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понятійній навчальній програмі синтезу граматичної і ситуативної навчальних програм, що є 
найбільш доречною для організації навчальної діяльності у ВНЗ, оскільки акцентує основну увагу 
на комунікативній компетенції у вивченні іноземної мови.  

Комунікативний напрям розвивається паралельно з розвитком комунікативної лінгвістики, 
соціальної психології та соціології на основі одержання досвіду у навчальному процесі, що дає 
можливість і далі досліджувати це питання. 

Світова практика викладання англійської мови як іноземної, що є мовою міжнародного 
спілкування, свідчить про значний внесок комунікативного напряму  у вирішення соціального 
замовлення світової співдружності: забезпечити спілкування усіх її членів “на рівних правах”. 

Практика і навчання визначають еволюцію поглядів і пошук поєднання комунікативності з 
власне тренувальними вправами,  рух “від мови до спілкування” і “від спілкування до мови”. 
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Проаналізовано сучасні тенденції, що спричинили необхідність нових підходів і 

методів, щодо викладання іноземної мови професійного спрямування з урахуванням 
культурологічних аспектів. 

 
The article analyses modern tendencies initiate the search for innovative approaches and 

methods in teaching  and learning professionally oriented foreign language with the account of 
cultural peculiarities of the countries where the languages are spoken.  

 
Сьогодні в Україні відбувається реформа освіти, здійснюється пошук нових засобів та 

прийомів оптимізації навчального процесу з метою підвищення ефективності професійного навчання. 
Згідно з Національною доктриною розвитку освіти (2002 р.), в Україні визначено пріоритети розвитку 
освіти, відбувається багатогранний процес її модернізації з урахуванням сучасних змін у суспільному 
розвитку, новизни особистісних та соціальних вимог до системи професійної освіти. 

Ці тенденції спричинили появу необхідності розробки нових підходів, форм і методів 
здійснення процесу професійної освіти загалом та викладання іноземної мови зокрема. Значення 
особистісного потенціалу майбутнього спеціаліста в суспільному виробництві визначається 
випереджувальним розвитком людини порівняно з технологічною основою виробництва. Такий 
підхід обґрунтовує поглиблене вивчення громадської та соціокультурної функцій освіти та 
акцентування її ролі в економічному та суспільному прогресі як об’єктивної закономірності.  
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Отже, соціальне значення проблеми вивчення іноземної мови в системі професійної 
підготовки майбутнього фахівця, а також недостатнє вивчення цього питання, що суперечить 
об’єктивній необхідності освітньої практики, зумовили вибір теми нашого дослідження.   

 
Мета роботи – вивчення іноземної мови в системі професійної освіти, а предмет – 

культурологічний підхід до цього процесу.  
Мова – це не діяльність мовця, це готовий продукт, який засвоюється ним пасивно. Це щось 

конкретне в неоднорідній множинності фактів мовленнєвої діяльності. Мова становить соціальний 
аспект мовленнєвої діяльності, а стосовно індивіда вона є зовнішньою, тобто індивід не може 
створювати чи змінювати мову. Мова існує завдяки домовленості між членами колективу. Кожен 
колектив, кожна група, кожен народ має свою мову, в якій відображено його характер, традиції, 
звичаї  тощо.  

Мова упорядковує спільний досвід усіх членів певної мовної спільноти. Такі погляди чітко 
сформульовані американським лінгвістом Уорфом [1]. Згідно з його гіпотезою, мова відображає 
бачення світу; є призмою, через яку мовці бачать світ. Отже, наше бачення світу зумовлене мовою, 
якою ми говоримо; мовна призма сприйняття вбудована у свідомість і підсвідомість носіїв мови. На 
конкретних прикладах вчені-лінгвісти показали важливість словесного моделювання світу у різних 
мовах. Мовна картина світу визначається лексичними, граматичними та синтаксичними структурами.  

Функції мови (первинною є комунікативна) не лише дають змогу мовцям обмінюватись 
інформацією, виражати думки, створюючи мовні повідомлення, а й моделювати картини світу, 
адже згідно з гіпотезою Уорфа, кожна мова має свою метафізику, свою картину світу, яка 
зумовлюється як словесним складом мови, так і її граматично-синтаксичною структурою. 

На початку ХХ століття наука про мову значно розширилась і поповнилась новими 
концепціями. Феномен людської мови привертав увагу мислителів, вчених ще з давніх часів, і 
змінювався згідно з вимогами кожної епохи. У мову впроваджувались та запозичувались з інших 
мов нові слова і терміни. Особливо помітним це стало у ХХ столітті, коли широкого поширення 
набув туристичний бізнес і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій. Сьогодні багато 
людей мають можливість спілкуватися з представниками інших народів, вивчати їх мову, культуру, 
традиції. Оскільки кожна мова має свої реалії, то знаючи культуру народу, мову якого вивчаємо, 
можна набагато глибше вникнути у зміст певних речей.  

В Україні стає все більш популярним комунікативний підхід до вивчення іноземної мови, що 
передбачає обмін інформацією і взаєморозуміння між носіями різних мовних груп як представників 
різних культур. Отже, навчання іноземної мови містить в собі соціокультурний елемент, який 
допомагає зрозуміти зміст навчання і дає можливість вивчати мову з її специфічними правилами, 
нормами і традиціями у спілкуванні. Такий метод навчання розширює оволодіння мовою в реальній 
сфері спілкування, а також підвищує інтерес студентів до вивчення іноземної мови. 

Одним із видів мовленнєвої діяльності, який застосовується під час вивчення іноземної 
мови, є діалогічне мовлення, яке слід розглядати як комунікативну діяльність, де часто відбувається 
зміна ролей між тим, хто говорить, і тим, хто слухає. На зміст і характер діалогічного мовлення 
впливають такі психологічні аспекти, як: процес сприйняття мови другої особи і орієнтація в 
ситуації, формування змісту сказаного і підбір відповідних реплік для підтримки діалогу. 
Характерні мовні ознаки діалогічного мовлення полягають у намаганні простіше висловитись, щоб 
співбесідник міг повною мірою сприйняти зміст сказаного. 

Іншим, цікавим, на наш погляд, видом мовленнєвої практики є дискусія, основною метою якої 
є забезпечення плавності мовлення. У дискусії особа повинна мати чітку точку зору, логіку її 
висловлення, навички і вміння дискутування, а саме – вміння вислухати те, про що говорить 
співрозмовник, і після цього висловити погодження або аргументувати незгоду. Особливо цінною є 
дискусія, у якій беруть участь представники різних культур, націй, політичних та релігійних поглядів. 
У цьому випадку співбесідники мають можливість перейняти багатий полікультурний досвід. 

Життя сучасного суспільства відображається на сторінках періодики і пропонує лінгвісту 
синхронну панораму стану мови на рівні вжитку. Саме преса є важливим джерелом інтерференції 
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іншомовних слів. Але таке насичення іншомовними словами і фразами часто є перешкодою для 
людини, яка вивчає іноземну мову. Багато запозичень і кальок не мають еквівалентів у рідній мові. 
Проте велика частина лексичних запозичень відображає явища та події міжнародного характеру, які 
пов’язані з величезним розвитком засобів комунікацій у сучасному світі. Різні терміни і слова 
походять з різних мов залежно від сфери діяльності. Наприклад, технічні та економічні терміни, 
зазвичай, походять з англійської: “management”, “marketing”, “merchandising”, “software” тощо. У 
сфері культури разом з англіцизмами побутують запозичення з італійської мови: “attrezzos”, “razzia”. 
У галузі видовищ і моди часто можна зустріти французькі терміни. Такі запозичення дуже швидко 
семантизуються, асимілюючись граматично. Останнім часом періодичні видання знову звертаються 
до латини, знаходячи в цьому вишуканий смак: “curriculum vitae”. Звертання до іншомовних слів 
може мати ситуативний характер, через відсутність у цій мові слова, яке б точно називало певний 
предмет чи явище [3]. У таких випадках поряд з іншомовним словом йде пояснення мовою носія. 
Іншомовна лексика, яка ще не стала нормативною, є явищем мовлення і вжитку, результатом 
екстралінгвістичних і психолінгвістичних обставин, і викликає великий інтерес.  

Художня література є основною сферою удосконалення національної літературної мови, 
реальним відображенням життя народу – носія мови, що впливає на розвиток інтелекту людини. 
Тому багато лінгвістів і педагогів розглядають її як основу для збагачення іншомовного 
словникового запасу студентів, засвоєння іншомовної культури, формування і вдосконалення 
навичок і розвитку умінь усного спонтанного мовлення. Художній текст – це конгломерат стилів, 
включно з авторським. Функціями тексту художньої літератури є пізнавально-комунікативна і 
естетична. Художні тексти є спробою моделювання ситуацій реальної дійсності. Розуміння тексту – 
це складний, багатоетапний розумовий процес, під час якого відбувається активна переробка 
лексичних елементів у смислові. Головна мета перекладу – відтворити текст мови оригіналу 
засобами мови перекладу і досягти реакції іншомовного адресата, еквівалентної до реакції 
адресанта вихідної мови. Залежно від жанру, до якого належить текст, при перекладі домінуючою 
виступає та чи інша функція і відповідно акцент робиться на форму або на зміст. Переклад повинен 
дорівнювати оригіналу у відтворенні його денотативного і конотативного значень, враховуючи 
емоційно-експресивні та соціокультурні елементи змісту. 

Під час перекладу з рідної мови на іноземну основний акцент робиться на пошук 
відповідних еквівалентів для передачі інформації. Важливим завданням є закріплення цих 
еквівалентів в пам’яті для подальшого використання.  

Вивчення фразеологізмів є невід’ємною частиною опанування іноземною мовою, оскільки в 
них віддзеркалюється історія, культура, традиції і цінності народу. Оскільки наочність традиційно 
вважається ефективним навчальним інструментарієм, то використання матеріалів телевізійної 
реклами може стати одним із сучасних доповнень до специфічних методів викладання іноземної 
мови. Кожна реклама певною мірою віддзеркалює побут того чи іншого суспільства.  

Існує чимало методів вивчення мови, якими послуговується сучасне навчальне середовище. 
Втім більшості людей вивчення мови дається легше і швидше, якщо вони навчаються в групі під керів-
ництвом носія мови, або вчителя, який упродовж певного часу проживав в іншомовному суспільстві.  

На початку навчального процесу варто читати публікації іноземною мовою, слухати різні 
аудіозаписи, радіопрограми, переглядати фільми, телепередачі. Це дасть можливість розширити 
словниковий запас, глибше пізнати мову іншого народу і його культуру. Сьогодні інформаційно-
комунікаційні технології можуть бути для студентів ефективним шляхом удосконалення емоційно-
інтелектуального розвитку, мислення і сприйняття різноманітних видів інформації різних мовних груп.  

На нашу думку, вивчати іноземну мову – це, немовби, вчитися плавати. Неможливо 
навчитися плавати, лише читаючи якийсь посібник. Потрібно заходити у воду і намагатися плисти. 
Так само потрібно підходити і до вивчення іноземної мови. Важко оволодіти мовою, якщо тільки 
сидіти з посібниками. Варто використовувати кожну нагоду для спілкування з автентичними 
носіями мови, також уважно слухати їх мовлення і намагатися говорити. Необхідно так 
організувати роботу студентів на заняттях, щоб кожен мав можливість розмовляти іноземною 
мовою. Коли словниковий запас зростатиме, студент вже не перекладатиме кожне слово, а буде 
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вільно висловлювати думки іноземною мовою. Першочергова мета під час освоєння іноземної мови 
має полягати насамперед у тому, щоб говорити “легкозрозумілою мовою”. Переважно люди з 
розумінням ставляться до чиїхось намагань розмовляти їхньою мовою, вони не звертають 
особливої уваги на помилки чи специфічний акцент. Проте з самого початку вивчення мови слід 
намагатись правильно вимовляти слова і будувати речення. Тоді не сформуються помилкові мовні 
навички, яких важко позбутися у майбутньому. Не варто оцінювати власний поступ критично, 
порівнюючи себе з іншими. Люди, які вивчають іноземну мову, прогресують з різним темпом, і 
їхній поступ виявляється по-різному. Необхідно зосереджуватись на власних успіхах. Оволодіння 
іноземною мовою – це наче подорож, яка може тривати ціле життя.  

Одним з важливих напрямків розвитку сучасної методики є впровадження новітніх 
технологій в сферу навчання іноземних мов. Сьогодні все більш активно використовується 
комп’ютер на заняттях з іноземної мови, можливості глобальної інформаційної мережі Інтернет, що 
відкриває широкі перспективи доступу до різних мовних новинок, а також можливості 
двостороннього зв’язку [2]. Наприклад, існує можливість організувати процес навчання у 
реальному мовному середовищі, отримати сучасну і різнобічну інформацію про країну і культуру, 
мову якої ви вивчаєте.  

Інтенсивне використання знань країнознавчого характеру має винятково важливе значення в 
системі навчання іноземної мови, особливо на початковому етапі. Людина, яка володіє іноземною 
мовою і має навички мовного мислення, буде здатна без особливих труднощів самостійно читати 
спеціальну літературу в майбутньому. Але привернути увагу до вивчення мови, викликати інтерес 
до культури країн, мова яких вивчається, неможливо без урахування змістової якості навчальних 
текстів, вивчення культурного компонента мовних одиниць, національної психології.  

У світлі Болонського процесу, науковцями та політиками в сфері освіти розроблено 
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Їх можна 
відобразити у такій таблиці: 

 

1 2 3 
 
 
 
 
 
Елементарний 

A1 Може розуміти і вживати побутові повсякденні вирази, а також елементарні 
речення, необхідні для задоволення конкретних потреб. Може відрекомендувати 
себе або представити когось, може запитувати і відповідати на запитання про 
деталі особистого життя, наприклад, де він/вона живе; про людей, яких він/вона 
знає; про речі, які він/вона має. Може взаємодіяти на простому рівні, якщо 
співрозмовник говорить повільно і чітко та готовий прийти на допомогу 

користувач A2 Може розуміти ізольовані фрази та широко вживані вирази, необхідні для 
повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя, 
здійснення закупівлі, місцевої географії, роботи. Може спілкуватись у звичайних 
ситуаціях, де необхідний прямий обмін інформацією на знайомі та звичні теми. 
Може описати простими мовними засобами вигляд його/її оточення, найближче 
середовище і все, що пов’язано зі сферою безпосередніх потреб 

 

 
 
 
 
 
Незалежний  

 

B1 
 

Може розуміти основний зміст чіткого нормативного мовлення на теми близькі і 
часто вживані на роботі, при навчанні, під час дозвілля тощо. Може вирішити 
більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої 
вивчається. Може просто і зв’язно висловитись на знайомі теми або теми 
особистих інтересів. Може описати досвід, події, сподівання, мрії та амбіції, 
навести стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів 

користувач B2 Може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, 
зокрема й технічні (спеціалізовані) дискусії за своїм фахом. Може спілкуватися з 
носіями мови з таким ступенем швидкості та спонтанності, який не завдає 
труднощів жодній із сторін. Може чітко, детально висловлюватись на широке 
коло тем, висловлювати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні 
аргументи за і проти 
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Продовження табл. 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
Досвідчений 

 
C1 

 
Може розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і 
розпізнавати імпліцинтне значення. Може висловлюватись швидко і спонтанно 
без помітних зусиль, пов’язаних з пошуком засобів вираження. Може ефективно і 
гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними 
цілями. Може чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми, 
демонструючи свідоме володіння граматичними структурами, конекторами та 
зв’язними програмами висловлювання 

користувач C2 Може розуміти практично все, що чує або читає. Може вилучити інформацію з 
різних усних чи письмових джерел, узагальнити її і зробити аргументований 
виклад у зв’язній формі. Може висловлюватись спонтанно, дуже швидко і точно, 
диференціюючи найтонші відтінки смислу у досить складних ситуаціях 

 
Якщо прийняти до уваги Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, а також  

врахувати культурологічний підхід до вивчення іноземної мови, можна прийти до висновку: особа, 
яка хоче добре оволодіти іноземною мовою, зобов’язана вивчати культуру народу – носія цієї мови, 
щоб вільно орієнтуватися в реаліях, притаманних людям, які належать до певної мовної групи. 

Необхідність застосування культурологічного підходу до вивчення іноземної мови, 
удосконалення цього процесу і підвищення рівня його якості виникла у зв’язку з процесами 
глобалізації та потребою формування сприятливих умов для особистісного розвитку людини, її 
соціалізації у середовищі, якому притаманна наявність представників різних націй та культур.  

Завдяки педагогам-практикам навчальні програми з іноземної мови постійно оновлюються у 
зв’язку з намаганнями освітян привести їх у відповідність до сучасних потреб людства: нові 
інформаційно-комунікаційні та біологічні технології; важливість інформації та комунікації; вміння і 
навички, необхідні для забезпечення конкурентоспроможності особи на ринку праці; вплив 
глобалізації; культурний плюралізм.  

Підсумовуючи, висловимо думку, що перед викладачами системи професійної освіти постає 
завдання впровадження навчання (в процесі якого презентуються різні культури) в інтегровану 
глобальну практику планування стратегій, що використовуватимуться під час вибору навчальних 
матеріалів, у процесі навчання, у співпраці „викладач-студент” та для культурного розвитку 
студентів.  
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