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CОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ 

ОВОЛОДІННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ УКРАЇНИ 

 
У статті розглядається проблема формування комунікативної компетенції у студентів вищих навчальних закладів 

України при вивченні англійської мови , також піднімається питання про важливість для студентів вміння 

використовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях. Обґрунтовано доцільність та ефективність 

паралельного вивчення іноземної мови та культури, а саме: оволодіння студентами мовним компонентом 

комунікативної компетенції в навчальному процесі. 
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Поняття «соціокультурна компетенція» 

виникло на основі синтезу таких понять як 

соціолінгвістична та лінгвокраїнознавча 

компетенції, культурна грамотність, культурний 

аспект, мовна особистість, картина світу [3, c. 

105]. У соціокультурній компетенції виділяють 

соціальні контекстуальні фактори, фактори 

стилістичної правильності, культурні фактори та 

невербальні комунікативні фактори. Ігнорування 

будь-якого з них у викладанні англійської мови 

студентам ВНЗ може призвести до труднощів 

нерозуміння у майбутньому під час реального 

спілкування з носіями англійської мови. 

Оскільки без знання культурних контекстів 

студентам важко ефективно спілкуватися з 

членами нового лінгвокультурного середови-ща, 

формування відповідної соціокультурної 

компетенції розглядається сучасною методи-кою 

викладання іноземних мов як невід'ємний 

компонент цього процесу. Це зовсім не означає 

прийняття студентами іншої ідентичності. Це 

лише означає знання ними факторів, які 

впливають на спілкування – знання правил 

міжособистісної комунікації, норм поведінки, 

цінностей, які існують у певній культурі, особливо 

тих, що втілені у мові, яка вивчається [6, c. 214]. 

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. 

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. 

Оволодіння англійською мовою на 

достатньому рівні сприяє розвитку у студентів 

здібності використовувати її як інструмент 

спілкування у діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу. Мова розглядається як засіб 

міжособистісної взаємодії в умовах 

багатонаціонального та полікультурного 

простору. Процес навчання іноземної мови у 

вищій школі має право забезпечувати студентів 

не тільки відповідним рівнем знань мови, а й 

сприяти успішній реалізації цього предмета. У 

навчанні англійській мові на сучасному етапі 

використовують три напрямки [1, c. 37] : 

– оволодіння мовою, тобто системою мови, 

яка використовується як засіб спілкування; 

– опанування мовленнєвої діяльності, тобто 

процесу комунікації; 

– навчання продуктам мовлення, тобто 

опанування мовлення. 

Формування соціокультурної компетенції 

студентів ВНЗ відбувається на двох рівнях [2, c. 69]:  

1) на інформаційному рівні (щодо фактів 

культури, етикету, звичаїв, традицій, засобів 

невербальної комунікації, системи освіти, 

соціальних установ, країнознавства, особливостей 

менталітету, міжособистісних відносин, норм 

поведінки тощо), найважливішу роль в цьому 

відіграють автентичні, у тому числі 

лінгвокраїнознавчі матеріали;  

2) на соціолінгвістичному рівні, який визначає 

вивчення іноземної мови як оволодіння 

відповідними мовними засобами та користування 



№ 7 (28) липень 2019 р.   

 

29 

мовою в різних соціальних ситуаціях. При цьому, 

проектування мовного парасередовища 

передбачає моделювання всіх елементів культури.  

Необхідним компонентом у процесі 

оволодіння культурою є активність студента, 

який вивчає мову та не просто пасивно сприймає 

запропоновану інформацію, а й навчається 

знаходити її, виконуючи конкретні творчі 

завдання (Л.С. Інякіна, М.О. Фаєнова), де 

необхідною ланкою цього процесу виступає 

постійне співставлення реалій і норм іншомовної 

та рідної культури й мови (Г.В.Біла) [4, с. 5]. 

Чимало зарубіжних і вітчизняних вчених (В.В. 

Сафонова, Н.Ф. Бориско звертають увагу на те, 

що здібності і вміння брати участь в іншомовній 

міжкультурній комунікації не розвиваються у 

студентів під час вивчення іноземної мови поза 

країною, де говорять цією мовою, автоматично, 

тільки завдяки презентації чужої мови і культури. 

Успіх у міжкультурному спілкуванні залежить, 

на думку О.Б. Тарнопольського, Л.С. Дімової та 

Н.Ф. Бориско, від декількох умов: 

1) психологічної готовності студентів до 

міжкультурного спілкування; 

2) володіння комунікантами, спільним 

«репертуаром», який утворюється мовним, 

соціальним і культурно-змістовим аспектами 

спілкування трьох рівнів: загальнолюдського, 

національно- і особистісноспецифічного [1, с. 225]. 

Психологічна готовність студентів до 

здійснення «процесу акультурації» проявляється 

у певних соціально-психологічних якостях 

особистості, таких як: 

1) здатність усвідомити власну ідентичність; 

2) здатність до рольової дистанції або вміння 

індивіда абстрагуватись від власної позиції і 

подивитися на неї з боку; 

3) емпатія або здатність увійти у ситуацію 

представника іншої культури і спробувати його 

зрозуміти; 

4) відсутність страху зустрічі з «чужим», 

незнайомим та бажання не уникати його, а 

вступати з ним у контакт; 

5) лінгвокраїнознавча, соціолінгвістична, 

культурознавча спостережливість і чутливість; 

6) соціокультурна сприйнятливість до 

виявлення тенденцій взаємодій загальнокультурного і 

національного у змісті мовленнєвої поведінки; 

7) соціокультурна неупередженість. 

Викладання мов у вищих навчальних закладах 

освіти тексту, твору, що формується за допомогою 

мовних засобів [2, c. 118]. Організація 

комунікативної діяльності студентів вимагає 

чіткого уявлення про компоненти цієї діяльності 

та її характерні особливості. Як відомо, основним 

компонентом навчання мови вважають 

мовленнєву дію. Уточненню цього поняття 

допомагає узагальнення даних прикладної 

лінгвістики, яка досліджує змістові компоненти 

освіти, навчання та учіння у нерозривному зв’язку 

з природою спілкування як соціального феномену. 

Так, зважаючи на сутність функціональної 

класифікації мови, ми поділяти компоненти 

навчання іноземної мови на дві категорії, які 

відображають дві сторони мовленнєвої дії: це 

функції мовного матеріалу, реалізовані в різних 

ситуаціях, з другого –комунікативно необхідні 

поняття. Одним з найважливіших досягнень 

сучасної комунікативної лінгвістики є положення 

про те, що успішність мовленнєвого спілкування 

зумовлена здатністю тих, хто спілкується, 

організовувати свою поведінку (мовленнєву та 

немовленнєву) відповідно до завдань комунікації. 

Цю здатність лінгвісти визначають як 

компетенцію. У галузі лінгвістики термін 

«компетенція» означає знання системи мови на 

відміну від володіння нею в реальних ситуаціях 

спілкування [2, c. 232]. 

Так, мета нашої статті полягає у висвітленні 

сучасних підходів до іншомовної комунікативної 

компетенції як структурного компоненту 

комунікативної культури студентів ВНЗ та 

визначення шляхів її формування. 

Кінцевим результатом методики як науки 

передбачається сформованість особистості, яка є 

активним суб’єктом міжкультурної комунікації, 

готової компетентно продемонструвати високий 

рівень взаєморозуміння та взаємодії в умовах 

міжнародних контактів, що відповідатиме 

вимогам та реаліям часу. 

Високим рівнем володіння міжкультурною 

компетенцією буде не лише правильність мови з 

точки зору відповідності існуючим нормам, але й 

використання мовцем засобів тієї іноземної мови, 

яку він вивчає, та можливістю адекватно 

передати оточуючу дійсність і вмінням 

«перевтілитись», не зважаючи та те, що він є 

представником іншого мовного середовища. 

Тому важливим компонентом при вивчені 

культури іншої країни буде залучення до 

програми оволодіння «фоновими» знаннями, 

якими володіють носії мови. 

Щоб оволодіти ними в повній мірі, можна 

скористатись умовною класифікацією. Так до 

першої групи відносимо знання про оточуючий 

світ у фізичному втіленні такі як вітер, сонце, 

земля. До наступної групи врахуємо знання про 

специфічні поняття, які характерні для всіх членів 

окремої етнічної та мовної спільноти. Ця група 

передбачає оволодіння знаннями 
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лінгвокраїнознавчого характеру, які формувалися 

під плином історичних подій та соціальних умов. 

Для третьої групи характерні знання окремих 

соціальних груп за професійною ознакою. 

Четверту групу висвітлюють регіональні знання, 

які відрізнятимуться в залежності від 

географічного розташування. Цей поділ 

допоможе підібрати та схематизувати 

інформацію, якою потрібно буде скористатися 

при нагоді. 

Підходам до навчання, які запроваджувались 

раніше, була характерна одностороння 

системність. Та на сьогоднішній день такий 

підхід є неефективним. Зміни, які відбуваються у 

навчанні іноземної мови, потребують розробки 

нового, більш ефективного навчання. В цьому і 

допоможе використання лінгвокультурних та 

соціокультурних аспектів, що сприятимуть 

формуванню вторинної мовної особистості, яка 

буде готова до спілкування в процесі комунікації 

[4, c. 154]. 

Тож, партнери у міжкультурній комунікації 

мають знати не лише іноземну мову, а й володіти 

знаннями про культурні надбання інших народів. 

До них можна віднести наступні: 

1) сукупність видатних творів інтелектуального, 

художнього та релігійного характеру; 

2) принципи спільного існування людей: 

стереотипи, звичаї. 

Саме значення принципів спільного існування 

людей допомагає у досягненні розуміння один 

одного. Крім цього, необхідно знати і компоненти 

культури:  

1) традиції, звичаї; 

2) побут та його зв’язок з традиціями; 

3) щоденна поведінка; 

4) картина світу, що оточує, особливість 

мислення. 

Таким чином, відбувається формування 

нового погляду на природу іноземної мови, що 

допомагає зрозуміти, що для реалізації цілі 

навчання потрібно вивчати іноземну мову не як 

просту систему і структуру, і навіть не як засіб 

комунікації, а пізнати лінгвокультурну систему з 

її специфікою та зв’язком з географією, історією, 

побутом. Необхідне глибоке пізнання всього 

іншомовного світу, а не окремих його аспектів, 

тому що реальне використання слів у мовленні 

значною мірою базується на знаннях соціального 

та культурного життя. 

Розглянувши всі існуючі підходи щодо 

найбільш раціональної взаємодії у вивченні мови та 

культури, саме соціокультурний підхід на  

когнітивній основі може його забезпечити. Його 

перевага в тому, що матеріал для навчання 

підбирається не за принципом різного в рідній та 

іноземній мові, а з акцентом на схожості. 

Для того, щоб процес спілкування з носіями 

мови відбувся, студентам потрібно навчитися 

створювати свої висловлення, спираючись на 

окремі соціокультурні особливості 

співрозмовника. Вивчення іноземної мови 

передбачає залучення різної тематики для 

діалогів з іноземцями, з врахуванням інформації 

культурного, політичного або освітнього 

характеру. 

У формуванні соціокультурної компетенції 

можуть допомогти максимальна об’єктивність 

інформації, порівняльний підхід до вивчення 

окремих явищ мови, іноземне учбове спілкування 

між студентами і викладачами. 

Предметами вивчення стають матеріально-

технічні, соціальнополітичні та культурно-

історичні цінності країн. Формується уявлення 

про проблеми в різних сферах життя, 

відбувається аналіз питань сучасної моралі, 

накопичується інформація про загальнолюдські 

цінності, активне та зацікавлене відношення до 

духовного життя людей. На заняттях потрібно 

весь час проводити міжмовні порівняння, які 

допоможуть у виявленні експресивних 

можливостей рідної та іноземної мов. Все це 

сприятиме виникненню діалогу культур. 
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