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ФОРМУВАННЯ ПРАГМАТИЧНОГО КОМПОНЕНТА  
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Статтю  присвячено  проблемі  підготовки  студентів  у  закладах  вищої  освіти  до  іншомовної 

комунікативної компетентності. Аналіз наукових робіт доводить, що ключовим компонентом цієї 
компетентності  є  прагматичний.  Сформований  прагматичний  компонент  передбачає  коректне 
застосування лінгвістичних і паралінгвістичних засобів у ситуації спілкування та відображає здат-
ність побудувати ефективну мовленнєву взаємодію за конкретних умов. Елементами прагматики 
є вихідна передумова, дейксис, мовленнєвий акт та імплікатура. Формування прагматичного компо-
нента – це тривалий процес із застосуванням завдань, що відповідають рівню сформованості іншо-
мовної  комунікативної  й фахової  компетентностей  студентів  і  мають міждисциплінарний  харак-
тер. Основними підходами під час формування компонента є дедуктивний та індуктивний. У статті 
розглянуто можливі  причини  неефективного формування  прагматичного  компонента  іншомовної 
комунікативної  компетентності  студентів,  акцентовано увагу на  способах досягнення бажаного 
результату.  Труднощі  під  час  формування  прагматичного  компонента  можуть  бути  спричинені 
власне викладачем у разі відсутності в нього знань з прагматики та педагогічних методів її форму-
вання,  унаслідок чого студенти відчувають розгубленість. Наявність соціокультурної  інформації, 
приклади використання мови в комунікативному контексті, застосування методів, що відповідають 
інтересам і потребам студентів, продемонстрований зв’язок прагматики та комунікації, коректне 
оцінювання роботи студентів, різноманіття ситуацій іншомовного контексту упродовж аудитор-
них  занять,  комунікативний  підхід  до  роботи  зі  студентами  допомагають  успішно  сформувати 
прагматичний компонент іншомовної комунікативної компетентності в студентів закладів вищої 
освіти. Найефективнішими  засобами  для формування  компонента  названо  аудіовізуальні  матері-
али, які наближають роботу в аудиторії до реальної ситуації спілкування. Сучасні Інтернет-ресурси 
є джерелом для добору різноманітних прикладів комунікативних ситуацій, які можна використову-
вати в роботі зі студентами.
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Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві сформована іншомовна комунікативна компе-
тентність стає необхідним складником підготовки 
фахівця будь-якої галузі. Саме тому в закла-
дах вищої освіти вивчення дисциплін «Іноземна 
мова», «Іноземна мова за професійним спряму-
ванням», «Ділова іноземна мова» є обов’язковою 
частиною освітніх програм як бакалаврату, так 
і магістратури, а проблема ефективного форму-
вання іншомовної комунікативної компетентності 
посідає місце предмета дослідження в роботах 
науковців. Так, термін «комунікативна компетент-
ність» розглядається як «здатність спілкуватися 
за допомогою мови, тобто передавати думки 
й обмінюватися ними в різних ситуаціях у процесі 
взаємодії з іншими учасниками спілкування, виби-
раючи комунікативну поведінку, адекватну автен-
тичній ситуації спілкування» [1]; як «комплексне 
інтелектуально-психологічне утворення особи-
стості, що характеризується здатністю людини до 
ефективного спілкування в різних сферах життє-

діяльності, наявністю знань мовних і мовленнєвих 
норм, етикету, культурних особливостей, соціаль-
ного досвіду й уміння використовувати ці знання 
відповідно до ситуації спілкування» [1].

Іншомовна комунікативна компетентність 
є здатністю й готовністю до іншомовного спілку-
вання з носіями мови, сприйняття й розуміння 
партнерів, адекватного та своєчасного вираження 
своїх розумових намірів [2, с. 359]; сукупність 
знань, навичок, володіння якими дає змогу прак-
тично застосовувати знання іноземної мови в різ-
номанітних соціально детермінованих ситуаціях 
з урахуванням лінгвістичних і соціальних правил, 
яких дотримуються носії мови [3, с. 209].

В опрацьованих нами джерелах знаходимо 
такі структурні елементи іншомовної комуніка-
тивної компетентності: лінгвістична компетенція, 
тематична компетенція, соціокультурна компе-
тенція, компенсаторна компетенція, навчальна 
компетенція, комунікативна компетенція, праг-
матична компетенція [4, с. 147]. Також науковці  



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

48

виокремлюють у структурі іншомовної кому-
нікативної компетентності студентів немов-
них спеціальностей лінгвістичний, соціальний, 
соціолінгвістичний, соціокультурний, рефлек-
сивний, аутолінгводидактичний, дискурсив-
ний і прагматичний компоненти [5, с. 105]. 
У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної 
освіти зазначається, що структуру комунікативної 
компетентності можна представити трьома ком-
понентами – лінгвістичним, соціолінгвістичним 
і прагматичним [6].

Отже, сьогодні немає єдиного розуміння ком-
понентів і їх уніфікованих назв у структурі іншо-
мовної комунікативної компетентності, але аналіз 
наукової літератури довів, що структури, запро-
поновані науковцями, не суперечать одна одній, 
а лише деталізують вищезазначене поняття. 
Проте більшість опрацьованих нами робіт указує 
на наявність прагматичного компонента як необ-
хідного складника іншомовної комунікативної ком-
петентності, дослідження якого й зумовило тему 
роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Структура іншомовної комунікативної компетент-
ності була ключовою в роботах таких науков-
ців: Я. Андрейко, О. Волошиної, Н. Гальськової, 
З. Корнєвої, Ж. Марфіної, М. Рудіної, Т. Чернюк. 
Прагматичний компонент структури досліджували 
Т. Дрозд, Т. Маслова, В. Махінов, В. Яцишина. 
Проблему ефективного формування вищезазна-
ченого компонента висвітлено в роботах вітчиз-
няних (М. Паласюк, Л. Овчаренко) та зарубіжних 
науковців (А. Баррон (Barron), М. Хорайх (Choraih), 
Л. Елізондо (Elizondo), Н. Ідрі (Idri), A. Лоутфі 
(Loutfi), А. Мансоор (Mansoor).

Мета статті – дослідити сутність прагматич-
ного компонента іншомовної комунікативної ком-
петентності, проаналізувати труднощі форму-
вання поданого компонента, виявити особливості 
його ефективного формування в студентів закла-
дів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
теми дослідження, акцентуємо увагу на прагма-
тичному компоненті іншомовної комунікативної 
компетентності. У вітчизняній науковій літературі 
знаходимо такі визначення прагматичного склад-
ника:

– здатність користувача логічно пов’язувати 
речення з метою продукування зв’язних відрізків 
мовлення [4, с. 147];

– здатність володіти всім комплексом комуні-
кативної поведінки як сукупністю норм і традицій 
спілкування в тій чи інший лінгвокультурній спіль-
ноті [5];

– уміння інтерпретувати й самостійно поро-
джувати цілісні дискурси, тобто тексти, які розгор-
таються в певному контексті, і використовувати 
схеми інтеракції, або моделі спілкування, дотри-

муючись вимог зв’язності, логічної організації 
та риторичної ефективності висловлювань [6];

– використання мовцем мовних і паралінгві-
стичних засобів (кінетики, такесики, проксеміки, 
паралінгвістики, екстралінгвістики) для впливу на 
співбесідника в процесі іншомовної комунікації 
[7, с. 255–256];

– правила входження в контакт зі співрозмов-
ником, здатність підтримувати його впродовж усього 
процесу спілкування та логічно завершити; здат-
ність оперативно орієнтуватися в комунікативній 
стратегії іншомовного висловлювання, тобто вмін-
ням адаптувати мовленнєво-мисленнєві процеси до 
умов, заданих ситуацією спілкування [8, с. 168];

– обізнаність із принципами: організації, 
структурування й укладання повідомлень; викори-
стання та здійснення в процесі спілкування кому-
нікативних мікрофункцій (надання й запис фак-
тичної інформації, вираження ставлення до різних 
фактів і феноменів, що виявляються в процесі 
спілкування, спонукання, тощо) та макрофункцій 
(опис, розповідь, коментар, пояснення, вимога, 
роз’яснення, інструкція, демонстрація, аргумента-
ція, переконання тощо) [9].

Необхідно звернути увагу на те, що в зару-
біжних авторів, як правило, зустрічається термін 
«прагматична компетентність», адже означає 
здатність на практиці застосовувати прагматичні 
знання, уміння та навички. Нашу увагу привер-
нули такі визначення зарубіжних колег:

– прагматична компетентність – це знання 
умов і способу доречного застосування мови від-
повідно до поставлених цілей [10];

– знання лінгвістичних ресурсів мови для про-
дукування висловлювань, знання контекстуаль-
ного використання цих ресурсів [11].

Відповідно до досліджень науковців, прагма-
тика складається з вихідної передумови (обумов-
лює лінгвістичну взаємодію та передбачає наяв-
ність інформації про мету спілкування); дейксису 
(указівна функція мовної одиниці, що передба-
чає локалізацію й ідентифікацію осіб, предметів, 
подій, процесів відносно просторового й часового 
контексту, який створюється актом висловлення 
й комунікантами [12]); мовленнєвого акту; імплі-
катури (розкодована інтенція невербалізованої 
інформації [13]) [14].

Проаналізувавши сутність ключового поняття 
дослідження, можемо зробити висновок, що рівень 
сформованості прагматичного компонента безпо-
середньо впливає на загальний рівень сформова-
ності іншомовної комунікативної компетентності, 
адже поєднує знання мови та паралінгвістичних 
засобів і проявляється в умінні брати участь у кон-
кретному дискурсі, за певних умов, передбачаючи 
реакцію співрозмовника.

Саме прагматична компетентність, яка перед-
бачає вживання як вербальних, так і невер-
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бальних засобів спілкування задля досягнення 
комунікативної мети, є найбільш важливою й вод-
ночас складною в опануванні іноземною мовою. 
Складність, проте, полягає в тому, що прагматика, 
наявна в мовленні, не може розглядатися окремо 
від лінгвістичних і соціокультурних особливостей 
іншомовної комунікації, тому її вивчення має інте-
груватися в навчання на всіх рівнях шляхом ство-
рення комунікативних ситуацій, де іноземна мова 
є засобом спілкування, а не об’єктом вивчення 
[6]. Отже, формування прагматичного компонента 
іншомовної комунікативної компетентності сту-
дентів у вищих навчальних закладах є тривалим 
процесом, що потребує детального дослідження. 
На наше переконання, ефективне формування 
означеного компонента є можливим за умов 
поступового переходу від елементарних завдань 
до складніших під час роботи зі студентами. Так, 
здобувачі вищої освіти на початку повинні навчи-
тися розуміти та реагувати в контексті простих 
повсякденних ситуацій, що передбачають вира-
ження звичайних емоцій (зацікавленості, подяки, 
вибачення, засмучення тощо). По мірі форму-
вання іншомовної комунікативної та фахової ком-
петентностей доречними є завдання складнішого 
характеру в ситуаціях спілкування. Завдання 
мають ураховувати такі умови:

– рівень сформованості іншомовної комуніка-
тивної компетентності студентів;

– рівень сформованості їхньої фахової ком-
петентності;

– міждисциплінарний характер дисципліни 
«Іноземна мова».

При цьому викладач повинен пам’ятати про 
«два основні підходи до навчання прагматики: 
дедуктивний та індуктивний». «За застосування 
першого прагматичні норми надаються виклада-
чем у вигляді демонстраційних прикладів, студент 
же аналізує надані приклади. Під час застосу-
вання другого підходу здобувач освіти самостійно 
аналізує наведену інформацію й самостійно 
пізнає прагматичні норми» [14].

Однак формування прагматичного компонента 
не завжди є ефективним, адже бажаний резуль-
тат залежить як від викладача, так і від студента. 
Труднощі у викладача викликає нестача часу 
через перевантажену навчальну програму; недо-
статність знань щодо культури мови [10]; відсут-
ність знань про педагогічні технології та роботу 
з ними. Труднощі в студента можуть викликати 
власні емоції впродовж виконання завдання (зні-
яковілість, вагання, страх, нерішучість, сумнів, 
відсутність впевненості), а також зниження моти-
вації до навчання [14]. Отже, для успішного фор-
мування прагматичного компонента викладач 
повинен знати прагматичні варіації; межі застосу-
вання прагматичних норм у мові, що вивчається; 
мету прагматичної інформації; як навчити прагма-

тики; ступінь підготовки студентів; роль прагма-
тики іноземної мови в освітньому контексті [14].

Як саме можна покращити результати студентів:
– надати студентам більше соціокультурної 

інформації про країни, мова яких вивчається;
– навести приклади використання іноземної 

мови в широкому спектрі життєвого комунікатив-
ного контексту;

– застосовувати методи й завдання, що відпо-
відають інтересам і потребам студентів;

– чітко та зрозуміло пояснити зв’язок прагма-
тики й комунікації, допомогти ідентифікувати нега-
тивний вплив неправильної взаємодії зі співроз-
мовником;

– оцінюючи усну підготовку студентів, акцен-
тувати увагу не лише на помилках у граматиці 
та лексиці, а й на неправильному доборі вислов-
лювань у ситуації спілкування; установити прі-
оритети: що виправляти, коли виправляти та як 
виправляти відповідно до ситуації комунікації, що 
виконується студентом;

– на кожну тему добрати життєву ситуацію 
іншомовного контексту; надати студентам необ-
хідну термінологію та вирази;

– створювати в аудиторії різні комунікативні 
ситуації-завдання;

– бути гідом і помічником в аудиторії [15].
На нашу думку, найкращими засобами для 

формування прагматичного компонента іншо-
мовної комунікативної компетентності є аудіовізу-
альні матеріали. Робота ж із текстами та підруч-
никами є неефективною. «Підручники не дають 
реалістичний приклад спілкування студентам» 
[10]. «Підручники не відображають реальні жит-
тєві ситуації; використання ж відео чудово підхо-
дить, щоб наблизити реальне життя до аудиторії 
та дати можливість збільшити соціопрагматичну 
та прагмалінгвістичну обізнаність студентів» [16]. 
До аудіовізуальних засобів зараховуємо муль-
тфільми, фільми, новини, телерекламу, відео-
кліпи, освітні телевізійні програми, ток-шоу, ігрові 
шоу, документальні фільми, телесеріали, спор-
тивні шоу тощо [16]. Сьогодні безліч таких мате-
ріалів може запропонувати Інтернет мережа. 
Матеріали можуть бути спеціальними, навчаль-
ними, спрямованими на опанування мови або ж 
мати автентичний характер. Матеріали можна 
застосовувати зі студентами різного рівня воло-
діння іноземною мовою, з різним рівнем фахової 
компетентності.

Висновки і пропозиції. Формування праг-
матичного компонента є важливим складни-
ком у структурі іншомовної комунікативної 
компетентності, адже відображає здатність 
застосовувати лінгвістичні та паралінгвістичні 
знання й навички в конкретній ситуації спілку-
вання. Найефективнішими засобами для форму-
вання прагматичного компонента є аудіовізуальні 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

50

матеріали, які допомагають створити умови для 
невимушеного процесу мовленнєвої взаємодії. 
Формування прагматичного компонента вима-
гає від викладача ретельної підготовчої роботи 
та ґрунтовних фахових знань.

Перспективою подальших досліджень є розро-
блення завдань, спрямованих на розвиток праг-
матичного компонента іншомовної комунікативної 
компетентності студентів у закладах вищої освіти.
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Burmakina N. The formation of pragmatic component of students’ foreign language communicative 
competence in institutions of higher education

The  article  is  devoted  to  the  problem  of  development  of  students’  foreign  language  communicative 
competence  in  institutions  of  higher  education.  The  analysis  of  scientific  researches  has  proved  that 
pragmatic component is an integral component in the structure of this competence. Developed pragmatic 
component implies correct application of linguistic and paralinguistic means in a communicative situation 
and  demonstrates  interlocutor’s  ability  to  interact  effectively  under  certain  conditions.  The  elements 
of pragmatics are presupposition, deixis, speech act and implicature. It has been proved that the formation 
of pragmatic component  is a  long-term process which entails the application of tasks of  interdisciplinary 
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character according to the levels of students’ professional and foreign language competence.  The basic 
approaches to pragmatic component formation are deductive and inductive. The article determines the main 
possible causes of pragmatic component formation failure. Lack of teacher’s pragmatic knowledge and skills, 
ignorance of modern teaching methods and techniques are the reasons of pragmatic component failure. As 
a consequence, students feel frustrated in class. Sociocultural information, examples of the language use 
in communicative context, the application of methods which are interesting for students and correspond to 
their needs,  interrelation between pragmatics and communication, correct evaluation   of students’ work, 
diversity of situations in foreign language context during classroom performance, communicative approach 
to  students  can  assist  in  the  formation  of  pragmatic  component  of  foreign  language  communicative 
competence  effectively  in  institutions  of  higher  education.  The  most  efficient  methods  for  pragmatic 
component  formation  are  audiovisual materials  as  they  can  create  natural  communicative  environment 
in  class. Modern  Internet-resources are  the  sources of  real-life  communicative  situations which  can be 
applied in teacher’s work with students during foreign language classes.

Key words:  student,  foreign  language  competence,  pragmatic  component,  audiovisual  materials, 
communicative situation.


