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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 

УМОВАХ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ 

 

Освіта стає найвагомішим чинником впливу на життя і розвиток суспільства, 

заразом вона сама зазнає також глибоких реформ. 

Сучасна система освіти орієнтована на підготовку знаючої молодої 

особистості, здатної зайняти вагоме місце у сучасному житті. Досконале 

володіння іноземною мовою чи іноземними мовами відкриває можливості 

вийти на новий рівень сучасної Європейської освіти. 

Визначальним пріоритетним напрямом створення єдиного європейського 

освітнього простору є розвиток полікультурної освіти та виховання, що 

зафіксовано у документах країн Європейського Союзу[12: 254]. 

З огляду на це, вчені, політики, державні діячі у країнах Європейського 

Союзу докладають зусиль, що спрямовані на досягнення діалогу 

взаємопорозуміння між представниками різних культур і етносів у європейській 

спільноті. Зростання культурної розмаїтості за рахунок міграційних процесів в 

країнах Європейського Союзу зумовлює розвиток ідеї полікультурної освіти, 

що знаходиться в центрі уваги [12:254]. 

Вивчення іноземної мови має практичну мету: теоретичні знання та 

практичні уміння, отримання під час навчання, повинні стати навичками усного 

і писемного мовлення. 

Мета статті – проаналізувати визначення компетентності, запропоновані 

педагогами та науковцями, розглянути компетентнісний підхід щодо вивчення 

іноземної мови в умовах соціокультурної освіти. 



У досвіді вітчизняної педагогіки проблему компетентності розглядали у своїх 

працях педагоги, психологи, філологи. Так, проблему визначення сутності 

компетентнісного підходу до організації педагогічного процесу вивчають  

С. Гончаренко, О. Пометун, О. Савченко, О. Сухомлинська, І. Тараненко; 

питання професійної підготовки на засадах стандартів компетентності 

досліджують А. Михайленко, В. Аніщенко; зарубіжний досвід упровадження 

компетенісно зорієнтованої освіти – А. Василюк, О. Овчарук. Чільне місце в 

психолого-педагогічній літературі належить аналізу базових компетентностей 

особистості: інформаційної (О. Барановська), комунікативної (В. Кононенко, Т. 

Вальфовська, Є. Мельник), творчої (Т. Волобуєва, Г. Телбутівська), життєвої 

(Н. Бастун, П. Горностай, В. Красновський, О. Бєлєнок, І. Єрмаков,  

Г.Ковганич, В. Ляшенко, Л. Максименко, О. Поліщук), соціально-

психологічної(М. Гончарова-Горянська, Н. Калініна, Л. Лєпіхова) та ін. За 

результатами діяльності українських науковців і практиків розроблялися 

теоретичні прикладні питання запровадження компетентнісного підходу в 

освіту України (Н.  Бібік, Л.  Ващенко, О.  Локшина, О.  Овчарук, Л. 

Паращенко, О. Савченко, С. Трубачова та ін.) [2].  

Перехід до компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу на 

результат освіти, з накопичування нормативно визначених знань, навичок і 

вмінь на формування й розвиток здатності практично діяти, застосовувати 

досвід успішних дій у конкретних ситуаціях, на забезпечення випускників 

різних навчальних закладів спроможності відповідати реальним запитам 

швидко змінюваного ринку й мати сформований потенціал для швидкої 

безболісної адаптації як у майбутній професії. Перспективність 

компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність 

випускника школи до успішної діяльності в різних сферах, у тому числі і в 

володінні іноземними мовами [9:12]. 

Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти зазначено в 

Державних стандартах освіти, його реалізовано в «Критеріях оцінювання 

навчальних досягнень учнів» [9:12]. 



Під поняттям «компетентнісний підхід» у навчанні ІМ розуміють насамперед 

спрямованість освітнього процесу на формування в учнів іншомовної 

комунікативної компетенції [9:12].  

До основних компонентів комунікативної компетенції входять: 

- мовленнєві компетенції; 

- лінговосоціокультурна компетенція; 

- мовна компетенція; 

- навчально-стратегічна компетенція. 

Країни - члени Європейського Союзу мають різноманітні культури, звичаї, 

традиції, особливості, у тому числі і у сфері освітніх систем. Дана ситуація 

ставить важливе питання про навчання та виховання молоді в умовах 

соціокультурної освіти.  Відкриті ринки праці, право громадян на вільне 

пересування в межах території Європейського Союзу з метою поселення, 

навчання чи працевлаштування створюють підґрунтя для визначення і 

формування таких знань, умінь, навичок та кваліфікацій, які б забезпечували 

можливості вільного володіння знаннями щодо культур інших народів. 

До складу лінговосоціокультурної компетенції входить соціокультурна 

компетенція [9].  

Соціокультурна компетенція - це сукупність знань про країну, мова якої 

вивчається, її національних, культурних особливостей ,соціальну і мовленнєву 

поведінку носіїв мови, а також здатність використати набуті знання у процесі 

спілкування з урахуванням звичаїв, правил поведінки, норм етикету, соціальних 

умов носіїв мови.  

Так, В. Сафонова визначає, що соціокультурна освіта є запорукою успішного 

формування професійної іншомовної комунікативної компетенції за умови 

реалізації принципу дидактичної культуровідповідності, який передбачає відбір 

і впровадження у навчальний процес культурознавчого матеріалу, що формує 

соціокультурну основу навчально-методичного комплексу з іноземної мови 

[11].  



 О. Коломінова розглядає соціокультурну компетенцію як систему уявлень про 

основні національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається, а 

також систему навичок та вмінь узгоджувати свою поведінку згідно з цими 

знаннями [3].  

 М. Максимець розуміє соціокультурну компетенцію як здатність особистості 

через адекватне розуміння та повагу до інших мов, культур і релігій виявляти 

активну і відповідальну життєдіяльність у соціумі на засадах демократичності, 

гуманізму, толерантності тощо [6].  

 П. Сисоєв трактує соціокультурну компетенцію як рівень знань 

соціокультурного контексту використання іноземної мови, а також досвід 

спілкування і використання мови в різних соціокультурних ситуаціях [12]. 

Соціокультурна компетенція є засобом навчання і виховання молодого 

покоління, потреба якого у необхідності міжкультурного спілкування, 

співпраці, наукових досягнення на світовому рівні, у вирішенні найважливіших 

проблем суспільства.  Формування соціокультурної компетенції не зводиться 

до набуття лише загальних знань про спосіб життя різних країн.  

Володіння цією компетенцією допоможе уникнути бар'єрів на рівні 

міжособистісного спілкування, що часто відбувається через незнання 

соціокультурних особливостей. 

Таким чином можемо зробити висновок, що вивчення іноземної мови на 

основі знань культури народу, мова якого вивчається, є важливою для 

формування соціокультурної компетенції. 

Вивчення іноземної мови є головною передумовою досягнення адекватного 

взаєморозуміння між співрозмовниками, які належать до різних культур. 

Іноземна мова викладається не тільки як засіб спілкування, здобуття додаткової 

інформації, а й стає засобом відкриття іншого культурного світу, осягнення 

складності та багатогранності рідної мови та національної культури, 

національного достоїнства та рівності, засобом громадської освіти, розвитку 

особистості, її індивідуальних пізнавальних здібностей, соціальних 

можливостей, культурних потреб [5, с.179]. 



Процес формування соціокультурної компетентності у навчальних закладах 

здійснюється наступним чином: підручники містять тексти, діалоги, пісні 

відповідної тематики. Практичний характер носить завдання створення 

презентацій чи проектних робіт. Так, студенти  самостійно досліджують задану 

тему або, навіть, самостійно обирають тему дослідження. Найактуальнішими 

темами є: "Подорож", "На митниці", "В аеропорту", "У готелі", "У касі". Знання 

лексики і правил подорожування дає можливість вільно пересуватися з однієї 

країни в іншу.  

Як важливі визначені теми "У лікаря", "У громадському транспорті", "Обмін 

валют", "У супермаркеті", "У закладах громадського харчування". 

Володіння даними темами забезпечують успішне перебування на території 

іншої держави, допомагає отримати необхідні послуги. 

Ефективність процесу формування соціокультурної компетентності може 

бути забезпечена шляхом максимального залучення студентів до навчальної 

діяльності, яка створює умови для професійного орієнтованого та 

міжкультурного спілкування. На заняттях з іноземної мови слід надавати 

перевагу роботі в малих групах, дискусії, мозковій атаці, кейс–методу, 

симуляції, презентації, інсценізації, рольовим, діловим іграм тощо [5, с.181]. 

Важливою умовою успішного навчання в умовах соціокультурної освіти є 

досвід вчителя чи викладача. Слід уміло запропоновувати форму роботи на 

заняті: дискусія, рольові ігри, створення проектів, опрацювання автентичних 

текстів, робота з аудіозаписами, перегляд відеофільмів, що забезпечить успішне 

засвоєння нового матеріалу. 

Такі завдання дозволяють діалоги з активним використанням лексики, дають 

можливість безпосередньо відчути партнера або партнерів (якщо це полілог) у 

процесі спілкуванні.  

Отже, формування соціокультурної компетентності передбачає не лише 

фактичні знання про історію народу, його культурну спадщину, а й знання і 

уміння, які допомогли б у безпосередньому спілкуванні з носіями мови у 

мовному середовищі. 



Підсумовуючи, можемо сказати, що формування соціокультурної 

компетентності у процесі вивчення іноземної мови має важливе значення в 

освіті з Європейським вектором.  
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