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Доцільність формування соціокультурної компетентності учнів старшого 

етапу 

Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та 

світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб 

міжкультурного спілкування [7]. 

Мета навчання іноземній мові у XXI столітті – формування таких молодих 

особистостей, які сприймають себе не лише у ролі представників однієї певної 

культури, але і в ролі громадян світу, що усвідомлюють свою значущість і 

відповідальність у глобальних загальнолюдських процесах, що відбуваються в 

Україні та світі [3]. 

Тому сучасні нормативні матеріали орієнтують вчителів на формування в 

учнів певного рівня іншомовної комунікативної компетентності, тобто 

здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні [7]. 

Однією із складових комунікативної компетентності є соцікультурна 

компетентність. Сучасна молода людина повинна володіти навичками 

толерантного ставлення до носіїв мови з різних країн, культур, стилів життя [2]. 

Згідно думки С. Ю. Ніколаєвої, досягти взаємозв’язку у навчанні мови і 

культури народу можна лише завдяки певним цілям: практичній, виховній, 

освітній і розвиваючій. Зазначимо, що у процесі навчання англійської мови 

ознайомлення учнів з культурою народу допомагає розширювати їх світогляд, 

формуючи в них інтерес до оволодіння мовою [6]. 

Сьогодні ми повинні навчити наших учнів використовувати іноземну мову як 

інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, підготувати учнів до 

спілкування в реальних життєвих ситуаціях, навчити їх здобувати знання 

самостійно з метою вдосконалення в галузі обраної майбутньої професії [7]. 



Сукупність фонових і країнознавчих знань, моделей мовленнєвої та 

немовленнєвої комунікативної поведінки, володіння певним соціокультурним 

мінімумом, а також вмінням і навичками їх практичного використання під час 

іншомовного спілкування в діалозі культур [3]. 

Метою статті є дослідження доцільності формування соціокультурної 

компетентності учнів старших класів загальноосвітньої школи. 

Потрібно зауважити, що питанню формування та функціонування 

соціокультурної компетентності приділяли увагу багато вчених: Ю. І. Пассов, 

П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва, В. В. Сафонова, A. D. Hirsh [2] та інші. 

Соціокультурна компетентність, як зазначає П. Сисоєв, дозволяє тим, хто нею 

говорить, почувати себе практично на рівні з носіями мови (відносно культури), 

що є кроком до адекватного володіння іноземною мовою, тобто здатністю 

оперувати вивченою мовою у повсякденних ситуаціях на рівні, максимально 

наближеному до рівня носіїв мови [2]. 

Згідно Л. Березенської, Н Сіваєвої існує думка, що формування 

соціокультурної компетентності учнів має відбуватися на основі: 

 ретельного відбору адаптованого матеріалу соціокультурного 

спрямування та автентичних текстів; 

 виконання комунікативних вправ, які сприяють міжкультурній 

комунікації в типових сферах діяльності; 

 виконання лінгвістичних вправ та завдань з використанням наочності 

соціокультурного змісту з метою автоматизації навичок та вмінь; 

 використання певного алгоритму опрацювання матеріалу з метою 

формування належної соціокультурної компетентності [1]. 

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, 

соціолінгвістичні компетентності стосуються соціокультурних умов 

користування мовою. Через чутливість до соціальних конвенцій (правил 

ввічливості, норм, які регулюють стосунки між  поколіннями, статями, класами 

та соціальними групами, лінгвістичних кодифікацій деяких основних  ритуалів 



у житті суспільства) соціолінгвістичний компонент пронизує весь процес 

спілкування між представниками різних культур, навіть тоді, коли його 

учасники часто не усвідомлюють цього впливу [4].  

Наш невеликий досвід роботи в школі показав, що учні зацікавлені у пізнанні 

особливостей соціокультурної компетентності. Проаналізувавши підручники з 

англійської мови  для 9 класу, ми підрахували кількість вправ, які розраховані 

на розвиток комунікативної та соціокультурної компетентностей. Результати 

аналізу підручників представлені в таблиці 1. 

Табл.1 

 

Назва, автор 

підручника 

Кількість вправ на  

розвиток 

комунікативної 

компетентності 

Кількість вправ на  

розвиток 

соціокультурної 

компетентності 

Англійська мова  

Карп’юк О. 

70 34 

Англійська мова 

Несвіт А. 

125 64 

 

Як видно з таблиці, в підручнику О. Карп’юк із 70 вправ в комунікативній 

компетентності, менше половини, всього 34 вправи, направлені на формування 

соціокультурної компетентності. У відсотковому співвідношенні кількість 

становить 48,6 % вправ, що спрямовані на розвиток соціокультурної 

компетентності. 

В підручнику А. Несвіт із 125 вправ в комунікативній компетентності, 64 –

спрямовані на формування соціокультурної компетентності, тобто 51,2 % 

вправ, що становить трохи більше половини. 

На наш погляд, такої кількості вправ не достатньо для ефективного 

формування соціокультурної компетентності, особливо на старшому етапі ЗНЗ. 

Учні мають можливість брати участь в програмах обміну, навчатися за 

кордоном, відпочивати в літніх мовних таборах, продовжувати навчання у  

вузах Європи. 



Наше спостереження показало, що учні старшого етапу готові до більш 

інтенсивного розвитку соціокультурної компетентності, тому що вони вже 

володіють словниковим запасом, мають розвинутий рівень мовних та 

мовленнєвих навичок, а головне – бажання засвоювати та дізнаватися щось 

нове, мають велику зацікавленість в оволодінні знаннями про країну, мову якої 

вони вивчають. Учні старшого етапу є більш усвідомленими, вони потребують 

якомога більше інформації, яка є цікавою для них. 

Варто зауважити, що практична цінність формування соціокультурної 

компетентності розкривається в тому, що учні старшого етапу збільшують 

лексичний запас слів, використовують різноманітні моделі спілкування, 

розвивають вміння працювати в групі, дискутувати, та доводити свою думку, 

спираючись на аргументи. Також учнів часто залучають працювати в таких 

видах діяльності: ігри, рольові ігри та завдання з вирішуванням проблем.  

При розширенні соціокультурної компетентності освітня мета передбачає 

розширення кругозору учнів, активацію та спроможність використання різних 

конструкцій та моделей мовлення, учні можуть робити аналіз та порівняння 

різних фактів. 

На сьогодні майже усі погоджуються з тим фактом, що іноземна мова, разом 

з навчанням спілкуванню та підвищенням рівня загальної професійної 

культури, має також й значне виховне значення. В сучасних умовах – це 

готовність сприяти налагодженню міжкультурних зв’язків, представляти країну 

при міжкультурних інтеракціях, відноситись з повагою до духовних цінностей 

інших культур. Тобто основна мета навчання іноземній мові може бути 

досягнута тільки за умови адекватного розвитку соціокультурної компетенції 

учнів. Мається на увазі те, що при формуванні комунікативної компетентності 

необхідно виховувати комунікативно активну особу, здатну забезпечити 

адекватне міжкультурне спілкування, діалог культур [8]. 

Формування соціокультурної компетентності у зв’язку з навчанням іноземної 

мови має на меті передачу учню мінімуму фонових знань, якими володіє носій 

мови. Це певною мірою нагадує акультурацію, проте набуття знань про 



культуру іншого народу в лінгвокраїнознавстві відрізняється від цього процесу 

[8].  

Фінальним етапом формування соціокультурної компетентності буде 

здатність учня оперувати необхідними знаннями, вміннями, навичками, та 

скоригувати свою поведінку ближче до поведінки, адекватної чи близької 

носіям мови. 

Отже, оволодіння соціокультурної компетентності дозволяє учням, що 

володіють іноземною мовою, почувати себе комфортно в культурному плані, 

сприймати на рівних з носіями мови  спільну картину світу. І саме це і є кроком 

до адекватного опанування іноземної мови. Той, хто вивчає іноземну мову, 

залишається носієм власної культури, але його фонові знання збагачуються, 

набуваючи елементів культури країни, мова якої вивчається. Таким чином, як 

особистість він стає певною мірою носієм світової культури і починає краще 

розуміти та цінувати власну культуру [8]. І це свідчить про те, що це є вагомим 

внеском у формуванні соціокультурної компетентності. 
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