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Анотація 

Розкрито поняття білінгвізм, білінгвальна культура спілкування та її особливості, 

установлено її змістові характеристики та взаємозв’язок. Обґрунтовано визначення 

білінгвізму як компонента загальної культури спілкування майбутнього вчителя, 

потрібного для обміну інформацією та досвідом між представниками білінгвокультур 

засобами рідної та іноземної мов. Визначена специфіка професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови, яка полягає в необхідності білінгвального 

спілкування, результативність якого залежить від рівня оволодіння комунікативно-

мовними уміннями та здатності організувати мовну взаємодію.  

 

Annotation 

Processes are globalization of cultures of different countries, expansion of circle of 

communication of future teachers, exchange, emigration of population, scientifically-labour 

experience with the transmitters of other cultures predetermine the necessity of study of 

foreign languages. Puts these changes before scientists new pedagogical tasks that is related to 

forming of culture of communication for the future teachers of foreign language. In the 

offered article a concept is exposed bilingualism, bilingual culture of communication and her 

feature, semantic descriptions and intercommunication are set. The specific of professional 

preparation of future teachers of foreign language consists in the necessity of realization of 

bilingual communication, effectiveness of that depends on the level of capture and ability to 

organize language co-operation communicative-language abilities 
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Вступ 

 

Інтеграція України в європейський освітній простір розширює сферу міжнаціональних 

відносин і стимулює вивчення іноземних мов як засобу міжкультурної комунікації. В 

умовах глобальної інтеграції культур різних країн, зростаючої мобільності населення 

всього світу, розширення сфери зайнятості, особистих і ділових контактів із 

зарубіжними партнерами знання іноземної мови стає життєвою необхідністю, яка 

ставить перед педагогікою нові проблеми, пов'язані з формуванням білінгвальної 

культури особистості сучасного фахівця, оскільки саме педагог стає ключовою фігурою 

в перехідні періоди розвитку суспільства, фактором національної безпеки, становлення 

світогляду підростаючого покоління. Вищезазначені тенденції підвищують вимоги до 
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іншомовної освіти та виховання вчителя іноземної мови, визначають його смислові 

пріоритети: підтримку культурного і мовного різноманіття суспільства, розвиток 

здібностей його громадян до продуктивної взаємодії з іншими лінгвокультурами; 

розуміння і прийняття різноманіття і відмінностей культур. 

Сучасними науковцями вивчені проблеми впливу рідної мови під час навчання другої, 

іноземної, механізми зміни однієї мови на іншу в умовах білінгвізму, основи навчання 

іноземної мови в умовах білінгвізму, способи оцінки білінгвальної комунікативної 

компетенції у студентів педагогічних вузів, залежність білінгвізму від умов засвоєння 

мови. Розкриваючи нові виховні можливості білінгвізму, методів і засобів формування 

окремих компонентів білінгвальної культури особистості присвячені праці В.Авроріна, 

У. Вайнраха, Є. Вєнєвцевої, М. Михайлова, Н.Протченка, С. Трєскова, Л. Щерби та 

інших. 

Формуванню окремих компонентів білінгвальної культури особистості виявленню 

умов, методів і засобів присвятили свої роботи М. Баришніков, Ю. Дешерев, М.Дячков, 

Р. Міньяр-Белореве, М. Певзнер, М. Фомін, P. Шерайзіна, І.Алексашенкова, У. Маккі, 

І.Петухова, А. Тимофєєв, А.Ширін, C. Шубін, В. Ламберт, Д. Хавелка, С. Кросбі, 

В.Буцкам, И. Чріст, M. Ернст, С. Ервін, Ч. Осгуд, Д. Хорн, Н. Маш, Н. Мюхельман, 

E.Отен, E. Зьормен, Ф. Велер, Х. Вуд та ін. 

Проте в цих дослідженням відсутній цілісний підхід до процесу формування 

білінгвальні культури особистості майбутнього педагога – вчителя іноземної мови, 

теоретико-методологічного обґрунтування педагогічних аспектів її формування в 

процесі навчання у вузі, що обумовлює актуальність дослідження. Ґрунтуючись на 

визначенні поняття білінгвальної культури як інтеграційного особистісного утворення, 

що є компонентом загальної культури особистості студента і характеризується 

сформованістю таких компонентів як: усвідомлення себе як суб'єкта двох культур, 

соцікультурної толерантності, міжкультурної комунікативної компетенції; 

комунікативних умінь, що реалізуються в професійно орієнтованих ситуаціях 

спілкування та культуротворчої діяльності, ми досліджували проблему формування 

білінгвальної особистості з точки зору педагогічної науки, розглядаючи в якості 

педагогічних аспектів наукові підходи, принципи, засоби та методи, які сприяють 

формуванню білінгвальної культури особистості майбутнього вчителя іноземної мови в 

цілісному освітньому процесі вищого педагогічного навчального закладу [4]. 

 

1. Концептуальні ідеї дослідження проблеми формування білінгвальної культури 

майбутнього педагога 

 

Головною концептуальною ідеєю дослідження є положення про те, що в основі 

формування білінгвальної культури майбутнього педагога лежить полікультурна 

освіта, як процес, що дозволяє глибше вивчити і усвідомити різноманіття народів і 

культур, побачити в цьому різноманітті загальне, особливе і одиничне; повноцінне 

освоєння своєї культури передбачає освоєння інших культур в порівнянні, діалозі, 

полілозі і підготувати не тільки високоосвіченого, компетентного фахівця, але й 

виховану особистість з високим рівнем культури, ціннісної свідомості, творчої 

активності, здатної до міжкультурної комунікації, толерантної до інших носіїв мови та 

їх культури. 

Важливим для розробки концептуальних засад дослідження є визначення поняття 

«білінгвальної особистості», необхідного для дослідження сутності білінгвальної 

культури особистості майбутнього вчителя іноземної мови. Це особистість, що 

характеризується певним ступенем володіння двома мовами, необхідним для 

здійснення комунікації на обох мовах; сформованістю міжкультурної комунікативної 
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компетенції, білінгвальною мовною свідомістю, що включає білінгвальний предметний 

код і мовну картину світу двох народів [3]. 

У науках про мову білінгвізм – це явище, яке представляє неабиякий інтерес для 

філософії, психології, етнолінгвістики, етнопсихології, соціології, фізіології (функції 

центральної нервової системи), а також для багатьох інших галузей науки. Якщо за 

основу лінгвістичної науки брати мову, як об'єкт дослідження та як засіб спілкування, 

то видається необхідним надати визначення об'єкту дослідження, тобто мови. Мова – 

найважливіший засіб людського спілкування, нерозривно пов’язане з мисленням; є 

соціальним засобом зберігання і передачі інформації, одним із засобів управління 

поведінкою, що реалізується в мові [8]. 

 

3. Визначення поняття «білінгвальна культура вчителя іноземної мови» 

 

Білінгвальна культура – це інтеграційне особистісне утворення, що є компонентом 

загальної культури особистості студента і характеризується гармонійним поєднанням 

толерантності по відношенню до носіїв мови і їх культурі; сформованою 

міжкультурною комунікативною компетенцією; розвивненою самооцінкою як суб'єкта 

двох культур; сформованістю комунікативних умінь, що реалізуються в професійно 

орієнтованих ситуаціях спілкування. Вчитель іноземної мови з розвиненою 

білінгвальною культурою, володіє двома мовними системами, що взаємодіють 

відповідно до двох різних культур з їх ціностями та традиціями; це дозволяє йому 

здійснювати міжкультурну комунікацію як "адекватне взаєморозуміння двох учасників 

комунікативного акту, які належать до різних національних культур" [6]. 

Тому розвиваючи білінгвальну культури особистості під час вивчення іноземної мови, 

необхідно розуміти, як культура проявляється в поведінці, традиціях. Проте, як 

підкреслює М. Баришніков, "реальна міжкультурна комунікація, як форма спілкування 

представників різних мов і культур реалізується найбільш ефективно, коли в процесі 

освоєння мови значне місце відводиться вивченню національної культури" [1]. 

 

4. Зміст білінгвальної культури вчителя іноземної мови 

 

Розглянемо складові білінгвальної культури майбутнього вчителя іноземної мови, що 

характеризують її зміст, такі як білінгвальна свідомість; міжкультурна комунікативна 

компетенція; соціокультурна толерантність по відношенню до носіїв мови і їх 

культури; комунікативні уміння і навички, що реалізуються в професійно орієнтованих 

ситуаціях спілкування та культуротворчій діяльності. Зупинимося докладніше на 

кожній з цих складових. 

Білінгвальна свідомість майбутнього вчителя іноземної мови, як усвідомлення себе 

суб'єктом двох культур, є важливою складовою білінгвальної культури особистості, 

адже вивчення іноземної мови безпосередньо впливає на зміст свідомості суб'єкта. Це 

відбувається у таких аспектах: освоєння людиною іншої мови призводить до змін у 

системі власної мовної свідомості, або мовної картини світу, яка до цих пір 

функціонувала в контексті однієї лише рідної мови; і другий аспект: якісно змінюючи 

мовну картину світу індивіда, нова мова безпосередньо впливає і на загальну картину 

світу в когнітивній сфері особистості. Адже мислення і свідомість людини 

детерміновані мовою, на якій вона говорить.  

Сучасна психолінгвістика розрізняє дві форми свідомості: когнітивну і мовну, що 

відповідають за існування двох картин світу – загальної, як деякої структурованої 

сукупності, системи знань людини про світ, про себе, про цінності, і мовної, що 
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входить в модель загальної картини світу і виражає дійсність через знакові категорії. 

Мислення і свідомість людини детерміновані її мовою.  

При засвоєнні іноземної мови, як зазначає І. Халеєва, відбувається інтерференція як 

загальних, так і мовних картин світу. Мовна картина світу вбудована в когнітивну, 

тому кожна лінгвокультура дає свою інтерпретацію взаємодії предметів і явищ 

навколишнього світу. Специфіка цих стосунків і визначає специфіку картини світу в 

кожній культурі [11]. У самій мовній свідомості також можна виділити когнітивний і 

власне мовний рівні. Мовний рівень мовної свідомості – це рівень вербалізації, рівень 

мовних знаків і правил їх комбінування, рівень значень, що мають своє втілення в 

мовних знаках. Когнітивний рівень мовної свідомості – це рівень сенсів, тобто того, для 

чого суб'єкт вибирає і комбінує мовні одиниці.  

Отже, в процесі вивчення іноземної мови людина не лише оволодіває знаннями, 

уміннями і навичками оперувати мовними засобами, саме з новою мовою вона 

відкриває нову картину світу. Тому важливим принципово новим завданням, що 

висувається на сучасному етапі перед педагогічними вишами, є формування 

біліновальної культури майбутніх вчителів іноземної мови як бікультурної двомовної 

особистості, що передбачає залучення студентів через другу мову до нових культурних 

смислів. 

Наступною складовою в структурі білінгвальної культури майбутнього педагога є 

міжкультурна комунікативна компотенція. Вона визначається як це здатність 

особистості користуватися іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування 

як у повсякденному житті так і під час ділових стосунків, вона є засобом пізнання світу 

і популяризації своєї культури. Міжкультурна комунікативна компетенція майбутніх 

вчителяів іноземної мови містить:  

- професійно значущі якості особистості педагога такі як відвертість, міжкультурна 

спостережливість, усвідомлення оригінальності іншомовної культури, прийняття її ідей 

і цінностей, позитивне ставлення до носіїв іншомовної культури, що проявляється в 

емпатії і толерантності;  

- культурологічні знання, знання національної системи цінностей, особливості 

етнопсихології та менталітету, соціокультурні домінінти країни мови, що вивчається, 

устрій повсякденного життя і побуту, соціальні традицій і норми спілкування; 

- уміння ідентифікувати, аналізувати і порівнювати явища іншомовної і рідної культур, 

розуміти культуру країни мови, що вивчається, і її представників їх спосіб мислення, 

позиції, комунікативну поведінку (спосіб життя, особливості сприйняття і діяльності); 

розпізнавати лексичні одиниці з національно-культурним компонентом,  

- розпізнавати культурологічну інформацію в аспектах міжкультурного професійно-

ділового спілкування, вибирати прийнятний стиль мовної і немовної поведінки, 

адекватно використовувати фонові знання в процесі міжкультурної комунікації для 

досягнення взаєморозуміння в ситуаціях міжкультурного ділового спілкування [10]. 

Серед складових білінгвальної культури майбутнього вчителя іноземної мови маємо 

виокремити соціокультурну толерантність. Взагалі поняття «толерантність» можна 

розглядати, як міждисциплінарний феномен, визначення сутності якого взаємопов'язані 

і взаємозумовлені. З погляду досліджень філософії, толерантність є фактором культури; 

за визначенням соціологів, важливим критерієм толерантності є її реалізація в 

міжособистісних і соціокультурних відносинах; у філології - толерантність є 

характеристикою взаємовідносин суб'єктів у спілкуванні, а з погляду психології вона є 

комплексною інтегральною характеристикою особистості, що проявляється в поведінці 

та у вчинках людини.  

Педагогічна наука характеризує толерантність, як вираження активної моральної 

позиції, яка спрямована на взаємодію, співпрацю, взаєморозуміння з іншими людьми і 
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проявляється як «краса людського вчинку». Тобто більшість дослідників визначають 

поняття «толерантність» як інтегративну якість особистості, яка характеризується 

психологічною стійкістю, здатністю позитивного сприйняття та оцінювання думки 

людей та відповідної дії по відношенню до них, що реалізується в міжособистісних 

відносинах і проявляється як терпимість до різного роду відмінностей: чужої думки, 

поглядів, мови, поведінки. 

Що стосується професії педагога – майбутнього вчителя, то за визначенням вчених, 

зокрема, Н. Ліпатової, педагогічна толерантність є інтеграційним особистісним 

утворенням, що обумовлює здатність вчителя до успішної взаємодії у професійній 

діяльності, результативного рішення конфліктів та їх запобігання завдяки 

використанню знань – технологій толерантної взаємодії і спілкування, критичному 

осмисленню і виробленню рішень, що базуються на прийнятті ідей ненасильства як 

загальнолюдської і професійної цінності [7, С. 51].  

Толерантність майбутнього вчителя іноземної мови проявляється також і в 

міжкультурному та міжособистісному спілкуванні, саме вона є необхідною умовою 

продуктивної комунікації, де важливими якостями майбутнього педагога є повага один 

до одного, вміння вести діалог, спілкування з представниками інших культур, 

визнаючи та поважаючи їхні погляди та переконання, уміння вислухати інших і 

тактовно виражати свої думки. У поєднанні з процесом формування міжкультурної 

комунікативної компетенції розвиток комунікативної толерантності є критерієм 

сформованості білінгвальной культури особистості майбутнього вчителя іноземної 

мови. Адже, як визначають дослідники [5, С. 14], комунікативна толерантність – це 

«важлива особистісно-професійна гуманістична якість спеціаліста, яка сприяє 

здійсненню ним своєї педагогічної місії – діяльності з підготови сучасних вчителів 

іноземної мови, що є надзвичайно актуальним в процесі освіти та виховання 

спеціалістів даної сфери педагогічної науки.  

Професійно значущими якостями особистості педагога з розвиненою білінгвальною 

культурою є саморефлексія та самооцінка, які, як відомо, істотно впливають на 

упевненість майбутнього спеціаліста педагогічного профілю у собі, уміння побачити 

перспективу свого розвитку і активно включитися в сферу професійної діяльності і 

міжособистісного спілкування.  

Відомо, що в процесі розвитку картини світу відбувається переоцінення цінностей 

людини, змінюється її погляд на власний розвиток, культуру, своє місце в культурі, 

тобто змінюється її самооцінка. Об'єктивна і стійка самооцінка знаходиться в основі 

формування таких якостей особистості майбутнього вчителя іноземної мови як 

відповідальність, ініціативність, емоційна врівноваженість, упевненість в собі, 

здатність контролювати свої емоційні прояви, творчо вирішувати педагогічні завдання 

тощо. Адже, за даними психологів, зокрема Л. Божович [2], правильне формування 

самооцінки є одним з найважливіших чинників розвитку особистості. Саме, стійка 

позитивна самооцінка формується під впливом як власної діяльності людини і власної 

оцінки її результатів, так і оцінки з боку тих, хто її оточують. 

Формування самооцінки майбутнього вчителя іноземної мови з розвиненою білінгвальною 

культурою відбувається у взаємозв'язку з розвитком усіх її компонентів: білінгвальної 

свідомості, педагогічної толерантності, міжкультурної комунікативної компетенції та 

соціокультурної діяльності. Цей процес відбувається в контексті ідей формування 

особистості суб'єкта діалогу культур відповідно до яких сприйняття студентами – 

майбутніми педагогами культури країни мови, яку вивчають, проходить три стадії: 

етноцентрізм, культурне самовизначення і особистість суб'єкта діалогу культур. 
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Висновки 

 

Отже вирішуючи питання формування білінгвальної культури у майбутніх педагогів, 

слід насамперед, виховувати у студентів – майбутніх вчителів іноземної мови повагу та 

інтерес до культури іншого народу, уміння давати об'єктивну оцінку явищам культури 

іншого народу, заохочувати студентів дізнатися якомога більше про країну мови, що 

вивчається, враховуючи при цьому можливості взаємного збагачення культур. Лише в 

цьому випадку можна буде говорити про діалог культур в широкому сенсі цього слова, 

який передбачає взаєморозуміння і взаємозбагачення. Студенти повинні розуміти, що 

знати іноземну мову і правильно користуватися нею можна, лише пізнаючи світ людей, 

які говорять на цій мові. Звідси, педагогічний аспект визначення змісту і структурних 

компонентів білнгвальної культури майбутнього вчителя іноземної мови полягає у 

визначенні умов і чинників, які сприятимуть розвитку студентів педагогогічних вишів 

як білінгвальної та бікультурної особистості: стимулювання активності, самостійності, 

внутрішньої свободи людини; використання рефлексії в процесі особистісного і 

професійного становлення і розвитку особистості студента; проектування і організація 

освітнього процесу на основі діалогу культур, особистісних і професійних цінностей, 

визначених гуманістичною і творчою парадигмами; широке використання в освітньому 

процесі творчого підходу.  
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