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ЗНАЧИМІСТЬ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 
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Розглянуто теоретичну сутність культурологічного підходу до викладання іноземної мови за професійним 
спрямуванням як формування міжкультурної комунікації.  
Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, культурологічний аспект, міжкультурна 
комунікація, комунікативні завдання. 
The article considers the theoretical essence of the culturological approach in teaching a foreign language in a profes-
sional direction as the formation of intercultural communication. 
Key words: foreign language for professional purposes, culturological aspect, intercultural communication, 
communicative tasks. 

Іноземна мова за професійним спрямуванням – предмет світоглядний, покликаний забезпечувати єдність і 
взаємодію мови, культури й особистості в процесі її навчання й розвитку. 

Предмет дослідження – культурологічний підхід до викладання й вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням.  

Мета – розглянути теоретичну сутність культурологічного підходу до викладання дисципліни «Іноземна мова 
за професійним спрямуванням» і формування міжкультурної комунікації. 

Виникнення в кінці ХХ ст. на стику мовознавства і культурології міждисциплінної науки лінгвокультурології ви-
кликало бурхливий інтерес до неї з боку лінгвістів. Уже на початку наступного століття формуються лінгвокульту-
рологічні школи (наприклад, під керівництвом Н.Д. Арутюнова, В.В. Воробйова, В.І. Карасика, В.В. Красних, Ю.С. 
Степанова, В.Н. Телія та ін.), складається певний понятійно-термінологічний апарат цього лінгвістичного напряму 
з урахуванням різних наукових концепцій і методик лінгвокультурологічного аналізу. Вона виникла на «перетині» 
ряду суміжних наук (культурології, лінгвокраїнознавства, етнолінгвістики, соціолінгвістики) і має свою специфіку, 
свій аспект вивчення проблеми «мова і культура». Вивчення культури іншої країни руйнує комунікативні бар'єри, 
дозволяє толерантно ставитися до інакомислення, вірувань і поведінки її представників, а також краще й легше 
пізнавати особливості мови носія. 

Головне завдання міжкультурної комунікації – «адекватне взаєморозуміння двох учасників комунікативного ак-
ту, що належать до різних національних культур» [1: 26] – виявляється провідним і для лінгвокультурології, оскі-
льки ціннісні розбіжності культур знаходять безпосереднє вираження в системах ціннісних орієнтаціях їхніх пред-
ставників. Зусилля сучасних дослідників спрямовані на вивчення механізмів мовної концептуалізації й категори-
зації світу. Різні фрагменти національних мовних картин світу специфічні й знаходять своє відображення в конце-
птах культури. Без знання концептів національної культури неможливо здійснити повноцінну комунікацію. Облік 
взаємодії мови й культури дозволив дослідникам виділити так звані «ключові концепти» національних культур, за 
якими стоять найважливіші поняття національної свідомості. 

У встановленні зв'язків лінгвокультурології слід звернути увагу на її взаємодію з етнопсихолінгвістикою, яка як 
наслідок має вагомий вплив на процес вивчення іноземної мови й на лінгвокультурологічний підхід зокрема. Ет-
нопсихолінгвістика – новий «напрям, який розглядає мовну діяльність в переломленні національно-культурної 
специфіки і з урахуванням національно-культурної складової дискурсу» [8: 10]. Обидві науки мають нерозривний 
зв'язок, доповнюють і збагачують одна одну. І якщо для етнопсихолінгвістики головними є мовна діяльність, мовна 
свідомість і спілкування, то для лінгвокультурології – закріпленість культури в мові й відображення її в дискурсі. 

Концептуальний зміст терміна «лінгвокультурологія» в аналізованих дефініціях базується в основному на 
«проблемі опису культури і мови в процесі їх функціонування» [5: 37]. Однак не можна не погодитися з думкою В. 
В. Воробйова про те, що цим терміном іменується ширше поняття, яке «передбачає включення і емпіричних до-
сліджень цих явищ» (там же). 
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Перш ніж визначити місце і значимість лінгвокультурологічного підходу в процесі навчання іноземних мов, йо-
го переваги й сутність, необхідно розмежувати «сфери впливу» лінгвокультурології як основоположної науки для 
даного підходу, та інших суміжних наук, позначити їхні точки перетину й полярні ознаки. 

Узгоджуючи принципово з лінгвокраїнознавством як системою керівних принципів вирішення загальноосвітніх і 
гуманістичних завдань, лінгвокультурологія разом із тим характеризується низкою специфічних ознак, що випли-
ває з теоретичного аналізу: лінгвокультурологія – наукова дисципліна синтезуючого типу, прикордонна між нау-
ками, що вивчають культуру і філологію, а не аспект викладання, як лінгвокраїнознавство. Питання викладання 
мови виявляються тут похідними; основним об'єктом є взаємозв'язок культури й мови в процесі її функціонування 
й вивчення інтерпретації цієї взаємодії. Головні проблеми – методологічні (філософські) та філологічні; предмет 
дослідження – матеріальна й духовна культура, створена людством, артефакти, виражені в мові, усе, що складає 
«мовну картину світу». 

Лінгвокультурологія, навпаки, орієнтується на нову систему культурних цінностей, висунуту новим мисленням, 
сучасним життям суспільства, на повну, об'єктивну інформацію про культурне життя країни. Основною одиницею 
опису при даному підході є лінгвокультурема – особлива комплексна одиниця, що становить собою діалектичну 
єдність лінгвістичного й екстралінгвістичного (понятійного і предметного) змісту і включає сегменти не тільки мови 
(мовного значення), а і культури (позамовного культурного сенсу), що репрезентується відповідним знаком. На 
відміну від слова і лексико-семантичного варіанта як власне мовних одиниць лінгвокультурема є як власне мовне 
уявлення, так і нерозривно пов'язане з ним «позамовне, культурне середовище» (ситуація, реалія) – стійка мере-
жа асоціацій. Тому слово-сигнал неминуче пробуджує в людині, що знає мову, не тільки значення (як натяк), а і 
всю сукупність «культурного ореолу». Незнання ж «культурного ореолу» слова залишає реципієнта на мовному 
рівні, не дозволяє проникнути в глибоку мережу культурних асоціацій, тобто в сенс висловлювання тексту як відо-
браження культурного феномена [5: 48]. 

Як бачимо, структура лінгвокультуреми виявляється складнішою, ніж власне мовних одиниць. До звичайних 
складових (знак-значення) тут додається культурно-понятійний компонент як позамовний зміст лінгвокультуреми. 
Мовний знак як один зі складових лінгвокультуреми, тобто її форма, сигналізує не тільки її «поверхневе», власне 
мовне значення, а й «глибинне» зміст (сенс) як факт (елемент) культури. Лінгвокультурема може бути представ-
лена одним словом, словосполученням або ж цілим текстом (уривком із нього), широко відомим носіям мови. 

У лінгвокультурологічному підході «акультурація» відбувається за допомогою «окультурення» мовних оди-
ниць, що веде студентів у напрямі від значення «вгадування» до знання і включення знака-предмета в мережу 
культурних асоціацій, властивих тій чи іншій нації. Таким чином, стає очевидним, що при даному підході, де куль-
тура включається як об'єкт навчання, уявлення матеріалу будується за принципом «від культурної одиниці», а не 
«від мовної одиниці» [7: 99-102]. 

За використання лінгвокультурологічного поля акцент робиться на відображення в мові деякого репрезентати-
вного блоку національної культури, установлюючи ієрархічні предметні зв'язки між поняттями всередині цього 
блоку і між блоками. Таким чином студенти отримують можливість сформувати найбільш повну інофонну картину 
світу. Формування ж блоків має відбуватися в навчанні за допомогою спеціально відібраних текстів, що містять 
так звані фреймові пресуппозиції, що розглядаються І.І. Халеєвою як необхідна умова формування когнітивної 
свідомості вторинної мовної особистості. Фреймові пресуппозиції виділяються як попередньо накопичені знання. 
Відсутність сформованості національно-культурної пофарбованої мережі фреймів робить неадекватним, а часом 
і неможливим розуміння іноземної мови. «Фон знань» при сприйнятті текстів потенційною вторинною мовною 
особистістю має створюватися спеціальною, цілеспрямованою системою навчальних завдань. 

Здатність до міжкультурної комунікації є результатом формування в іноземних студентів вторинної когнітивної 
свідомості за допомогою оволодіння іноземною мовою, що може бути досягнуто через лінгвокультурологічне ви-
вчення досить репрезентативних фрагментів культури. Таким чином, за лінгвокультурологічного підходу культура 
стає об'єктом пізнання, що відповідає психологічним особливостям процесу вивчення іноземної мови в ЗВО, коли 
мова перестає усвідомлюватися як об'єкт пізнання і сама стає засобом отримання нової інформації про навколи-
шній світ. 

Як було зазначено вище, у лінгвокультурологічному підході акцент ставиться на відображення в мові досить 
репрезентативної «частини» національної культури у зв'язку з конкретними культурними одиницями, що трапля-
ються в іншомовному дискурсі. Отже, доцільно представляти соціокультурну інформацію, укладену в одиницях 
мови або просто пов'язану з обговорюваною проблемою, в систематизованому вигляді, блоками, організованою 
темою. Вибір фрагмента культури, сфери спілкування визначає зміст курсу. И.И. Халеева пропонує виділити чо-
тири основні макросфери спілкування, де людина осмислює через свідомість і мову реально існуючі у світі відно-
сини і, відповідно, чотири макросфери використання мови: сферу виробничої діяльності – спеціальну мову; сферу 
побуту – розмовну (повсякденну) мову; сферу культурології – художню й наукову мову; сферу соціальної діяльно-
сті – публіцистичну мову (включаючи газетну, публічну, телевізійну мову, а також мову інших засобів масової ко-
мунікації) [12: 230]. 

Оскільки лінгвокультурологічний підхід включає культуру як об'єкт вивчення іноземної мови, то подання мате-
ріалу має будуватися за принципом «від культурної одиниці» (лінгвокультуреми), а не від мовної одиниці. За тако-
го підходу акцент робиться не на точкову реєстрацію певної культурної інформації, що витягується з певної мов-
ної одиниці, а на відображення в мові деякого репрезентативного блоку національної культури у зв'язку з комен-
тованими мовними одиницями. Вивчення певного фрагмента культури методом «від лінгвокультуреми» відбува-
ється за допомогою побудови лінгвокультурологічного поля, що розуміється як ієрархічна структура безлічі лінг-
вокультурем, яка володіє загальним (інваріантним) значенням, що характеризує певну культурну сферу. Перевага 
польового підходу до вивчення об'єктів у сфері культури випливає із загальної природи поля як синтезуючої 
одиниці. Завдяки цьому явища зовнішнього світу впорядковані в понятійній системі так, що непомітно ніяких про-
галин. Для цілей вивчення іноземної мови і культури в систему поля повинні входити мінімально-достатні, але 
необхідні лінгвокультуреми, які й характеризують відмінність двох культур [7: 102-105]. 

Теоретичний аналіз тематичної літератури дозволив визначити лінгвокультурологічний підхід як один із 
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найбільш ефективних підходів, націлених на формування і вдосконалення навичок і вмінь здійснення 
міжкультурного спілкування шляхом вивчення іноземної мови як феномена культури. За такого підходу поряд із 
мовою культура становить основний зміст навчання. Саме лінгвокультурологічний підхід дає можливість піти від 
спрощеного фактологічного, фрагментарного підходу до ознайомлення іноземних студентів із певними аспектами 
культури й дозволяє студентам-іноземцям сформувати досить повну картину іншомовної дійсності за допомогою 
дослідження і мовного, і позамовного змісту обраних для вивчення культурних сфер. 

Мовна підготовка іноземних студентів медичних закладів вищої освіти – украй важлива складова професійної 
підготовки медичного працівника. Вивчення мови за професійним спрямуванням у наш час набуває особливого 
значення для майбутніх лікарів. На кафедрі українознавства та гуманітарної підготовки УМСА видано низку нав-
чальних посібників; систематично проводиться виховна робота й підбір текстового матеріалу, який обов'язково 
супроводжується переглядом навчальних фільмів, листівок і світлин і на основі якого іноземні студенти зможуть 
отримати необхідну інформацію про традиції українського народу, будувати власні висловлювання, необхідні для 
успішного формування лінгвокультурологічної компетенції. Усе це дає можливість іноземним студентам будувати 
власні висловлювання для безпосереднього спілкування, а також вивчити інформацію про соціокультурні 
особливості й традиції Полтавщини й усієї України. Відібрані тексти адаптовані й відповідають пізнавальним 
комунікативним потребам іноземних студентів, що своєю чергою сприяє посиленню зацікавленості предметом і 
бажання працювати самостійно [2- 4; 6; 9-11]. 
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СУБ’ЄКТИВНА ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО ВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ І ПОШУКИ ШЛЯХІВ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 
Водоріз Я.Ю., Ткаченко І.М., Лемешко А.В., Тончева К.Д. 

Українська медична стоматологічна академія 
Обговорено результати опитування студентів стоматологічного й міжнародного факультетів щодо якості 
дистанційної освіти в умовах карантину, її гострі проблеми. Запропоновано  можливі шляхи їх розвʼязання. 
Ключові слова: дистанційна освіта, ефективність навчання, карантин, суб’єктивна оцінка, освітній процес. 
This article conciders the results of a survey of students of stomatological and international faculties on the quality of 
distance education during quarantine, its main problems. The authors suggeste some possible ways of their solving. 
Key words: distance education, learning efficiency, quarantine, subjective assessment, educational process. 

Вступ. Поширення вірусу (CoViD-19) змусило внести значні корективи в роботу навчальних установ, зокрема 
закладів вищої медичної освіти [1]. Реакції на пандемію CoViD-19 у галузі вищої освіти дещо різняться в різних 
країнах, однак загалом зводяться до закриття закладів і переходу до дистанційного навчання [2]. 

Несподіваний перехід від  очного навчання в закладах вищої освіти, зокрема медичних, до винятково дистан-
ційного став складним завданням і для викладачів, і для студентів, бо за короткий час вимагає значної підготовки 


