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2.2. Зміст, структура, функції іншомовної 
соціокультурної компетенції з позицій 

фахової підготовки студентів 
 

Зміст соціокультурної компетенції з іноземної мови 
визначається метою її формування та вимогами фахової 
підготовки студентів нефілологічних спеціальностей. Виходячи 
з того, що зміст навчання іноземної мови у вищому 
навчальному закладі має забезпечити досягнення головної мети 
– навчити  студентів спілкування іноземною мовою на 
повсякденні, академічні та професійні теми, зміст СКК 
підпорядкований формуванню іншомовної комунікативної 
компетенції, яка складається з мовної, мовленнєвої та 
соціокультурної компетенцій. Оскільки сьогодні іноземна мова 
розглядається більшістю дослідників (С.Ю.Ніколаєва, 
В.В.Сафонова, П.В.Сисоєв, Н.К.Скляренко, В.Г.Редько та ін.) 
як засіб міжкультурного спілкування, практичною метою 
навчання визнається міжкультурна комунікативна компетенція 
фахівців [318]. Метою формування іншомовної СКК студентів 
нефілологічних спеціальностей має стати розуміння ними 
можливої різниці між їхньою рідною культурою та іншими 
культурами, а також набуття вмінь долати соціокультурні 
розбіжності в повсякденному, професійному та академічному 
спілкуванні. 

У нашому дослідженні питання змісту іншомовної 
соціокультурної компетенції розглядаються в контексті 
Програми з англійської мови для професійного спілкування, 
яка зміщує акцент зі знання мови як набору окремих елементів 
на поняття про мову як інтегровану систему знань і вмінь. Така 
точка зору відображає зміну в педагогічній філософії, де 
навчання мови розглядається як диверсифікація мовної освіти. 
Вивчення мови, таким чином, розглядається як набуття знань 
та інтегрованих мовленнєвих умінь у їх взаємодії, як цього 
вимагають життєві ситуації. Сама Програма АМПС спрямована 
на розвиток інтегрованих мовленнєвих умінь на основі 
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сформованої іншомовної СКК і розрахована на те, що вона 
буде якомога краще узгоджена з цілями і змістом 
спеціальностей студентів. 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 як мови викладання на старших курсах у багатьох 
українських університетах. 

Закладений у програмі зміст іншомовної СКК 
визначається її принципами (див. підрозділ 2.1) і: 
• базується на міжнародних рівнях володіння мовою 

(відповідно до ЗЄР) та професійних і навчальних уміннях; 
• відповідає національним кваліфікаційним рівням 

досягнень;  
• охоплює професійний та академічний зміст (сфери 

предметних знань); ситуативний зміст (контекст, у якому 
представлені матеріали, види діяльності і т.ін.); 
прагматичний зміст (необхідні практичні та корисні 
вміння);  

• враховує попередній досвід студентів, їхні потреби в 
навчанні та кінцеві результати. 
Відбір змісту іншомовної СКК студентів нефілологічних 

спеціальностей базується на аналізі національних та 
міжнародних освітніх стандартів, загальних професійних вимог 
і потреб студентів. 

Проблеми визначення мети та змісту формування 
іншомовної соціокультурної компетенції студентів-філологів 
досліджувались В.Г.Костомаровим, Є.М.Верещагіним [73; 74], 
Г.Д.Томахіним [363-366], Н.Ф.Бориско [54; 55], 
С.Ю.Ніколаєвою [343], Н.К.Скляренко [328] та ін. 
Дослідженню змісту СКК студентів технічних спеціальностей 
присвячено роботи В.М.Топалової [367; 368] та М.Г.Корочкіної 
[200]. Питання щодо змісту іншомовної СКК студентів 
нефілологічних спеціальностей (майбутніх правознавців, 
екологів, соціальних працівників, політологів, економістів) з 
позицій їх фахової підготовки у вітчизняній педагогічній науці 
не розглядались.  

Перш ніж спроектувати зміст іншомовної СКК, треба 
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визначитися з підходами, які покладено в основу навчання 
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей в 
українських університетах.  

У той час, як у Європі все більшого розповсюдження 
набувають конструктивістський, ситуативно-контекстний, 
компетентнісний та інші сучасні підходи, у нас за останні 25 
років у практику навчання іноземної мови на всіх рівнях 
запроваджено широко відомий комунікативний підхід, який 
довго вважався чи не єдиним, дійсно ефективним підходом для 
навчання спілкування. Останнім часом у зв’язку з новими 
вимогами постійно змінюваної дійсності та з огляду на те, що 
іноземна мова розглядається як інструмент міжкультурного 
спілкування, в провідних університетах спостерігається 
паралельне впровадження культурологічного підходу до 
навчання іноземної мови. В.А.Сластьонін відзначає важливість 
культурологічного підходу до формування змісту освіти, тому 
що для нього гуманітарна культура “є упорядкована сукупність 
загальнолюдських ідей, ціннісні орієнтації та якості 
особистості, універсальні способи пізнання та гуманістичні 
технології професійної діяльності” [331; c. 28 ]. У нашому 
дослідженні, яке ставить за мету визначення педагогічних засад 
формування іншомовної СКК, ми також спираємось на 
культурологічний підхід до навчання іноземної мови. Що ж 
стосується комунікативного підходу, то треба мати на увазі, 
що, згідно з дослідженнями, проведеними фахівцями 
Британської Ради в Україні в період роботи над новою Програ-
мою з англійської мови для професійного спілкування, лише 
одна третина студентів нефілологічних спеціальностей вивчає 
англійську мову для подальшого усного спілкування з 
іноземцями; дві ж третини опитаних вивчають мову для того, 
щоб читати й розуміти іншомовну професійну літературу за 
обраним фахом, мати доступ до інформації та спілкуватися з 
зарубіжними колегами через Internet. Тому, на нашу думку, не 
слід переоцінювати переваги комунікативного підходу, беручи 
до уваги реальні пріоритети майбутніх фахівців. Натомість тре-
ба створити педагогічні та організаційні умови, за яких кожен 
студент мав би змогу свідомо обирати свій власний шлях опа-
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нування іноземної мови, зважаючи на перспективу подальшого 
працевлаштування та можливості самоосвіти.  

Із зміною пріоритетів розвитку сучасної освіти, 
впровадженням культурологічного (на зміну фактологічному) 
підходу до навчання,  зростанням інтересу до міжнародної 
співпраці все більшу роль у навчанні іноземної мови відіграє 
національно-культурний компонент.  

Національно-культурний компонент змісту навчання 
професійної англійської мови передбачає ознайомлення 
студентів з культурно-побутовими особливостями, типами 
службових відносин, стилями управління, ієрархічного 
підпорядкування, манерою спілкування та нормами 
комунікативної поведінки потенційних партнерів у процесі 
професійної діяльності. Національно-культурний компонент у 
навчанні професійної англійської мови базується на 
сформованій соціокультурній компетенції студентів, яка мала 
закласти підвалини знань з історії, географії, літератури, 
державного устрою, загальної культури та мовного етикету 
народів, мова яких вивчається. 

Таким чином, першою складовою змісту СКК з іноземної 
мови стали інтегровані професійні соціокультурні знання, 
реалізовані в практичних навичках комунікативної 
поведінки, змодельованої в процесі вивчення іноземної 
мови. 

Для того, щоб виявити загальні та специфічні аспекти 
змісту СКК для різних спеціальностей, звернемося до так зва-
них фонових знань. Необхідність урахування фонових знань у 
процесі комунікації сьогодні вже є загальновизнаною. На дум-
ку О.В.Давиденко [137], зміст іншомовної СКК визначається 
засвоєнням певних соціокультурних знань. Перш за все, це 
фонові знання країнознавчого характеру. Водночас фонові 
знання, якими володіють члени певної етнічної і мовної 
спільноти, – основні об’єкти лінгвокраїнознавства. Як зазначає 
О.В.Тополєва, фонові знання – це сукупність нерозривно 
пов’язаних між собою слів та їх значень, які є загальними для 
носіїв мови та їх культури. Розглядаючи фонові знання як один 
із складників змісту навчання, слід зазначити, що самій мові 
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властиво накопичувати, зберігати та відбивати факти і явища 
культури народу – носія цієї мови. За визначенням 
Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова [74], існує три види 
фонових знань: загальнолюдські (наприклад, всім відомі 
поняття ”сонце”, “вітер”, “час”, “народження”), регіональні (не 
всі мешканці тропіків, наприклад, знають, що таке “сніг”) та 
країнознавчі. Останній вид – це ті відомості, якими володіють 
усі члени певної етнічної і мовної спільноти, пов’язані 
знаннями національної культури. Кожний британець знає, яким 
є різдвяний обід, як святкують День Святого Валентина тощо. 
Такими є фонові знання носіїв мови; часто ж спостерігається 
відсутність таких знань у представників інших культур. 
Відсутність фонових знань ускладнює процес спілкування, 
оскільки взаєморозуміння неможливе без принципової 
тотожності в обізнаності комунікантів про оточуючу дійсність. 
Тому формування та засвоєння соціокультурних фонових знань 
має здійснюватися шляхом відбору навчального матеріалу, 
який містить відомості про життя народу, мова якого 
вивчається, та відображає національну й культурну спадщину 
цього народу. Фонові знання реалізуються в певних мовних 
засобах, хоча і не вичерпуються ними. До таких засобів нале-
жать реалії (безеквівалентні лексичні одиниці, абревіатури, на-
зви подій суспільного й культурного життя країни виучуваної 
мови, імена історичних осіб тощо) та фонова лексика: 
прислів’я, крилаті вирази, лексико-фразеологічні одиниці, а 
також правила мовленнєвого етикету, жести та інші засоби не-
вербального спілкування. 

За визначенням Г.Д.Томахіна, “реалії – це назви 
предметів матеріальної культури, фактів історії, державних 
інститутів, імен національних та фольклорних героїв. Харак-
терною рисою реалій є тісний зв’язок предмета, поняття, яви-
ща, що визначається реалією, з народом та історичним ча-
сом” [366, с. 35]. Автор виділяє дві великі групи реалій: 
денотативні (назви предметів матеріальної культури, фактів 
історії, державних інститутів, імен національних та фольклор-
них героїв тощо, які притаманні певній культурі) та 
конотативні (слова, які означають предмети, які нічим не 



116 

відрізняються від предметів іншої культури, але отримали 
додаткові значення, що базуються на культурно-історичних 
асоціаціях, притаманних даній культурі). 

Для того, щоб соціокультурні знання стали фундаментом 
діяльності міжкультурного спілкування, у студентів мають 
сформуватись певні навички вживати лексичні одиниці з 
соціокультурним компонентом. Згідно з класифікацією 
Г.Д.Томахіна, можна виділити денотативну та конотативну лек-
сику. Денотативна лексика зазвичай пояснюється в словниках-
довідниках, якими все частіше супроводжуються нові 
підручники та посібники з іноземної мови. Наприклад: kilt – 
кілт (клітчаста спідниця в складку, національний одяг 
шотландців); Bunker Hill – історична подія, битва при 
Банкерхіл, щось на зразок Полтавської битви в нашій історії; 
attorney – аторней: у Великобританії – повірений у справах, 
захисник інтересів довірителя, в США – консультант органів 
влади з питань права в окрузі чи місті. Конотативна лексика – 
це слова, які збігаються за денотатом, але мають певні 
відмінності за своїми культурно-історичними асоціаціями. 
Культурно-конотативний зміст лексичної одиниці, як правило, 
існує в підсвідомості носія мови та культури. Наприклад: слово 
mistletoe – омела, рослина, що асоціюється із святкуванням 
Різдва у Великобританії та традицією “поцілунку”, коли 
хлопець чи дівчина зупиниться під омелою, якою прикрашене 
житло, то останній може вимагати поцілунок; channel – 
протока, канал; це слово викликає певну конотацію з 
географічною назвою Ла-Манш, оскільки англійською мовою 
ця протока називається English Channel, або просто channel, як 
її називають британці; cheese – сир, для пересічного 
американця вимова цього слова часто асоціюється з посмішкою 
під час фотографування. 

Доцільним, на нашу думку, є включення до змісту 
навчання іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей використання фразеологічних одиниць: вони 
допомагають проникати в культуру країни виучуваної мови. 
Шляхом виявлення конотативних значень можуть бути 
метафоричні та метонімічні перенесення. Наприклад, реалії-
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антропоніми, до складу яких входять фразеологічні одиниці з 
традиційними чоловічими та жіночими іменами. Такі імена, як 
Betty, Tom, Jack, Mary та інші, стали носіями окремих рис 
характеру людей. Так, ім’я Jack асоціюється з поняттям 
“веселий, хитрий хлопець”. З давніх часів існував звичай 
називати людей, які мали однакову професію, одним ім’ям: 
наприклад, Tom Tailor, що означає кравця за фахом: Jack of all 
trades – на всі руки майстер, Aunt Sally – дитяча гра, мета якої – 
вибити люльку з рота дерев’яної ляльки; John long the carrier – 
людина, яка не поспішає щось принести, доставити; Johnny-on-
the spot – людина, готова надати допомогу в будь-який час. 

Окремий прошарок формують фразеологічні одиниці, які 
містять топоніми: назви англійських вулиць, районів, графств, 
міст, рік тощо. Наприклад, вулиця Fleet Street в Лондоні 
асоціюється з англійською пресою, оскільки там знаходились 
редакції відомих газет; Downing Street – з урядом 
Великобританії, тому що там знаходиться резиденція прем’єр-
міністра країни; вираз “Colchester natives” означає устриці, 
тому місто Colchester викликає певні асоціації з цією 
продукцією; вираз “to grin like a Cheshire cat” – посміхатися як 
чеширський кіт: у цьому виразі графство Чешир породжує 
конотації з виробництвом сирів у даній місцевості, оскільки 
клеймом однієї з фірм була мордочка кішки, що посміхалась. 

Отже, другою складовою змісту іншомовної СКК ми 
вважаємо фонові знання (background knowledge), без 
оволодіння якими не тільки повсякденне, але й професійне 
спілкування може не відбутись, оскільки на незнання чужої 
культури чи норм поведінки іноземці реагують чутливіше, ніж 
на незнання лексики чи граматики мови. 

Тож загальними аспектами змісту СКК для студентів 
різних спеціальностей виступають саме фонові знання. 

Професійно орієнтоване читання є наступною складовою 
іншомовної компетенції фахівців будь-якої галузі. Як 
зазначають О.В.Баланаєва, К.Ф.Кусько, Л.Ф.Лучкіна, 
Ю.О.Семенчук, О.Б.Тарнопольський, читання текстів фахового 
спрямування розширює можливості ефективного цільового 
опанування нормативного корпусу професійної інформації й 
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ситуативно прогнозованого специфічного ділового 
спілкування, сприяючи збагаченню загального й професійно 
орієнтованого термінологічного вокабуляра як основи плідної 
інтерактивної мовленнєвої діяльності студентів, а також 
моделюванню на заняттях тематично прогнозованих ситуацій, 
характерних для реальної діяльності спеціалістів певного 
профілю, забезпечуючи тим самим оптимальну 
результативність формування професійно спрямованої 
комунікативної мовленнєвої компетенції фахівців відповідної 
сфери. 

Розширення знань про країну, мова якої вивчається, 
здійснюється, паралельно з іншими видами пізнавальної 
діяльності, через спеціально відібрані навчальні тексти 
професійного спрямування, які підпорядковані певним 
вимогам, серед яких виділимо:  
• цілеспрямованість;  
• функціональність;  
• країнознавчу актуальність та адекватність;  
• адаптованість;  
• стимулювання інтересу студентів до іншомовної 

навчальної діяльності. 
Оскільки накопичення й розширення соціокультурних 

знань про країну виучуваної мови відбувається в площині 
загальнопедагогічного процесу навчання у вищій школі, 
цілеспрямованість формування іншомовної СКК відбувається 
через спеціально відібраний текстовий матеріал, який має 
комплексно реалізувати цілі навчання іноземної мови студентів 
нефілологічних спеціальностей: практичну, виховну, 
загальноосвітню та розвиваючу. Так, для реалізації практичної 
мети тексти повинні моделювати реальні сфери спілкування, 
комунікативні ситуації та презентувати мовленнєві засоби для 
їх вирішення; для загальноосвітньої – бути країнознавчо 
інформативними й аутентичними, тобто відтворювати ситуацію 
дійсності в країні, мова якої вивчається; для розвиваючої – 
сприяти розвитку пам’яті, мислення, творчої уяви студентів 
тощо. 
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Функціональність навчальних текстів соціокультурного 
спрямування полягає в тому, що вони мають відповідати своїм 
методичним функціям у системі навчання: презентація мовного 
матеріалу, навчання видам мовленнєвої діяльності, 
стимулювання дискусії, тексти-моделі вирішення 
комунікативних завдань, тобто відображати зміст навчання. 

Зміст навчальних текстів має містити інформацію як про 
країну виучуваної мови, так і про рідну країну, зокрема, 
повинен навчати передавати отриману інформацію. При цьому 
зміст текстів про культуру іншої країни – це функціональна 
інформація, а саме – предмет навчального, професійного, 
культурного й побутового спілкування, в той час як коментар 
до нього – фонова інформація, яка містить відомості щодо норм 
та традицій спілкування, в чому й проявляється країнознавча 
актуальність та адекватність навчального матеріалу. 

Адаптованість текстів передбачає, що вони повинні 
відповідати рівню знань, навичок та вмінь студентів певного 
етапу навчання. До параметрів, за якими визначається 
адаптованість тексту, можна віднести: мовленнєву форму 
(опис, розповідь, міркування, приватний чи діловий лист, 
документ, рекомендація, інструкція тощо), тему, зміст, мовний 
матеріал, композицію, зовнішнє оформлення та обсяг тексту. 
Так, для студентів розповідь виявляється найлегшою та 
найцікавішою формою за композицією та зовнішнім 
оформленням (початок події – розвиток – закінчення). 
Адаптованість передбачає й опору на вміння, сформовані в 
студентів у процесі вивчення рідної та іноземної мов у середній 
школі: знайомство з мовленнєвими формами, різні види роботи 
з текстом, уміння в рецепції та відтворенні прочитаного. 

Селекція навчальних текстів соціокультурного 
спрямування, що розглядається нами з позицій фахової 
підготовки студентів, має сприяти стимулюванню інтересу 
студентів до навчальної діяльності в професійному плані та до 
вивчення іноземної мови. Відібрані тексти повинні бути цікаві 
з професійної точки зору, в них мають порушуватись питання, 
пов’язані з фаховим навчальним матеріалом, до того ж вони 
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мають відбивати прагматичні інтереси студентів з огляду на їх 
майбутню професійну діяльність та бути соціально 
вмотивованими. 

Отже, з точки зору змісту навчального матеріалу для 
формування й розширення іншомовної СКК студентів 
нефілологічних спеціальностей, найефективнішими є тексти за 
професійною тематикою, цікаві за змістом, такі, що мають 
пізнавальну цінність, містять проблемні ситуації, спонукають 
до розмірковування і таким чином стимулюють навчальну 
діяльність взагалі та вивчення іноземної мови зокрема. 

Рівні володіння мовою (РВМ), визначені 
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (2001), 
дозволяють викладачам виявити прогалини у вивченні/
підготовці (тобто різницю між початковим та цільовим РВМ 
студентів, які вивчають конкретний курс), що відображається в 
термінах міжнародно визнаної шкали мовних досягнень. 
Визначення прогалин у вивченні/підготовці має дуже важливе 
значення для окреслення змісту й тривалості курсу вивчення 
англійської мови для професійного спілкування. Це слугує 
цінним орієнтиром як для викладача, так і для студента, тому 
що допомагає встановити, що є бажаним у даному курсі і чого 
реально можна досягти. 

Враховуючи прагнення України вступити до 
Європейського Союзу, О.О.Першукова [294] вважає 
необхідним і виправданим включення до соціокультурного 
компонента змісту навчання іноземної мови теми, що 
відображають: 
• геополітичний портрет сучасної Європи;  
• політичні і соціальні європейські структури; 
• історичну спадщину Європи, ідеї державності та свободи 

у суспільстві;  
• загальноєвропейську культуру та європейське культурне 

розмаїття;  
• багатомовність сучасної Європи та лінгвістичні права 

людини;  
• історію розвитку ідеї єдиного загальноєвропейського до-

му, збереження культурного розмаїття його громадян;  
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• прагнення до збалансованості інтересів представників 
різних країн і народів Європи, до проведення спільних 
акцій, спрямованих на розв’язання екологічних, 
економічних, соціальних і політичних проблем сучасної 
Європи і світу. 
Оскільки ідеї європейської інтеграції передбачають зна-

йомство не тільки з культурою англомовної Великої Британії, а 
й інших європейських країн, на заняттях слід звертати увагу 
студентів на той факт, що кожен народ у Європі має свою куль-
туру, власні традиції, стиль життя, манеру спілкування, систе-
му цінностей тощо.  На прикладі вивчення англійської мови 
необхідно формувати загальну іншомовну соціокультурну 
компетенцію студентів, використовуючи для цього нові 
педагогічні підходи та освітні технології. 

Аналіз різних підходів до виділення компонентного 
складу іншомовної СКК (О.В.Кавнацька [176], В.В.Сафонова 
[317; 318], Н.Г.Соколова, П.В.Сисоєв [349; 350], Р.П.Мільруд 
[252; 253]) дозволяє стверджувати, що, незважаючи на 
багатоманіття понять, які використовуються для визначення 
складу СКК, в ній можна виділити три ключових компоненти:  
• види компетенцій: загальнокультурна, культурознавча, 

лінгвокраїнознавча, соціолінгвістична;  

невербальна форма

- соціолінгвістична компетенція

-  лінгвокраїнознавча компетенція

-  культурознавча компетенція

-   загальнокультурна компетенція

-   професійний аспект

вербальна форма

Рис. 2.3. Структура іншомовної соціокультурної 
компетенції 
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• форму прояву даної компетенції: вербальна/невербальна;  
• професійний аспект.  

Саме ці компоненти стають основними об’єктами, що 
формуються в процесі навчання іноземної мови. 

Виділення ієрархічної залежності чотирьох видів СКК 
дає підстави розглядати ступеневий підхід до її формування. 
Сформованість одного виду компетенції служить основою для 
наступного виду, в той час як кожний наступний вид, у свою 
чергу, є конкретизацією та поглибленням попереднього виду 
компетенції. 

Оскільки, як видно з наведеного графічного зображення, 
професійний аспект виступає наскрізним для всіх чотирьох 
видів компетенцій та поєднує вербальну і невербальну форми 
комунікації, саме він є головним стрижнем,  який утримує і 
з’єднує структуру та форми СКК. Розглянемо тепер 
професійний аспект кожного виду компетенції з позицій 
фахової підготовки студентів. 

Загальнокультурна компетенція – це основа, на якій 
будуються й розширюються інші види СКК. Для успішного 
міжкультурного спілкування, крім конкретних знань про 
країну, мова якої вивчається, майбутній фахівець повинен мати 
високий рівень загальної культури, а також добре знати 
культуру своєї країни. Вміннями, що входять до складу цієї 
компетенції, передбачається виділення особливостей своєї 
національної культури та їх співвіднесення з культурою інших 
країн. У плані фахової підготовки студентів нефілологічних 
спеціальностей загальнокультурна компетенція виступає тим 
підгрунтям, яке дозволяє шукати джерела професійно-значущої 
інформації, аналізувати її, обробляти, здійснювати 
міжкультурну професійну комунікацію, пов’язуючи існуючу й 
нову інформацію. 

Культурознавча компетенція поєднує в собі знання 
надбань духовної культури народу, мова якого вивчається, та 
опанування певних професійно спрямованих мовленнєвих 
умінь та навичок, необхідних для вузькопрофесійного 
спілкування та порозуміння. Культурологічна компетенція 
розцінюється М.В.Булигіною [57], Н.О.Саєнко [315] як 
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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 вивчається, а також історичних умов, що 
впливали на її становлення; країнознавчих знань і вмінь 
здійснювати зіставний аналіз рідної та іншомовної культури. У 
міжкультурному спілкуванні культурний бар’єр може бути на-
багато небезпечнішим і неприємнішим за мовний. Як зауважує 
М.В.Боліна, “культурні” помилки зазвичай сприймаються наба-
гато болючіше, ніж помилки мовні, незважаючи на те, що перші 
легше вибачаються: різні культури не поєднані у зібрання правил, 
як відмінності мов, вони не мають ні граматик, ні словників куль-
тур [51, с. 33-34]. Рівень розвитку культурознавчої компетенції 
впливає на налаштованість учасників комунікації на толерантне 
ставлення до культурних відмінностей представників різних націй 
та визначається вмінням партнерів знаходити компроміс у 
вирішенні спірних питань.  

Лінгвокраїнознавча компетенція поділяється на мовний, 
мовленнєвий та країнознавчий компоненти. З позицій фахової 
підготовки студентів-нефілологів мовний компонент 
передбачає володіння необхідною професійною лексикою, 
знаннями та навичками, достатніми для  лінгвістично коректної 
інтерпретації почутого чи прочитаного іноземною мовою. 
Мовленнєвий компонент можна визначити як комплекс 
мовленнєвих навичок, умінь та комунікативних знань, 
оволодіння якими дозволить майбутньому фахівцю будувати, 
наповнювати й варіювати мовлення іноземною мовою в 
залежності від функціональних чинників спілкування, а також 
термінологічно коректно та літературно правильно перекладати 
іншомовну спеціальну літературу рідною мовою.  

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;  
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Вербальні одиниці 

Рівень слова Рівень тексту Рівень фрази 

– еквівалентна 
лексика; 
– безеквівалентна 
лексика; 
– фонова лексика 

– довідково-
інформаційні 
тексти; 
– інформаційно-
регулятивні 
тексти; 
– емоційно-
оціночні тексти. 

– комунікативне 
кліше; 
– фразеологізми; 
– стійкі вирази 

Невербальні одиниці 

Візуальна група Тактильна група Акустична група 

– виразні рухи, дії 
(жести, міміка, пози); 
– просторово-
часова організація 
(дистанція,  
взаємоположення 
співбесідників, 
продовженість 
комунікацій) 

– торкання; 
– потиск руки; 
– хлопання по плечу 

– паралінгвістичні 
засоби (якість голосу, 
голосовий діапазон, 
тональність, 
ритміка); 
– екстралінгвістичні 
засоби (темп  
мовлення, паузи, 
шепотіння) 

Рис. 2.4. Вербальна та невербальна форми 
соціокультурної компетенції 
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У плані професійної опосередкованої і 
неопосередкованої комунікації як вербальна, так і невербальна 
форма набувають важливого значення, оскільки, як доведено 
психологами, впродовж перших чотирьох хвилин спілкування 
відбувається особистісна ідентифікація партнерів, 
встановлюються певні внутрішні зв’язки, від яких залежить, чи 
відбудеться акт комунікації і чи буде вона ефективною. 
Надзвичайно важливим у цьому плані є дотримання норм 
мовленнєвого етикету. За Н.І.Фармановською, мовленнєвий 
етикет визначається як “соціально задані та національно 
специфічні регулюючі правила мовленнєвої поведінки в 
ситуаціях встановлення, підтримання та припинення контакту 
комунікантів у відповідності до їхніх статусно-рольових та 
особистісних стосунків в офіційній та неофіційній ситуаціях 
спілкування” [376, с. 177]. Саме в професійному спілкуванні 
норми поведінки надзвичайно стандартизовані, і порушення їх 
внаслідок незнання правил етикету може мати серйозні 
наслідки. 

Отже, професійний аспект іншомовної СКК для студентів 
нефілологічних спеціальностей виступає системоутворюючим 
елементом, навколо якого формуються і розширюються інші 
види компетенцій. 

Розглянемо тепер професійний аспект функцій 
іншомовної соціокультурної компетенції, серед яких вченими-
методистами виділяються пізнавальна, інформативна, 
світоглядна, комунікативна, регулятивна (нормативна), 
аксіологічна та виховна. 

Пізнавальна функція виражається у фіксації в кожну 
конкретну історичну епоху результатів пізнання 
навколишнього світу. При цьому шляхом урахування й 
порівняння досягнень різних культур створюється цілісна 
картина світу, поєднуються результати емпіричного, наукового, 
ціннісного й художнього його відображення. Через пізнання 
різні соціальні спільноти пізнають самі себе, свої суспільні 
потреби та інтереси, свої особливості й місце у світовій історії, 
формують своє ставлення до інших суспільних систем. 
Фіксація набутих професійних навичок забезпечує їх передачу 
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не тільки від одного покоління наступному, але й від однієї 
спільноти іншій. З пізнавальною функцією СКК тісно пов’язана 
її інформативна функція. Відомо, що соціальний та 
практичний досвід попередніх поколінь не може передаватись 
генетичною спадковістю. Опредмечуючись у тих чи інших 
знакових системах різних народів (у давнину – в усних 
переказах, пізніше – в літературній мові, нотах, в “мовах” 
науки та мистецтва), соціальний та професійний досвід 
попередніх поколінь кожної нації розпредмечується й 
сприймається новими поколіннями представників даної нації.  
Інформаційна функція виконує передачу, трансляцію 
нагромадженого соціального та професійного досвіду як по 
“вертикалі” (від попередніх поколінь до нових), так і по 
“горизонталі” – обмін духовними цінностями, соціальним 
досвідом та практичними навичками між народами.  

Інформаційна функція іншомовної СКК дозволяє людям 
– представникам різних націй і країн – здійснювати обмін 
знаннями, навичками, вміннями, здібностями, тобто своїми 
сутнісними силами, які нерівні як в середині одного покоління, 
так і між поколіннями. Вона може виявлятись через 
спілкування людей, у їх практичній взаємодії, в спільній 
трудовій діяльності. Тому інформаційна функція нерозривно 
пов’язана з комунікативною. 

Спілкування між людьми здійснюється за допомогою 
різних засобів, знакових систем, ”мов”. Кожна нація має не 
тільки свою мову слів, але й мову жестів, танцю, музики і т.ін., 
а також – свою мову ритуалів, правил поведінки і норм 
спілкування. Поряд з національними мовами, які відображають 
історію народу, своєрідність його психології, існують також 
інтернаціональні мови, що відіграють важливу роль у 
міжнаціональному спілкуванні людей. Такою є мова науки, 
мова понять та формул. Завдяки цій мові наукові досягнення 
одного народу стають набутком інших народів світу, 
втілюючись у практичну діяльність спільноти в залежності від 
рівня розвитку її виробничих сил. 

Сформована іншомовна СКК уможливлює не тільки 
спілкування людей, але й регулювання їх взаємовідносин і 
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діяльності. Регулятивна функція ССК реалізується за 
допомогою певних норм, засвоєння яких необхідне кожному 
для успішної    адаптації в суспільстві. Нормативна функція 
включає надзвичайно широке коло вимог, які пред’являються 
до духовного світу людини, її знань, світогляду, моральних 
якостей тощо. Норми соціалізації проявляються через 
символіку, певну знакову систему. Характерним прикладом 
такої символіки виступають правила професійної етики, 
прийняті в різних спільнотах. У ролі регуляторів поведінки 
людини виступають не тільки норми, але й зразки поведінки. 
Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, але й 
те, що має статус загальної вимоги. Взірець – це вище, 
найкраще, досягнуте передовими людьми суспільства, 
найбільш наближене до ідеалу. В процесі історичного розвитку 
людства певні зразки поступово перетворюються в загальну 
норму поведінки, згодом їм на зміну приходять нові, більш 
досконалі. У цьому  виявляється регулятивна функція зразка. 
Регулятивна функція СКК підтримується такими 
нормативними системами, як мораль і право. 

Нормативна функція СКК яскраво виявляється у 
звичаях та обрядах. Звичаї – це історично сформовані способи 
поведінки, що мають вигляд доцільних дій, які здійснюються 
людьми певної спільноти в силу трудової діяльності, під 
впливом громадської думки, задля відтворення зразка. Звичаї 
передаються з покоління в покоління. Набравши форми 
певного стереотипу поведінки, звичай регулює діяльність 
людей. Закріплюючись із плином часу, звичаї переростають в 
соціальні й культурні традиції. В основі кожної традиції лежить 
досвід тієї соціальної групи, яка ним володіє та постійно його 
відтворює. Провідне значення у функціонуванні будь-якої 
традиції має діалектика усталеного й мінливого в ній. 
Відбувається безперервний процес зміни традицій, відмирання 
консервативних і виникнення нових, що відповідають потребам 
та інтересам суспільства. У сфері побуту, праці й міжособових 
відносин соціальна культура має істотний вплив на поведінку 
людей, регулює їх вчинки, обумовлює вибір матеріальних і 
духовних цінностей.  
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Іншомовній соціокультурній компетенції притаманна й 
аксіологічна (оціночна) функція: вона виражає якісний стан 
культури як її носія, так і реципієнта. Соціальна культура як 
система цінностей формує у студента певні ціннісні орієнтири 
й потреби, оскільки він, сприймаючи ту чи іншу річ або явище, 
дає їм позитивну або негативну оцінку. В динамічному процесі 
функціонування соціальної культури відбувається формування 
духовного обличчя студента, його світогляду, політичних, 
правових, моральних, художніх, релігійних поглядів, 
виробляються певні ціннісні орієнтації, моральні установки, 
культурні смаки, формується багатогранний духовний світ 
молодої людини. 

Особливе місце належить виховній функції. Сформована 
СКК не лише пристосовує людину до певного природного та 
соціального середовища, сприяє її соціалізації; вона також 
виступає універсальним фактором саморозвитку людини. 
Сформована ж іншомовна СКК дозволить випускнику 
університету впевнено почуватись у європейському просторі, 
реалізувати свій фаховий та особистісний потенціал, 
убезпечить його від можливих непорозумінь і конфліктів у 
професійній сфері, які можуть виникнути на тлі міжкультурних 
розбіжностей. 

Світоглядна функція СКК виявляється в тому, що вона 
синтезує в цілісну й завершену форму систему чинників 
духовного світу особи – пізнавальних, емоційно-чуттєвих, 
оцінних, вольових. Світогляд забезпечує органічну єдність 
елементів свідомості через сприйняття й розуміння світу не в 
координатах фізичного простору й часу, а в соціокультурному 
вимірі. В свою чергу світоглядне мислення й світоглядне 
уявлення в історичному плані черпають зміст у міфології, 
згодом у релігії й, нарешті, у науковому пізнанні, тобто в тих 
формах суспільної свідомості, що складають зміст культури. 
Основним напрямком культурного впливу на молоду людину є 
формування світогляду, через який вона включається в різні 
сфери соціокультурної регуляції. 

Ефективність формування СКК прямо залежить від 
чіткого визначення необхідного рівня комунікативного 
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розвитку, з одного боку, та від знання викладачем 
компонентного та структурного складу самої іншомовної СКК, 
з іншого. Це зумовило необхідність пошуку змістовного 
наповнення СКК з іноземної мови студентів нефілологічних 
спеціальностей. 

Згідно з принципом урахування єдності змістовної та 
процесуальної сторін навчання формування СКК відбувається 
як відображення досвіду творчої діяльності та емоційно-
ціннісного ставлення до цієї діяльності, а також до партнерів по 
комунікації в процесі оволодіння іноземною мовою. 

Позитивне ставлення студентів до вивчення іноземної мови 
є запорукою успішного навчання, оскільки іноземна мова – це не 
просто академічна дисципліна, а ціла освітня галузь, яка створює 
умови для оволодіння знаннями з багатьох інших предметів: 
історії, географії, літератури, країнознавства тощо. Предметом 
вивчення  іноземної мови є не лише власне мова, а й мовленнєва 
взаємодія цією мовою, культура народу – носія мови, а також 
певні мовні, лінгвокраїнознавчі знання. Головне призначення 
іноземної мови як освітньої галузі – це оволодіння студентами 
спілкуванням іноземною мовою, тобто формування 
комунікативної компетенції, що визначається як “здатність брати 
участь у реальному спілкуванні іноземною мовою” [250, c. 48].  

До факторів, які блокують взаєморозуміння та взаємодію 
в процесі спілкування з представниками іншої культури, окрім 
існуючих стереотипів, безпідставних негативних установок, 
забобонів, упередження  та некритичного засвоєння 
стандартизованих суджень, нами віднесено також недостатні 
знання комунікативного рівня вживання розмовних формул, 
способів мовної реакції на висловлювання співрозмовника, 
неправильне використання стилістично забарвлених кліше, що 
призводить до непорозуміння, оскільки кінцева мета 
спілкування – бути зрозумілим. 

Негативні стереотипи тієї чи іншої нації блокують 
взаємодію, заважають діалогу, входять до фіксованої 
установки, створюють негативний настрій на сприйняття нової 
культури, призводять до афективних чи негативних реакцій, до 
виникнення психологічних бар’єрів, неприйняття чужої 
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культури. Все це може бути причиною небажання вивчати 
іноземну мову. 

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновки:  
1. Розглядаючи зміст іншомовної соціокультурної 

компетенції з позицій фахової підготовки студентів 
нефілологічних спеціальностей, його першою складовою 
є інтегровані професійні соціокультурні знання, 
реалізовані в практичних навичках комунікативної 
поведінки, змодельованої в процесі вивчення іноземної 
мови.  

2. Другою складовою змісту іншомовної СКК ми вважаємо 
фонові знання, трактуючи їх як сукупність нерозривно 
пов’язаних між собою слів та їх значень, які є загальними 
для носіїв мови та їх культури. 

3. Навчальний матеріал для формування й розширення 
іншомовної СКК студентів нефілологічних 
спеціальностей повинен складатись із текстів за 
професійною тематикою, цікавих за змістом, таких, що 
мають пізнавальну цінність, містять проблемні ситуації, 
спонукають до розмірковування, стимулюючи таким 
чином навчальну діяльність та вивчення іноземної мови. 

4. У структурі іншомовної соціокультурної компетенції 
можна виділити три ключові компоненти:  
• види компетенцій: загальнокультурна, культуро-

знавча, лінгвокраїнознавча, соціолінгвістична;  
• форму прояву даної компетенції: вербальна/

невербальна;  
• професійний аспект.  
Тема нашого дослідження зумовлює необхідність 

детального вивчення саме професійного аспекту іншомовної 
СКК. 

Кожна з розглянутих нами функцій іншомовної 
соціокультурної компетенції: пізнавальна, інформативна, 
світоглядна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна та 
виховна – має професійний аспект. 

 
 


