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РОЛЬ І МІСЦЕ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

THE ROLE AND PLACE OF SOCIO-CULTURAL 
COMPETENCE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS-PHILOLOGISTS
Юрійчук Н. Д.
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 
лінгвістики та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
ДПУ імені Григорія Сковороди»

Постановка проблеми. В умо-
вах глобалізаційних процесів у 
країні, входження її до європей-
ського освітнього простору, про-

будження національної самосвідо-
мості відбуваються суттєві зміни в 
мовній підготовці майбутнього 
вчителя-філолога. Національна 

У статті узагальнюється поняття «соціокультурна 
компетентність», визначається роль і місце соціокультурної 
компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів-філологів.

Ключові слова. Соціокультурна компетентність, 
професійна підготовка, учитель-філолог, мовна освіта, мовна 
особистість.

The article summarizes the concept of «socio-cultural compe-
tence», defines the role and place of socio-cultural competence in 
the process of professional training of future teachers of philology.

Key words. Socio-cultural competence, professional training, 
teacher-philologist, language education, language personality.
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доктрина розвитку освіти України 
визначає першочергове завдання – 
формування особистості, яка усві-
домлює свою належність до укра-
їнського народу, зберігає і продо-
вжує українські культурно-істо-
ричні традиції тощо [1, с. 4]. 
Ефективне виконання поставлених 
перед сучасною мовною освітою 
завдань передбачає оновлення 
змісту, форм, методів підготовки 
вчителя-філолога. Актуальність 
дослідження соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів 
української мови та літератури зу-
мовлена тим, що саме від їхньої 
професійної лінгвістичної підго-
товки залежить формування мов-
ної особистості нового поколін-
ня – національно свідомого, патрі-
отичного, здатного взяти на себе 
відповідальність за розвиток і збе-
реження духовних і культурних 
здобутків України, інтересів її на-
роду.

Аналіз останніх джерел. Про-
блема формування соціокультурної 
компетенції знайшла відображення 
у науковому доробку таких учених 
як М. Вашуленко, Н. Голуб, О. Го-
рошкіна, Т. Груба, В. Дороз, В. Ко-
ноненко, О. Кучерук, Л. Мацько, Г. 
Онкович, М. Пентилюк, О. Семе-
ног, А. Ярмолюк, Г. Єлізарова, 
В. Сафонова та б. ін. Однак праці 
здебільшого зорієнтовані на шкіль-
ну мовну освіту. Лише окремі на-
працювання присвячені формуван-
ню соціокультурної компетентнос-

ті майбутнього вчителя-філолога 
(Н. Білоцерківська, Т. Колодько, 
А. Галенко, В. Каліш, А. Мурзіна 
та ін.).

Мета даної розвідки полягає у 
визначенні поняття «соціокультур-
на компетентність», вивченні її 
ролі й місця в процесі професійної 
підготовки студентів філологічних 
спеціальностей закладів вищої 
освіти.

Виклад основного матеріалу. 
Соціокультурна компетентність 
становить систему знань, умінь і 
навичок, що пов’язані з вивченням 
мови як могутнього засобу спілку-
вання, знаряддя думки, вираження 
духу і волі народу, його історії і 
культури, як необхідної умови іс-
нування суспільства та самого на-
роду. На сучасному етапі державот-
ворення, українська мова зберігає 
духовні, історико-культурні над-
бання та цінності попередніх поко-
лінь, примножуючи їх через кон-
такти з іншими народами.

Соціокультурна компетентність 
передбачає наявність знань у носіїв 
мови про національно-культурні 
особливості країни, норми мовлен-
нєвої поведінки, вміння адекватно 
реагувати відповідно до цих осо-
бливостей і норм.

Термін «соціокультурна компе-
тентність» є найбільш вживаним та 
дослідженим у методичній літера-
турі. Так, у словнику методичних 
термінів соціокультурна компе-
тентність трактується як «сукуп-
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ність знань про країну, мова якої 
вивчається, національно-культурну 
специфіку соціальної та мовленнє-
вої поведінки носіїв мови і здат-
ність користуватися такими зна-
ннями у процесі спілкування, до-
тримуючись звичаїв, правил пове-
дінки, норм етикету, соціальних 
умов і стереотипів поведінки носіїв 
мови [2, с. 286-287]».

Г. Єлізарова зауважує, що соціо-
культурна компетентність – це 
комплекс знань про цінності, віру-
вання, поведінкові зразки, звичаї, 
традиції, мову, досягнення культу-
ри, властивих певному суспільству 
[3, с. 274].

В. Сафонова слушно зазначає, 
що соціокультурна компетент-
ність – це знання учнями націо-
нально-культурних особливостей 
країни, мова якої вивчається, вмін-
ня здійснювати мовленнєву пове-
дінку відповідно до цих знань, а 
також готовність і здатність жити і 
взаємодіяти в сучасному полікуль-
турному світі [4, с. 222].

Аналіз науково-методичної літе-
ратури дає підстави зробити висно-
вки. Різні підходи до визначення 
соціокультурної компетентності 
вчителя-філолога не суперечать, а 
доповнюють один одного.

Соціокультурна компетент-
ність – це сукупність знань, умінь і 
навичок особистості, що дають 
змогу спілкуватися в різних життє-
вих ситуаціях українською мовою 
відповідно до норм та культури 

мовлення. Соціокультурна компе-
тентність спрямована на розвиток 
культури мовлення, світогляду, 
усвідомлення обов’язків та відпо-
відальності перед країною, знання 
норм поведінки під час спілкуван-
ня, піднесення власного мовлення 
на високий соціокультурний рівень 
тощо.

Висновки. Отже, формування 
соціокультурної компетентності ві-
діграє важливу роль у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх 
учителів-філологів, оскільки дає 
можливість перетворювати соціо-
культурні знання і вміння в особис-
тісний морально-етичний світо-
гляд, життєві цінності, соціокуль-
турний і комунікативний досвід.

Перспективи подальших дослі-
джень вбачаємо у розгляді шляхів 
формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів-фі-
лологів.
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ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Квасняк Е.Н.
Студентка 
Харьковский Национальный Университет Радиоэлектроники

Современная система обра-
зования нуждается в новых тех-
нологиях. Она пытается вовлечь 
учеников, студентов и осталь-
ных учащихся в процесс усвое-
ния нового материала с услови-
ем повышения эффективности 
его запоминания.

Человеческий мозг лучше 
всего реагирует на изменения. 
Для повышения концентрации 
внимания достаточно испыты-
вать совокупность эмоций. Од-
ним из таких решений является 
модель виртуальной реально-
сти – один из компонентов им-
мерсивных технологий. Они 
включают в себя взаимодей-
ствие человека с простран-
ством, контентом и средой, что 
позволяет погрузиться в вы-

мышленный мир и обрабаты-
вать информацию.

То есть, виртуальная реаль-
ность – это имитация окружаю-
щей среды с дополнительными 
эффектами, отличающими ее от 
реального мира. Она непосред-
ственно взаимодействует с че-
ловеком через различные гар-
нитуры и периферийные 
устройства, которые дают воз-
можность воспринимать среду 
через органы ощущения.

В последние 3-4 года инте-
грация технологических про-
ектов осуществляется более 
осмысленно и качественно. Од-
ной из тенденций, сопутствую-
щей развитию технологии вир-
туальной реальности, является 
формирование цифровой среды 
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вокруг младшего поколения. 
Опытные разработчики VR 
(Virtual Reality) утверждают, 
что данные технологии нахо-
дятся только на начальном эта-
пе развития и пока что техно-
логические проекты находятся 
в стадии интенсивной разра-
ботки.

Яркими примерами использо-
вания вымышленной реальности 
в образовании является подго-
товка будущих врачей (проведе-
ние операции), астронавтов к 
полетам (с помощью виртуаль-
ных симуляторов, как у NASA), 
обучение вождению (самолетов, 
поездов, вертолетов, автомоби-
лей) и прочее. Основная задача 
инновации – дать возможность 
обучающимся ощутить спектр 
новых эмоций с помощью ими-
тации неких жизненных моде-
лей.

Один американский разработ-
чик The Body VR создал образо-
вательную платформу, включаю-
щую в себя занятия по биологии 
и анатомии для учеников, сту-
дентов и даже врачей. Были раз-
работаны программы для имита-
ции внутренних органов челове-
ка, различных клеток и тканей. 
Таким образом, любой желаю-
щий с помощью специальной 
гарнитуры условно говоря мо-
жет «уменьшится» до размера 
клетки и путешествовать по ор-
ганизму человека или животно-

го, исследуя биологические и 
химические процессы, внешний 
вид структур клеток. Во время 
погружения в нереальную среду 
есть возможность не только вос-
принимать информацию зри-
тельно, но еще и на слух, так как 
современные программные си-
стемы разработаны так, чтобы 
привлечь максимальное количе-
ство периферийных устройств. 
Это помогает приблизить вирту-
альную реальность к повседнев-
ной.

В инженерной сфере исполь-
зуются еще и устройства с об-
ратной связью. Они расширяют 
вектор тактильных и осязатель-
ных ощущений. Чаще всего та-
кие компоненты задействованы 
в проектировании (создание 
дистанционного управления ап-
паратных модулей, виртуальных 
скульптур, медицинских трена-
жеров).

Подведя итог, следует отме-
тить, что VR является мощным 
инструментом поддержки эффек-
тивности в академической дея-
тельности. Специально создан-
ные сценарии для определенных 
областей обучения позволяют вы-
полнять конкретный набор задач 
в различных режимах работы ме-
ханизма виртуальной реальности.
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Annotation. In the article the notion of language personality 
has been defined, the interesting linguistics content components 
have been outlined and characterized; possible activities have 
been suggested, which would assist the development of student’s 
cognitive activity in general. The problem of formation of primary 
school student’s language personality, using interesting linguistics 
elements on the lessons of the Ukrainian language in the primary 
school has been surveyed.

Keywords: language, language personality, interesting 
linguistics, primary school students.

Shifting accent from gnoseologi-
cal aspect (rules learning and terms or 
linguistic notions acquisition, etc.) to 
communicative-functional (that con-
siders language as means of individu-
al’s self-expression) is the main prior-
ity of linguistic education nowadays. 
Therefore, the investigation of lan-
guage personality formation is rele-
vant and multi-pronged.

The notion “language personality” 
was formulated in the 30’s of the 

XXth century by the academician 
V .Vynogradov. Later it has been in-
troduced into scientific use with more 
detailed description by the Russian 
scientist Y. Karaulov [3]. The prob-
lem of language personality deserves 
greater attention, which is proved by 
the fact that it is the object of research 
in psychology (L. Vygovsky, P. Gal-
perin, O. Leontiev, M. Zhunkin, 
O. Zaporozhets, G. Kostiouk, I. Su-
nutsia, etc.), psycholinguistics 

INTERESTING LINGUISTICS AS A MEANS OF FORMATION 
OF PRIMARY SCHOOL STUDENT’S LANGUAGE 
PERSONALITY

Odyntsova H. S.
Candidate of Philology, Associate Professor Ternopil Volodymyr Hnatiuk 
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(I. Lashpyna, L. Kamykova, 
G. Kalmykov, etc.), linguistics 
(R. Budagov, F. Batsevich, N. Chom-
sky, S. Petkov, etc.) and linguodidac-
tics (S. Yermolenko, V. Melnichaiko, 
L. Matsko, O. Bilaev, L. Skurativsky, 
M. Pentuliyk, G. Shelechova, etc.).

There are various means and meth-
ods of language personality formation 
on different stages of education dis-
cussed in the scientific papers: pre-
school (A. Bogush, K. Krutii, 
N. Havrysh, O. Trifiniva, etc.), pri-
mary school (M. Valushenko, L. Var-
zatska, O. Khoroshkovska, etc.) and 
secondary school (M. Pentuliyk, 
G. Shelechova, T. Symonenko, etc.).

Moreover, scientists pay attention 
to such aspects of language personal-
ty as Ukrainian language (O. Se-
menoh, M. Pentyliuk, M. Palamar, 
etc.), Ukrainian culture (L. Stru-
ganets), linguocultural (M. Maslova), 
emotional (V. Shakhovsky) and spiri-
tual (L. Skurativsky) ones, etc.

Since personality is not an inborn 
but rather acquired aspect of a human, 
its formation and establishment pro-
cess “considerably depends on the 
fact, whether the interest to native 
word, constant desire to acquire 
something new in native language 
and to investigate the small riddles of 
language depth on preschool and pri-
mary school stages were developed” 
[2, p.5].

Therefore, the language personali-
ty formation of a student should be 
accompanied by elements of interest-

ing linguistics on Ukrainian Language 
lessons, which would help to create 
the conception of language worldpic-
ture, of wealth and beauty of native 
language, activate cognitive interest 
and expand their language worldview.

The issues of interesting linguis-
tics are discussed in various research-
es of such Ukrainian scientists as 
A. Koval, Ye. Chak, L. Movchun, I. 
Vykhovanets, A. Hurevich, A. Stri-
cha, V. Fedorenko, etc. However, 
among numerous works of linguists 
there is little information that would 
correspond with the age peculiarities 
of primary school students.

The aim of the article is to pres-
ent the possibilities of interesting lin-
guistics elements application during 
the formation process of primary 
school student’s language personality.

The essence of the category “lan-
guage personality” is so multidimen-
sional, that even the scientists’ inter-
pretations of its definition vary sig-
nificantly. Here we provide some of 
the most appropriate definitions, rel-
evant to the target research context 
that emphasize the linguodidactic as-
pect: “language personality is a per-
sonality with a set of capacities and 
characteristics, which determine cre-
ation and comprehension of texts with 
distinctive level of structural and lan-
guage complexity, depth and accura-
cy of reality representation” [1, 
p.188]; “competently operates the 
system of linguistic knowledge …, 
produces speaking activity, uses 
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words skillfully, cares about language 
and contributes to its development” 
[7, p.85]; “this is a generalized image 
of a representative of a language con-
sciousness, national language world-
picture, language knowledge and 
skills, linguistic capacities and abili-
ties, culture and taste, traditions and 
fashion” [4, p. 27], etc.

Thus, the most important compo-
nents of language personality are as 
follows: a need in language commu-
nication, national language con-
sciousness, speech behavior and lan-
guage culture, etc. Language person-
ality possesses such competencies as 
linguistic, speech, communicative, 
subject, social and cultural, as indi-
cated in education documents of cur-
rent Ukrainian legislation.

It is possible to form language 
personality by changing the content, 
forms and methods of teaching the 
course of Ukrainian Language to 
students at schools. This is possible 
only if the teacher manages to culti-
vate in his students the desire to 
learn the language not only as a 
school subject, but also as a unique 
phenomenon. Considering the fact, 
that the beginning of learning lan-
guage as a system takes place in pri-
mary school, application of the ele-
ments of interesting linguistics [6] 
naturally complementing textbook 
materials, would facilitate realiza-
tion of the goal and would help to 
develop cognitive interest along with 
the urge for new knowledge.

We differentiate between the fol-
lowing essential components of inter-
esting linguistics [5, p. 22-24]:

–  linguistic aphorisms. Their con-
denced character, precision, thought 
generalization and expressiveness 
promote better understanding and 
memorization of linguistic informa-
tion: Word is the clothes of all facts 
and thoughts (М. Rylsky); Dictionary 
is the world in alphabetic order (А. 
Frans); Words are coloured stones. It 
is not enough only to compile them, it 
is necessary to learn how to make 
ornaments with them (I. Vilde ), etc. 
The application of linguistic apho-
risms is appropriate during every 
stage of the lesson.

– didactic poetry – poetic texts on 
linguistic topics that include rhymed 
information about studied terms and 
rules. Combination of fictional and 
didactic components, form and con-
tent harmonious unity along with 
rhythmic verse organization provide 
for easy comprehension of the lan-
guage material. Outstanding repre-
sentatives of didactic poetry are 
D. Bilous, N. Krasotkina, A. Svash-
enko and L. Luzhetska, etc;

– linguistic fairytales with 
sounds, letters, parts of speech or 
words, sentences and punctuation 
marks, etc. as main characters. Fai-
rytale plot, ability to imagine, asso-
ciative and imagery ideas of stu-
dents assist in solving educational 
problems. They may create linguis-
tic fairytales individually or in 
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groups, with given exposition, end-
ing or title and act them out, etc.;

– comparative-historical linguis-
tics elements understandable to pri-
mary school students. Such facts ex-
pand language outlook, help to real-
ize, that language is a developing 
phenomenon, and set the degree of 
genealogical relationship between 
languages: e.g. the oldest letter in the 
world is “O”. For the first time it was 
mentioned in Phoenician alphabet 
around 1300 years B.C. and has not 
been changed at all since. Nowadays, 
the letter “O” is used in 65 alphabets 
worldwide; different nations have 
various interrogative intonations: Ar-
menians put colon (:) at the end of 
sentence; Greeks – semicolon (;); in 
Spanish there are inverted question 
(¿) and exclamation (¡) marks at the 
beginning of the sentence and the 
usual ones in the end; among all 
world alphabets only Georgian one 
does not differentiate between capital 
and small letters; Chinese does not 
use punctuation at all, etc.;

– interesting facts from terminolo-
gy and etymology that complement 
the knowledge about scientific defini-
tions with information about its origin 
and frequency of usage, etc.: German 
poet Goethe, who had been exploring 
structure and form of plants and ani-
mals, invented the term morphology;

– games, interesting tasks and ex-
ercises (crosswords, metagraphs, ana-

grams, logographics and charades, 
etc.), riddles and puns helping to dis-
close the peculiarities of linguistic 
notions:

What part of word may be found in 
the ground? (Root)

Teacher: What is the past tense of 
verb “to wake up”

Student: To sleep.
Thus, application of interesting 

linguistics elements activates explor-
ing activity of students, enriches their 
knowledge and develops subject com-
petence promoting formation of gen-
eral language personality.
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A coronavirus is a kind of common 
virus that causes an infection in your 
nose, sinuses, or upper throat. Most 
coronaviruses aren’t dangerous. In 
early 2020, after a December 
2019 outbreak in China, the World 
Health Organization identified SARS-
CoV-2 as a new type of coronavirus. 
The outbreak quickly spread around 

the world.
COVID-19 is a disease caused by 

SARS-CoV-2 that can trigger what 
doctors call a respiratory tract 
infection. It can affect your upper 
respiratory tract (sinuses, nose, and 
throat) or lower respiratory tract 
(windpipe and lungs). Prevention of 
COVID-19 coronavirus infection is 
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an urgent issue of contemporary med-
icine. The coronavirus pandemic has 
become an unprecedented event since 
the last century due to its high inci-
dence, economic loss and expected 
social consequences.

In order to effectively protect from 
dangerous infectious agents, as well 
as coronavirus, the TNMU scientists 
developed a unique prototype of a 
mobile respiratory protection system 
with positive airflow.

The project capacity provides the 
use of scientific and technological 
potential of Ternopil National Medi-
cal University, i.e. the laboratory of 
the Academic and Research Institute 
of Biomedical Problems, the Aca-
demic and Research Institute of Path-
ological Processes Simulation and 
Analysis, the Training and Research 
Laboratory for Experimental and 
Clinical Studies.

At present, the most effective indi-
vidual protective equipment from in-
fection are isolating suits, air-fed 
suits, air-fed hoods used in laborato-
ries of the 3rd and 4th biosafety level 
when working with highly dangerous 
infectious agents that can lead to fatal 
diseases.

For the first time in medicine, a 
concept-model of a respiratory pro-
tection mobile system (pneumatic 
helmet) has been developed, which 
has no analogues in the world.

The pneumatic helmet system 
combines a number of significant ad-
vantages and innovative solutions:

– fast self-help equipment (up to 
20 s), simplicity and availability of 
use;

– low cost (in comparison with 
existing world high-tech protective 
equipment);

– compactness and mobility of the 
system of forced air supply to the 
contour, which is an integral part of 
the helmet;

– compactness and mobility of the 
air filtration system in the contour, 
which is an integral part of the hel-
met;

– compactness and mobility of the 
power supply system of the pneu-
matic helmet with the possibility of 
hot battery replacement;

– easiness, mobility, ergonomics 
of the pneumatic helmet.

For the first time, the effectiveness 
of the system of laminar pneumatic 
protection of the respiratory tract will 
be studied for the concept-model of 
the pneumatic helmet.

For the first time, the filtration ef-
ficiency of the concept-model will be 
revealed by the assessment of the 
permeability of bacterial and viral 
agents.

The project is intended for im-
provement of the existing concept-
model of the protective pneumatic 
helmet for its further introduction into 
serial production; according to the 
results of the research, confirmation 
of the unique advantages of the sug-
gested pneumatic helmet in terms of 
ergonomics, mobility, ease of use, 
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convenience and equipment speed, 
low cost; proving the reliable isola-
tion of the protective contour of the 
pneumatic helmet from infectious and 
toxic agents; confirmation of the ef-
fectiveness of filtration and isolation 
capacity of the suggested system re-
garding to its impermeability for the 
Micrococcus luteus test culture with 
its no growth on the media; proving 
the effectiveness of the filtration and 
isolation ability of the suggested sys-
tem regarding to its impermeability to 
viruses (as well as COVID-19 coro-
navirus) based on a test culture of 
antistaphylococcal bacteriophages 
with no signs of lysis of the Staphylo-
coccus aureus culture.

The project implementation results 
would be further used in launching of 

the prototype into serial production 
and its wide implementation in the 
health care, including for employees 
involved in aerosol-generating proce-
dures, the staff of resuscitation units 
and departments of morbid anatomy, 
intensive care units, emergency medi-
cal services (when transporting pa-
tients with suspected COVID-19), 
laboratories of the 3rd and 4th biosafety 
level, PCR laboratories, who detect 
the COVID-19 coronavirus in bioma-
terials.

Innovative pneumatic helmet can 
be widely used in military medicine 
(using biological weapons), disaster 
medicine, research and training insti-
tutes, chemical industry for protection 
from aerosols and gaseous harmful 
substances.


