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МІжкультурНа кОМуНІкатиВНа кОМпетеНцІя зДОбуВачІВ ВищОї ОСВІти: 
ОСОблиВОСтІ ФОрМуВаННя В прОцеСІ ВиклаДаННя ІНОзеМНОї МОВи

анотація. У статті подано етимологію та дефініції термінів «міжкультурна комунікація», «комунікативна 
компетенція», «міжкультурна комунікативна компетенція»; проаналізовано сутність та характерні озна-
ки міжкультурної комунікації; описано складові міжкультурної компетенції (компаративні вміння, ін-
терпретаційні вміння, стратегічні вміння, емпатійні вміння); окреслено мовні аспекти комунікативної 
компетенції; названо компоненти структури міжкультурної комунікативної компетенції (лінгвістичний, 
соціолінгвістичний, стратегічний та дискурсивний); проаналізовано системи, які є компонентами між-
культурної комунікативної компетенції (система, що характеризує комунікативну компетенцію і стосуєть-
ся соціальних правил; система епізодичної комунікативної компетенції; система доцільної (виправданої) 
компетенції); зазначено, що формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі викладан-
ня іноземної мови включає наявність певних компонентів і відбувається за допомогою традиційних та 
інноваційних методів та прийомів навчання з широким використанням сучасних технологій, найбільш 
ефективними з яких є інтерактивні технології навчання, зокрема робота в парах і групах, технологія дис-
кусійного обговорення проблем та проектна технологія.
ключові слова: культура, комунікація, компетенція, міжкультурна комунікація, комунікативна 
компетенція, міжкультурна комунікативна компетенція.
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ThE iNTERculTuRal coMMuNicaTivE coMpETENcE  
of hiGhER EducaTioN applicaNTS: pEculiaRiTiES of dEvElopMENT  

iN ThE pRocESS of foREiGN laNGuaGE TEachiNG
Summary. The article deals with the etymology and definitions of such terms as «intercultural communica-
tion», «communicative competence», «intercultural communicative competence». It analyses the essence and 
characteristic features of intercultural communication, that is defined as the ability of a person to provide 
communication with the representatives of other cultures. It also describes the constituent elements of in-
tercultural communication, such as comparative skills, interpreting skills, strategic skills and the skills of 
empathy. The authors name the factors that cause cross-cultural interpersonal conflicts. They point out that 
the incomprehension in the process of communication is the inability of one of the interlocutors to decode the 
verbal or nonverbal messages according to the situation. The article also looks at the linguistic aspects of com-
municative competence, which is defined as a linguistically, psychologically and methodically organized system 
that is characterized by the integrity of language and speech. Besides, it examines the structural components 
of intercultural communicative competence (the linguistic, sociolinguistic, strategic and discursive ones) and 
analyses its component systems (the system that characterizes the communicative competence and concerns 
social rules; the system of episodic communicative competence; the system of reasonable (justifiable) compe-
tence). Intercultural communicative competence is seen as the ability of a person to provide communication 
with the representatives of other cultures that is due to the acquisition of intercultural knowledge and skills 
of practical communication, the universal rules and norms of behaviour that form the international commu-
nicative etiquette. The authors point out that the development of intercultural communicative competence in 
the process of foreign language teaching includes particular components and occurs with the help of traditional 
and innovative teaching methods and techniques and the extensive usage of modern technologies, the most 
effective of which are the interactive teaching technologies, particularly pair and group work, the technology of 
discussing problem areas and the project technology.
keywords: culture, communication, competence, intercultural communication, communicative competence, 
intercultural communicative competence.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку суспільства, що зазнає 

значних глобалізаційних та інтеграційних змін 
у всіх сферах життя людини, здатність до між-
культурної взаємодії та спілкування набуває 
особливого значення. Необхідною умовою цього 
процесу є володіння іноземною мовою як одним 
із засобів вербальної міжкультурної комуніка-
ції. Тому розвиток міжкультурної комунікатив-
ної компетенції є одним із найбільш актуальних 
завдань сучасного процесу навчання іноземних 
мов у закладах вищої освіти.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії і практики міжкультурної ко-
мунікації були об’єктом вивчення таких вчених 
як Е. Холл, К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, 
Д. Трагер, В. Андрущенко, Ф. Бацевич, Н. Ви-
соцька, О. Гриценко, І. Дзюба, А. Єрмоленко, 
В. Манакін, Л. Нагорна, П. Скрипка та ін. Про-
блемі формування міжкультурної комунікатив-
ної компетенції присвячено дослідження бага-
тьох зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема: 
Т. Астафурової, О. Бігич, Н. Бориско, Н. Гальско-
вої, Л. Голованчук, І. Зимньої, О. Коломінової, 
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С. Ніколаєвої, Ю. Пассова, Н. Скляренко, С. Тер-
Мінасової, І. Халєєвої, Д. Хаймза, Е. Холла та ін. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Зважаючи на вагомий 
вклад у вивчення окресленої тематики вище-
названих науковців, зазначимо, що деякі аспек-
ти проблеми вивчені лише поверхнево, зокрема 
особливості формування міжкультурної кому-
нікативної компетенції здобувачів вищої освіти 
в процесі навчання іноземної мови.

Метою статті є висвітлення особливостей 
формування міжкультурної комунікативної 
компетенції здобувачів вищої освіти в проце-
сі вивчення іноземної мови: аналіз сутності 
та характерних ознак міжкультурної комуніка-
ції, основних визначень і складових міжкультур-
ної комунікативної компетенції.

Виклад основного матеріалу. Основопо-
ложними для адекватного розуміння поняття 
«міжкультурна комунікативна компетенція» 
є дефініції твірних основ терміна, а саме: «куль-
тура», «комунікація», «компетенція». Відповідно 
до Великого тлумачного словника сучасної укра-
їнської мови лексема «культура» для загально-
го розуміння має такі значення: 1. Сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, створених 
людством протягом його історії. // Рівень розвит-
ку суспільства в певну епоху. // Те, що створю-
ється для задоволення духовних потреб людини.  
2. Освіченість, вихованість. 3. Рівень, ступінь до-
сконалості якої-небудь галузі господарської або 
розумової діяльності [2, с. 596]; термін «комуні-
кація» означає обмін інформацією, спілкування 
[2, с. 562]; компетенція – це добра обізнаність із 
чим-небудь [2, с. 560].

Термін «міжкультурна комунікативна компе-
тенція» запропонували Н. Чомськи та Д. Хаймз 
у середині 1960-х рр. Міжкультурна комуніка-
тивна компетенція виступає ключовою складовою 
міжкультурної комунікації та міжкультурної ком-
петенції, а також є невід’ємним елементом іншо-
мовної комунікативної компетенції. Як слушно 
зауважує Г. Калашник, «допоки інтереси сторін 
збігаються, національні відмінності практично не 
помітні, але коли виникає конфлікт, їм належить 
важлива роль» [4, с. 8]. До міжкультурного міжо-
собистісного конфлікту може призвести незнання 
або нерозуміння форм чи звичок комунікації пев-
ної національної спільноти. Нерозуміння (у кому-
нікації) тлумачиться як невміння або нездатність 
одного зі співрозмовників адекватно до ситуації 
спілкування декодувати (зрозуміти, правильно 
інтерпретувати, виявити комунікативний смисл 
тощо) мовленнєвого і/або немовленнєвого повідо-
млення іншого співрозмовника. Наприклад: під-
креслену увічливість арабів не можна сприймати 
як згоду із чиєюсь думкою.

Термін «міжкультурна комунікація», що 
з’явився в середині XX ст. і пов’язаний з іменами 
Едварда Т. Холла та Джорджа Л. Трегера (1954), 
означає спілкування людей, які є представника-
ми різних культур. Міжкультурна комунікація 
є міжособистісною комунікацією в спеціальному 
контексті. Умовою здійснення міжкультурної 
комунікації є належність її учасників до різних 
культур, а також усвідомлення ними культур-
них відмінностей один одного. Ознаки культур-
них відмінностей можуть бути інтерпретовані 

як відмінності вербальних і невербальних кодів 
у специфічному контексті комунікації. При цьо-
му кожен учасник комунікації володіє власною 
системою правил, що дозволяють закодовувати 
та розкодовувати відправлені та одержані по-
відомлення [8, с. 125–126]. Однією з характер-
них ознак міжкультурної комунікації є те, що її 
учасники: 1) у випадках прямого контакту вико-
ристовують мовний код і стратегії, які відрізня-
ються від тих, котрими вони послуговуються під 
час спілкування в межах однієї культури; 2) усві-
домлюють взаємну «культурну чужинність» один 
одного. За визначенням Ф. Бацевича, міжкуль-
турна комунікація є особливим типом культури, 
який характеризується взаємодією національ-
них культур, етнокультурною компетенцією осо-
бистостей, толерантністю, прагненням до між-
національної згоди у всіх сферах спілкування 
[1, с. 144]. Важливою умовою успішного здій-
снення міжкультурної комунікації є також зна-
ння та вміння належного використання у між-
культурному контексті певних актів мовленнєвої 
діяльності, таких як, наприклад, привітання, 
вибачення, прохання, подяка, запрошення, від-
мова, погодження, скарга тощо. 

Термін «міжкультурна компетенція» виник 
і набув широкого розповсюдження на почат-
ку 1970-х рр. у зв’язку із виокремленням між-
культурної комунікації у самостійний науковий 
напрямок. За визначенням Є.М. Верещагіна 
та В.Г. Костомарова, міжкультурна компетенція 
це – комплекс знань та умінь, що дають мож-
ливість індивіду у процесі міжкультурної ко-
мунікації адекватно оцінювати комунікативну 
ситуацію, ефективно використовувати вербаль-
ні та невербальні засоби, втілювати у практику 
комунікативні наміри і перевіряти результа-
ти комунікації за допомогою зворотного зв’язку 
[3, с. 23]. Складовими міжкультурної компетен-
ції є: компаративні вміння (орієнтація в яви-
щах іншого способу життя, порівняння з культу-
рою своєї країни, розпізнавання та сприйняття 
культури іншої країни), інтерпретаційні вміння 
(інтерпретація дій, висловлювань), стратегічні 
вміння (прогнозування, аналіз та усунення со-
ціокультурних прогалин, що спричиняють не-
розуміння, застосовування вербальних та невер-
бальних стратегій для компенсування певних 
незнань, оперування новими знаннями), емпа-
тійні вміння (прийняття позиції іншої людини, 
урахування соціокультурної специфіки партне-
ра, повага до системи цінностей) [7, с. 196].

Термін «комунікативна компетенція» вперше 
використав американський лінгвіст Д. Хаймз 
у 1972 р., окресливши мовні аспекти, які повинен 
знати мовець, щоб бути компетентним у спілку-
ванні. Комунікативну компетенцію визначають 
як лінгвістично, психологічно та методично орга-
нізовану систему, що характеризується єдністю 
мови та мовлення. Комунікативна компетенція 
реалізується у певному контексті або ситуації 
в усному або письмовому форматі і являє собою 
складне системне утворення, до складу якого 
входять чотири основні компоненти: дискурсив-
на, лінгвістична, стратегічна та соціокультурна 
компетенції [9, с. 269–293]. 

Отже, міжкультурна комунікативна компетен-
ція визначається як здатність людини здійсню-
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вати повноцінне спілкування з представниками 
інших культур, що забезпечується наявністю 
чи набуттям загальнокультурних знань, умінь 
і навичок практичної комунікації, дотримання 
універсальних правил та норм поведінки, що 
формують міжнародний етикет спілкування, пси-
хологічною готовністю до сприйняття і занурення 
у відмінне культурологічне середовище. 

В структурі міжкультурної комунікативної 
компетенції виокремлюють лінгвістичний, со-
ціолінгвістичний, стратегічний та дискурсивний 
компоненти. До системи міжкультурної кому-
нікативної компетенції входять такі складові: 
система, що характеризує комунікативну ком-
петенцію і стосується соціальних правил (мови 
та жестів, соціальної лінгвістичної компетенції 
та правил адаптації, відповідних комунікатив-
них знань, мотивації спілкування); система епі-
зодичної комунікативної компетенції – здатність 
абсолютно по-іншому реагувати в нестандартних 
комунікативних ситуаціях; система доцільної 
(виправданої) компетенції, в основі якої лежить 
якість комунікації, що визначає її ефективність.

Метою формування міжкультурної комуніка-
тивної компетенції є опанування вміннями керу-
вати процесом міжкультурної взаємодії та адек-
ватно його інтерпретувати, а також набуття 
нових лінгвокраїнознавчих знань у ході кому-
нікації. Здобувачі вищої освіти повинні навчи-
тись відповідно до ситуації реагувати на репліки 
носіїв мови, доречно застосовувати міміку і жес-
ти, використовувати формули мовного етикету, 
знати культурно-історичні особливості країни, 
мова якої вивчається, а також розуміти та ана-
лізувати міжкультурні відмінності, синтезувати 
та узагальнювати власний досвід у міжкуль-
турному діалозі, розглядати інші культури та їх 
представників з позиції емпатії, свідомо уникати 
розмежування культур, переглядати та змінюва-
ти власні оцінки чужої культури у відповідності 
з розширенням навичок та досвіду міжкультур-
ного спілкування [6, с. 12–15]. 

Формування міжкультурної комунікативної 
компетенції в процесі викладання іноземної 
мови включає: підготовку здобувачів вищої осві-
ти до безпосередньої комунікації з носіями мови 
у навчальній, соціально-побутовій, культурній, 

суспільно-політичній та професійній сферах; на-
вчання в дусі діалогу культур; виховання вза-
ємоповаги, толерантності, терпимості до куль-
турних відмінностей, шанобливого ставлення до 
культурних надбань, звичаїв і традицій інших 
народів; розвиток умінь самостійного функціо-
нування у полікультурному світі. Обов’язковим 
є введення до курсу іноземної мови соціокультур-
них, соціолінгвістичних та лінгвокраїнознавчих 
компонентів. 

Процес формування міжкультурної комуніка-
тивної компетенції «вимагає створення ситуацій 
практичного використання мови як інструменту 
міжкультурного пізнання і взаємодії» [5, с. 89] 
і відбувається за допомогою традиційних та інно-
ваційних методів та прийомів навчання з широ-
ким використанням сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій, автентичних навчальних 
курсів та навчально-методичних матеріалів, лі-
тературних творів, періодики, що відображають 
специфіку культури та побуту країни, мова якої 
вивчається, її історію, а також мовні особливості. 
Найбільш ефективними в процесі формування 
міжкультурної комунікативної компетенції є ін-
терактивні технології навчання, зокрема робота 
в парах і групах, технологія дискусійного обгово-
рення проблем та проектна технологія.

У процесі оволодіння іноземною мовою здобу-
вачі вищої освіти засвоюють матеріал, який де-
монструє функціонування мови у природному се-
редовищі, особливості вербальної та невербальної 
поведінки носіїв мови у різних комунікативних 
ситуаціях, пов’язані з культурно-історичними 
реаліями та суспільно-політичною структурою 
суспільства.

Висновки і пропозиції. Отже, формуван-
ня міжкультурної комунікативної компетенції 
є невід’ємною складовою процесу навчання іно-
земної мови у закладах вищої освіти, що сприяє 
розвитку навичок та вмінь, необхідних для подо-
лання мовного та культурного бар’єрів та успіш-
ного налагодження контактів з представниками 
інших культур. Проблема методики формуван-
ня міжкультурної комунікативної компетенції 
у процесі викладання іноземної мови у закладах 
вищої освіти є перспективою для подальшого 
комплексного вивчення.
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