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Анотація. У статті розглядаються навички та вміння, що становлять 

основу міжкультурної компетенції, фактори, які впливають на успішність 

міжкультурної комунікації, підкреслюється значущість системи цінностей 

кожної національної культури для розвитку відносин у сфері комунікації. 

Доведено, що ефективне спілкування поряд з мовними знаннями передбачає 

знання лінгвосоціологічніх і культурологічних особливостей представників 

іншомовного соціуму. Доведено, що ефективне спілкування поряд з мовними 

знаннями передбачає знання лінгвосоціологічних і культурологічних 

особливостей представників іншомовного соціуму. 

Ключові слова: навички, вміння, фонові знання, міжкультурна 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются навыки и умения, 

составляющие основу межкультурной компетенции, факторы, влияющие на 

успешность межкультурной коммуникации, подчеркивается значимость 

системы ценностей каждой национальной культуры для развития отношений 

в сфере коммуникации. Доказано, что эффективное общение рядом с 

языковыми знаниями предполагает знание лингвосоциологичних и 

культурологических особенностей представителей иноязычного социума. 

Ключевые слова: навыки, умения, фоновые знания, межкультурная 

компетенция, межкультурная коммуникация. 
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FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN A FOREIGN 

LANGUAGE LESSONS 

 

Resume. The article considers the skills, abilities, that are the foundation of 

intercultural competence, the factors influencing the success of cross-cultural 

communication, highlights the importance of the system of values of each national 

culture for the development of relations in the sphere of communication. It is proved 
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that effective communication along with linguistic knowledge includes knowledge 

lingosociological and cultural peculiarities of foreign language society. 

Key words: skills, abilities, background knowledge, intercultural competence, 

intercultural communication. 

 

Постановка проблеми. 
Проблема міжкультурної комунікації стає важливою складовою процесу 

навчання іноземним мовам. Іноземна мова стає засобом комунікації лише в 

тому випадку, якщо він вивчається в нерозривній єдності зі світом і культурою 

народів, які розмовляють цією мовою. У сучасному світі до випускника вузу 

ставлять досить високі вимоги. Крім володіння іноземною мовою на належному 

рівні, він також повинен бути фахівцем з міжкультурної комунікації. Тісний 

взаємозв’язок мови і культури очевидний, як вказує С. Тер-Мінасова, «мова – 

дзеркало культури, у ньому відбивається не тільки реальний світ, що оточує 

людину, не тільки реальні умови його життя, але і суспільна самосвідомість 

народу, його ментальність, національний характер, спосіб життя, традиції, 

звичаї, мораль, система цінностей, світовідчуття, бачення світу»
1
. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження відомих філософів і мовознавців (Ф. Браса, В. фон 

Гумбольдта, В. Лейбніца, В. Вундта, О. Потебні та ін.) склали основу для 

розвитку міжкультурної комунікації як науки, теоретичні засади якої були 

визначені Е. Холлом 
2
. На сучасному етапі проблеми, які виникають в процесі 

міжкультурного спілкування, розглядаються вітчизняними ученими (С. Тер-

Мінасова, О. Земська, Т. Грушевська, А. Старостенко, О. Сарокін, В. Манакін, 

В. Попков, Ф. Бацевич) та зарубіжними (П. Єммерт, В. Донах'ю, С. Тінг-Тулі, 

Н. Сигбанд, А. Белл, Г. Хофстедс, Ф. Тромпенаарс)
3
. 

Виклад основного матеріалу. 

Необхідність більш глибокого вивчення світу носіїв мови сьогодні є 

однією з актуальних проблем у викладанні іноземної мови. Європейська 

концепція навчанню іноземних мов в останні десятиліття в якості мети 

навчання висуває міжкультурну компетенцію. Згідно з існуючими теоріями 

мову пропонується розглядати одночасно і як об’єкт вивчення, і як засіб 

навчання. Вивчення іноземної мови передбачає не поділ аспектів мови і видів 

мовної діяльності, а їх інтеграцію - навчання усьому одночасно навколо 

культурного контексту 
4
.  

                                                           
1 Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] /C.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/ 

Slovo, 2000. – 261 с. 
2
 Гумбольдт В. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт– М.: Прогресс,1985. – 300 с. 

3
 Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205 с. 

4
Босова, Л.М. Лингводидактические и когнитивные аспекты межкультурной деловой коммуникации. 

http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/2000-02/18/pap_18.html 
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Комунікація, за визначенням С. Тер-Мінасової, є процесом обміну 

повідомленнями, постійно відбувається відтворення смислів, так як вони не 

збігаються у людей, що говорять на одній і тій же мові, що виросли в одній і тій 

же культурі 
5
. Отже, комунікація дає змогу для обміну інформацією, досвідом 

та є способом налагодження контактів, але її ефективність залежить від 

спроможності усіх учасників цього процесу дійсно зрозуміти одне одного. 

Спільна мова не свідчить про спільну уяву співрозмовників про предмет 

розмови, в результаті чого непорозуміння виникає навіть у носіїв мови. 

Концепція «співвідношення мови і мислення» О.А. Потебні дає пояснення 

складнощів, які виникають в процесі комунікації: Акт мовлення тільки 

стимулює в слухачеві ментальну діяльність, яка більш або менш подібна до 

діяльності мовця, думки мовця не передаються слухачеві; ніколи уявлення 

слухача не є ідентичне з уявленням мовця. Всяке розуміння є разом 

нерозумінням, всяка згода – разом незгода 
6
. 

Отже, кожна людина має свій власний світогляд, її особистісне 

сприйняття навколишнього оточення відбивається на формах і методах 

передачі інформації співрозмовникам. 

Мета статті. 

Інтернаціоналізація та глобалізаційні зміни в суспільстві потребують 

налагодження контактів на міжнародному рівні, в межах міжкультурної 

комунікації. Згідно визначення Ф. Бацевича, «Міжкультурна комунікація – це 

процес спілкування (вербального і невербального) людей (груп людей), які 

належать до різних національних лінгвокультурних спільнот, як правило 

послуговуються різними ідентичними мовами, відчувають лінгвокультурну 

«чужинність» партнера по спілкуванню, мають різну комунікативну 

компетенцію, яка може стати причиною комунікативних невдач або 

культурного шоку в спілкуванні»
7
. Метою міжкультурної комунікації є 

встановлення контакту з іншомовним партнером, обмін професійно значущою 

інформацією і комунікативний вплив на представника іншомовного соціуму 

при вирішенні практичних завдань. 

Для успішного здійснення комунікації з носіями мови майбутньому 

фахівцю потрібен певний багаж фонових знань. Неможливо вивчати мову 

тільки як засіб спілкування, не розуміючи мислення носіїв мови. Необхідно 

мати уявлення про історію країни досліджуваної мови, її державні, громадські 

та економічні налаштування, звичаї і традиції. Тому, щоб забезпечити 

майбутнім фахівцям необхідні фонові знання, вивчення і викладання мов має 

вестися так, щоб одночасно вони знайомились з культурою країни мову якої 

вивчають. Наявність фонових знань і здатність їх адекватного застосування і 

буде служити ознакою сформованості міжкультурної комунікативної 

                                                           
5
 Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / C.Г. Тер-Минасова. – М.: Слово/ 

Slovo, 2000. – 261 с. 
6
 Потебня А.А. Эстетика и поэтика / А.А. Потебня. – М.: Искусство, 1985. – 110 с. 

7
 Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації / Ф.С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 9 с. 
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компетенції. Перерахуємо лише деякі навички та вміння, що становлять основу 

міжкультурної компетенції. До їх числа належать:  

- позитивне ставлення до іншої культури та її носіїв;  

- вміння правильно інтерпретувати мовну поведінку партнера;  

- здатність ініціювати і підтримувати міжкультурний діалог;  

- вміння бачити подібності та відмінності між мовними культурами і 

застосовувати їх в контексті міжкультурного спілкування;  

- здатність ставити себе на місце співрозмовника - представника  

іншої культури;  

- здатність уникати або вирішувати міжкультурні конфлікти і  

суперечності, відмова від забобонів і стереотипів;  

- вміння оперувати різними вербальними і невербальними  

засобами для досягнення взаєморозуміння між культурами;  

- вміння усвідомлено варіювати вибір мовних операцій в залежності  

від мети і ситуації спілкування, правильно вибрати стиль мови та мовні засоби. 

 У той же час міжкультурна компетенція є тільки однією зі складових 

комплексу компетенцій, які використовує в комунікативній діяльності 

майбутній фахівець при вивченні іноземної мови. 

 Тому в процесі формування навичок міжкультурної  комунікації особливу 

увагу слід приділяти вивченню соціолінгвістичних та культурологічних 

особливостей комунікативної поведінки іншомовних партнерів, так як успішно 

здійснювати міжкультурно-професійну взаємодію здатна тільки людина, що 

володіє професійно-значущими концептами культури, розуміюча специфіку 

громадської поведінки іншомовних партнерів, знайома з традиціями і звичаями 

країни досліджуваної мови.  

Успішність міжкультурної та професійної взаємодії в соціумі неможлива 

без правильної комунікативної поведінки, що включає в себе вміння адекватно 

інтерпретувати і приймати соціокультурні особливості партнерів по 

комунікації, тому при навчанні міжкультурному спілкуванню ми говоримо про 

комунікативно-орієнтоване володіння іноземною мовою, під яким розуміємо 

сукупність мовних і когнітивних знань, умінь і навичок.  

В процесі міжкультурного спілкування інформаційна та комунікативна 

взаємодія реалізуються за допомогою різнорівневих мовних засобів, мовних 

умінь і комунікативних навичок, що визначаються нормою і етикою 

комунікативної поведінки.  

Традиційно компетенції поділяються на загальні та комунікативні. 

Безсумнівно, що викладач практичного курсу іноземної мови, перш за все, 

прагне до формування у студентів власне мовних компетенцій, але навчання  

відбувається з обов’язковим залученням лінгвокраїнознавчого аспекту. Для 

успішного засвоєння студентами соціокультурних знань та набуття 

міжкультурних навичок на заняттях іноземної мови є сучасний лінгвістичний 

матеріал, який повинен відображати актуальні проблеми сучасного життя. 

Звернення до сучасності викликає інтерес у студентів та сприяє підвищенню 

навчальної успішності. Для розвитку комунікативно-поведінкових умінь і 
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навичок, необхідних для успішного міжкультурного ділового спілкування, 

рекомендується використовувати навчальні тексти, що включають фонові 

знання соціокультурної специфіки. Важливим компонентом при вивченні 

іноземних мов є використання аутентичних текстів. Текст є не тільки носієм 

інформації, але і одиницею комунікації. Його адекватне розуміння можливе 

лише в тому випадку, якщо майбутній фахівець володіє мовними і 

відповідними соціопсихологічними, поведінковими та культурологічними 

знаннями.  

Цілеспрямований підбір текстів, що відбивають соціокультурну та 

комунікативну поведінкову специфіку іншомовного соціуму, сприяє 

формуванню у свідомості студентів мережі образів і понять, які в процесі 

міжкультурної комунікації сприятимуть успішній реалізації комунікативних 

інтенцій.  

Робота з текстами як комунікативно-пізнавальними одиницями повинна 

бути спрямована на усвідомлення і сприйняття специфічних особливостей 

соціуму.  

При відборі текстового матеріалу слід спиратися на джерела, що містять 

найбільш значущі національно-специфічні культурні та комунікативні ознаки, 

релевантні для професійної взаємодії, і обмежуватися найбільш типовими, 

частотними і значущими для ділового спілкування компонентами.  

Необхідно пам’ятати, що для ефективного міжкультурного спілкування 

важливий не тільки лексико-стилістичний, а й когнітивний аспект організації 

професійної комунікації, так як при вирішенні практичних завдань 

професійного спілкування здатність майбутніх фахівців до сприйняття 

соціокультурної специфіки іншомовного соціуму не менш важливе, ніж 

передача інформації професійно - ділового характеру іноземною мовою.  

Таким чином, перевагою аутентичних текстів є те, що вони являють 

собою оригінальний мовний матеріал, ілюструють функціонування мови у 

формі, прийнятої носіями мови та в природньому соціальному контексті. Отже, 

аутентичні тексти є оптимальним засобом навчання культурі країни мова якої 

вивчається. Звичайно, не завжди доцільно використовувати аутентичні тексти в 

посібниках для початківців, тому на початковому етапі навчання переважають 

спеціально сконструйовані або адаптовані тексти. Але в підручниках для 

студентів вузу, що продовжують вивчення іноземної мови після середньої 

школи, використовується оригінальний мовний матеріал. Джерелом такого 

матеріалу може стати іншомовна преса. Слід зазначити, що газетні та 

журнальні статті надають широкі можливості для аналізу сучасної 

соціокультурної інформації. Автентичність структури та змісту текстів, їх 

стилістичне розмаїття сприяє підвищенню мотивації студентів та створює 

умови для найбільш ефективного занурення в мовне середовище на практичних 

заняттях з іноземної мови. Вивчення таких текстів дозволяє проникнути в іншу 

національну культуру, оволодіти лексикою повсякденного вжитку носіїв мови. 

Аутентичні тексти наповнюють вивчення іноземної мови найбільш 

комунікативно-значимими лексичними одиницями. Паралельно відбувається 
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засвоєння слів з національно-культурними компонентами. Поданий етап 

навчання іноземної мови передбачає формування не тільки лінгвістичної, а й 

соціолінгвістичної і прагматичної компетенцій. Сюди включаються: знання 

правил ввічливості, прислів’їв і крилатих виразів, уміння розширювати і 

узагальнювати інформацію, отриману з різних письмових та усних текстів. 

Поряд з умінням виокремлювати потрібну інформацію формується вміння 

використовувати її в різних формах, обсязі та ситуаціях в усному спілкуванні. 

Студенти повинні володіти правилами побудови висловлювань, вміти 

використовувати висловлювання для виконання різних комунікативних 

функцій: вирази власної думки, переконання, аргументації, докази, пояснення. 

Прикладами завдань можуть бути наступні: 1) доведіть або спростуйте 

обґрунтованість думки автора статті; 2) висловіть власну думку з даного 

питання; 3) проаналізуйте інформацію і зробіть власні висновки; 4) дайте 

власне визначення даному явищу 
8
.  

Як показали дослідження останніх років в галузі методики викладання 

іноземних мов, вивчення іноземної мови та освоєння іншомовної культури 

неможливо без звернення до рідної мови та власної культури. Наприклад, 

вивчення таких тем, як «глобалізація», «глобальна економіка», «міграція»,  

«Національна самосвідомість», «патріотизм», «полікультурне спілкування» 

призводить студентів до аналізу того, яке місце займають і яке осмислення 

отримують ці концепти в рідній культурі. З’являється потреба в порівнянні 

культурних та національних цінностей і традицій. Для розвитку у студентів 

комунікативних навичок викладачеві недостатньо обмежуватися тільки 

виправленням граматичних і фонетичних помилок. Необхідно також звертати 

увагу майбутніх фахівців на національні особливості іншомовних культур. Щоб 

продуктивно спілкуватися і досягти взаєморозуміння, студенти повинні знати і 

поважати культурні традиції співрозмовника, не втративши при цьому своєї 

самобутності. 

Висновки. 
Отже, використовуючи всі зазначені види робіт необхідно залучати увагу 

студентів до відмінності і подібності культури, при цьому даючи зрозуміти, що 

ні рідна культура, ні культура носіїв  мови не є «краще» або «гірше», вони 

просто різні і щоб ефективно спілкуватися і досягти взаєморозуміння, ми 

повинні це враховувати. Таким чином, ефективне спілкування поряд з мовними 

знаннями передбачає знання лінгвосоціологічних і культурологічних 

особливостей представників іншомовного соціуму, долучення до їх 

концептуальної системі, вивчення їх ціннісних орієнтирів і готовність 

адаптуватися до їхньої культури комунікативної взаємодії. Отже, навчання 

майбутніх фахівців співробітництву іноземною мовою має бути засноване на 

цілісності концепції, що включає інтегральну сукупність мовного та 

                                                           
8
 Kramsch, С. The cultural component of language teaching) [Электронный ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.spz.tu-darmstadt.de/projekt_ejournal/jg_01_2/ beitrag/ kramsch 2.htm. 
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когнітивного знання, що можливо тільки при комунікативно-орієнтованому 

навчанні іноземної мови. 

 


