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У статті розглядаються проблеми визначення аспектів соціокультурного підходу до підбору автентичних англомовних 
текстів (автентичні англомовні газетні та журнальні статті) у підготовці майбутнього вчителя, роль соціокультурної 
компетенції у випускників педагогічного ВНЗ України, які б сприяли студентській мобільності та вивченню сучасних 
наукових підходів, що є пріоритетними у формуванні таких компетенцій.
Ключові слова: мовна особистість, соціокультурна компетенція майбутнього вчителя, соціокультурна трансформація 
суспільства, автентичниий англомовниий текст, критерії відбору англомовних газетно-журнальних статей, викори-
стання автентичних англомовних газетних та журнальних статей, умови організації навчання.

Постановка проблеми. Соціокультурно орієн-
товані методики навчання іноземним мовам 

нині набули досить значного поширення. Cуб’єктом 
процесу пізнання англомовної культури в межах 
нашої статті виступає студент як первинна мовна 
особистість, вже сформована в процесі соціалізації 
під впливом своєї національної культури, та як вто-
ринна мовна особистість, формування якої продо-
вжується при вивченні англійської мови протягом 
навчання у педагогічному ВНЗ. Основним засобом 
засвоєння студентом свідомості англомовного націо-
нально-культурного лінгвосоціуму є мова, яка відо-
бражає, акумулює та передає інформацію про світ, 
характерну для цієї етнолінгвістичної, культурно-
мовної спільноти. Соціокультурна картина світу 
фіксується і вербалізується у мові за допомогою ав-
тентичних англомовних текстів [11, с. 95]. Студенти 
засвоюють англомовну культуру опосередковано, 
при читанні автентичних англомовних публіцистич-
них текстів із соціокультурним потенціалом. Кри-
тичний аналіз текстів дозволяє пізнати англомов-
ну культуру зсередини, поглянути на англомовний 
світ очима англійців/американців – авторів текстів, 
що сприятиме підготовці студентів до етнографіч-
ного способу пізнання англомовної культури, який 
реалізується згідно з чинною програмою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Со-
ціокультурний компетентнісний підхід в освіті до-
зволяє розглядати досвід підготовки майбутнього 
вчителя як систему компетентностей у різних га-
лузях суспільного та духовного життя (І.О. Зимняя, 
О. Лебедев, В.І. Луговий, О. Овчарук, О. Пометун,  
І. Родигіна, Л. Скуратівський, H.D. Brown, L. Carrell, 
L. Damen, R. Fischer, K. Graves). Питання соціо-
культурної компетентності у психолого-педагогіч-
ній літературі в першу чергу пов'язується із по-
няттям комунікативної компетенції як знань або 
здатності до ефективної комунікації (Т.І. Гончар, 
Ю.Н. Емельянов, Н.Б. Завіниченко, Т.Л. Кобзар,  
С.С. Макаренко, К. Моісеєнко, Л.А. Петровська,  
О.В. Попова, Л.Л. Федорова, O. Hadley, E. Hexel- 
schneider, F. Klippel, C. Kramsch), котра тісно ко-
релює із соціальною компетентністю (Н.В. Калініна,  
О. Колеснікова, Л.А. Лєпіхова, А.К. Мудрик, R. Lado, 
S. Luchtenberg, S. McKay).

Значної уваги приділяють дослідженню соціо-
культурної та мовленнєвої компетентності у про-
фесійній діяльності, зокрема у такій, котра без-
посередньо пов'язана із здійсненням комунікації  
(Н.Б. Завіниченко, Л.В. Любчак, С.С. Макаренко, 
Ю.А. Паскевська, І.О. Тяллева, Н.Ф. Шевченко,  
Н.М. Шацька, E. Oksaar, K. O’Sullivan, R.C. Scarcella). 
Особливої значимості набувають характеристики, 

котрі забезпечують, з однієї сторони, засвоєння 
знань, а з другої – оптимальні шляхи взаємодії у 
суспільстві. Передумовою розвитку зазначених ха-
рактеристик є оптимальний рівень володіння мо-
вою. Мовна і мовленнєва компетентність визнача-
ється необхідною умовою здобуття компетентності 
в усіх сферах життєдіяльності суб'єкта (А.М. Бо- 
гуш, О.О. Залевська, І.О. Зимняя, М.І. Пенти-
люк, Л. Скуратівський, R.L. Oxford, N. Seeley,  
S. Stempleski, B. Tomalin, A. Thomas, K.H. Wagner).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Навчальним матеріалом при фор-
муванні соціокультурної компетенції (надалі СКК) 
виступають автентичні англомовні тексти, які піді-
брані з комунікативними цілями до навчання іно-
земної мови (надалі ІМ), а саме газетно-журнальні 
статті. Характер навчального матеріалу обумовлює 
вибір тих вправ і прийомів роботи з ними. Тому 
ефективність формування досліджуваної компе-
тенції визначається характером англомовних га-
зетно-журнальних статей, при читанні яких відбу-
вається формування відповідних соціокультурних 
знань, навичок і вмінь. Отже, необхідно розробити 
процедуру раціонального відбору автентичних ан-
гломовних газетно-журнальних статей.

Постановка завдання. Метою статті є визначен-
ня аспектів соціокультурного підходу до підбору 
автентичних англомовних текстів (автентичні ан-
гломовні газетні та журнальні статті) у підготовці 
майбутнього вчителя. 

Виклад основного матеріалу. Соціокультурні 
особливості мовної особистості як педагогічна про-
блема цікавили, як відомо, А. Потебню. Він бачив 
органічну участь національної (етнічної) мови не 
тільки у формуванні народного світосприйняття, 
але й у самім розгортанні думки. Вчений підкрес-
лював загальнолюдську цінність кожної мови – у 
якості ще однієї, відбитої саме в цій мові, картини 
світу: «Якби об’єднання людства за мовою і вза-
галі за народністю було б можливим, воно було б 
згубним для загальнолюдської думки, як заміна ба-
гатьох почуттів одним, хоча б це одне було не доти-
ком, а зором... Для існування людини потрібні інші 
люди; для народності – інші народності» [5, с. 229]. 

Серед навчальних матеріалів, рекомендованих 
чинною Програмою для формування у студентів 
СКК, є автентичні англомовні газетні та журнальні 
статті як жанрові різновиди публіцистичного сти-
лю. При розв’язанні цього завдання ми спиралися 
на розроблену Ю.М. Карауловим лінгводидактичну 
модель мовної особистості, що складається з трьох 
рівнів: вербально-семантичного, лінгво-когнітивно-
го (тезаурусного) та мотиваційного рівнів [8, с. 37]. 
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Ця трьохрівнева структура мовної особистості є 
конгруєнтною рівням смислового сприйняття тек-
сту [2, с. 121], оскільки саме в тексті й через текст 
виражається мовна особистість. Так, а) розумін-
ня смислу слів і словосполучень співвідноситься з 
вербально-семантичним рівнем мовної особистості;  
б) розуміння концепції тексту – з тезаурусним рів-
нем; в) розуміння задуму автора тексту – з вищим, 
мотиваційним рівнем.

Виходячи з розглянутої структури мовної осо-
бистості, кінцевою метою формування СКК при 
навчанні читання англомовних текстів у ВНЗ ми 
визнаємо формування вторинної мовної особистос-
ті лінгво-когнітивного (тезаурусного) рівня. Це обу-
мовлено двома чинниками. По-перше, як зазначає 
Ю.М.Караулов, власне мовна особистість почина-
ється не з нульового (вербально-семантичного), а з 
першого, (тезаурусного) рівня. При аналізі мовної 
особистості на перший план висуваються її інте-
лектуальні характеристики, які проявляються саме 
на лінгво-когнітивному рівні при виявленні ієрархії 
смислів і цінностей в картині світу, тезаурусі мов-
ної особистості [9 с. 16].

Використання сучасних публіцистичних мате-
ріалів з метою формування СКК зумовлено таки-
ми чинниками. По-перше, публіцистичні тексти 
являють собою фрагмент національної культури, 
який містить інформацію про політичні, економіч-
ні, соціокультурні процеси сучасного англомовного 
суспільства та відображає специфіку світогляду, 
світосприйняття носіїв мови – представників іншої 
культури. По-друге, ці матеріали є зразком націо-
нально-культурної специфіки мовлення суспільства 
в його соціальних, вікових, професійних, територі-
альних і культурних характеристиках. По-третє, 
читання автентичних англомовних публіцистичних 
текстів має природну мотивацію, оскільки в умовах 
відсутності іншомовного й іншокультурного серед-
овища найбільш реальним видом спілкування є опо-
середкована міжкультурна комунікація [11, с. 74]. 
Принцип діяльності як джерела походження різ-
номанітних продуктів культури і форм суспільного 
життя відіграв важливу методологічну роль у ста-
новленні і розвитку деяких соціальних наук (напри-
клад, мовознавства, психології, етнографії). Переко-
нання в тім, що люди бачать світ по-різному – крізь 
призму своєї рідної мови – лежить в основі теорії 
«лінгвістичної відносності» Е. Сепіра і Б. Уорфа 
[6, с. 22-23]. Вони прагнули довести, що розходжен-
ня між культурами обумовлені розходженнями в 
мовах. І хоча ця теорія й дотепер вважається не-
доведеною, окремі аспекти її вивчення вплинули 
на інтерес до аналізу впливу соціокультурних осо-
бливостей особистості на проблему трансформації 
не тільки суспільства в цілому, але й багатьох його 
структур, у тому числі й мовного середовища як од-
ного із суб’єктів соціокультурного процесу. Причому 
більшість дослідників приділяли увагу комунікацій-
ним проблемам соціокультурних змін. Так, той же  
Е. Сепір розглядав вплив комунікативних процесів 
на життя особистості і суспільства. У статті «Ко-
мунікація» в «Енциклопедії соціальних наук» він 
відзначає, що «для формування суспільства, його 
об’єднань і підрозділів, а також для забезпечення 
взаєморозуміння між його членами необхідні якісь 
процеси комунікації» [6, с. 210]. Основним видом ко-
мунікації, «комунікативної поведінки» Е. Сепір спра-
ведливо називає мову, аналізуючи її вплив на життя 
суспільства. При цьому виділяється аналіз мовної 
комунікації як соціально визнаної [6, с. 105].

Зв'язок мови й культури найбільш яскраво про-
являється в кумулятивній (культуроносній) функ-

ції мови. Діалектична єдність мови з культурою та 
з суспільством створює об'єктивну можливість для 
реалізації філологічного способу вторинного піз-
нання іншокультурної дійсності при вивченні ІМ 
як компонента відповідної національної культури 
[10, с. 12]. Філологічний спосіб пізнання полягає у 
вилученні соціокультурної інформації з іншомов-
них структур – слів, словосполучень, речень, фраг-
ментів текстів і цілих текстів різних функціональ-
них стилів [7, с. 34].

Мовна особистість – це система, яка виникає в 
суспільстві і розвивається, ґрунтуючись на здатнос-
ті вираження і закріплення соціальних відносин і 
взаємодій. Вона – умова і продукт культури. Мовна 
особистість – це, власне, особистість, охарактери-
зована з боку впливу засвоєної нею мовної культу-
ри на її особистісні якості та соціально-культурну 
ефективність її діяльності як суб’єкта суспільних 
відносин. Цій особистості, за її функціональною 
природою, мають бути притаманні характеристики, 
здатні позитивно впливати на процес соціально-
культурної трансформації [8, с. 74]:

1. Мовна відкритість і доступність – націленість 
на спілкування і прагнення передати ідеї і цінності 
іншим соціальним агентам;

2. Соціально-діяльнісна спрямованість, пов’язана 
з інтенсивністю трансформаційних процесів і забез-
печенням необхідної динаміки особистісних змін;

3. Адаптивно-акумулююча характеристика як 
мовний механізм забезпечення пристосування до 
умов суспільства, що трансформується;

4. Соціально-культурна пізнавальна мотивація, 
що пов’язується з прагненням «розкодувати» світ і 
сформувати його індивідуальну мовну модель;

5. Мисленнєва індивідуалізація світу як особис-
тісно-мовна стимуляція пізнання та формування 
стилю мислення, який відповідає специфіці духо-
вного світу мовної особистості;

6. Культурно-репрезентативна – якісна визна-
ченість мовної особистості, яка знаходить вияв в 
утвердженні своєї етнічно-національної та куль-
турно-групової приналежності й вираженні її в різ-
ному стилі мовлення в різних соціальних сферах 
(політиці, моралі тощо);

7. Естетико-мовний профіль особистості як ціліс-
ний вияв її буття у світі, утвердження її особистіс-
ного естетичного світу.

Особливо важливо підкреслити зв’язок мовної 
особистості, яка, як за своєю природою, так і со-
ціально-функціонально, пов’язана з ментальністю. 
Як підкреслюють дослідники, «мова регламентує 
ментальність», а «ментальність регламентує мову, 
точно так проявляючи (і реалізуючи) себе в інших 
мовах – невербальних засобах вираження думки і 
почуття – від міміки і жестів, обрядів і ритуалів до 
танцю, живопису і архітектури» [9, с. 18].

Формування та розвиток категоріальної струк-
тури мови відображають формування і розвиток 
категоріальної структури мислення [2, с. 221]. Як 
факт духовної культури, мова у своєму функціо-
нуванні і розвитку зумовлена всією сукупністю ду-
ховного та матеріального виробництва, суспільних 
відносин людей. Саме потреби спілкування, вза-
ємообміну діяльністю визначили основний зміст і 
природу мови. Проте мова також характеризується 
відносною самостійністю, яка виражається у наяв-
ності специфічних внутрішніх закономірностей її 
функціонування і розвитку.

Мовна особистість за допомогою базисного еле-
мента культури (мови) нагромаджує, зберігає і пе-
редає соціальний досвід від одного покоління до 
іншого за допомогою сенсно-життєвих орієнтирів 
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[11 с. 105]. Як зазначає Ф. де Соссюр, «значимість – 
цінність будь-якого слова визначається всім, що з 
ним пов’язано» [7, с. 138], а тому реальний зміст 
мовного світу особистості залежить від тієї ієрар-
хії цінностей, якою вона керується у своєму жит-
ті. Завдяки мові реалізується специфічно людська 
форма передачі соціального досвіду. Таким чином, 
у кожній конкретній мові вміщено соціальний до-
свід кожного конкретного суспільства. 

Процедура відбору автентичних англомовних 
газетно-журнальних статей ґрунтується на певних 
критеріях. Під критеріями відбору ми розуміємо 
основні ознаки, за допомогою яких якісно та кіль-
кісно оцінюється текстовий матеріал з метою ви-
користання його чи невикористання як навчального 
матеріалу відповідно до цілей навчання [9, с. 116]. 

Критерії відбору текстів, розроблені в методи-
ці, відносяться до їхньої мовної форми та змісту 
[8, с. 218], а також до їхнього обсягу. Отже, виді-
ляють відповідно три групи критеріїв відбору ін-
шомовних текстів як навчального матеріалу: мовні 
критерії, критерії змісту й кількісні критерії. 

Визначаючи критерії відбору англомовних га-
зетно-журнальних статей, ми враховували такі 
чинники:

1) мету навчання – формування у майбутніх 
учителів СКК при навчанні читання англомовних 
газетно-журнальних статей;

2) вимоги чинної програми з англійської мови 
для університетів та інститутів: а) щодо рівня 
сформованості у студентів рецептивних навичок і 
вмінь читання та б) щодо змісту тематичних блоків 
соціокультурного характеру;

3) умови організації навчання: аудиторні / поза-
аудиторні домашні заняття.

В результаті прямого зв'язку мови з різними ас-
пектами суспільного життя в англомовних газетно-
журнальних статтях, як у дзеркалі, відображається 
життя народу, його історія, зв'язок з іншими наро-
дами. Кожне слово виступає свідком, пам'ятником 
історичних змін і подій. Історія кожної окремої 
мови невід'ємна від історії народу, що ним володіє. 
Однак і сам розвиток особистості характеризується 
соціально-мовною залежністю [5, с. 122].

Через мовну особистість є можливість глибше 
охарактеризувати мову як суспільно-культурне 
явище і зрозуміти характер її функціонування в 
суспільстві. І як засіб спілкування, і як знаряд-
дя мислення мова дає можливість виражати свої 
думки і розуміти думки іншої людини, поєднува-
ти почуття, бажання, прагнення, волю людей. Слід 
погодитись з А. Швейцером, якій підкреслює «ін-
тегруючу, консолідуючу та роз’єднуючу» соціаль-
ні функції мови [8, с. 124]. Тому зміст англомовних 
газетно-журнальних статей має відображати такі 
тематичні блоки соціокультурної спрямованості як 
«Життя людини», «Гуманітарні проблеми», «Англо-
мовний світ та Україна», «Професійні проблеми». 
У межах цих тематичних блоків виділяються від-
повідні теми та підтеми:

• Кіно (Історія кіно. Телебачення та кіно, їхній 
вплив на глядачів);

• Мистецтво (Напрями в мистецтві. Англійська 
школа живопису. Музеї);

• Англомовні народи (Англійці, американці й 
українці: превалюючі стереотипи. Національні та 
сімейні свята);

• Світ навколо нас (Промисловість і сільське гос-
подарство. Проблеми навколишнього середовища та 
їх вирішення. Захист навколишнього середовища);

• Освіта у Великій Британії (Система середньої 
освіти в Англії та Уельсі. Типи шкіл. Середня освіта 

в Україні. Проблеми виховання дітей. Дисципліна в 
школі);

• Роль англійської мови в світі (Англійці в світі. 
Мовні права. Майбутнє англійської мови).

Наведені вище положення про автентичні ан-
гломовні газетні та журнальні статті можна роз-
глядати як спробу стислого філософського обґрун-
тування доцільності використання соціокультурно 
орієнтованих методик у навчанні іноземним мовам 
[9, с. 19]. Викладачам, які використовують такі мето-
дики, слід враховувати і той факт, що єдність мови 
і мислення знаходить свій прояв не тільки у зв'язку 
між різними сторонами слова, але й у співвідно-
шенні логіки і граматики. Науки, які вивчають це 
співвідношення, – мовознавство, логіка, психологія 
та інші, – показують, що система категорій логіки, 
як правило, завжди відповідає системі граматичних 
категорій і що, навпаки, грамматична структура 
мови відповідає логічній структурі думок. Будь-яка 
логічна форма не може бути виражена інакше, ніж 
мовними граматичними засобами. Наприклад, ло-
гічні категорії суб'єкта і предиката знаходять своє 
звичайне вираження у підметі і присудку, які є 
обов'язковими елементами всіх існуючих мов. Одно-
значне відбиття певних логічних формул у конкрет-
них словах, словосполученнях та реченнях роблять 
граматику прямим показником успіхів людського 
мислення [2, с. 105]. Врахування інтересів студентів 
до тематики англомовних газетно-журнальних ста-
тей дозволить організувати навчальний процес при 
формуванні СКК відповідно до їхніх потреб. Так, 
при роботі над темами, до яких студенти виявля-
ють нейтральне ставлення, необхідно змінити його 
на позитивне, оскільки позитивне ставлення сту-
дентів-читачів до соціокультурного змісту газетно-
журнальних статей створює підґрунтя для їхньої 
психологічної готовності до опосередкованої масо-
вої міжкультурної комунікації [10, с. 105]. З метою 
формування позитивного ставлення до певних со-
ціокультурних тем, запропонованих програмою, 
ми вважаємо за потрібне розширити їхній зміст за 
рахунок включення додаткових підтем. Вивчення 
читацьких інтересів майбутніх учителів дозволило 
нам виявити нові підтеми. Так, при вивченні теми 
«Світ навколо нас» можна запропонувати студен-
там статті про життя флори й фауни англомовних 
країн, зникаючі види тварин і рослин, загадки при-
роди, майбутнє нашої планети, сучасні проекти по-
кращення навколишнього середовища; при вивчен-
ні теми «Освіта у Великій Британії» – про середню 
освіту в Шотландії та Північній Ірландії, новітні 
підходи до навчання у школах, життя школярів, 
програми обміну між навчальними закладами, вищі 
заклади освіти, світ професій і і працевлаштування. 
Викладачам іноземних мов у процесі організації на-
вчання обов'язково слід пам'ятати, що мова втілює 
в собі і виражає всю суму суспільних зв'язків «при-
родних» носіїв мови. У такому підході закладено 
величезні психо-дидактичні можливості [11, с. 81]. 
Цим і пояснюється, з одного боку, популярність ме-
тодик з орієнтацією на використання автентичних 
англомовних газетних та журнальних статей, на їх 
величезний соціокультурний контекст. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. Мовна 
особистість – це система, яка виникає в суспільстві 
та розвивається, заснована на здатності виражати і 
закріплювати соціальні відносини і взаємодії. Про-
фесійно орієнтоване навчання й вивчення інозем-
ної мови – це ще один напрям європейської мов-
ної стратегії. Оскільки дисципліна «Іноземна мова» 
входить до базового комплексу інтеграційних дис-
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циплін, що має за мету виявити індивідуальність 
національних культур, їх зв'язок із загальнолюд-
ськими цінностями, дати уявлення про «європей-
ську свідомість» та сприяти формуванню навичок 

міжкультурної комунікації, то наступним нашим 
завданням стало вивчення практики структуруван-
ня соціокультурного компонента змісту навчання 
іноземної мови на сучасному етапі.
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Аннотация
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Summary
The article considers the problem of determining the aspects of the sociocultural approach to selection of authentic 
English texts (authentic English-language newspaper and magazine articles) in the preparation of future teachers, the 
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mobility and study of modern scientific approaches, which are a priority in the formation of such competencies.
Keywords: linguistic personality, socio-cultural competence of future teacher, socio-cultural transformation of society, 
autentichnye englemannii text, selection criteria English-language newspaper and magazine articles, the use of 
authentic English-language newspaper and magazine articles, conditions of training.


