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1.1. Теоретико-методологічні засади 
формування іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних 

спеціальностей 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли у всіх 
сферах життя виникають численні культурологічні та соціальні 
зв’язки, відбувається перерозподіл ціннісних орієнтирів і 
мотивацій у системі освіти. Однією з ознак сучасного 
освітнього середовища є взаємодія та взаємовплив багатьох 
освітніх середовищ, використання інноваційних знахідок однієї 
країни              в освітньому просторі інших країн. Інтеграція 
освітніх процесів різних країн розвивається на основі ідей 
гуманізації,                 комунікативних теорій розвитку 
особистості, ноосферних концепцій освіти.  

Функціонування вищої освіти в Україні ґрунтується на 
збереженні досягнень і традицій української вищої школи; 
інтеграції вітчизняної системи вищої освіти у світову; 
державній підтримці підготовки фахівців, розширенні доступу 
українських громадян до якісної вищої освіти в Україні і за її 
межами.  

На думку академіка І.А.Зязюна, “цивілізований світ 
тримається на трьох китах – освіті, праці, капіталі. Два останніх 
перебувають у прямій залежності від першого. Лише він 
здатний допомогти нам позбутися рабських пут” [173, с. 294]. 

Усунення в останні роки бар’єрів у світовій торгівлі 
призвело до зростання взаємозалежності держав. Виробники 
товарів і послуг діють сьогодні в межах глобального ринку, в 
якому конкуренція не знає національних кордонів. 
Конкурентоспроможність виробників є основою піднесення 
добробуту держав в умовах динамічної економіки. Вирішальну 
роль у цьому процесі відіграють освіта і професійний розвиток 
виробників. Високий освітній і професійний рівень підготовки 
робочої сили дозволяє країнам опановувати технології, 
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необхідні для забезпечення виготовлення більш якісної 
продукції і зниження виробничих витрат, перебудовувати 
структуру виробництва згідно з вимогами нових ринків і 
споживачів. Протягом останніх десятиріч, як наголошує 
І.А.Зязюн, “професійна освіта взагалі і професійно-технічна 
зокрема посіла найважливіше місце у навчально-освітніх 
стратегіях розвинених країн світу” [173, c. 295]. 

Одна із сучасних концепцій розвитку 
постіндустріального суспільства, автором якої є академік 
С.Квятковський [183], пов’язана із вступом людства в процес 
формування єдиної планетарної цивілізації, яка спрямована на 
відродження самоцінності кожного індивіда, самоактуалізації 
людини, формування її як особистості, яка здатна чинити 
спротив життєвим труднощам. Головна ідея концепції – 
соціокультурна адаптація людини в світі. Особлива роль у 
цьому належить іноземним мовам, за допомогою яких і 
відбувається безпосередній чи опосередкований діалог культур 
– рідної та іноземної. Іноземна мова в      сучасних умовах 
інтенсивних міжнародних контактів стає важливим засобом 
узагальнення пізнання дійсності й міжкультурної комунікації. 

Загальну методологію нашого дослідження складають 
філософські положення щодо загального зв’язку, взаємної 
зумовленості й цілісності явищ і процесів навколишнього світу, 
соціальної діяльності та творчої сутності особистості, яка 
виступає суб’єктом історичного процесу й розвитку 
матеріальної та духовної культури. С.О.Сисоєва доводить, що 
теоретико-методологічні засади педагогічної науки потребують 
випереджувального розвитку для запобігання ймовірних 
соціальних конфліктів [322, с. 395-404]. 

Методологічну основу проведеного нами дослідження 
складають фундаментальні принципи психології та педагогіки.  
1. Принцип детермінізму, розроблений С.Л.Рубінштейном 

та його школою в середині тридцятих років минулого 
століття [313]. Його сутність полягає в тому, що психіка 
визначається способом життя і змінюється із змінами 
способу життя. Стосовно нашого дослідження цей прин-
цип означає, що умови матеріального життя, вплив при-
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родного оточення, клімату, політичних та соціальних 
умов визначають відмінності менталітетів і національних 
характерів. 

2. Принцип діяльнісного підходу, що розробляється 
О.М.Леонтьєвим [227]. Відповідно до цього принципу, 
психіка людини формується в процесі діяльності і 
визначається її характером. Тому традиційні для даної 
культури форми діяльності визначають національні 
особливості менталітету і характеру. 

3. Концепція культурно-історичного розвитку Л.С.Вигот-
ського [85] пояснює процес засвоєння індивідом культур-
ного досвіду, напрацьованого в ході історичного розвит-
ку цивілізації. Вивчення впливу соціального й природно-
го простору полягає у встановленні того, якою мірою во-
ни сприяють наявності, відсутності та інтенсивності пере-
живань емоційно-психічних станів. 
В основі принципу діяльнісного підходу О.М.Леонтьєва і 

концепції культурно-історичного розвитку Л.С.Виготського 
лежить теорія інтеріоризації Ж.Піаже [297]. Ядром культурно-
історичної концепції Л.С.Виготського є породження 
(формування) психіки в процесі діяльності [84]. Формування 
психологічних особливостей відбувається шляхом інте-
ріоризації (засвоєння індивідом суспільного досвіду) 
соціальних способів діяльності в процесі онтогенетичного роз-
витку людини. У такий спосіб людина оволодіває родовими 
якостями людства. Але реально в конкретній дійсності цей про-
цес проходить у національно-особливій формі. Е.Фромм, 
В.Барноу [380] та інші вчені розглядають співвідношення 
соціального і національного характерів, оскільки формування 
соціального типу життєдіяльності нерозривно пов’язане із 
специфічною етнокультурною формою. Етнокультурні ж 
особливості існують не тільки в об’єктивних формах 
(фольклор, мистецтво), але й виражаються в різноманітних сте-
реотипах поведінки, емоційних стилях, способах спілкування. 

На рівні конкретної методології враховувалися принципи 
єдності історичного й логічного, системного й цілісного 
підходів, діяльності й культури, теоретичного й емпіричного. 
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Використання сукупності положень загальної і конкретної 
методології вимагало виявлення та обгрунтування понятійного 
апарату дослідження, визначення провідних ідей та методів їх 
теоретичного обгрунтування. 

Оскільки предметом нашого дослідження є іншомовна 
соціокультурна компетенція, виникає необхідність розглянути 
поняття “соціокультурний”. 

Словник С.І.Ожегова [279] трактує першу частину цього 
складного слова – “соціо” – як таке, що “відноситься до 
суспільства, до наук про суспільство”. Друга частина цього 
терміна співвідноситься з поняттям “культура”. 

Проблеми культури вивчаються з різних підходів у 
різних галузях знань. У галузі філософії й культурології 
найбільш значущі роботи належать Е.А.Баллеру, В.С.Біблеру 
[35], В.Ю.Давидовичу, М.М.Заковичу [220], І.А.Зязюну [170; 
171; 173], Л.Н.Когану, С.В.Кримському, Е.С.Маркаряну, 
В.С.Со-ловйову, А.А.Швейцеру та ін.; у педагогіці та 
психології – Б.Г.Ананьєву [12; 13], І.А.Зимній [167], 
В.В.Кочеткову [204], Н.В.Кузьміній, Н.Б.Криловій [214], 
Б.Ф.Ломову, О.В.Пет-ровському [292], В.А.Сластьоніну [331], 
Г.В.Онкович [280], О.І.Щербакову та іншим.  

Поняття “культурологія”, введене в обіг видатним 
американським культурантропологом Леслі Уайтом у його 
книзі “Наука про культуру”, відображає відношення між 
людським організмом, з одного боку, й екстросоматичною 
традицією (культурою), з іншого [220]. 

Поняття “культура” (від лат. cultura – обробка, виховання, 
розвиток, шанування) вперше з’явилось у глибоку давнину й озна-
чало “цілеспрямований вплив людини на природу, а також вихо-
вання й навчання самої людини” [336, с. 677]. У XVIII столітті 
німецький вчений С.Пуфендорф використовує поняття “культура” 
для визначення результатів діяльності суспільної людини. В Слов-
нику російської мови С.І. Ожегова “культура” визначається як 
“сукупність досягнень людства у виробничому, суспільному та 
розумовому відношенні” [279, с. 276]. У наш час культура 
трактується як історично визначений рівень розвитку суспільства, 
творчих сил і здібностей людини, що виражається в типах і фор-
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мах організації життя й діяльності людей та їх взаємовідносинах, а 
також в утворених ними матеріальних і духовних цінностях. Куль-
тура – це складне міждисциплінарне загальнометодологічне по-
няття, характеристика якого (яка б задовольнила спеціалістів 
різноманітних галузей знань) надзвичайно утруднена. Дотепер не 
існує визначення культури, яке могло б вважатися вичерпним. На 
сьогоднішній день нараховується більше 500 визначень культури, 
що свідчить про реальну складність явища, його включеність у 
численні соціальні контексти, його універсальність [220]. 

Проблеми соціокультурного підходу до вивчення мов 
розглядались у роботах М.Б.Боліної [51], Є.М.Верещагіна [73], 
О.Б.Гуріна, Р.О.Коновалової [198], В.Г.Костомарова [74], 
В.В.Сафонової [316; 317], П.В.Сисоєва [349; 350], В.П.Фур-
манової [380] та ін. Ідея підходу до освіти й виховання з 
позицій взаємовпливу культур широко розповсюдилась у 
зарубіжній педагогічній науці (J.Banks, H.Giroux, R.Hills, 
P.Hoelsher, Y.Pay, B.Sanders). 

Багато зарубіжних авторів (J.Banks, H.Giroux, Y.Pay) 
вважають, що культура найбільш узагальнено може бути 
представлена як система зразків знань, умінь, типів поведінки, 
установок і переконань, а також як система матеріальних 
цінностей, що виробляються людським суспільством і 
передаються від одного покоління іншому. На їхню думку, 
культура повинна розглядатись як сукупність стандартів і 
контрольних механізмів, за допомогою яких члени суспільства 
позначають, оцінюють і роблять значимими речі, події та вчинки. 
Ці стандарти і контрольні механізми встановлюються в кожному 
суспільстві чи групі: цим вони дають можливість індивідуумам 
діяти і спільно вирішувати проблеми, які виникають у їхньому 
середовищі. 

Є.Д.Хірш (T.D.Hirsch) на початку 80-х років минулого 
століття запропонував концепцію “культурної грамот-
ності” (cultural literacy), для втілення якої розробив культурний 
мінімум – словник-довідник культурно-маркірованих лексич-
них одиниць, що їх повинен був “знати кожен американець, 
який вважав себе культурним” [457]. Ідея підвищення культур-
ного рівня молоді через формування соціокультурних знань 
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привела до створення ним у 1989 році спеціального тесту для 
перевірки культурної грамотності (Cultural Literacy Test), який 
не отримав визнання серед американців, оскільки автор не 
представив методику відбору фактичного матеріалу для 
складання тесту. 

Вчені В.М.Відгоф, М.В.Князева, Н.Б.Крилова [214], 
Е.В.Соколов [337] вважають, що культура – це сума духовних 
досягнень людства, результат і процес творчості, творче 
самовираження людей, пам’ять людства, сукупність знакових 
систем, загальнозначущих смислів, система норм і зразків, які 
наслідуються й удосконалюються людським суспільством, 
спосіб життя (суспільства й особистості в суспільстві), 
сукупність матеріальних і духовних цінностей, внутрішні 
досягнення особистості, що прилучають її до 
загальнолюдських досягнень. Це також технологія 
життєдіяльності людей, що передається з покоління в 
покоління й розвивається ними, процес і результат включення 
людей в суспільство, картина світу й основа соціальної 
поведінки, успадкована від попередніх поколінь. 

Будь-яке визначення культури містить ряд загальних, 
аксіоматичних за своєю суттю уявлень, які часто діалектично 
доповнюють одне одного: культура – трансляція норм і 
цінностей, у той же час і створення нових норм і цінностей; 
культура – найвища якість і досконалість у різноманітті всього, 
що створено людством; культура – середовище культивації, 
вирощування (в деяких концепціях – синонім освіти). 

Весь історичний досвід свідчить про значення зв’язку 
освіти й культури. 

Р.Шмідт пише: ”педагогіка і її розвиток знаходиться в 
найтіснішому зв’язку з культурою народу взагалі… виховання 
йде вперед заодно з культурою народу” [487]. Цілі виховання 
визначаються ним як піднесення досягнутого в культурі. 
Останнім часом визначилась необхідність більш пильної уваги 
до культурології освіти, що викликано кризовими явищами в 
соціально-культурній сфері та ускладненням самого процесу 
освіти й розвитку особистості. 
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У сучасній вітчизняній і зарубіжній педагогіці багато 
уваги приділяється питанням особливостей взаємодії культури 
й освіти, специфіки культурологічного підходу до освіти, 
вводяться поняття мультикультурної освіти, соціокультурного 
середовища. Дослідники в галузі освіти (С.У.Гончаренко, 
І.А.Зязюн, В.Г.Кремень, А.Й.Капська та ін.) доходять висновку, 
що жоден з елементів освітнього процесу, ні його зміст, ні 
результати, не вільний від культурного впливу. Педагогам 
необхідно осмислити, що на процеси викладання й учіння 
впливають найсуттєвіші (корінні) цінності, переконання й 
установки, а також домінуючі когнітивні й комунікативні типи 
та лінгвістичні зразки культури. 

Особливо важливим є усвідомлення зв’язку освіти і 
культури для нашої країни, яка знаходиться зараз на порозі 
нового етапу свого розвитку, зумовленого європейськими 
пріоритетами нового українського вибору. 

У вітчизняній педагогіці прийнято вважати, що з позицій 
культурології освіта – це: 
• складний культурний процес розвитку самої освіти; 
• культурна діяльність суб’єктів освіти; 
• неоднорідний культурний простір взаємодії сфери освіти 

й інших соціальних сфер, перш за все культури; 
• соціокультурна система, що виконує певні функції [214]. 

Культурологічні знання певним чином взаємодіють з 
кожною гілкою гуманістичних знань, у тому числі й з 
педагогікою. Гуманістична освіта на практиці показала 
перспективи взаємодії вільного саморозвитку особистості й 
педагогічної діяльності, орієнтованої на індивідуальні 
можливості, що розвертаються в природному освітньому 
середовищі. 

Співвідношення освіти і культури розглядається вченими 
(Г.Д.Томахін, Ю.Є.Прохоров, В.В.Воробйов, Р.П.Мільруд) як 
система, яка містить: 
• культурний зміст (цінності, функції, цілі, задачі, 

спрямованість, культуроємність) і форми 
(культуровідповідність та якість технологічних стратегій, 
методів, засобів, методик і прийомів) освіти в цілому; 
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• культурні моделі освітніх систем та культуру управління 
ними; 

• педагогічну культуру (індивідуальну педагога і студента, 
що реально існує в суспільстві); 

• механізми включення студента в культуру й субкультуру; 
• особливості становлення особистісної культури індивіда; 
• культуру спілкування в різних освітніх утвореннях; 
• культурну діяльність студента, в якій відбувається його 

культурне самовизначення; 
• культурне й мультикультурне середовище навчального 

закладу та позанавчальне середовище (сім’я, малі групи, 
молодіжна субкультура, які визначають зміни у 
світосприйнятті молодої людини); 

• конгломерат національних та регіональних культур 
конкретного суспільства, що впливає на саморозвиток 
молоді; 

• і, нарешті, широкий соціокультурний простір, в якому 
співіснують і спонтанно взаємодіють усі ці прояви 
культурного життя, в живих реаліях якого розвивається 
особистість. 
Культура спеціаліста, в свою чергу, характеризується як 

прояв зрілості й розвинутості всієї системи соціально значущих 
особистісних якостей, які продуктивно реалізуються в 
індивідуальній діяльності (професійній, суспільно-політичній, 
науковій, комунікативній тощо). Вона є підсумком якісного 
розвитку знань, інтересів, переконань, норм діяльності й 
поведінки, здібностей і соціальних відчуттів [214]. 

Культурологічний підхід до освіти отримав розвиток у 
роботах Х.Вебера, Ф.Гуена, О.Єсперсена, Дж.Клейна, Х.Крис-
та, Н.Ладеманна, Е.Отто, в методиках викладання окремих 
дисциплін, зокрема, в методиці навчання іноземних мов.  

У різні часи ідею вивчення мови й культури 
підтримували представники різних наукових шкіл (І.Л.Бім [45], 
В.А.Бухбіндер [58; 59], Ю.І.Пассов [286; 287], І.С.Дзюба, 
С.Ю.Ніколаєва [275], П.О.Бех [40] та ін.). У наш час в умовах 
поширення процесів світової інтеграції та взаємовпливу 
культур перед вищою школою постає завдання підвищення 
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духовного потенціалу майбутнього фахівця, який має бути не 
тільки спеціалістом в обраній галузі, але й володіти знаннями і 
вміннями, необхідними для участі в актах комунікації з носіями 
інших культур. Для продуктивного спілкування з 
представниками інших культур випускник вищої школи 
повинен володіти відповідною соціокультурною компетенцією. 

Терміни “компетенція” і “компетентність” останнім 
часом широко використовуються в дослідженнях з виховання 
та навчання. Аналіз психолого-педагогічної та навчально-
методичної літератури свідчить, що ці поняття з’являються в 
різноманітних контекстах і трактуються різними дослідниками 
по-різному. 

Поняття “компетентність” походить від слова 
“компетенція” (у перекладі з латинської мови – competence – 
право судити; competere – підходити, пасувати) і трактується як 
[362, с. 273]:  
а) коло питань, явищ, де дана особа має авторитет, знання, 

досвід; 
б) коло повноважень будь-якого органу або посадової 

особи. 
Філософський енциклопедичний словник вказує на 

“наявність достатньої кількості знань про предмет”. У словнику 
російської мови під редакцією А.П.Євгеньєвої [332], словнику 
української мови під редакцією І.К.Білодіда [333], Великому 
тлумачному словнику іноземних слів під редакцією 
М.А.Надель-Червинської [52] “компетентність” визначається 
як володіння знанням, яке дозволяє судити про будь-що, 
висловлювати вагоме, авторитетне судження; право за своїм 
знанням робити або вирішувати щось, міркувати про щось, а 
також “компетентність” визначається як “властивість за 
значенням прикметника компетентний“. “Компетентний” у 
вищезазначених словниках означає “той, хто має достатні 
знання в певній галузі; хто добре з чимось обізнаний; тямущий; 
авторитетний; той, хто володіє певною компетенцією”. У 
словнику російської мови С.І.Ожегова [279, с. 256] 
“компетенція” визначається як 1. “коло питань, у яких хтось 
добре обізнаний”; 2. коло повноважень, прав. Поняття 
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“компетентний” визначається як 1. той, хто знає, обізнаний, 
авторитетний у певній галузі”; 2. той, хто має компетенцію”. 

Великий Енциклопедичний словник визначає поняття 
“компетенція” (лат. сompetentia – приналежність по праву) як 
коло повноважень, наданих законом, статутом чи іншим актом 
конкретного органу чи посадової особи або як знання й досвід 
у певній галузі [69; 614]. 

У самому визначенні поняття “компетентність” уже 
закладена двоякість даного поняття, яке є, з одного боку, як 
“правомочність” суб’єкта, а з іншого – як його обізнаність у 
певному колі питань. Воно відображає кількість та якість знань 
і вмінь людини в будь-якій сфері діяльності. Для нас 
компетентність важлива з точки зору здібності індивіда не 
тільки добре орієнтуватися у певному світі, але й ефективно, 
автономно та творчо робити будь-що. 

Термін “компетентність” є похідним від слова 
“компетентний”. Словник іншомовних слів визначає поняття 
“компетентний” (лат. сompetens – відповідний, здібний) як той, 
що володіє компетенцією, чи як той, що знає, обізнаний у 
певній галузі [337]. 

Аналіз визначення понять “компетенція” і 
“компетентність” у різних словниках  дає змогу виділити такі 
загальні характеристики: знання, досвід, обізнаність у певній 
галузі. 

Дослідження еволюції цих понять у психолого-
педагогічній літературі свідчить, що перша згадка терміна 
“компетентність” у науково-психологічній літературі 
зустрічається в роботах німецького вченого Хабермаса, який 
використовує його як соціологічний термін у контексті теорії 
мовної комунікації. 

У подальшому поняття “компетентність” зустрічається в 
роботах із соціальної психології, де воно трактується як 
досконале знання своєї справи, сутності виконаної роботи, 
складних зв’язків, явищ і процесів, можливих способів і засобів 
досягнення поставленої мети. Соціальні психологи розцінюють 
компетентність як сукупність якостей, притаманних найбільш 
авторитетному спеціалістові, таких якостей, рівня яких 
повинен досягти кожен індивід у процесі оволодіння професією  
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(Д.Бруннер). Отже, компетентність розглядається як складова 
професіоналізму. 

Широко використовується поняття “компетентність” в 
американській когнітивній психології, де воно розглядається як 
чинник, що детермінує самовідчуття особистості, її поведінку й 
самооцінку. На думку американських вчених К.Роджерса, 
Р.Маслоу компетентність більше співвідноситься з загальною 
характеристикою індивіда, ніж з характеристикою його 
професійної діяльності [486]. Таким чином, очевидно, що в 
психологічних дослідженнях компетентність розглядається з 
двох позицій: як рівень професійного розвитку суб’єкта та як 
елемент його загальнопсихічної характеристики. 

У 80-90 рр. термін “компетентність” з’являється в 
роботах з управління. В цих дослідженнях, окрім сукупності 
знань, він відображає ще й знання можливих наслідків 
конкретного способу впливу. Компетентність розглядається як 
один з основних компонентів особистості або як сукупність 
відомих якостей особистості, що обумовлюють успіх у 
вирішенні основних задач, які зустрічаються у сфері діяльності 
людини й здійснюються в інтересах даної організації. 

В.Кяерст висловлює думку про те, що “компетентності 
взагалі” не існує, компетентність зустрічається в галузі 
конкретної проблематики, в певній діяльності, в конкретній 
спеціальності, у визначеній “сфері компетентності” [255]. Тут 
компетентність розглядається як важливе новоутворення 
особистості, що виникає в процесі оволодіння професійною 
діяльністю. 

У педагогіці використовуються поняття професійної 
компетентності та професійної компетенції. С.Г.Молчанов 
формулює поняття професійно-педагогічної компетентності, 
яке, на його думку, визначає обсяг компетенцій, коло повнова-
жень у сфері професійно-педагогічної діяльності. В більш вузь-
кому розумінні професійно-педагогічна компетентність 
трактується ним як коло питань, у яких суб’єкт володіє знання-
ми, досвідом, сукупність яких відображає соціально-
професійний статус і професійно-педагогічну кваліфікацію, а 
також деякі особистісні, індивідуальні особливості, що забезпе-
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чують можливість реалізації певної професійної діяльності. От-
же, автор розглядає компетентність як системне поняття, а 
компетенцію – як її складову [255]. 

В.О.Кальней і С.Ю.Шишов [179] акцентують свою увагу 
на понятті “компетенція” і визначають її як загальну здатність, 
що базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, надбаних 
завдяки навчанню. На їхню думку, компетенція не зводиться ні 
до знань, ні до навичок, ні до вмінь. Вони розглядають 
компетенцію як можливість встановлення зв’язку між знанням 
і ситуацією або, у більш широкому сенсі, як здатність знайти, 
виявити процедуру (знання плюс дія), яка підходить для 
вирішення проблеми. За В.О.Кальнеєм і С.Ю.Шишовим, бути 
компетентним означає вміння мобілізувати в даній ситуації 
отримані знання й накопичений досвід. Крім того, говорити 
про компетенцію можливо тільки тоді, коли вона проявляється 
в певній ситуації; непроявлена компетенція, що залишається в 
ряду потенційних можливостей, не може вважатись 
компетенцією, а, щонайбільше, прихованою можливістю. Ми 
вважаємо доцільним додати таке уточнення компетенції, коли 
вона розглядається як здатність проявити конкретні знання й 
уміння в конкретній ситуації. 

У сучасній педагогічній науці широко розповсюджене 
поняття професійної компетентності та компетенції (ПК), що 
визначаються як якісна характеристика ступеня володіння 
спеціалістом своєю професійною діяльністю. Багато педагогів-
дослідників включають у визначення професійної 
компетентності особистісний компонент (Ю.В.Койнова, 
Н.М.Лобанова, М.І.Лук’янова, Г.К.Маркова, В.О.Сітаров та 
ін.). Професійно компетентною визнається така робота 
спеціаліста, в якій професійна діяльність здійснюється на дос-
татньо високому рівні, досягаються відчутні результати праці, 
реалізується особистісний потенціал. При цьому 
компетентність фахівця визначається співвідношенням у 
реальній діяльності його професійних знань і вмінь, з одного 
боку, та професійних позицій, психологічних якостей – з 
іншого. Компетентність розглядається як поєднання психічних 



40 

якостей, тобто психічного стану, що дозволяє діяти самостійно 
й відповідально, як володіння людиною здатністю й умінням 
виконувати певні трудові функції. Таким чином, сутність ПК 
виражається в ступені зв’язку об’єктивного еталону 
професійної діяльності, відображеного в нормативних докумен-
тах, з суб’єктивними можливостями особистості працівника. 

Сутнісні ознаки терміна “компетентність спеціаліста” 
практично не досліджувалися. Термін “компетентність” 
відсутній у радянській енциклопедії 1960 р. У наступному 
виданні з’являється лише поняття “компетенція”, а в енцикло-
педичному словнику 1983 р. “компетентність” і “компетенція” 
ототожнюються. Словник іншомовних слів (1985 р.) розводить 
ці поняття: компетентний – досвідчений у певній галузі, в яко-
мусь питанні; компетентність – поінформованість, обізнаність, 
авторитетність; компетенція – сукупність повноважень органу, 
посадової особи, що встановлюється законом, статусом, норма-
тивним актом тощо. Разом з тим спостерігається поширення 
застосування цього терміна: розробляються “еталонні моделі 
компетентності” директорів шкіл, пропонується “концепція 
компетентності” як провідна ідея для системи освіти взагалі, 
розглядається комплекс компетентностей працівників освіти. З 
часом стало зрозуміло, що система освіти тільки тоді може    
вважатися ефективною, коли її результатом буде компетентна 
особистість, котра володіє не тільки знаннями, високими мо-
ральними якостями, але й уміє діяти адекватно у відповідних 
ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на себе 
відповідальність за дану діяльність [356, с. 57].  

1. Бути компетентним означає мати достатні знання в 
певній галузі, бути добре обізнаним, тямущим, 
поінформованим, авторитетним, ґрунтуватися на знанні [52, 
с. 243]. За М.А.Чошановим, поняття компетенція, з якої вихо-
дить поняття компетентність, має ряд суттєвих переваг: воно 
одним словом виражає значення традиційної тріади “знання, 
вміння, навички” та слугує зв’язуючою ланкою між його ком-
понентами. “Компетенцію у широкому розумінні можна 
визначити як поглиблене знання предмета або засвоєне 
вміння” [390, с. 28]; 
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1) компетенція – це здібність серед багатьох рішень 
обирати найбільш оптимальне, аргументативно заперечувати 
помилкові рішення, піддавати сумніву ефектні, але не 
ефективні рішення – тобто володіти критичним мисленням;  

2) компетенція припускає постійне оновлення знання, 
володіння новою інформацією для рішення задач на даний момент 
та за даних умов. Це здібність до актуального виконання 
діяльності;  

3) компетенція включає в себе як змістовий (знання), так 
і процесуальний (вміння) компоненти. Компетентна людина 
повинна не тільки розуміти суть проблеми, але й уміти 
практично вирішити її, тобто володіти методом (“знання + 
вміння”) вирішення. Залежно від того, в яких умовах 
опиняється людина, вона може застосувати той чи інший 
метод, найбільш придатний у даних умовах. Варіативність 
методу – це важлива якість компетентності поряд з 
мобільністю знання та критичністю мислення. На думку 
М.А.Чошанова, компетенція – це сума мобільності знання, 
гнучкості методу та критичності мислення.  

Проаналізувавши різні визначення понять “компетенція” 
та “компетентність”, ми дійшли висновку, що саме наявність 
власного досвіду у відповідній сфері діяльності – це той нюанс, 
який відрізняє компетенцію від компетентності.  

Розглядаючи змістові характеристики формування 
соціокультурної компетенції студентів, ми дослідили ряд 
аспектів загальнокультурної компетентності: 
• змістовий аспект – це адекватне осмислення ситуації у 

більш загальному культурному контексті, тобто 
розуміння, ставлення, оцінки такого роду ситуацій, які 
існують у контексті культурних зразків; 

• проблемно-практичний аспект – це адекватність 
розпізнання ситуації, адекватна постановка та ефективне 
досягнення цілей, виконання завдань, дотримання норм 
поведінки в певних обставинах; 

• комунікативний аспект – це адекватне спілкування в 
ситуаціях з урахуванням відповідних культурних зразків 
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спілкування та взаємодії. 
Розуміння своєї й чужої культури та ціннісне ставлення 

до її проявів є необхідним для процесу формування 
соціокультурної компетенції. Між своєю та чужою культурою 
повинна існувати середня ланка – широкий культурний ареал, з 
одного боку, споріднений з певною культурою, з іншого боку, 
він повинен налагоджувати кроскультурні “мости”, які 
поєднують одну культуру з іншими світовими культурами.  

За визначенням Н.Н.Гез, іншомовна соціокультурна 
компетенція виступає одним з важливих компонентів 
комунікативної компетенції особистості, яка складається з 
наступних здібностей [92, с. 19-20]: 
• давати соціально-психологічний прогноз комунікативної 

ситуації, в якій передбачається спілкуватись; 
• програмувати процес спілкування, спираючись на 

своєрідність комунікативної ситуації; 
• “вживлюватись” у соціально-психологічну атмосферу 

комунікативної ситуації; 
• здійснювати соціально-психологічне управління 

процесами спілкування в комунікативній ситуації. 
На думку. А.В.Мудрик [262, с. 24], сучасна аудиторія 

спілкування – це не сума слухачів, це спілка людей, де кожен 
має певний рівень:  
• освіченості (професійні та особисті переваги); 
• інформативності (освідомлення даного моменту); 
• персоніфікованості (проявлення особистої думки). 

2. Головними джерелами набуття комунікативної 
компетенції, на думку А.А.Леонтьєва, є [227, с. 81]: 
• соціонормативний досвід народної культури; 
• знання мов спілкування; 
• досвід міжособистісного спілкування; 
• досвід сприйняття мистецтва. 

Виходячи з вищезазначеного, маємо підстави 
стверджувати, що соціокультурна компетенція спрямована на: 
• розвиток світосприйняття студента та підготовку його до 

сприйняття історії людства, своєї країни та країни, мова якої 
вивчається як іноземна, усвідомлення себе як носія 
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національних цінностей, взаємозв’язок між собою та усіма 
людьми планети в пошуку вирішення глобальних проблем; 

• розвиток поваги та проявлення толерантності до носіїв 
іншої культури, повага до прав людини, демократичних 
цінностей, солідарність, любов до ближнього, відкидання 
примітивного егоїзму і споживацького ставлення до 
буття, почуття відповідальності та дотримання обов’язку, 
надійність у діяльності; 

• відкритість до інших культур, мов і континентів; 
• розвиток комунікативної культури студентів, їхнього 

духовного потенціалу, загальнопланетарного способу 
мислення щодо громадянських прав людини (включаючи 
мовленнєві та культурні права) та політичних свобод, 
усвідомлення ними миротворчих обов’язків та 
відповідальності за своє майбутнє та майбутнє своєї 
країни; 

• навчання етично допустимих та юридично виправданих 
форм самовираження в суспільстві; 

• навчання етики дискусійного спілкування і етики 
взаємодії з людьми, які дотримуються різних поглядів та 
належать до різних вірувань; 

• розвиток потреби у самоосвіті. 
Проаналізуваши існуючі визначення понять “компе-

тенція” і “компетентність”, ми схиляємось до думки, що 
різниця між ними полягає у наявності власного досвіду в 
певній галузі знань чи практичній діяльності: бути 
компетентним означає бути обізнаним, мати досвід у 
відповідній сфері; компетенція ж означає коло повноважень: 
наприклад, “діяти в межах своєї компетенції”, тобто своїх 
повноважень. 

У нашому дослідженні поняття “компетенція” 
використовується як методичний термін, прийнятий у методиці 
навчання іноземних мов. 

Як зазначається в “Словнику методичних термінів” [4, 
c. 333], соціокультурна компетенція передбачає знайомство 
того, хто навчається, з національно-культурною специфікою 
мовленнєвої поведінки, вміння користуватися елементами 
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соціокультурного контексту, релевантними для породження й 
сприйняття мовлення з точки зору носіїв мови (звичаї, правила, 
норми, соціальні умовності, ритуали, соціальні стереотипи та 
країнознавчі знання). Щодо національно-культурної специфіки 
мовленнєвої поведінки зазначимо, що незнання 
загальноприйнятих у певній мовній громаді моделей 
комунікативної поведінки чи неволодіння ними часто є 
причиною культурного шоку та непорозумінь у спілкуванні з 
носіями мови навіть у людей, які досить добре володіють 
іноземною мовою. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної 
освіти випускник університету на рівні бакалавра має вийти на 
рівень володіння англійською мовою В2. У стандартних вимогах 
на здобуття ступеня бакалавра, згідно з Програмою “Англійська 
мова для професійного спілкування” (АМПС, Київ, 2005), в 
розділі “Соціолінгвістична та прагматична компетенції” 
зазначено, що по закінченні курсу АМПС студенти зможуть: 
• розуміти, як ключові цінності, переконання та поведінка 

в академічному і професійному середовищі України 
відрізняються при порівнянні однієї культури з іншими 
(міжнародні, національні, інституційні особливості); 

• розуміти різні корпоративні культури в конкретних 
професійних контекстах і те, яким чином вони 
співвідносяться одна з одною;  

• застосовувати міжкультурне розуміння в процесі 
безпосереднього усного й писемного спілкування в 
академічному й професійному середовищі; 

• належним чином поводитися й реагувати в типових 
світських, академічних і професійних ситуаціях 
повсякденного життя, а також знати правила взаємодії 
між людьми в таких ситуаціях (розпізнавання 
відповідних жестів, спілкування очима, усвідомлення 
значення фізичної дистанції та розуміння жестикуляції в 
кожній з таких ситуацій [303, с. 10]. 
Це означає, що випускник будь-якого факультету 

університету, перебуваючи в країні виучуваної мови, може без 
мовних проблем улаштуватися в готелі, звернутись до лікаря 
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чи до фармацевта, обміняти валюту або подорожній чек у 
банку, скористатися громадським транспортом, картковим і 
монетним телефоном, викликати потрібну йому службу, 
зробити покупки в будь-якому магазині (а не тільки в 
інтернаціональних супермаркетах), поїсти в закладах 
громадського харчування тощо.  

Ідея інтеграції компонентів культури поведінки в 
навчання іноземної мови знаходить усе більший розвиток у 
сучасних дослідженнях. Виділяється культурологічний та 
соціокультурний компоненти навчання мови молодших 
школярів (Б.О.Лапідус, З.М.Никитенко, О.М.Осіянова, 
О.О.Коломінова, С.В.Роман та ін.). Велика увага приділяється 
залученню до іншомовної культури учнів середньої та старшої 
школи (Ю.І.Пассов, В.М.Плахотник, П.В.Сисоєв, Л.А.Сажко, 
Н.К.Скляренко та ін.), студентів-філологів (Н.М.Жилко, 
С.Ю.Ніколаєва, В.В.Сафонова, С.Г.Тер-Мінасова, Г.Д.Томахін 
та ін.). Необхідним компонентом у процесі оволодіння 
культурою є активність того, хто вивчає мову, який має не 
просто пасивно сприймати запропоновану інформацію, а й 
навчитися самому знаходити її, виконуючи конкретні творчі 
завдання (Л.С.Інякіна, М.О.Фаєнова), причому необхідною 
ланкою цього процесу виступає постійне співставлення реалій і 
норм іншомовної та рідної культури й мови (Г.В.Біла). 

У роботах В.В.Сафонової [316-318] зроблено спробу 
філософського обгрунтування соціокультурного підходу до 
навчання ІМ. В.П.Фурманова  [380] досліджує теорію й 
практику його реалізації в процесі навчання у вищій школі. В 
основі ідеї соціокультурного підходу до навчання мови лежить 
розуміння комунікації як міжкультурного спілкування, при 
якому мова йде не тільки й не стільки про глибокі 
систематизовані знання культури країни, скільки про розробку 
принципово нового підходу до організації навчання іноземної 
мови в цілому (І.І.Лейфа [225], В.В.Сафонова [317], П.В.Сисоєв 
[349, 350]). 

Незважаючи на відмінність у підходах, необхідність 
ознайомлення студентів з культурою країни, мова якої 
вивчається, з її історією й сучасним життям у процесі навчання 
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іноземної мови вважається загальновизнаною. Але якщо раніше 
мова йшла про повідомлення студентам певної суми знань і 
формування в них відповідних мовних навичок і вмінь, то зараз 
більшість учених визнають це недостатнім для продуктивного 
функціонування випускника вищої школи в міжкультурному 
середовищі. Таким чином, визнається необхідність корекції 
мети навчання іноземних мов, яка, в свою чергу, вимагає змін у 
змісті та методах навчання: все це в сучасних умовах має 
носити соціокультурний характер. 

Аналіз процесу навчання іноземних мов з 
соціокультурних позицій свідчить, що багато авторів 
відмічають необхідність формування у тих, хто вивчає 
іноземну мову, відповідних компетенцій чи компетентності 
(М.В.Булигіна [57], Н.Б.Ішханян [149], Л.А.Левчук, І.І.Лейфа 
[225], В.В.Сафонова [316-318], Л.Б.Якушкіна [401] та ін.). 
Вченими розглядаються поняття: “комунікативно-
інтелектуальна компетенція”, “лін-гвістична компетенція”, 
“комунікативна компетентність”, “лінгвосоціокультурна 
компетенція”, “культурологічна компетенція”, “інтеркультурна 
компетенція” та “соціокультурна компетенція”. 

Комунікативно-інтелектуальна компетенція трактується 
(Л.Б.Якушкіна та ін.) як ієрархічне, багаторівневе, 
поліструктурне утворення, яке грунтується на складному 
механізмі породження й сприйняття мовномисленнєвої дії 
[401]. 

Лінгвістична компетенція розглядається (В.В.Сафонова, 
П.В.Сисоєв) як здатність розуміти (продукувати) необмежену 
кількість правильних у мовному відношенні речень за 
допомогою засвоєних мовних знаків і способів їх з’єднання, в 
той час як комунікативна компетентність розуміється як 
здатність спілкуватись усно чи письмово з носіями конкретної 
мови в реальній життєвій ситуації  [317; 350]. 

Культурологічна компетенція розцінюється М.В.Були-
гіною [57], Н.О.Саєнко [315] та ін. як здатність і готовність до 
діалогу культур, що грунтується на комплексі засвоєних 
лінгвістичних знань, умінь та навичок з іноземної мови, 
знаннях сучасної соціокультурної системи країни, мова якої 
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вивчається, а також історичних умов, що впливали на її 
становлення; країнознавчих знань і вмінь здійснювати 
зіставний аналіз рідної та іншомовної культури. Виходячи з 
того, що основним завданням гуманізації вищої освіти є 
долучення до культури народу, освіта розглядається як 
складний і багатоаспектний процес особистісного засвоєння 
духовних цінностей, накопичених людством в ході історії, 
включаючи в цей процес іноземну мову як джерело 
культурологічно цінної інформації та засіб міжкультурного 
спілкування. 

Лінгвосоціокультурна компетенція (ЛСКК) в навчанні 
іноземної мови розцінюється спеціалістами (Н.Б.Ішханян [149], 
Г.Д.Томахін [363-366], М.А.Кирилюк) як особливий вид 
компетенції, що визначається як здатність і готовність індивіда 
здійснювати адекватну міжкультурну комунікацію; 
формування ЛСКК в такій якості виступає самостійною метою 
навчання іноземної мови. Включення ЛСКК в цілі навчання 
вимагає розширення предметного змісту навчання іноземної 
мови за рахунок включення в нього аутентичних матеріалів з 
соціокультурним потенціалом, які мають репрезентувати 
функціональну модель лінгвосоціокультурної спільноти країни, 
мова якої вивчається. Формування ЛСКК передбачає засвоєння 
тими, хто вчиться, лінгвосоціокультурної інформації за 
допомогою комплексу завдань і вправ. 

У 90-ті роки минулого століття (публікації 1991, 1992, 
1996) В.В.Сафонова розробляє основи соціокультурного 
підходу до навчання мов міжнародного спілкування. Під 
соціокультурним підходом мається на увазі “один із 
культурознавчих підходів у навчанні іноземної мови, 
орієнтований на навчання міжкультурного іншомовного 
спілкування в контексті соціально-педагогічних домінант 
педагогіки громадянського миру і згоди, педагогіки, що 
акумулює ідеї загальнопланетарного глобалізму, гуманізації, 
культурознавчої соціологізації й екологізації цілей і змісту 
навчання іноземних мов” [317, с. 62]. Цей підхід, основною 
спрямованістю якого виступають зміни дидактичного й 
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тематичного наповнення вивчення іноземної мови, дозволив 
значно розширити рамки навчання культури. 

Мета дослідження В.В.Сафонової [316] – розробка 
теоретичної моделі соціокультурної освіти у вищій школі при 
вивченні мов міжнародного спілкування як спеціальності. 
Автор використовує поняття соціокультурної компетенції, 
розглядаючи його як частину структури іншомовної 
компетенції студентів мовних вищих навчальних закладів. СКК 
досліджується з орієнтацією на суспільно-політичну, 
соціально-педагогічну та професійну сфери спілкування 

Міжкультурне іншомовне спілкування 
(комунікативна компетенція) 

Мовленнєва 
та мовна 

компетенції 

Письмо 

Соціокультурна 
та соціолінгвістична 

компетенція 

Стратегічна 
компетенція 

Дискурсивна 
компетенція 

Аудіювання Лексика 

Фонетика 

Орфографія 

Читання 

Граматика Говоріння 

Рис. 1.1 

Зважаючи на те, що національно-специфічні компоненти 
культури створюють проблеми при міжкультурній комунікації, 
в роботі С.Г.Тер-Мінасової виділені ті компоненти культури, 
які слід ураховувати саме при навчанні іноземних мов: 
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• традиції (чи сталі елементи культури), а також звичаї (які 
визначаються як традиції у “соціонормативній” сфері 
культури) і обряди (які виконують функцію несвідомого 
прилучення до нормативних вимог, що домінують у 
даній системі); 

• побутова культура, тісно пов’язана з традиціями, саме 
тому її часто називають традиційно-побутовою; 

• повсякденна поведінка (звички представників певної 
культури, зведені в норми поведінки), а також пов’язані з 
нею мімічний і пантомімічний (кінетичний) коди, що 
використовуються носіями певної лінгвокультурної 
спільноти; 

• “національні картини світу”, що відображають специфіку 
сприйняття оточуючого світу, національні особливості 
мислення представників тієї чи іншої культури; 

• художня культура, яка відображає культурні традиції 
того чи іншого етносу [359, с. 28-29]. 
Дослідження В.М.Топалової [368], присвячене 

формуванню СКК студентів технічного вищого навчального 
закладу (Київ, 1998 р.), спирається на стару Типову програму з 
англійської мови для немовних спеціальностей вузів (1986 р.), 
але виконане з позицій гуманізації вищої освіти в технічних 
ВНЗ. Процес навчання іноземних мов у технічному закладі 
спрямовується на формування у студентів професійно-
орієнтованих мовленнєвих умінь і, на думку В.М.Топалової, 
повинен сприяти підвищенню їх комунікативної компетенції та 
загальнокультурного рівня. Важливим питанням, що визначило 
напрям даної роботи, є вимоги до випускників технічних ВНЗ 
щодо їхніх комунікативних умінь у процесі іншомовного 
спілкування. Це стосується загального соціокультурного 
розвитку особистості.  

Дослідницька концепція В.М.Топалової “зумовлює 
визнання навчання соціокультурного компонента англійської 
мови як однієї з умов формування загальної комунікативної 
компетенції студентів технічного вузу” [368, с. 1]. У 
дослідженні представлено методику формування рівня 
розвинутої СКК студентів технічного ВНЗ, в якій виділено 
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структурні елементи соціокультурного компонента англійської 
мови та основні одиниці навчання; визначено критерії для 
відбору навчального матеріалу соціокультурного спрямування 
для курсу навчання на основі створення соціокультурного 
тесту. Об’єктами тестування виділено знання (географічних 
параметрів, вкладу країни в світову культуру, способу життя, 
відмінностей в системі етикету, зовнішніх культурних 
відмінностей, культурних цінностей народу – носія мови); при 
цьому автор зовсім не торкається навичок комунікативної 
поведінки навіть у стандартних ситуаціях. Можливо, в час 
написання роботи у студентів було менше шансів скористатися 
сформованими навичками адекватної мовної поведінки, 
перебуваючи в країні, мова якої вивчається, чи спілкуючись із 
носіями іншої культури і мови. Зараз ситуація з використанням 
іноземної мови настільки змінилась і продовжує змінюватись, 
що практично кожен студент має змогу поїхати на роботу чи 
навчання в країну, мова якої вивчається: все більшої 
популярності серед студентів-нефілологів набуває програма 
“Work and Travel USA” (“Працюй і мандруй Сполученими 
Штатами”), проходження сільськогосподарської практики на 
полях і фермах Великобританії (для студентів аграрного 
університету), участь студентів у міжнародних програмах 
обміну тощо. 

Автором  (Топаловою В.М.) також розроблено систему 
вправ для навчання основних елементів СК компонента 
англійської мови. 

Водночас у роботі В.М.Топалової не простежується будь-
який зв’язок формування іншомовної СКК студентів з їхньою 
фаховою спеціалізацією; не визначено загальнопедагогічні 
засади формування СКК студентів у навчально-виховному 
процесі; не приділено уваги формуванню навичок 
комунікативної поведінки у повсякденному, професійному та 
академічному спілкуванні. 

З часу проведення даного дослідження пройшло вісім 
років, упродовж яких відбулися значні зміни в реальному житті 
нашої країни, що знайшло відображення в наукових розробках 
вітчизняних учених та сприяло формуванню нового ставлення 
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до вивчення іноземної мови та рівнів володіння нею. До таких 
змін нами віднесено:  
1. Визнання англійської мови мовою міжнародного 

спілкування на початку нового тисячоліття. 
2. Швидку зміну ставлення до вивчення іноземної мови на 

всіх етапах навчання (в початковій, середній та вищій 
школі): як наслідок, у всіх школах України започатковано 
навчання іноземної мови, починаючи з другого класу. 
Для забезпечення цього процесу вченими і провідними 
методистами було створено нову Програму для 
загальноосвітніх навчальних закладів (за редакцією 
П.О.Беха, 2001 р.), у якій значну увагу приділено саме 
формуванню СКК як невід’ємної та самостійної 
складової загальної комунікативної компетенції того, хто 
вчиться. 

3. Україна долучилась до Загальноєвропейських Реко-
мендацій з мовної освіти (2001 р.), які покладено в осно-
ву створення програм з іноземної мови для студентів 
мовних та немовних спеціальностей. У цьому документі 
надані рівні володіння англійською мовою для різних по-
треб та дескриптори до них. Введення цих рівнів в 
українську практику викладання й вивчення англійської 
мови має підняти якість вивчення та навчання мов і зро-
бити оцінювання рівня володіння мовою прозорим і та-
ким, що визнається у широкому європейському форматі. 

4. Провідним документом, яким послуговуються сьогодні 
викладачі на факультетському рівні університетів для 
написання робочих програм різних спеціалізацій 
нефілологічного напрямку, стала Програма з англійської 
мови для професійного спілкування, створена колекти-
вом 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) 
[303].  

5. Програма АМПС (Англійська мова для професійного 
спілкування) дозволяє розробляти навчальні модулі, що 
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відповідатимуть вимогам національної кредитно-
модульної системи, яку було запроваджено у вищій освіті 
як передумову для приєднання України до Болонського 
процесу. 
Все 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 знання-
центристського навчання до культуро-відповідного, оскільки в 
реальному спілкуванні комуніканти швидше готові вибачити 
один одному недоліки у користуванні мовою, ніж незнання 
соціокультурних особливостей, норм комунікативної 
поведінки, правил етикету тощо.  

У 2000 році М.Г.Корочкіна (Таганрог) розробила курс 
англійської мови для технічного університету на основі 
етнографічного підходу [200]. За М.Г.Корочкіною, навчання 
рідної культури та культури країни, мова якої вивчається, 
будується на базі культурознавчо-маркірованих текстів, за яки-
ми дається низка контрастивно-порівняльних завдань. На нашу 
думку, такі завдання не завжди сприяють формуванню у 
студентів позитивного ставлення до рідної культури й мови, 
оскільки зосередження уваги студентів на контрастивно-
порівняльних завданнях наразі виступає інструментом не впро-
вадження діалогу культур, а швидше їх протиставлення. 

У дослідженні М.В.Боліної (Челябінськ, 2000) 
розроблено педагогічні умови формування соціокультурної 
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови, до яких 
автором віднесено:  
• забезпечення особистісно-розвиваючого характеру 

навчального процесу на основі ідей міжкультурної 
комунікації, тобто в дусі міжнаціонального 
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взаєморозуміння й терплячості, поваги до своєї й чужої 
культури; 

• організацію стосунків “викладач – студент”, “викладач –
група студентів” “студент – студент”, “студент – група 
студентів” на принципах взаєморозуміння й 
співробітництва; 

• використання оптимального поєднання форм, методів і 
засобів у навчальній, квазіпрофесійній та навчально-
професійній діяльності [51]. 
Автор також звертає увагу на тенденцію до 

взаємопроникнення і взаємозалежності діяльності викладача і 
студента, на кардинальну зміну їхніх позицій у вищій школі. З 
боку викладача це відображається в заміні численних форм 
пред’явлення інформації на діалогічні форми спілкування. З 
боку студента – це підвищення рівня самостійності, надання 
йому можливості вибору змісту, форм, методів, нових 
педагогічних технологій опанування іноземної мови. На думку 
М.В.Боліної, найефективнішим є використання так званого 
“зворотного навчання”, що походить від зворотного зв’язку, 
коли процес формування СКК будується на основі запитів 
майбутніх фахівців. 

Однак, оскільки дисертаційна робота М.В.Боліної 
стосується формування СКК майбутніх учителів англійської 
мови, то слід зауважити, що вони, на відміну від студентів 
нефілологічних спеціальностей, мають сформовану, гостро ви-
ражену внутрішню мотивацію до вивчення іноземної мови в 
цілому та до її соціокультурного компонента зокрема. Це зу-
мовлено їхньою майбутньою професією: студенти-філологи 
розуміють, що без соціокультурних знань та навичок 
комунікативної поведінки їм буде складно досягти 
професійних успіхів у роботі вчителя іноземної мови. 

Студенти ж нефілологічних спеціальностей не мають так 
явно вираженої мотивації до розширення власної іншомовної 
СКК в силу того, що багато з них розуміють, що, можливо, 
впродовж усього життя вони навряд чи матимуть змогу скори-
статися своєю компетенцією на практиці. Як зазначає 
П.В.Сисоєв, “потенційна відсутність попиту на іноземну мову є 
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основною причиною низької мотивації її вивчення” [350, 
c. 132]. Це ускладнює завдання викладача: він повинен 
постійно дбати про те, як підтримувати інтерес студентів до 
вивчення іноземної мови та опанування її соціокультурним 
компонентом. На нашу думку, найкращим шляхом до утриман-
ня позитивного ставлення студентів до вивчення іноземної мови      
та розширення власної іншомовної СКК є поєднання процесу 
навчання іноземної мови з фаховою підготовкою майбутніх 
спеціалістів, тобто  навчання професійно спрямованої ІМ з опо-
рою на її соціокультурний компонент, починаючи з першого 
курсу. 

Водночас ми поділяємо думку М.В.Боліної відносно того, 
що якщо в навчально-виховному процесі не відбувається 
цілеспрямованого формування СКК, така компетенція 
формується стихійно й неповною мірою. У такому стихійному 
процесі часто має місце формування негативних стереотипів у 
сприйнятті носіїв чужої мови та культури. З метою запобігання 
цьому процес формування іншомовної СКК повинен бути сис-
темним, цілеспрямованим, керованим і відповідно оціненим. 

Дослідження Л.Д.Літвінової (2003 р.) порушує питання 
формування СКК в учнів педагогічних класів [229]. У 
результаті проведеної експериментальної роботи автор дійшла 
висновку, що “умовою успішного формування СКК в учнів 
педагогічних класів є врахування структурного й компонентно-
го складу СКК у процесі навчання“ [229, с. 5]. У роботі описана 
структура СКК, виділено ієрархічну залежність чотирьох видів 
СКК (соціолінгвістичної, лінгвокраїнознавчої, культурознавчої 
та загальнокультурної компетенцій), обгрунтовано ступеневий 
підхід до її формування. На думку Л.Д.Літвінової, згідно з 
принципом урахування єдності змістовної і процесуальної 
сторін навчання соціокультурна компетенція формується як 
досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до 
даної діяльності, до партнерів по комунікації в процесі 
оволодіння іноземною мовою. До педагогічних умов, які мають 
сприяти формуванню СКК учнів педагогічних класів, автором 
віднесено ”систематично, цілеспрямовано, навмисно створені 
на уроці проблемні ситуації. Основним способом їх створення 
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стають особливі методичні конструкції – проблемні 
задачі” [229, с. 13], видам і формам яких присвячено цілий 
розділ дисертації.  

У нашому дослідженні ми включаємо до складу 
комунікативної компетенції мовну, мовленнєву й 
соціокультурну компетенції і визначаємо мовний компонент як 
рівень володіння мовними знаннями й навичками, необхідними 
для лінгвістично коректної інтерпретації іншомовного 
мовлення. Мовленнєву компетенцію ми визначаємо як 
комплекс мовленнєвих навичок, умінь і знань основ 
іншомовної комунікації, а також здатності будувати мовлення 
іноземною мовою в залежності від різноманітних 
функціональних факторів спілкування, що особливо важливо 
для студентів нефілологічних спеціальностей, для яких сфери 
професійного спілкування надто відрізняються від кола 
професійних інтересів майбутніх учителів іноземних мов.  

Соціокультурна компетенція студентів нефілологічних 
спеціальностей має бути представлена загальнокультурною, 
лінгвокраїнознавчою та країнознавчою складовими. 
Загальнокультурна компетенція передбачає наявність у 
випускника вищої школи уявлень про національну психологію 
та досягнення  матеріальної й духовної культури народу, мова 
якого вивчається. Країнознавча компетенція виступає як 
комплекс  країнознавчих знань, умінь та навичок, якісне 
оволодіння якими дозволить майбутньому спеціалісту:  
• розпредметити понятійний зміст номінативних одиниць у 

національно-культурних пластах лексики, фразеології й 
афористики;  

• правильно використовувати країнознавчо маркіровані 
мовні одиниці в мовленні;  

• коректно інтерпретувати країнознавчу інформацію;  
• використовувати релевантну фонову інформацію для 

соціокультурного тлумачення країнознавчих неологізмів;  
• здійснювати лігнгвокраїнознавчий аналіз текстового 

матеріалу в сфері професійного спілкування. 
Ми також вважаємо необхідним включити в структуру 

комунікативної компетенції навчальну компетенцію, яка, крім 



56 

елементарних навичок роботи з навчальними й довідковими 
матеріалами, включає в себе володіння технологією й 
практичними навичками роботи з текстами культурологічного 
та соціального спрямування.  

Узагальнюючи педагогічні дослідження, які стосуються 
формування соціокультурної компетенції різних категорій тих, 
хто вивчає ІМ, слід визнати, що, незважаючи на постійно 
зростаючий інтерес до соціокультурного аспекта освіти, ця 
проблема в рамках професійно-творчої підготовки майбутніх 
спеціалістів нефілологічного профілю розроблена недостатньо, 
оскільки не існує єдиної думки щодо структури 
соціокультурного компонента в навчанні іноземної мови за 
професійним спрямуванням, недостатньо розроблено шляхи й 
педагогічні умови формування СКК студентів нефілологічних 
спеціальностей.  

Незважаючи на багатоманітність термінів, якими 
послуговуються вчені, більшість дослідників розглядають 
соціокультурну (разом з культурологічною, інтеркультурною, 
лінгвосоціокультурною тощо) компетенцію як здатність і 
готовність того, хто вивчає мову, здійснювати 
міжкультурну комунікацію засобами іноземної мови. 

Підсумовуючи викладене в цьому підрозділі, можна 
зробити висновки:  
1. У науковій літературі достатньо розроблені проблеми 

співвідношення культури й освіти; в психолого-
педагогічній літературі активно дискутуються проблеми 
мовної підготовки випускника вищої школи, але при 
цьому недостатня увага приділяється питанням 
формування соціокультурної компетенції студентів 
нефілологічних спеціальностей. 

2. Понятійний апарат дослідження проблеми 
соціокультурної підготовки випускників немовних 
факультетів має полінауковий характер і включає в себе 
поняття не тільки педагогіки як науки про освіту й 
виховання, а й філософії, психології, культурології, 
соціології та ключові поняття інших гуманітарних наук. 



57 

3. У нашому дослідженні ми розглядаємо іншомовну 
соціокультурну компетенцію як основу для розвитку 
професійної компетентності майбутнього спеціаліста. 

4. Базове поняття “іншомовна соціокультурна компетенція” 
ми визначаємо так: іншомовна соціокультурна 
компетенція студента нефілологічної спеціальності – 
це його здатність мобілізувати знання, вміння та 
навички, надбані в процесі вивчення іноземної мови, 
для пошуку, обробки й використання соціокультурної 
інформації в конкретній ситуації для вирішення 
конкретних професійних проблем у процесі 
міжкультурного спілкування


