вищих закладах освіти. Як 
зазначає В.Г.Кремень, “інтеграція України у світову спільноту 
потребує досконалого володіння іноземними мовами. Без таких 
знань прилучитися до міжнародного співтовариства буде не-
можливо” [210].  

Розширення культурної пам’яті в процесі формування 
іншомовної соціокультурної компетенції передбачає:  
− використання різного за змістом, видом та формою 

іншомовного навчального матеріалу, але пов’язаного з 
соціальними та культурними особливостями представ-
ників різних націй; 

− надання студенту свободи вибору способів виконання 
навчальних завдань, передбачаючи зняття емоційного 
напруження у зв’язку з побоюванням зробити помилку; 

− використання нетрадиційних форм групових та 
індивідуальних занять з метою активізації творчості 
студентів; 
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− постійну увагу педагога до аналізу й оцінки 
індивідуальних способів навчальної роботи, яка 
стимулює студента до усвідомлення ним не тільки ре-
зультату, а й процесу своєї роботи; 

− розробку та використання індивідуальних програм нав-
чання, які моделюють пошукове мислення; 

−  заохочення студентів до створення власного портфоліо, 
де б знайшло відображення поєднання іншомовних 
соціокультурних знань та фахових інтересів студента; 

− організацію занять у групах на основі діалогу, рольових 
ігор, драматизації, тренінгів навчального спілкування; 

− імітацію таких видів діяльності, де яскраво проявляються 
національні особливості спілкування: влаштування на 
роботу в іноземну фірму, прес-конференції, презентації, 
переговори, робота міжнародних конференцій тощо. 
Для студентів нефілологічних спеціальностей (еко-

номістів, політологів, соціальних працівників, правознавців, 
екологів та ін.) іноземна мова не є профілюючим предметом, 
вивчають її, як правило, впродовж перших двох років навчання 
в університеті. В подальшому мається на увазі, що студенти 
продовжуватимуть самостійно удосконалювати свої знання з 
іноземної мови. На практиці ж виходить, що переважна 
більшість студентів нефілологічних спеціальностей (73%) не 
займається  іноземною мовою, не розширює свою мовну 
компетенцію, а, навпаки, забуває навіть те, що було засвоєне на 
першому та другому курсах. У зв’язку з цим виникає питання: 
які заходи має вжити викладач, щоб сформувати у студентів 
нефілологічних спеціальностей стійке позитивне ставлення до 
вивчення іноземної мови та бажання постійно удосконалювати 
свої знання та вміння? Наш досвід свідчить, що одним з таких 
заходів є розширення культурної пам’яті в процесі формування 
соціокультурної компетенції студентів.  

Як засіб формування стійкого інтересу до розширення 
власної комунікативної компетенції з іноземної мови розши-
рення культурної пам’яті має значні переваги у порівнянні з 
іншими заходами, оскільки передбачає розширення не тільки 
мовної, а й соціокультурної та країнознавчої компетенції, а та-
кож формування суто прикладних вмінь та навичок: заповнен-
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ня різноманітних анкет та аплікаційних форм, написання 
ділового листа, резюме, анотації та ін. Розширенню та поглиб-
ленню культурної пам’яті сприяє неформальне спілкування 
студентів з носіями іноземної мови, зокрема з добровольцями 
Корпусу Миру в процесі роботи Американського клубу чи 
інших гуртків, клубів та осередків. Саме неформальне 
спілкування створює умови для сприйняття іншої 
ментальності, стилів життя та формування толерантності як 
риси особистості. Воно підпорядковане виявленню, розширен-
ню, збагаченню та урізноманітненню досвіду студентів по 
відношенню до змісту того матеріалу соціокультурного спря-
мування, що вивчається. За формою це може бути співбесіда, 
діалог, інтерв’ю, заняття-пошук, рольова гра, ток-шоу, 
драматизація чи те, що американці називають workshop або 
panel discussion. 

Розширення культурної пам’яті для формування 
соціокультурної компетенції передбачає спеціальний відбір 
художніх навчальних текстів, дидактичного матеріалу, 
методичних рекомендацій до його використання, типів 
навчального діалога, форм контролю за особистісним розвитком 
того, хто вчиться, в ході оволодіння знаннями; відмову від 
готових, стандартних шляхів вирішення проблем та перехід до  
такого навчання іноземної мови, коли перевага надається 
самостійній роботі студента.  

На думку Г.В.Онкович, для розширення культурної 
пам’яті студента у вищій школі необхідна висока загальна та 
професійна культура викладача, наукове обгрунтування вибору 
операційного впливу педагога на студента в контексті взаємодії 
його зі світом та культурою, з метою формування у нього став-
лень до цього світу, впливу, який гармонійно поєднує вільність 
особистого прояву, морального вибору, культурного самови-
значення з соціокультурними нормами [280, с. 7]. Завдання 
викладача – розбудити та стимулювати активність студентів, 
створити на заняттях умови для розвитку іншомовної 
мовленнєвої діяльності, озброїти їх засобами здійснення  
навчальної діяльності, оскільки відомо, що тільки через 
інтенсивну взаємодію зі світом здійснюється розвиток 
особистості. 
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Висновки  
Культурологічний підхід до вивчення іноземної мови та 

формування іншомовної соціокультурної компетенції сприяє 
формуванню глобального мислення студентів та створює 
інтелектуальну базу для їхньої майбутньої професійної 
діяльності. Такий підхід створює умови для зосередження 
уваги студентів на загальнолюдських цінностях, сприяє 
зростанню інтересу до чужої культури і мови та подоланню 
культуроцентризму. Будь-який навчальний матеріал має 
розглядатися з точки зору його культурологічного компонента 
та впливу на формування у студента готовності до 
взаєморозуміння, налаштованості на співпрацю, позбавлення 
негативних стереотипів у сприйнятті представників інших 
культур. 

У контексті культурологічного підходу до навчання 
іноземної мови розширення культурної пам’яті не тільки 
сприяє збагаченню соціокультурних знань, але й допомагає 
зняти емоційну напругу під час занять, дати всім студентам 
шанс отримати бали, що відповідають рівню їх домагань. 
Використання культурологічного компонента змісту навчання 
мови урізноманітнює аудиторні заняття, робить їх цікавими, 
емоційними, чим полегшує сприйняття матеріалу, що 
вивчається, та формує у студентів стійке позитивне ставлення 
до іноземної мови.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


