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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ І ПРАГМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 
 

Принципи формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей 

залишаються недостатньо вивченими, незважаючи на їх важливість для кваліфікації вчителя і викладача. Отже, 

подана стаття робить певний внесок у вирішення нагальної методичної проблеми, що забезпечує її актуальність. 

Основною метою статті є вироблення принципів формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності в 

процесі навчання студентів педагогічних ВНЗ іноземної мови. Формування соціолінгвістичної і прагматичної 

компетентності не може обмежуватися мовними вправами; формування соціолінгвістичної і прагматичної 

компетентності має базуватися на автентичному матеріалі; спостереження за процесом спілкування і його аналіз 

має бути невід’ємною частиною формування соціолінгвістичної і прагматичної компетентності; студенти мають 

регулярно залучатися до симуляції і здійснення спілкування іноземною мовою у різних ситуаціях і з різними людьми. 

Дотримання зазначених принципів покликано забезпечити повноцінний розвиток основних компонентів професійно-

комунікативної компетентності студентів педагогічних ВНЗ. 
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Постановка проблеми. Навчання іноземної 

мов є досить складним і багаторівневим проце-

сом. Його основна мета – формування у студен-

тів комунікативної компетентності, тобто низ-

ки знань, умінь і якостей, які зможуть дозволи-

ти їм вирішувати засобами іноземної мови зав-

дання реального життя. Якщо ми говоримо про 

студентів педагогічних спеціальностей, то тут 

процес навчання іноземної мови ускладню-

ється необхідністю розвивати в них професійні 

вміння і навички, окремою групою яких є вмін-

ня встановлювати ефективні соціальні стосун-

ки і правильно оцінювати ситуації спілкування. 

Отже, формування у студентів педагогічних 

університетів і інститутів соціолінгвістичної і 

прагматичної компетентності, які включають 

щойно зазначені вміння, є обов’язковою 

умовою для забезпечення у майбутніх учителів 

формування відповідної кваліфікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми. Питання формування соціолінгвістичної 

і прагматичної компетентності досить часто фігу-

рує в сучасних наукових роботах з методики нав-

чання іноземної мови [1-4]. Науковці аналізують і 

уточнюють поняття соціолінгвістичної і прагма-

тичної компетентності, особливості їх засвоєння, 

їх роль та місце у навчальному процесі з інозем-

ної мови. Мають місце окремі спроби розробити 

методику навчання соціолінгвістичної і прагма-

тичної компетентності, наприклад за допомогою 

використання комунікативних неузгодженостей [4]. 

Разом з тим, принципи формування соціолінг-

вістичної і прагматичної компетентності у сту-

дентів педагогічних спеціальностей залиша-

ються недостатньо вивченими, незважаючи на 

їх важливість для кваліфікації вчителя і 

викладача. Отже, подана стаття робить певний 

внесок у вирішення нагальної методичної 

проблеми, що забезпечує її актуальність. 

Основною метою статті є вироблення прин-

ципів формування соціолінгвістичної і прагма-

тичної компетентності в процесі навчання 

студентів педагогічних ВНЗ іноземної мови.  

Основні результати дослідження. Першим 

кроком до досягнення поставленої мети є уточ-

нення цільових понять. Отже, соціолінгвістична 

компетентність визначається як здатність розпізна-

вати і застосовувати культурно відповідні способи 

спілкування в усному та письмовому мовленні, 

що дозволяє учням і студентам робити коректний 

вибір щодо своєї мовної, прагматичної та іншої 

поведінки [3, 5]. Соціолінгвістична компетент-

ність тісно пов’язана з прагматичною компетент-

ністю, яка, в свою чергу, може бути описана як 

вивчення використання мови в контексті: як в 

лінгвістичному, так і в ситуативному [2; 4]. Таким 
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чином, можна узагальнити поняття соціолінгвіс-

тичної і прагматичної компетентності як здатність 

особи використовувати мову відповідно до ситу-

ації спілкування і соціальних ролей комунікантів.  

Щодо студентів педагогічних ВНЗ, то домі-

нуючим типом комунікативних ситуацій, в які 

вони мають бути залучені, – це ситуації профе-

сійно-педагогічного спілкування. Такі ситуації 

передбачають наступні дії з боку майбутнього 

вчителя: прояв ініціативи до спілкування, моти-

вування співрозмовника до спілкування, надан-

ня прикладів автентичного спілкування, вирі-

шення ускладнених стосунків засобами інозем-

ної мови. Для ефективної реалізації зазначених 

дій студентам факультетів іноземної філології 

недостатньо вивчати лінгвістичний компонент 

комунікації, їм необхідно сформувати більш 

глибоке усвідомлення сутності взаємодії, що 

здійснюється шляхом використання іноземної 

мови. Це завдання є досить складним, оскільки, 

на відміну від лінгвістичної компетентності, яка 

знаходиться на поверхні комунікації, соціо-

лінгвістична і прагматична компетентність прояв-

ляється приховано: у виборі комбінації слів, ін-

тонації, міміки, жестів, виразу обличчя, гучнос-

ті голосу, тощо. Отже, їх формування неможливо 

вмістити в систему вправ, аналогічних лінгвіс-

тичним, з тим, щоб в процесі їх виконання у сту-

дентів формувалися соціолінгвістичні і прагма-

тичні навички і вміння. Формування соціолінг-

вістичної і прагматичної компетентності може 

відбуватися лише як частина творчого процесу, 

який повністю базується на спостереженні, аналізі і 

продукуванні. 

Будь який аналіз починається з відбору мате-

ріалу, отже першим кроком для формування 

соціолінгвістичної і прагматичної компетент-

ності має стати спостереження за автентичним 

процесом спілкування англійською мовою. 

При цьому, матеріалом для спостереження ма-

ють бути як загальні комунікативні ситуації, 

так і ситуації спілкування в закордонних шко-

лах. Усвідомленість вчителя щодо організації 

загальних комунікативних ситуацій може доз-

волити йому стати прикладом автентичної 

комунікації при роботі з учнями над тією чи 

іншою комунікативною темою. Щодо викорис-

тання матеріалів, в яких можна спостерігати за 

стосунками в закордонних школах, то їх цін-

ність є очевидною, вони здатні сформувати 

професійно-педагогічні вміння, а саме: вміння 

дивитися на навчально-виховний процес з боку 

і розрізняти прийоми, які «працюють» і «не 

працюють» при роботі зі школярами, перей-

мати успішний досвід колег, аналізувати іншо-

мовне мовлення у ході спілкування між учите-

лями і учнями. Матеріалами для спостереження 

можуть бути автентичні фільми і серіали, доку-

ментальні фільми, you-tube відео, блоги і будь-

які інші Інтернет матеріали. Таке спостережен-

ня можна вважати пасивним, оскільки той, хто 

спостерігає, не може прийняти в ньому участь. 

Поряд із пасивним спостереженням студенти 

педагогічних ВНЗ мають бути залучені і до 

активного соціального спостереження, метою 

якого є навчання їх бути обережними при спіл-

куванні і уважно спостерігати за людьми та 

культурно доцільними і загальноприйнятими 

взаємодіями. З цією метою викладач може зап-

ропонувати певний перелік соціолінгвістичних 

подій та взаємодій і заохотити студентів до про-

ведення активного спостереження у публічній 

їдальні, кафетеріях, магазинах, бібліотеках, 

транспорті, тощо, з тим, щоб спостерігати 

поведінку іноземців і порівнювати її з комуні-

кативною поведінкою представників місцевої 

культури. Таким чином, можна забезпечити в 

учасників освітнього процесу формування усві-

домленості мовних та соціальних факторів, які 

відіграють вирішальну роль у взаємодії при 

використанні будь-якої мови чи культури. 

Наступним кроком має стати виокремлення 

рис спілкування, які супроводжують використан-

ня лінгвістичних засобів, таких як дистанція між 

співрозмовниками, зоровий контакт, жестикуля-

ція, гучність і міміка. Окремою рисою, на яку слід 

звертати увагу, є використання інтонації в інозем-

ній мові. Вважається, що носії мови готові «про-

бачати» іноземцям помилки у вимові звуків, але 

вони ніколи «не пробачають» помилки в інтона-

ції. Мається на увазі те, що інтонація будь-якого 

мовлення виражає ставлення мовця до предмету 

розмови і/або до співрозмовника, і якщо вона не 

відповідає ситуації спілкування, цей факт не 

асоціюється у носія мови з вимовною помилкою, 

яка робиться через недостатню розвиненість фо-

нетичних навичок іноземця, а створює враження, 

що мовець навмисно використовує грубий тон. 

Отже, спостереження за ситуаціями спілкування 

має «озброїти» студентів арсеналом характерис-

тик того чи іншого комунікативного акту, які, як 

правило, супроводжують використання певних 

лінгвістичних засобів. 

Маючи такий арсенал, студенти отримують 
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можливість переходити на рівень творчості і 

продукувати власні комунікативні ситуації, які 

здатні вирішувати певні завдання, а не є лише 

процесом використання мовних засобів заради 

мовних засобів.  

Висновки та пропозиції. Говорячи про 

принципи формування соціолінгвістичної і 

прагматичної компетентності, слід зазначити 

наступне: 

- формування соціолінгвістичної і 

прагматичної компетентності не може 

обмежуватися мовними вправами; 

- формування соціолінгвістичної і 

прагматичної компетентності має базуватися 

на автентичному матеріалі; 

- спостереження за процесом спілкування і 

його аналіз має бути невід’ємною частиною 

формування соціолінгвістичної і прагматичної 

компетентності 

- студенти мають регулярно залучатися до 

симуляції і здійснення спілкування іноземною 

мовою у різних ситуаціях і з різними людьми. 

Дотримання зазначених принципів 

покликано забезпечити повноцінний розвиток 

основних компонентів професійно-комунікативної 

компетентності студентів педагогічних ВНЗ. 
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ПРАГМАТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Принципы формирования социолингвистической и прагматической компетентности у студентов педагогических 

специальностей остаются недостаточно изученными, несмотря на их важность для квалификации учителя и 

преподавателя. Итак, представленная статья вносит определенный вклад в решение острой методической проблемы, 

обеспечивает ее актуальность. Основной целью статьи является выработка принципов формирования 

социолингвистической и прагматической компетентности в процессе обучения студентов педагогических вузов 

иностранному языку. Формирование социолингвистической и прагматической компетентности не может ограничиваться 

речевыми упражнениями; формирование социолингвистической и прагматической компетентности должно базироваться 

на аутентичном материале; наблюдение за процессом общения и его анализ должен быть неотъемлемой частью 

формирования социолингвистической и прагматической компетентности; студенты имеют регулярно привлекаться к 

симуляции и осуществления общения на иностранном языке в различных ситуациях и с разными людьми. Соблюдение 

указанных принципов призвано обеспечить полноценное развитие основных компонентов профессионально-

коммуникативной компетентности студентов педагогических вузов. 

Ключевые слова: социолингвистическая компетентность, прагматическая компетентность, коммуникативная 

компетентность, формирование, педагогические специальности. 
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THE PRINCIPLES OF THE FORMATION OF SOCIOLINGUISTIC AND PRAGMATIC COMPETENCIES OF 

STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
The principles of the formation of sociolinguistic and pragmatic competencies among students of pedagogical specialties remain 

insufficiently studied, despite their importance for teacher qualifications. So, the presented article makes a certain contribution to 

solving the acute methodological problem and ensures its relevance. The main purpose of the article is to develop principles for the 

formation of sociolinguistic and pragmatic competencies in the process of teaching students of pedagogical universities a foreign 

language. The formation of sociolinguistic and pragmatic competencies cannot be limited to speech exercises; the formation of 

sociolinguistic and pragmatic competencies should be based on authentic material; observation of the communication process and its 

analysis should be an integral part of the formation of sociolinguistic and pragmatic competencies; students are regularly involved in 

the simulation and implementation of communication in a foreign language in various situations and with different people. Compliance 

with these principles is designed to ensure the full development of the main components of professional and communicative competence 

of students of pedagogical universities. 

Key words: sociolinguistic competence, pragmatic competence, communicative competence, formation, pedagogical specialties. 


