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1.2. Педагогічні та лінгвістичні 
аспекти 

соціокультурної компетенції з іноземної 
мови 

 
Нові соціально-економічні, культурні й політичні реалії в 

Україні і в цілому світі, вплив технологічних досягнень 
цивілізації та розширення міжнародних зв’язків вимагають 
переосмислення ролі, функцій та значення іноземних мов у 
формуванні здібності молодої людини жити й працювати в 
полікультурному середовищі. Тому у процесі формування 
іншомовної комунікативної компетенції поряд з мовною та 
мовленнєвою особливого значення набуває соціокультурна 
компетенція, яка складається з загальнокультурних, 
країнознавчих та лінгвокраїнознавчих знань і навичок 
спілкування. 

Для того, щоб здобуті в процесі навчання іноземної мови 
студентів нефілологічних спеціальностей країнознавчі 
(історичні події, географічні дані, економічний розвиток, 
політичний устрій, соціальні інститути, культура тощо) та 
лінгвокраїнознавчі (володіння особливостями мовленнєвої та 
немовленнєвої поведінки носіїв мови) знання 
супроводжувалися сформованими навичками іншомовного 
спілкування, необхідно поєднати мовну обізнаність (структура 
іноземної мови, її схожість та розбіжності з рідною мовою, 
усвідомлення мовних реалій, лексичний запас, сформовані 
фонетичні навички) з практичним володінням певними 
нормами комунікативної поведінки у відповідних життєвих 
ситуаціях. Цю проблему має вирішити запровадження в 
навчальний процес нових технологій формування всіх 
складових комунікативної компетенції: мовної, мовленнєвої та 
соціокультурної, що передбачає оволодіння іншомовним 
спілкуванням, зумовленим особливостями самого предмета і 
шляхами оволодіння ним.  
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У науковій літературі досить детально описано зв’язок 
методики навчання іноземних мов у середніх навчальних закла-
дах з педагогікою та лінгвістикою [250 с. 23,35]. В той же час 
урахування лінгвістичних та педагогічних аспектів у 
формуванні соціокультурної компетенції на етапі вивчення мо-
ви для професійного спілкування потребує додаткових 
досліджень у зв’язку з бурхливим розвитком міжнародних 
стосунків, залученням все більшої кількості людей до 
міжнародної співпраці та змінами в самій мові.  

У методиці навчання іноземних мов дані лінгвістики без-
посередньо використовуються при розв’язанні проблем, що 
стосуються цілей навчання та змісту навчального матеріалу. На 
думку вітчизняних вчених (С.Ю.Ніколаєва, Н.К.Скляренко, 
Н.О.Бражник, Е.Г.Хоменко), істотною умовою, що сприяє 
засвоєнню знань з теорії мовленнєвої діяльності, є усвідомлене 
сприйняття мовленнєвої діяльності як процесу і результату, як 
структурного елемента будь-якої людської дії, що включає 
певні етапи, сам процес реалізації дій, контроль за якістю і ре-
зультатом. Є.М.Верещагін та В.Г.Костомаров [73] звертають 
увагу на те, що виходячи з формулювання цілей навчання 
лінгвокраїнознавчого матеріалу як навчання мовленнєвої 
діяльності іноземною мовою на основі країнознавчих знань, 
необхідно враховувати, що мовлення неможливе без мови, а 
мова реалізується лише у мовленні. Тому реалізація 
мовленнєвої мети навчання передбачає знання мовних засобів, 
необхідних і достатніх для спілкування. В цілях навчання ІМ  
знаходить своє відображення факт існування мови у двох 
матеріальних функціональних формах – звуковій та графічній, 
які утворюють два види мовлення: усний та писемний. В них 
використовуються різні мовні засоби, що належать до однієї 
національної мови.  

Психолінгвісти виділяють два типи особистості – 
комунікативний та некомунікативний. У межах кому-
нікативного типу відокремлюють комунікативно-активний 
(найздібніші до вивчення іноземної мови студенти) та 
комунікативно-реактивний тип. У межах некомунікативного 
типу виділяють комунікативно-ініційований та комунікативно-
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пасивний типи (найменш здібні до вивчення ІМ студенти). 
Диференційована допомога студентам, що представляють 
комунікативно-проблемні типи, є гарантом усунення труднощів 
у досягненні потрібного рівня мовленнєвої компетентності.  

Створення педагогічних умов для розвитку потреб, 
мотивів та мети навчальної діяльності є ознакою психологічно 
обґрунтованого управління пізнавальної діяльності студентів. 
У практиці застосовуються різноманітні способи 
діагностування мотивів навчання – анкети, спостереження за 
студентами, співбесіди та ін. Як наука, так і практика 
засвідчують, що студенти схильні до самопізнання, до 
самоаналізу та до самовдосконалення, тому в них доцільно роз-
вивати інтелектуальну саморегуляцію, усвідомлене управління 
своїми діями, функціональними станами. Без професійного 
втручання педагога ці явища розвиваються стихійно, що супе-
речить управлінським функціям дидактичного процесу [111]. У 
зв’язку з цим навчальна діяльність студентів організується та-
ким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії з 
мовленнєвим матеріалом для вирішення комунікативних зав-
дань, спрямованих на досягнення цілей та намірів спілкування 
[388, с. 162-164]. 

Педагогічний вплив навчально-виховного процесу на 
особистість студента не обмежується тільки навчанням, якому 
зазвичай приділяється достатньо уваги з боку науковців, 
адміністрації вищих навчальних закладів та майбутніх 
роботодавців; не менш важливою є виховна складова цього 
процесу. Багато викладачів вважають, що не варто витрачати 
час на виховання майже дорослої людини: студент на момент 
його вступу до університету вже має власну сформовану шкалу 
цінностей, пріоритетів, ставлень до оточуючого життя, навчан-
ня тощо. 

На нашу думку, саме соціокультурний компонент 
іноземної мови створює найкращі умови для виховання у 
студентів не тільки визнання розбіжностей у своїй і чужих 
культурах та поважного ставлення до них, але й допомагає роз-
будити почуття гордості за свою країну, народ, культуру.  
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Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань 
дослідження національних мов свідчить, що протягом тривало-
го часу національні мови ототожнювались тільки з поняттям 
“писемна мова”, і лише в середині ХХ століття науковці 
(H.Palmer [480], М. West [506], Б.Г.Ананьєв [12], М.І.Жинкін 
[156]) приділили увагу усному мовленню в його первинній 
формі, в якій воно звучить у ситуаціях безпосереднього 
спілкування. Звернення лінгвістів до усномовленнєвої 
комунікації зумовлено розповсюдженням та удосконаленням 
радіо і телебачення, які продемонстрували велику силу 
“живого слова”. Прихильники аудіолінгвального методу, який 
виник у середині ХХ століття, розглядають мову, слідом за 
Е.Сепіром та Л.Блумфільдом, як засіб усної комунікації і вва-
жають, що незалежно від кінцевої мети основою навчання має 
бути усне мовлення. Кінець минулого століття був 
зорієнований на комунікацію як мету навчання іноземної мови. 
Постановці комунікативної мети і можливості її реалізації знач-
ною мірою сприяли результати лінгвістичних досліджень, зок-
рема мовних функцій, функціональних стилів мовлення, їх 
співвідношення з усною та письмовою формами літературної 
мови, функціонально-стилістичної співвіднесеності мовних 
засобів, які обслуговують певні сфери спілкування, невербаль-
них засобів тощо. Лінгвістичну основу широко розповсюдже-
ного зараз комунікативного методу навчання ІМ складає 
переорієнтація з форми на функцію, з лінгвістичної 
компетенції на комунікативну, з мовної правильності на 
спонтанність мовлення. 

Найвагоміший внесок лінгвістики відчувається у змісті 
навчання ІМ, насамперед, у відборі мовного навчального 
матеріалу як відповіді на питання “чого навчати?” Дихотомія 
мова-мовлення, їх співвідношення та функції, поняття системи 
мов, мовні структури та функції, мовні контакти, 
соціокультурні аспекти мови тощо – весь цей комплекс 
лінгвістичних проблем знаходить відображення в теорії і 
практиці відбору та організації змісту навчання ІМ. Мовний 
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мінімум для різних етапів навчання не може бути відібраний 
без урахування співвідношення мови та мовлення.  

Відомо, що словниковий запас мови як сукупність вер-
бальних засобів мовленнєвого спілкування дуже великий за 
обсягом, і завдання лінгвістики – виробити принципи відбору 
іншомовної лексики, елементів мовних систем морфологічного, 
синтаксичного та фонетичного рівнів. Водночас лінгвістика 
виступає джерелом даних про те, як реалізується система мови 
у мовленні, підпорядковуючись правилам норми як фактичного 
регулятора зв’язності мовних одиниць даної системи, вимови 
та граматичних структур. 

Вагомий внесок у висвітлення лінгвістичного аспекту 
іншомовної соціокультурної компетенції вносить нова Програ-
ма з англійської мови для професійного спілкування (К.: 
Ленвіт, 2005). Зміст Програми з англійської мови для 
професійного спілкування [303] спрямований на формування 
професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як 
мовна поведінка, що є специфічною для академічного і 
професійного середовища. Мовна поведінка вимагає набуття 
лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних 
знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, 
необхідних для виконання завдань, пов’язаних з навчанням та 
роботою. Розвиток комунікативної компетенції відбувається 
відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних 
знань та попереднього досвіду і здійснюється в межах ситуа-
тивного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.  

Мовленнєві вміння (говорити, слухати, читати й писати) 
як важливий складник лінгвістичної компетенції включені до 
загальних цілей навчання АМПС і розвиваються в інтегрований 
спосіб. Вони визначаються й інтегруються відповідно до 
мовної поведінки, яка є специфічною для сфер і ситуацій, що 
відповідають різним видам діяльності. 

Лінгвістична компетенція як знання та вміння використо-
вувати мовні одиниці складається з лексичної, граматичної, 
семантичної, фонологічної, орфографічної та орфоепічної 
компетенцій. 
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Лексична компетенція складається з лексичних та грама-
тичних елементів. На вибір лексичних елементів впливають 
академічні та/або професійні сфери і ситуації, в яких вони ма-
ють вживатися. 

Граматична компетенція як знання та вміння користува-
тися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний 
механізм виконання комунікативних завдань у рамках даної 
ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання 
комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним 
з навчанням і спеціалізацією.  

Семантична компетенція, яка передбачає здатність сту-
дента усвідомлювати й контролювати організацію змісту, 
інтегрується у розвиток мовленнєвої комунікативної 
компетенції, оскільки питання змісту посідають центральне 
місце в комунікації. Відношення слова до його загального кон-
тексту, внутрішньолексичні зв’язки, значення граматичних 
елементів, категорій, структур та процесів, такі логічні зв’язки 
як наслідковість, пресупозиція, імплікативність мають велике 
значення в розумінні та продукуванні дискурсу. 

Фонологічна, орфографічна та орфоепічна компетенції 
формуються настільки, наскільки це необхідно для усної та 
письмової комунікації в рамках академічного й професійного 
середовища. 

Лінгвістичний аспект навчання англійської мови тісно 
пов’язаний з використанням англійської мови для  
міжкультурного спілкування. Згідно зі Стратегією навчання 
іноземних мов в Україні, запропонованою Інститутом філології 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
комунікативна здатність людини поряд з мовною, 
мовленнєвою, дискурсивною та стратегічною компетенціями 
грунтується також на соціокультурній та соціолінгвістичній 
компетенції: маються на увазі  “знання, уміння використовува-
ти у спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні і 
соціолінгвістичні реалії” [215, с. 13].  

Відомо, що сучасна англійська мова характеризується 
швидкою адаптацією запозичень з інших мов. Гнучкість мови 
проявляється в інкорпорації не тільки тих лексичних одиниць, 
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що традиційно утворені від латинських чи давньогрецьких 
коренів, але й слів, донедавна далеких від стандартних сфер 
обігу англійської мови: мається на увазі вживання лексичних 
одиниць арабського та близькосхідного походження, які 
відтворюють реалії життя та цінності арабського світу: шахіди, 
інтефада, кебуц. Це збільшення кількості так званих 
“international words”, які зараз у перекладі українською мовою 
потребують окремого пояснення. Останнім часом увійшли в 
обіг та набувають поширення такі слова як моніторинг, екзіт-
пол (exit-poll – опитування виборців на виході з виборчої 
дільниці), піар (PR – “public relations” – зв’язки з 
громадськістю), медіація (mediation – посередництво у досудо-
вому вирішенні спірних питань), іміджмейкер та іміджологія, 
(CV) curriculum vitae – стислий виклад кар’єрних та особистих 
досягнень, освіти, службового становища), аплікаційна форма 
(application form – заява, запит), інаугурація (inauguration – про-
голошення вступу президента на посаду), люстрація (lustration 
– очищення), геймер – шанувальник комп’ютерних ігор 
(computer gamer), рейдерство (raid, raidering – силове захоплен-
ня чужого майна чи бізнесу) та багато інших. Більш того, 
нейтральні за своїм значенням слова часто набувають негатив-
ного смислу, використовуються для створення непривабливої 
характеристики опонентів чи дискредитації понять, наприклад: 
підступні іміджмейкери, чорний піар тощо. Від чіткого 
розуміння значення певних лексичних одиниць залежить їх 
правильне вживання в усній та письмовій формах ділової 
комунікації [125].  

У процесі вивчення англійської мови за професійним 
спрямуванням студенти зустрічають слова-неологізми, які вже 
використовуються на сторінках газет та професійної 
літератури, але ще не ввійшли у словники. Наприклад: слова 
glocalization = global + local (глокалізація; від злиття двох слів 
глобальний та локальний), stagflation = stagnation + inflation 
(стагфляція; від злиття слів стагнація та інфляція), comptroller 
= computer control (комп’ютерний контроль), Spanglish = 
Spanish + English (той, хто розмовляє іспанською та 
англійською мовами), calcuholic = calculator + holic (людина, 
що в розрахунках не може обійтись без калькулятора), 
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shopaholic (той, хто дуже любить ходити по магазинах), 
petroeconomics = petrol + economics (економіка, що залежить 
від запасів пального).  

Для студентів такі приклади цікаві ще й тим, що вони 
самі можуть здогадатись про їх значення; для викладача це 
можливість звернути увагу студента-нефілолога на будову мо-
ви, її гнучкість, функціональність та стислість. У 
педагогічному значенні така робота зі словом дуже важлива 
для утримання інтересу студентів до вивчення іноземної мови. 

Тому саме підвищена увага до лінгвістичного аспекту 
соціокультурної компетенції з ІМ має сприяти формуванню 
навичок правильного вживання нових лексичних одиниць у 
спонтанному мовленні. 

З точки зору педагогічної науки спонтанне мовлення 
розглядається як таке, що базується на сформованих навичках 
вживання певних мовних засобів у відповідних ситуаціях 
спілкування [326]. Спираючись на відмінність навчання 
іноземної мови від інших дисциплін, що полягає в оволодінні 
іншомовною мовленнєвою діяльністю, а не в накопиченні 
знань, теорія навчання та виховання як складові педагогіки слу-
жать основою для висвітлення педагогічного аспекту форму-
вання іншомовної соціокультурної компетенції. 

Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з 
мовної освіти [161] давно відомі дидактичні принципи навчан-
ня доповнено такими, зумовленими сучасною ситуацією на 
ринку освітніх послуг та праці, принципами:  
• інтернаціоналізм та плюрилінгвізм;  
• демократія та рівні права; 
• прозорість і гнучкість; 
• варіативність та інтеграція.  

Оскільки Рекомендації Ради Європи є документом 
міжнародної орієнтації, вони підтримують концепцію 
європейського громадянства, що створює для студентів 
надійний фундамент для навчання і відкриває перед ними 
міжнародні професійні можливості. Плюрилінгвальний підхід 
виокремлює той факт, що індивідуальний мовний досвід 
розширюється від рідної мови до мов інших народів. Студент 
розвиває комунікативну компетенцію на основі всіх знань та 
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досвіду користування різними мовами, а самі мови в цьому 
процесі є взаємопов’язаними і взаємодіють між собою. 

Виходячи з того, що всі мови і культури рівноправні, 
жодна мова чи культура не повинна зазнавати дискримінації. 
Навчання іноземної мови орієнтується на виховання інтересу 
до культур наших європейських сусідів, розвиток 
демократичного суспільства, формування відкритості, 
толерантності й поваги до несхожості й відмінностей. У більш 
широкому європейському контексті вивчення іноземних мов в 
українських університетах спрямоване не лише на розвиток 
прагматичної компетенції, але й враховує соціокультурний 
аспект спільноти, в якій будуть жити й працювати студенти – 
майбутні фахівці. Нова програма АМПС, створена на основі 
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, будує 
фундамент, на якому вищі навчальні заклади в нашій державі 
можуть організувати якісне вивчення іноземних мов і таким 
чином створити своїм студентам можливості для задоволення 
конкретних комунікативних потреб, необхідних у їхній 
професії. Сучасні дидактичні принципи викладання й вивчення 
мов у вищих навчальних закладах нефілологічного 
спрямування передбачають сприяння усвідомленню мовних 
міжкультурних особливостей паралельно з зосередженням 
уваги на розумінні, соціокультурному змісті, текстовому 
характері комунікації, які активізують і підтримують інтерес 
студентів до вивчення іноземної мови. 

Програма з англійської мови для професійного 
спілкування зміщує акцент зі знання мови як набору окремих 
елементів на поняття про мову як інтегровану систему умінь і 
знань. Така точка зору відображає зміну в педагогічній 
філософії, де навчання мови розглядається як диверсифікація 
мовної освіти. Вивчення мови, таким чином, виступає як 
набуття знань та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх 
взаємодії, як цього вимагають життєві ситуації згідно із 
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР, 
2001).   

Спрямованість на розвиток інтегрованих мовленнєвих 
умінь розрахована на те, що вона буде якомога краще 
узгоджена з цілями і змістом фахової підготовки студентів. 
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Навчання макроумінь має сенс лише тоді, коли ці вміння 
розглядаються в природному професійному контексті. 
Ринковий попит на такі вміння ілюструється зростаючою 
тенденцією до використання англійської мови як мови 
викладання професійних дисциплін. 

Відомо, що реалії життя в країнах, мова яких вивчається, 
часом значно відрізняються від наших. Оскільки більшість 
широко вживаних лексичних одиниць пов’язані саме з 
соціальною, повсякденною (менше з науковою чи 
вузькоспеціальною) сферою спілкування, їх активізація в 
мовленні забезпечує усвідомлення спільності і розбіжностей у 
стилях життя, системах цінностей, нормах комунікативної 
поведінки, етикеті народів, мова яких вивчається. Розуміння 
таких розбіжностей сприяє реалізації виховної функції 
навчання ІМ через виховання толерантного ставлення до чужої 
мови і культури, порушення стереотипів щодо носіїв мови, їх 
світосприйняття та звичок, сприяє подоланню 
культуроцентризму, прищепленню навичок вирішення спірних 
питань ненасильницьким шляхом та формуванню готовності до 
життя в полікультурному просторі. 

Отже, обгрунтувавши необхідність урахування 
лінгвістичного аспекту навчання ІМ в процесі формування 
соціокультурної компетенції, ми довели педагогічну доцільність 
опори на поєднання мовної обізнаності з практичним володінням 
мовленнєвою діяльністю на основі усвідомлення спільності і 
розбіжностей у мові та поведінці у відповідних ситуаціях 
спілкування. 

Проаналізувавши педагогічні та лінгвістичні аспекти 
соціокультурної  компетенції з іноземної мови, можна зробити 
висновки: 
1. Для того, щоб здобуті в процесі навчання іноземної мови 

студентів нефілологічних спеціальностей країнознавчі та 
лінгвокраїнознавчі знання супроводжувалися 
сформованими навичками іншомовного спілкування, 
необхідно поєднати мовну обізнаність (структура 
іноземної мови, її схожість та розбіжності з рідною 
мовою, усвідомлення мовних реалій, лексичний запас, 
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сформовані фонетичні навички) з практичним 
володінням певними нормами комунікативної поведінки 
у відповідних життєвих ситуаціях. Для цього необхідно 
розробити і запровадити в навчальний процес у вищій 
школі  спеціальну педагогічну технологію, метою якої 
було б поєднання знань студентів з формуванням 
практичних навичок використання отриманих знань у 
міжкультурному спілкуванні. 

2. Активізація в мовленні широко вживаних лексичних 
одиниць, пов’язаних з особливостями соціальної, 
повсякденної та професійної сфер спілкування, 
забезпечує усвідомлення спільності і розбіжностей у 
стилях життя, системах цінностей, нормах 
комунікативної поведінки, етикеті народів, мова яких 
вивчається. Нам видається педагогічно доцільним і 
виправданим загострення уваги студентів на 
лінгвістичних особливостях різних стилів мовлення, 
дотриманні норм комунікативної поведінки з 
урахуванням їх  відповідності конкретній ситуації, 
створенні спеціальних умов для тренування студентів у 
виборі адекватної манери спілкування тощо. 


