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Постановка проблеми. Інтеграція України 
у світовий освітній та інформаційний про-

стір пов’язана з пошуком нових шляхів форму-
вання особистості сучасного педагога-фахівця, 
здатного вільно орієнтуватися у світі, розуміючи 
його ціннісний контекст, втілюючи в особистісній 
позиції гідні зразки цивілізованого сприйняття 
інших культур. Формування загальнокультурної 
компетентності сприятиме адаптації молоді до 
світового середовища, засвоєння загальнолюд-
ських цінностей, що визначено пріоритетними 
напрямами державної політики щодо розвитку 
вищої освіти у контексті Болонського процесу. 

Актуальним є включення в «Європу знань» 
через знання мов, інтенсифікацію процесу ово-
лодіння мовами, інтегрування у світовий освіт-
ній простір. Освіта XXI століття орієнтується на 
поліструктуризацію лінгвістичної освіти, лінгвіс-
тичну співпрацю і широку комунікацію.

Загальнокультурна компетентність у тако-
му контексті розуміється як інтегративна якість 
особистості, що забезпечує єдність загальної 
та педагогічної культури і визначає здатність 
суб’єкта включатися у педагогічну діяльність і 
вільно орієнтуватися у сучасному соціокультур-
ному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття компетентності розглядали на різ-
них рівнях і під різними кутами зору вітчизня-
ні й зарубіжні науковці. Серед них: В. Болотов, 
В. Сериков, А. Василюк, Т. Єжова, В. Ковальчук, 
Н. Копилова, К. Корсак, Н. Кузьмина, А. Марко-
ва, О. Овчарук, І. Тараненко, А. Михайличенко, 
І. Чемерис, Е. Шорт та ін.

Процес засвоєння культури особистістю три-
ває протягом усього життя. Якщо враховувати, що 
кожна особистість – індивідуальна та неповторна у 
власному культурному розвитку, то загальнокуль-
турна компетентність є тією основою, яка об’єднує 
всі прояви людського в людині незалежно від на-
ціонального та соціального становища.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Студентський вік – лише 
один із етапів культурного становлення молоді. 
Йдеться про набуття студентською молоддю та-
ких вмінь та навичок у процесі навчання інозем-
ної мови, які дозволять різнобічно сприймати та 

осмислювати явища культури, формувати ціліс-
ний погляд на сучасний світ, синтезувати отри-
мані знання у загальнокультурному просторі. 

Своєрідність педагогічної професії полягає в 
тому, що вона за своєю природою має гуманіс-
тичний характер, який визначає розвиток осно-
вних функцій – виховання і навчання та вима-
гає від сучасного вчителя відповідності таким 
параметрам:

– емпатії, терпеливості, терпимості у стосун-
ках з дітьми і дорослими, готовності приймати і 
підтримувати їх;

– розуміння своєрідності і відносної автоном-
ності саморозвитку особистості;

– вміння забезпечувати індивідуальне, гру-
пове і міжгрупове спілкування, запобігати кон-
фліктам.

У цьому процесі формування загальнокуль-
турної компетентності студентів відіграє важли-
ву роль, оскільки становить важливу складову 
гармонійного розвитку особистості майбутнього 
педагога.

Мета статті. Особливої значущості ця пробле-
ма набуває стосовно майбутніх учителів інозем-
ної мови, де одним з найважливіших чинників 
формування загальнокультурної компетентності 
є лінгвокультурологічний підхід до викладання 
іноземної мови. Головна мета цієї роботи полягає 
у визначенні сутності поняття «загальнокуль-
турна компетентність» й розкритті шляхів фор-
мування професійно успішної особистості май-
бутнього вчителя іноземної мови.

Виклад основного матеріалу. Н. Ботвіна від-
мічає, що «пізнання народу, його культури, його 
ментальності іншими народами може бути по-
верховим і глибинним, всебічним. Для глибинно-
го пізнання народу необхідно знання його мови. 
У цьому випадку мова виконує функцію зв’язку 
між народами... за допомогою мови відбувається 
«переливання» духовних цінностей, транспор-
тування їх іншими мовами, завдяки чому наша 
духовність стає органічною частиною духовності 
інших народів, а існування нашого народу стає з 
маловідомого у світі факту невід’ємним чинни-
ком світової цивілізації» [1, с. 10].

Мова є найважливішим способом формування 
й існування знань людини про світ. Відбиваючи в 
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процесі діяльності об’єктивний світ, людина фік-
сує в слові результати пізнання. Сукупність цих 
знань, відбитих у мовній формі, являє собою те, 
що в різних концепціях називається мовною кар-
тиною світу.

Між картиною світу як відображенням реаль-
ного світу і мовною картиною світу як фіксацією 
цього відображення існують складні відносини: 
картина світу може бути представлена за допо-
могою просторових, тимчасових, етичних, куль-
турних та інших параметрів. На її формування 
впливають мова, традиції, виховання, навчання й 
інші соціальні чинники. Роль мови не тільки в пе-
редачі повідомлення, а й у внутрішній організації 
того, що підлягає повідомленню, куди неодмінно 
вплітається загальнокультурний досвід конкрет-
ної мовної спільності, внаслідок чого формується 
мовна картина світу як сукупності знань про світ, 
відбитих у лексиці, фразеології, граматиці.

Картина світу лежить в основі індивідуаль-
ної і суспільної свідомості, у якій мова виконує 
роль пізнавального процесу. Концептуальні уні-
версалії світу можуть бути однаковими: люди, 
що розмовляють різними мовами, можуть мати за 
певних умов близькі концептуальні картини сві-
ту. Наприклад, слов'янський вираз «коли рак на 
горі свисне» відповідає англійському «коли свині 
полетять», азіатському – «коли хвіст ішака тор-
кнеться землі». Але, мовленнєва картина світу, 
що загалом збігається із загальнокультурним ві-
дображенням світу у свідомості людей, ще й під-
фарбовується індивідуальним досвідом емоцій. 
Тоді в контурі їхньої взаємодії виникає механізм 
саморуху, що входить у психологічну структуру 
особистості у формі особистісних цінностей, буду-
чи одним з джерел мотивації її поведінки, ланкою 
між духовною культурою суспільства й духовним 
світом особистості, між загальнокультурним, до-
тичним вічності та індивідуальним буттям.

Прийняти загальнолюдські цінності людина 
може лише сама, розуміння завжди відзначено 
знаком індивідуального стану. М. Бахтін писав: 
«Культурні цінності суть самоцінності, і живій 
свідомості слід призвичаїтись до них, утвердити 
їх для себе... Цим шляхом жива свідомість стає 
культурною, а культурне втілюється в живо-
му... усяка загальнозначуща цінність стає дійсно 
значимою лише в індивідуальному контексті» 
[2, с. 108–109].

Таким чином, мова виступає важливим засо-
бом соціалізації мовної особистості, її прилучен-
ня до загальнокультурних цінностей, до куль-
тури народів світу, оскільки тільки в процесі 
комунікативного обміну між індивідами і націями 
зберігається культурна спадщина, поглиблюєть-
ся пізнання, розширюється світогляд, що роз-
виває соціальну і духовну сутність особистості, 
надає сенс її буття. Мовленнєва особистість іс-
нує у просторі культури, відображеному у мові, 
у формах загальної свідомості на різних рівнях, 
у предметах матеріальної культури. 

Надзвичайно цікавою є ідея М. Бердяєва про 
загальнолюдську єдність, втілену в світових 
культурних цінностях. Філософ писав, що куль-
тура ніколи не мала абстрактно–людський ха-
рактер. Вона завжди національна, індивідуаль-
но–народна і лише в такій якості підноситься до 
загальнолюдської [3].

Особливе методологічне значення для нашого 
дослідження має розуміння діалектики загально-
людського і національного.

Усвідомлення своєї приналежності до певно-
го етносу, генетичного зв’язку з іншими пред-
ставниками даної групи, уявлення про своє похо-
дження, знання особливостей одягу, фольклору, 
народних промислів, традицій, звичаїв та інших 
ознак самобутності народу є важливими складо-
вими етнічної культури, що становить вихідні за-
сади національної культури як чинника загаль-
нокультурного розвитку людської цивілізації.

Національна приналежність людини є тим 
культурним явищем, що є найвищим рівнем роз-
витку людської цивілізації, результати якого 
втілюються і акумулюються у культурній твор-
чості цілих художньо–історичних епох, звичаїв 
та традицій різних народів, які завжди мають 
одночасно національний і універсальний харак-
тер. Загальнолюдське втілює в собі багатство на-
ціонально особливого, індивідуального, окремого. 
Саме таке широке розуміння національної куль-
тури в її органічному зв'язку зі світовою куль-
турою розкриває прогресивність культурного по-
ступу, можливість діалогу з іншими культурами, 
шляхи інтеграції у світовий простір, усвідомлен-
ня національного у глибинах людського життя і 
загальнолюдського як індивідуального та особис-
тісного. Наприклад, визначальною у всіх народів 
була роль рослинної символіки (образів Світового 
Дерева). Більше двох тисяч років тому друїдами 
був виявлений зв’язок людських характерів із 
деревами, на підставі якого вони складали свої 
гороскопи, що отримали назву галльських. Друї-
дам ми також зобов’язані звичаєм використову-
вати на Новорічні свята таке дерево, як ялин-
ка. У давній Галлії, Ірландії та Британії друїди 
складали закриту касту жерців – спадкоємців 
традиційних повір’їв та обрядів кельтів.

Показовою є подібність міфів різних народів 
з погляду наявності в них знакового способу ре-
презентації символу Світового Дерева. Стрижне-
вим моментом тут є архетип життя. Відповідно 
до скандинавської легенди «Волюспа», прабатьки 
людської раси Одін, Хонір та Лодур якось, гуля-
ючи берегом океану, побачили дві палиці, що не-
слись хвилями, «безпомічні та без призначення». 
Одін вдихнув у них життєву силу, Хонір наділив 
їх душею і рухом, а Лодур – красою, мовою, зо-
ром та слухом. Створеного таким чином чоловіка 
вони назвали Аскр (ясен), а жінку – Ембла (віль-
ха). Ці перші люди стали мешканцями Міргарду 
(Серединного саду, або саду Едему). Люди, таким 
чином, успадковували від своїх творців матерію 
або органічне життя, яке було пов’язане із де-
ревиною, а також розум, душу та чистий дух. 
Заслуговує на увагу і та обставина, що подібні 
уявлення мають чіткі культурні паралелі. Так, 
у мексиканському «Пупул-Вух» людська раса 
створена з очерету, а в Гесіода – із ясенового 
дерева (як і в скандинавській версії). 

За іншим скандинавським міфом, Всесвіт ви-
ник з-під розкішних гілок земного дерева Іггдра-
силя – ясена, з-під трьох коренів якого б’ють 
три джерела. Під першим коренем б’є джерело 
життя Урд, під другим – знаходиться знамени-
тий колодязь Миміра, у якому поховані Розум 
й Мудрість, третє джерело – це Хвергельмир 
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(«Киплячий казан»). Турбота про земне дерево 
доручена трьом дівам – Теперішньому, Мину-
лому та Майбутньому. Щоранку, у той час, що 
приурочується до строків людського життя, вони 
черпають воду джерела Урд та кроплять коре-
ні земного дерева, щоб воно могло жити. Випари 
цього ясена Іггдрасиля згущуються й, падаючи 
на землю, звуть до життя та змін кожну частку 
неживої матерії. Це дерево є символом Всесвіт-
нього Життя, а його еманації – це дух, що спо-
внює собою кожну тваринну форму. 

У тибетців є також Вічне Дерево – Зампун, 
і легенда ця давнього походження. Перший із 
його коренів, як і у скандинавській легенді, про-
стягнуто до неба, другий йде у нижнє царство, 
а третій, простягнутий до Сходу, залишається 
посередині. Індуси Світове дерево називали Аш-
ватха. Його гілки – складові елементи видимого 
світу, його листя – мантри «Вед», символи Всес-
віту в інтелектуальному і моральному розумінні 
[4, с. 227–228]. 

Отже, поряд з національними існують семіо-
тичні, які притаманні усім культурам. О.П. Руд-
ницька відзначає, що кожна нація як етносо-
ціальна спільнота характеризується єдиним 
семіотичним полем – системою загальновідомих 
для всіх її представників знакових засобів, що 
забезпечує взаєморозуміння та взаємодію чле-
нів суспільства [5, с. 53]. Наприклад, у тради-
ційно-побутових культурах європейських на-
родів важливу художньо-пізнавальну функцію 
здавна виконувала вишивка, що прикрашала 
інтер’єр житла та елементи національного одягу. 
Символом гармонійності і краси навколишнього 
світу, моральних чеснот життя є образи золотої 
ниви пшениці та блакитного неба, зелених ді-
бров. «Входження» у це універсальне семіотичне 
поле, його усвідомлення, почуття приналежності 
до нього формує як національну, так і загально-
культурну самосвідомість людини, що є найваж-
ливішою ознакою культури особистості.

Загальнокультурна компетентність являє со-
бою систему, в якій можна виділити універсаль-
ні (загальні), домінантні (ціннісні), національні 
(особистісно-значущі) та доповнювальні (мовні) 
смисли. Виокремлення вищеозначеної системи 
культурних смислів забезпечує теоретичну осно-
ву формування загальнокультурної компетент-
ності майбутніх педагогів.

Культурні смисли знаходять відображення 
у мові, точніше, у значенні слів і синтаксичних 
одиницях, у фразеологізмах, у пареміологічному 
фонді і прецендентних текстах [6]. Наприклад, у 
всіх культурах засуджуються такі людські вади, 
як жадібність, боягузтво, лінощі, неповага до 
старших тощо, але в кожній культурі ці вади ма-
ють різну комбінаторику смислів, тобто в різних 
культурах вони мають різний словесний вислів. 
У порівнянні українських прислів’їв з російськи-
ми, англійськими еквівалентами: «Яка хата, та-
кий тин, який батько, такий син» (укр.); «Каково 
дерево, такой и клин, каков батька, таков и сын» 
(рос.); «Like mother like daughter» або «What is 
the mother, so what do you expect of her calf?» 
(англ.), знаходимо різну комбінаторику смислів із 
спільною контекстуальною основою, що сприяє 
ефективнішому усвідомленню спільного і загаль-
нолюдського у різноманітності характерів народів.

Загальні закони мови нерозривно пов’язані з 
різноманіттям національних, духовних та культур-
них цінностей [7, с. 39–44]. Вивчення різних мов 
дає можливість залучення до загальнокультурних 
і духовних досягнень народів світу. «Вивчення мов 
світу – це також всесвітня історія думок і почуттів 
людства. Вона має описувати людей всіх країн і 
всіх ступенів культурного розвитку, в неї має вхо-
дити все, що стосується людини» [8, с. 349].

Культуроносна функція мови як засобу збере-
ження та передачі матеріальних і духовних цін-
ностей людства чітко окреслена в умовах іншої 
мови [9, с. 221]. І у такий спосіб іноземна мова 
в сучасних умовах перетворюється на важливий 
засіб пізнання загальнокультурних цінностей.

Підкреслимо, що важливо не лише засвоїти 
систему знань культурних цінностей, а й розкри-
ти те спільне, що об’єднує культури різних наро-
дів і людей, котрі спілкуються різними мовами і 
на цій основі формувати загальнокультурну ком-
петентність майбутнього вчителя іноземної мови.

Висновки і пропозиції. Період студентства 
характеризується дослідниками В. Борисовим, 
В. Бутенко, Ю. Вишневським, О. Дем'янчук, 
О. Семеног як період визначення своєї «мов-
ної сутності», неповторної індивідуальності, 
зростання наукової та загальнокультурної ін-
формативності, оволодіння певним комплексом 
соціальних ролей, активної діяльності, прагнен-
ня до творчого пошуку, формування свідомос-
ті, ідеалів, розвитку самосвідомості. Тому мета 
формування загальнокультурної компетентнос-
ті особистості майбутнього вчителя-словесника 
засобами лінгвокультурології досягається, якщо 
при опануванні кожної дисципліни у вищому 
навчальному закладі звертатиметься увага на 
естетику слова, розвиток мовлення, культуро-
логічне мислення, інтелект, пам’ять, мовне чут-
тя, мовний смак. 

Осягаючи крізь лексичні і граматичні осо-
бливості мови, духовність і культуру іншого 
народу, студенти набудуть хисту дивитися на 
світ очима німця, француза або англійця, що 
не може не відбитися на їхньому менталітеті, 
духовних та культурних ідеалах. При цьому 
важливо, що їхня мовна культура у рідній мові 
також зазнає певних змін: розширюється сві-
тогляд, збагачується лексична система, тобто 
відбувається процес взаємозбагачення куль-
тур [10, с. 73–75]. Тому лінгвокультурологічний 
підхід навчання іноземній мові містить широкі 
перспективи.

Отже, вищенаведений аналіз підходів до ро-
зуміння змісту загальнокультурної компетент-
ності у контексті підготовки майбутнього вчителя 
іноземної мови, переконливо доводить, що лінг-
вокультурологічний підхід допомагає майбутнім 
фахівцям засвоїти духовні цінності народу, мова 
якого вивчається, географічні, історичні реалії в 
культурно-естетичному аспекті; систематизува-
ти і засвоїти лексику, яка відображає національ-
ний і культурний компоненти семантики. У цьому 
зв’язку предметом особливої уваги стає вивчен-
ня безеквівалентної лексики і лакун (фонові зна-
ння); міфологізованих мовних одиниць; архетипів 
та міфологем; звичаїв і обрядів, закріплених в 
мові; параміологічного та фразеологічного фондів 
мови; еталонів, стереотипів і символів; метафор і 
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образів мови; стилістичного укладу мов; мовлен-
нєвої поведінки та мовленнєвого етикету.

Результати досліджень В. Костомарова, 
О. Леонтьєва, С. Тер-Мінасової, В. Фурмановї, 
Л. Щерби дозволяють розкрити педагогічний по-
тенціал іноземної мови щодо формування загаль-
нокультурної компетентності студентів. Тому ви-
вчення іноземної мови ми розглядаємо не тільки 
як засіб прилучення до іншої національної куль-
тури загалом, а й як найперший і найнадійніший 

початок «входження» студентів у світ духовних 
та культурних цінностей, накопичених людством. 

Формування особистісно-зорієнтованої па-
радигми освіти, сучасного культурологічного 
мислення, забезпечення повноцінного міжкуль-
турного спілкування, необхідність урахування 
універсальних і специфічних характеристик по-
ведінки спілкування сприяє формуванню загаль-
нокультурної компетентності студентів у процесі 
вивчення іноземної мови. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО УСПЕШНОЙ ЛИЧНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация 
В статье рассматривается специфика формирования общекультурной компетентности студентов как 
составляющей профессионально успешной личности будущего учителя иностранного языка. Использо-
вание лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку позволяет рассматривать 
образование и воспитание в общекультурном аспекте изучения взаимодействия и взаимовлияния раз-
личных культур. В работе дано определение сущности понятия «общекультурная компетентность». 
Исследованы способы формирования профессионально успешной личности будущего учителя ино-
странного языка. Раскрыто педагогический потенциал общекультурной компетентности как составля-
ющей повышения профессиональной иноязычной подготовки студентов. 
Ключевые слова: общекультурная компетентность, языковая личность, культурные смыслы, лингво-
культурологический подход, общекультурные ценности.
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THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE  
AS THE COMPONENT OF FORMING THE PROFESSIONALLY SUCCESSFUL 
PERSON OF THE FUTURE TEACHER OF FOREIGN LANGUAGE

Summary
The article is devoted to the specific formation of general cultural competence as a component of a 
professionally successful person of the future foreign language teacher. The use of linguistic-cultural 
approach in ELT allows to esteem education and bringing-up processes in general-cultural aspect of 
interaction different culture’s learning. The paper defines the essence of the concept of «general cultural 
competence». The methods of forming a professionally successful personality of the future foreign language 
teacher are investigated. The pedagogical potential of general cultural competence as a component of 
increasing of the professional foreign language training of students is revealed.
Keywords: general cultural competence, linguistic personality, cultural senses, linguistic-cultural approach, 
general cultural values.


