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ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 

 

Постановка проблеми. Представники кожної нації мають своє особливе 

бачення навколишнього світу, так звану «картину світу», яка відображає їх 

духовні, фізичні, естетичні, культурні, економічні та інші потреби. Головним 

засобом відображення цієї картини є мова. Історичний розвиток певної країни, 

традиції, звичаї, культура її народу та реалії є суттю лінгвосоціокультурної 

компетенції, дослідженню формування якої присвячена дана стаття. 

Мета статті – визначити суть, основні засоби та принципи формування 

ЛСКК в учнів старшої школи. 

Стан дослідження. Вивченням даного виду компетентності займалося 

ряд вчених, серед яких: О. Бондаренко, Є. Верещагіна, Е. Воробйова, В. 

Сафонова, Г. Томахіна, Т. Цвєткова, В. Маслова, А. Гордєєва С. Тер-Мінасова, 

С.Ю  Ніколаєва, Н. Бориско та інші. Дані вчені присвятили свої дослідження 

питанням міжкультурної комунікації та мовної прагматики в теорії та практиці 

викладання іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Комунікація іноземною мовою передбачає 

не просто обмін інформацією, а насамперед взаємодію із представником іншої 

культури, тому при вивченні англійської мови в школі особливу увагу слід 

звертати на розвиток соціокультурної компетентності учнів. 

С.Ю  Ніколаєва наголошує, що лінгвосоціокультурна компетенція 

включає в себе три компоненти: соціолінгвістичну, соціокультурну та 

соціальну компетенцію [4, с. 13].  
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 Соціолінгвістична компетенція – це здатність правильно обирати мовні 

форми, користуватися ними та адаптувати відповідно до контексту, здатність 

усвідомлювати зв’язки між мовою і явищами суспільного життя [4, с. 14]. 

Розвиваючи дану компетенцію учні вивчають семантичні особливості слів та 

виразів, доречність їх вживання відповідно до характеру та стилю спілкування, 

їх прагматичний потенціал, тобто який ефект вони можуть справити на 

співрозмовника у процесі комунікації.  

У процесі навчання вчитель враховує і формує соціолінгвістичний досвід 

учнів, адже мова відображає особливості життя людей, що нею спілкуються, їх 

цінності, звичаї та інші культурні особливості. Розвиток соціолінгвістичної 

компетенції в учнів сприяє створенню мотивації до самостійного вивчення 

мови, допомагає свідомо засвоювати матеріал, розвиває критичне мислення, 

здатність порівнювати, аналізувати та робити висновки.  

Соціокультурна компетенція –  це сукупність знань про правила і 

соціальні норми поведінки носіїв мови що вивчається, їх традицій, історію, 

культуру, соціальну систему країни.   

У процесі вивчення іноземної мови учні знайомляться з новою 

культурою, тому надзвичайно важливою є здатність зрозуміти ті чи інші 

особливості її розвитку, враховувати правила поведінки, норми етикету, певні 

стереотипи при спілкуванні з носіями мови.  

Учні мають бути підготовлені до ведення діалогу культур, тобто вони 

повинні не тільки добре знати особливості власного суспільства, а й бути 

обізнаними щодо культури інших народів, мати певні знання щодо стилю життя 

її представників, їх характер та особливості мислення, національний 

менталітет[4, с. 14].  

Також варто зазначити, що соціокультурна компетенція містить чотири 

основні компоненти: соціокультурні знання; досвід спілкування; особисте 

ставлення до іншої культури; володіння прийомами застосування мови. Варто 

зазначити, що в  умовах розвитку сучасного суспільства особливо важливою є 

міжнародна співпраця та розвиток міжнародно-орієнтованої особистості, яка 

усвідомлює цілісність та взаємозалежність світової спільноти. Тому вміння 
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розуміти та знаходити спільну мову із представниками інших культур є вкрай 

важливим. Особливо актуальним дане питання є для учнів старшої школи, які 

мають здійснити вибір щодо майбутньої професії. 

Соціальна компетенція – це безпосередньо здатність та готовність до 

комунікації з іншими людьми, вміння орієнтуватися у соціальній ситуації та 

керувати нею. Дана компетенція передбачає готовність та бажання 

співпрацювати та взаємодіяти зі співрозмовником, впевненість в собі, вміння 

вирішувати певні проблеми, які можуть виникнути в процесі спілкування, 

здатність поставити себе на місце іншого [4, с. 15]. 

Метою формування ЛСКК є формування правильної та ситуативно-

доречної мовленнєвої поведінки учня в умовах міжкультурної комунікації. 

Учень повинен мати не тільки добре розвинену мовну (фонетичну, лексичну,  

граматичну) та мовленнєву (говоріння, аудіювання, читання, письмо) 

компетентності, а й мати достатню базу соціокультурних знань, розумітися на 

іншомовних реаліях, порівнювати та зіставляти їх із власною культурою, вміти 

аналізувати та мислити критично, знаходити зв’язки між явищами.  

Щоб сформувати в учнів необхідні комунікативні вміння і навички, 

розвинути лінгвосоціокультурну компетенцію на рівні, визначеному 

навчальною програмою, необхідна активна мовна практика. Процес навчання 

англійській мові як засобу міжнародної комунікації передбачає набуття певних 

знань, навичок та вмінь, таких як: засвоєння лінгвістичної теорії; накопичення 

соціокультурних даних про країну, мова якої вивчається; розвиток і 

вдосконалення всіх видів мовної діяльності (аудіювання, письма, читання та 

говоріння); організація усного та письмового аспектів спілкування; 

використання іноземної мови в майбутніх професійних цілях [1, с. 28]. 

Процес навчання іноземній мові в старших класах має базуватися на 

дидактичних принципах системності, доступності, науковості, послідовності, 

проблемності та свідомому вивченні матеріалу.  

Принцип системності базується на вивченні мови, як структури, 

елементи якої взаємопов’язані та взаємозалежні. Учні старшої школи, 

володіючи навичками аналізу та синтезу, здатні поєднувати, співставляти, 
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порівнювати та проводити паралелі між певними явищами у мові, тому 

використання даного принципу сприятиме загальному розвитку мислення і є 

особливо актуальним.  

Принцип доступності вимагає підбирати доцільний матеріал відповідно 

до рівня учнів, тобто він не має бути надто важким для сприйняття, 

непосильним для них.  Зокрема, досить важливим є підбір методики, за якою 

працювати на уроці. При плануванні варто звертати увагу на реальні 

можливості учнів, враховувати їх. Наприклад, важливим при вивченні 

іноземної мови є використання автентичних матеріалів. Але не завжди вони 

відповідатимуть рівню знань учнів, тому особливу увагу слід звернути на їх 

підбір [3].  

Досить актуальним, особливо у старших класах, є використання 

принципу науковості. Даний принцип передбачає об’єктивне висвітлення 

фактів, акцентування уваги на причинно-наслідкових зв’язках, використання 

певної термінології. Доцільність використання даного принципу зумовлена 

тим, що у юнацькому віці більш поширеним стає смислове (логічне) 

запам’ятовування нового матеріалу, тобто у процесі його тривалого 

опрацювання та повного осмислення. Також абстрактні поняття становлять 

більший інтерес для учнів старшої школи. 

Принцип послідовності наголошує на поетапному викладенні матеріалу, 

від менш важкого до складнішого. Варто пов’язувати матеріал, що вивчається з 

життям учнів, вказувати на можливостях його практичного застосування, що 

стимулюватиме інтерес та зацікавленість у роботі [3].  

Принцип проблемності сприяє розвитку творчих здібностей та 

креативності мислення, його застосування дає можливість учням самостійно 

знайти вихід із певної ситуації. У даному випадку учні вивчатимуть мову 

ситуативно, що сприятиме розвитку ЛСКК.  

Щоб запобігти міжмовній інтерференції варто також використовувати 

контрастивний принцип, який базується на міжмовному порівнянні. Він 

сприятиме кращому засвоєнню та чіткому розмежуванню мовних явищ у рідній 

та іноземній культурах. 
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Зазначені принципи утворюють певну систему, яка сприяє формуванню 

різних видів компетентності, зокрема і лінгвосоціокультурної. Реалізація їх має 

бути комплексною, адже вони тісно пов’язані між собою. Дані принципи 

покладено в основу експериментальної методики. Від їх реалізації залежить 

ефективність навчання.  

Вивчення іноземної мови на сучасному етапі потребує поєднання 

традиційних та нових підходів до її оволодіння, зокрема актуальним  є 

особистісно-орієнтований підхід, в основу якого покладено врахування 

індивідуальних особливостей, цінностей та інтересів кожного окремого учня, 

комунікативний підхід, тобто вивчення мови у вигляді процесу, що 

максимально наближений до реального спілкування. 

Використовуючи дані підходи учні опановують стратегії і тактики 

спілкування, дізнаються нові факти про культуру країни, мову якої вивчають, 

знайомляться з реаліями, навчаються їх розпізнавати та висловлювати 

ставлення до певних культурних явищ. 

Як результат, учні повинні вміти самостійно розпізнавати культурні 

образи і символи, працювати із реаліями, тобто з певними предметами або 

явищами, які зазвичай не мають аналогів у інших культурах (idioms, money, 

news, stamps, cartoons), розумітися на особливостях буденного життя англійців 

(employment, housing, shopping), культурній поведінці, нормах спілкування 

(verbal and non-verbal communication), цінностях та віруваннях (values, attitudes 

and beliefs), орієнтуватися у найважливіших історичних подіях, та навчитися 

самостійно розширювати власні знання з питань культури [5]. 

При розвитку ЛСКК доцільним є використання різного роду автентичних 

матеріалів: художньої літератури, ідіом, прислів’їв, приказок, перегляд 

місцевих новин, теле- та радіопередач, газетних статей тощо.  

Варто наголосити на важливості використання прислів’їв та приказок, як 

своєрідних витворів словесного мистецтва, що являють собою найбагатший 

автентичний матеріал, що немає потреби в адаптації. Вони побудовані на 

простій, загальновживаній лексиці і широко використовуються в розмовній та 

літературні мові для більшої експресивності, краси висловлювання. Їх часто 
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вживають не тільки у повсякденному житті, а й  у науковій полеміці, 

політичних доповідях, філософських трактатах. Відмінними їх рисами є 

афористична стислість і точність думки [2, с.37]. 

До причин використання прислів’їв та приказок на уроках англійської 

мови слід віднести:  

1) вони допомагають збагатити лексичний запас учнів; 

2) мають глибокий повчальний характер, акцентують на цінностях 

народу; 

3) розвивають пам'ять, ерудицію та інтелект учнів; 

4) мотивують учнів до вивчення мови; 

5) формують соціокультурну компетенцію [2]. 

Прислів’я та приказки мають широкі функціональні можливості, тому їх 

можна використовувати майже у всіх аспектах вивчення англійської мови: 

фонетичному, граматичному, лексичному, комунікативному, 

соціокультурному.  

Працюючи з прислів’ями та приказками, інтерпретуючи їх відповідно до 

рідної мови та певної ситуації, учні «привласнюють» мову, творчо мислять, 

надаючи окрім адекватного розуміння вислову своє особисте ставлення.  

Висновки. Таким чином, одним із основних завдань вчителя іноземної 

мови є формування в учнів ЛСКК, тобто ознайомити їх із культурними 

особливостями країни та її мешканців, навчити стратегіям і тактикам 

спілкування відповідно до ситуацій, навчити розуміти явища, що не притаманні 

рідній культурі – реалії та виховати почуття поваги до культури народу, мова 

якого вивчається.  Ефективним засобом при цьому можуть стати різного роду 

автентичні матеріали, зокрема прислів’я та приказки, що допомагають відчути 

емоційну виразність мови і є узагальненою мудрістю багатьох поколінь, у якій 

відображено менталітет, національний характер та цінності цього народу.  

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження у даному 

напрямку дадуть можливість глибше дослідити та обґрунтувати можливі шляхи 

розвитку ЛСКК учнів, зокрема й на матеріалі прислів’їв та приказок.  
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