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Соціокультурна складова лінгвосамоосвіти 

 

 На нинішньому етапі цивілізаційного розвитку людства, в умовах 

глобалізації та інтеграції, характерним є становлення полікультурного 

суспільства, типовими рисами якого є відкритий доступ до світових 

інформаційних ресурсів, відкритість кордонів, інтенсивні міграційні процеси, 

академічна й соціальна мобільність, широке міжнародне співробітництво в усіх 

сферах діяльності суспільства. Все це сприяє тому, що сьогодні через постійну 

оновлюваність знань прийнятний рівень володіння іноземною мовою, 

досягнутий особистістю в рамках вузівської освіти, який за своєю суттю є 

статичною категорією (тобто такою, що знаходиться в площині «знання, 

набутого один раз і на все життя»), вже не є визначальним критерієм 

професійної кваліфікації фахівця ХХІ століття. Натомість, у теперішній час, 

насамперед, у контексті вищої школи, на перший план висувається об’єктивна 

вимога розгляду феномену «знання іноземної мови» через призму 

випереджальної освіти, зокрема, як динамічної категорії «знань через все 

життя». У даному випадку мова йде про доцільність зміни основного вектору 

іншомовної підготовки фахівців у ВНЗ з традиційних «знаннєвої» та 

«компетентнісної» парадигм, орієнтованих на надання студентам готового 

комплексу знань, а також озброєння їх відповідним набором умінь та навичок, 

на нову концепцію неперервної лінгвосамоосвіти впродовж усього життя. 

Зважаючи на те, що іншомовна комунікативна діяльність передбачає 

необхідність встановлення та підтримання контактів з представниками різних 

мовних та культурних спільнот, невід’ємною складовою змісту 

лінгвосамоосвіти студентів має бути соціокультурний компонент. Таким 

чином, метою даної роботи є обґрунтування необхідності врахування 



соціокультурного компоненту в процесі організації лінгвосамоосвітньої 

діяльності студентів, а також висвітлення особливостей основних 

комунікативних моделей і традицій, що на сьогодні склалися у світі. 

Проведене дослідження показало, що одним із напрямів 

лінгвосамоосвітньої діяльності має бути ознайомлення з комунікативними 

культурними традиціями країн, мова яких вивчається, оскільки, як було 

доведено польськими вченими (А. Богуславським та А. Вержбицькою), стиль 

спілкування представника будь-якої національності закодовано у свідомості у 

вигляді «певних культурних сценаріїв», які складаються з емічних (зміст і 

внутрішнє значення культури), закріплених у свідомості особистості, та 

етичних (типові для певної культури загальні структурні моделі) компонентів. 

Аналіз першоджерел надав можливість з’ясувати, що існуючі у 

сьогоднішньому світі комунікативні моделі можна умовно поділити на західну і 

східну. Витоки традицій західного комунікативного стилю простежуються в 

Стародавній Греції. Так, визначення комунікативної компетентності, як 

«здатності особистості спілкуватися добре, тобто ясно, конкретно, зрозуміло й 

доцільно» американського вченого Б. Шпіцберга [2: 210] є співзвучним із 

ученням античного ритора Ісократа: «Мовлення краще, ніж мовчання лише 

тоді, коли ти можеш чітко та ясно висловити свою думку, і сказане тобою буде 

доцільним у цій ситуації, зрозумілим і корисним для співрозмовника» [1: 174].  

Особливе науково-теоретичне значення для аналізу комунікативних 

культур мають спільні дослідження єгипетських (М. Батал, В. Бакарі) та 

американських (Г. Нельсон) учених, які загострюють увагу на необхідності 

врахування під час комунікації факту існування мовних культур високого і 

низького контексту. Дослідники дійшли висновку, що східні мови належать до 

мовної культури високого контексту, адже часто виникає необхідність 

здогадуватися або домислювати те, що не було сказано під час комунікативного 

акту, але малося на увазі. Наявними у східній культурі є лише зовнішні її 

прояви (наприклад, державний прапор, гімн, національні костюми тощо), у той 

час, як її найважливіші аспекти (норми, цінності, специфіка менталітету, які є 



ключовими для ефективної комунікації) залишаються прихованими для 

іноземців. Саме тому голландська дослідниця М. ван Бакел порівнює східну 

комунікативну культуру з айсбергом, адже на поверхні можна побачити лише 

одну дев’яту його частину. Західні ж мови є більш відкритими та прозориими, 

оскільки реципієнту мовленнєвого твору непотрібно аналізувати прихований 

підтекст. Тому західні мови вважаються мовами низького контексту. 

Китайські (Г. Гао), японські (К. Йошида), шведські (Т. Фанг), французькі 

(Г. Фор), малазійські (А. Асма, Л.-М. Саллєх) та американські (В. Гудікунст, 

С. Тінг-Тумі) науковці у вивченні особливостей східної комунікативної 

культури дійшли одностайного висновку про існування п’яти основних 

компонентів, що визначають сутність східної комунікативної традиції, яка 

спирається на філософське вчення Конфуція і залишається майже незмінною 

впродовж двох тисячоліть, а саме: імпліцитна комунікація (під час 

комунікативного акту зміст мовленнєвого твору не розкривається повністю, 

залишаючи певну недосказаність); концентрація уваги на співрозмовнику, 

тобто у спілкуванні краще більше слухати, ніж говорити; принцип ввічливості, 

який відображає доброзичливість та скромність суб’єктів мовлення; чітке 

розмежування мовленнєвої поведінки, що характеризується відкритим і 

довірчим ставленням до знайомих людей та стриманим з незнайомцями.  

Одним із ключових компонентів східного комунікативного стилю, який 

ученими визнано найскладнішим і найбільш проблемним у спілкуванні, 

зокрема з японцями, малайзійцями та китайцями, є поняття «обличчя», що 

уособлює в собі оцінку суспільством ступеня відповідності особистості певним 

соціальним нормам, чітко прописаним та обов’язковим для дотримання. 

Передумову цієї особливості східної комунікативної культури склали 

багатовікові культурні та релігійні традиції, за якими людина сприймається не 

як окремий індивід, а як частина соціальної групи, нації чи народності. Тому у 

спілкуванні з носіями азіатських мов, аби уникнути непорозумінь, важливим є 

«збереження обличчя», тобто, як вимагає традиція, повною мірою відповідати 

високим моральним та духовним цінностям, що мають бути притаманні 



особистості. З точки зору конфуціанського вчення, комунікація, базуючись на 

встановленні довірчих міжособистісних відносин, розглядається скоріше як 

важливий соціальний ритуал, ніж процес обміну інформацією. Метою ж 

західної комунікації, навпаки, є, насамперед, обмін інформацією. Тому задля 

досягнення комунікативних цілей, як зазначають Дж. Грін та Б. Барлесон, слід 

розвивати такі функціональні навички як: логічність, послідовність, 

інформативність, аргументованість та переконливість мовлення, а також уміння 

керувати і контролювати враження, яке адресант справляє на реципієнта. 

Американські вчені-лінгвісти Дж. Віманн, М. Вужнович, М. Паркс, а 

також британський психолог М. Ерджайл виокремлюють низку компонентів, 

що складають основу західної комунікативної моделі, а саме:  

- контроль – управління взаємодією під час комунікативного акту, зокрема: 

спрямування комунікації за допомогою агресивної самовпевненості та 

маніпуляції у потрібне, вигідне русло;  

- адаптація – здатність комуніканта змінювати й пристосовувати комунікативні 

стратегії залежно від умов конкретної ситуації;  

- кооперація – необхідність установлення позитивної атмосфери під час 

комунікації для досягнення власних цілей.  

Отже, «принцип індивідуалізму, який складає основу західної 

комунікативної моделі, орієнтованої на результат, протиставляється 

колективізму східної моделі, орієнтованої на процес» [3: 401–408]. Заслуговує 

на увагу тлумачення складових ефективної комунікації малайзійськими 

науковцями. Так, М. Чун виокремлює три основні компоненти, що, на наш 

погляд, поєднують у собі елементи як конфуціанської комунікативної моделі, 

так і західної. Так, «вияв поваги до співрозмовника» та «формування 

позитивного особистісного іміджу» відповідають принципу ввічливості і 

поняттю «обличчя» у східній комунікативній традиції, а «впевненість у собі» є 

більш типовою для західної моделі. 

Для більш повного висвітлення досліджуваного питання вважаємо 

доцільним розглянути погляди нігерійських дослідників (В. Аедун, Дж. Обе, 



К. Онвубере, К. Офулу), які пропонують принципово нове вирішення означеної 

проблеми, а саме: поєднання основних принципів Східної, Західної та 

Близькосхідної комунікативних моделей. Не заперечуючи важливість 

встановлення довірчих міжособистісних відносин, учені фокусують увагу на 

необхідності контролювати свої емоції під час комунікативного акту, тобто 

поводитись емоційно нейтрально. Зважаючи на те, що адресант може 

маніпулювати процесом комунікації, надаючи інформації, у залежності від 

власних комунікативних цілей, того чи іншого сенсу, необхідно аналізувати 

можливий прихований зміст цього мовленнєвого твору. Вчені також 

справедливо вказують на те, що невиправдане надмірне красномовство під час 

комунікації, характерне для близькосхідної моделі, може призвести до втрати 

реципієнтом сутності повідомлення. 

Отже, на основі проведеного узагальнюючого аналізу особливостей 

комунікативних культур можна зробити висновок про те, що існуючі моделі 

комунікації потребують обов’язкового і всебічного вивчення в процесі 

лінгвосамоосвіти. Не можна віддавати перевагу тій чи іншій моделі, адже 

досягти порозуміння з представниками країн Заходу та Сходу можна, лише 

будуючи діалог на основі освіченості, взаємної поваги та довіри. 
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