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МІжкультурНий пІДхІД ДО ФОрМуВаННя МІжкультурНОї  
ДІлОВОї кОМпетеНтНОСтІ у МайбутНІх ФахІВцІВ туризМу

анотація. Автор статті визначає особливості міжкультурного підходу до формування міжкультурної ді-
лової компетентності та описує принципи даного підходу. Визначено поняття “міжкультурна комуніка-
ція”, ознаки міжкультурної комунікації та закономірності процесу міжкультурної комунікації. Автор дає 
поняття “культура” та описує компоненти культури. Виділено такі принципи міжкультурного підходу до 
формування міжкультурної ділової компетентності майбутніх фахівців туризму: принцип діалогу куль-
тур, принцип постійного порівняння елементів і структур своєї культури і культури країни, мова якої 
вивчається, принцип сконцентрованості на особистості майбутнього фахівця галузі туризму, принцип до-
мінування проблемних культурознавчих завдань.
ключові слова: англійська мова, міжкультурний підхід, міжкультурне ділове спілкування, міжкультурна 
іншомовна комунікативна компетентність, майбутній фахівець галузі туризму, принципи.
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 iNTERculTuRal appRoach To foRMiNG aN iNTERculTuRal  
buSiNESS coMpETENcE of fuTuRE SpEcialiSTS of TouRiSM 

Summary. The author of the article defines the peculiarities of the intercultural approach to the formation of 
intercultural business competence and describes the principles of this approach. The notion of "intercultural 
communication", features of intercultural communication and regularities of the process of intercultural com-
munication are defined 1) information is transmitted in verbal and nonverbal levels; 2) communication does 
not always lead to an understanding; 3) for effective intercultural communication, participants must be able to 
listen and "read the context"; 4) the process of communication is irreversible, therefore, it is necessary to fore-
see the emergence of mistakes in intercultural communication, and to be able to prevent them. It is offered the 
following sequence of knowledge of facts of foreign culture according to the intercultural approach: 1) acquaint-
ance with the fact of another culture; 2) the transfer of this fact to the native culture and the recognition of its 
peculiarities; 3) reassessment of the fact of native culture; 5) understanding of these positions of phenomena 
of another culture; 6) reassessment of the fact of another culture. The author determines the notion "culture" 
and describes the components of culture: 1) traditions, customs and ordinances; 2) domestic culture; 3) accept-
ed norms of communication; 4) national paintings of the world, expressing the peculiarities of the notion of 
the surrounding world, the specifics of the thinking of representetives of different cultures; 5) artistic culture. 
The following principles of the intercultural approach to the formation of intercultural business competence of 
future specialists of tourism are defined: the principle of dialogue of cultures, the principle of constant compar-
ison of the elements and structures of its culture and culture of the country, the language of which is studied, 
the principle of concentration on the personality of the future specialist in the field of tourism, the principle of 
dominance of problem cultural tasks.
keywords: English, intercultural approach, intercultural business communication, intercultural 
communication skills of a foreign language, future specialists in the field of tourism, principles. 

Постановка проблеми. Розвиток галузі 
туризму в Україні як однієї з провідних 

галузей економіки висуває високі вимоги до май-
бутніх фахівців туризму і тому перед закладами 
вищої освіти постала задача пошуку таких підхо-
дів до навчання іноземних мов, які б відповідали 
запитам суспільства, а саме: сприяли б форму-
ванню у студентів професійних знань та іншо-
мовних умінь, готували б їх до взаємодії з пред-
ставниками країн з іншою культурою, звичаями 
та традиціями. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі навчання іноземної мови майбутніх 
фахівців галузі туризму науковці пропонують 
використовувати компетентнісний (А.Д. Богда-
нова, Л.В. Гусєва, М.В. Дємбровська, В.М. Касат-
кіна, І.В. Кухта, Ю.В. Слезько, Є.В. Шпак), куль-
турологічний (Є.А. Алілуйко, Є.П. Герасименко, 
М.В. Дємбровская, Є.В. Шпак), соціокультурний 
(Л.В. Гусєва, І.В. Кухта), лінгвосоціокультурний 
(Є.А. Житнікова), міжкультурний (Ю.В. Слезько), 

конструктивістський (А.Ю. Чуфарлічева), осо-
бистісно-орієнтований (Л.В. Гусєва, Н.М. Ізорія, 
Ю.В. Слезько), жанровий (Л.Є. Шевніна), контек-
стний (А.Б. Євсєєв, Є.Ю. Сабаніна, Є.М. Шуль-
гіна), комунікативний (Л.В. Гусєва, Є.А. Жит-
нікова, І.В. Кухта), діяльнісний (Л.В. Гусєва, 
М.В. Дємбровська, І.В. Кухта, Є.В. Шпак), ситуа-
тивно-тезарусний (Л.П. Кістанова) та системний 
(М.В. Дємбровська) підходи. Не заперечуємо до-
цільність упровадження в навчальний процес 
жодного з підходів, проте, за кількісним співвід-
ношенням, визначаємо, що міжкультурний під-
хід є найбільш прийнятним для навчання іншо-
мовного міжкультурного ділового спілкування 
майбутніх фахівців галузі туризму, оскільки між-
культурний підхід є більш широким методичним 
поняттям по відношенню до лінгвокультуроло-
гічного, лінгвокультурознавчого, соціокультур-
ного підходів, як загальна парадигма навчання 
іноземній мові на сучасному етапі [18, с. 12]. Ке-
руючись таким твердженням, ми будемо вважа-
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ти, що вчені, які виділяли у навчанні іноземної 
мови майбутніх фахівців галузі туризму культу-
рологічний, соціокультурний, лінгвосоціокуль-
турний підходи, мали на увазі міжкультурний 
підхід. Враховуючи також проблематику нашого 
дослідження, вважаємо за необхідне дотримува-
тись положень міжкультурного підходу (перед-
бачає, що взаємодія учасників міжкультурного 
спілкування будується за правилами міжкуль-
турного спілкування, яке відмінне від спілку-
вання у певних культурах і має свої особисті цілі 
та особливості [8, с. 219]), майбутнього фахівця 
галузі туризму).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на наявність 
низки робіт щодо впровадження міжкультурного 
підходу у навчальний процес для вивчення іно-
зеної мови, пробема застосування міжкультурно-
го підходу для навчання міжкультурного ділово-
го спілкування залишається невирішеною.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначити особливості міжкультурного підхо-
ду до формування міжкультурної ділової компе-
тентності та описати принципи даного підходу.

Виклад основного матеріалу. Навчан-
ня англійської мови майбутніх фахівців галузі 
туризму у закладах вищої освіти носить про-
фесійно-орієнтований характер, тому його зав-
дання переважно визначаються особливостями 
мовленнєво-комунікативної діяльності у ситу-
аціях ділової міжкультурної взаємодії. Здат-
ність враховувати особливості носіїв різних 
культур, стратегій і тактик комунікації в крос-
культурних ділових ситуаціях, що є прерога-
тивою міжкультурного підходу, стає особливо 
значущою при підготовці такого фахівця. Голо-
вна ідея цього підходу – підготовка майбутніх 
фахівців галузі туризму до ефективного здій-
снення міжкультурної комунікації у процесі 
вивчення іноземної мови [18, с. 12]. Вітчизняні 
і зарубіжні науковці вирішували проблему на-
вчання іноземної мови на основі міжкультурно-
го підходу у закладах вищої освіти. Серед них 
Н.Г. Соловйова, О.П. Садохін, Г.А. Маслікова, 
І.І. Халєєва, В.П. Фурманова, Н.В. Філіпова, 
Л.А. Гусейнова, І.В. Третьякова, Г.В. Єлізарова, 
О.В. Сиромясов, М.Г. Євдокимова, І.Л. Плуж-
ник, А.Л. Бердичевский, М.Б. Бергельсон, 
Н.Д. Гальскова, В.В. Громова, Н.А. Кафтайлова, 
С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Язикова, E. Kwakernaak, 
G. Heinrici, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, 
E. Oksaar, K. Knapp, A. Knapp-Potthoff,  
H.-J. Krumm, B. Müller-Jacquier, B.-D. Müller, 
A. Thomas та ін. 

В основі міжкультурного підходу лежить ідея 
про необхідність підготовки майбутніх фахівців 
галузі туризму до ефективного здійснення між-
культурної комунікації. На думку Є.В. Мош-
няги, готовність до міжкультурної комунікації 
ґрунтується на системі лінгвістичних й екстра-
лінгвістичних знань, а також умінь і навичок, 
які сприяють формуванню готовності успішно 
встановлювати, розвивати й удосконалювати 
взаємини з представниками іншої, відмінної від 
власної, культури [10]. Вивченню проблеми між-
культурної комунікації присвячено велику кіль-
кість наукових досліджень вітчизняних і зару-
біжних науковців. Так, соціально-філософський 

аспект проблеми висвітлено в роботах Л.П. Буєва, 
М.С. Каган, О.О. Потебня, П.Н. Донця, І.В. На-
местнікової, Ю.В. Арутюнян, Т.Ю. Бурмістро-
ва, Н.Н. Гасанов, Б.С. Єрасова, В.П. Конецька, 
А.І. Пригожин, Г. Хофстед, Ю. Хабермас, К. Яс-
перс та інших. Лінгвістичні аспекти проблеми 
вивчали Г.Г. Почепцов, Ю.І. Смірнов, С.Г. Тер-
Мінасова, Є.Г. Фалькова, Н.І. Формановська, 
Е. Холл, М.Б. Бергельсон, А. Вежбицька та інші. 
Дослідженню міжкультурної комунікації в ту-
ристичній освіті присвячено роботи Н.Є. Кози-
рєвої, Є.В. Мошняги, М.М. Соколової та ін. Роз-
глянемо визначення поняття «міжкультурна 
комунікація», які запропоновані вченими. Так, 
Е.М. Верещагін і В.Г. Костомаров вважають, що 
міжкультурна комунікація – це адекватне вза-
єморозуміння двох учасників комунікативно-
го акту, які належать до різних національних 
культур [5, с. 26]. На думку Ф.С. Бацевича, між-
культурна комунікація – це процес спілкування 
(вербального і невербального) людей, які нале-
жать до різних національних лінгвокультурних 
спільнот, як правило послуговуються різними 
ідентичними мовами, відчувають лінгвокуль-
турну «чужинність» партнера по спілкуванню, 
мають різну комунікативну компетенцію, яка 
може стати причиною комунікативних невдач 
або культурного шоку в спілкуванні [1, с. 9]. По-
годжуючись з думкою Н.Д. Гальскової, розгля-
даємо міжкультурну комунікацію як сукупність 
специфічних процесів взаємодії партнерів у спіл-
куванні, які належать до різних лінгвоетнокуль-
турних співтовариств [6, с. 3–4].

Услід за І.І. Валуйцевою виділяємо наступ-
ні ознаки міжкультурної комунікації майбутніх 
фахівців галузі туризму: комунікація носить 
двосторонній характер, тобто кожен її учасник 
почергово виступає в ролі адресанта/адресата; 
процес міжкультурної комунікації може відбу-
ватися як в умовах безпосереднього контакту 
його учасників (усне спілкування), так і не мати 
безпосереднього контакту (переписка, Інтернет-
спілкування) [4, с. 275]. 

Розглядаючи проблему міжкультурної кому-
нікації, ми не можемо залишити поза увагою 
проблему визначення закономірностей даного 
процесу для фахівців галузі туризму. І.Л. Плуж-
ник, визначає наступні закономірності процесу 
міжкультурної комунікації: 1) інформація пе-
редається на вербальному і невербальному рів-
нях; 2) спілкування не завжди приводить до по-
розуміння; 3) для ефективного міжкультурного 
спілкування його учасники мають вміти активно 
слухати і “читати контекст”; 4) процес спілкуван-
ня є незворотнім, тому необхідно передбачити 
появу помилок в міжкультурному спілкуванні, 
і вміти їм запобігти [11, с. 64]. 

Таким чином, залучення туристичних орга-
нізацій до міжнародної співпраці на сучасному 
етапі вимагає від фахівців цієї галузі відмінних 
умінь міжкультурної комунікації. 

Одним із провідних завдань у навчанні май-
бутніх фахівців галузі туризму міжкультурно-
го ділового іншомовного спілкування на основі 
міжкультурного підходу має стати пояснення 
ментальних відмінностей у мовних картинах 
світу. Міжкультурна комунікація, у якій через 
мовлення взаємодіють культури і мови, базуєть-
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ся на двох типах поведінки. Універсальна по-
ведінка, спільна для всіх культур, базується на 
біологічній спадковості людини, яка передається 
від покоління до покоління. Специфічні моделі 
поведінки формують специфічну культуру, яку 
можна визначити як менталітет (система ціннос-
тей, ідей, звичаїв), тобто, сукупність конвенцій, 
які керують соціальними відносинами [7, с. 35]. 
Мовна картина світу містить базові уявлення 
певного етносу про морально-етичні норми, есте-
тичні ідеали, варіанти поведінки у різних профе-
сійних ситуаціях, знання яких особливо важливі 
для майбутніх фахівців туризму у їхній профе-
сійній діяльності. 

Процес всесвітньої глобалізації передбачає ре-
гулярні контакти у туристичній сфері між пред-
ставниками різних культур. У процесі міжкуль-
турної комунікації для фахівців сфери туризму 
важливим є подолання культурної різниці, що 
може стати перепоною на шляху до порозумін-
ня між представниками різних культур. Як за-
значає І.Л. Плужник, у діловій сфері необхідно 
враховувати міжкультурні відмінності, загальні 
риси культур для вибору тактики комунікації 
у міжкультурних ділових ситуаціях [11, c. 96]. 
Розглянемо погляди вчених на зміст поняття 
«культура». У вітчизняній літературі культу-
ру визначають як історично визначений рівень 
розвитку суспільства, творчих сил і здібностей 
людини, який виражається в типах і формах 
організації життя і діяльності людей, в їх відно-
синах, а також у створюваних ними матеріаль-
них і духовних цінностях [3, с. 60]. Як зазначає 
С.Г. Тер-Мінасова, практично у всіх англійських 
визначеннях слово culture (культура) незмінно 
супроводжує слово customs (звичаї, традиції), не-
одноразово вживається слово beliefs (вірування), 
а також словосполучення the way of life (спосіб 
життя) [17, с. 14]. Найбільш вичерпне визначен-
ня даного поняття запропоноване М.Р. Сінге-
ром, який вважає, що культура – це утворен-
ня, яке складається з об’єктивних людських 
утворень (знаряддя, вироби), а також утворень 
суб’єктивних (права, ідеологія), які у минулому 
збільшувалися і виправдано засвоювалися – за-
довольняли інтереси осіб в екологічній ніші – 
і які внаслідок цього стали цінністю для всіх тих, 
хто міг взаємно спілкуватися, завдяки спільності 
мови і простору життя [20, с. 12].

Розглянемо компоненти культури з націо-
нально-специфічним забарвленням у навчанні 
міжкультурного ділового спілкування майбутніх 
фахівців галузі туризму. С.Г. Тер-Мінасова до 
компонентів культури з національно-специфіч-
ним забарвленням відносить: 1) традиції, зви-
чаї та обряди; 2) побутову культуру; 3) прийня-
ті норми спілкування; 4) національні картини 
світу, які виражають особливості уявлення про 
навколишній світ, специфіку мислення носіїв 
різних культур; 5) художню культуру [16, с. 28–29].  
Є.Г. Тарєва запропонувала наступну послідов-
ність пізнання фактів іншомовної культури 
в рамках міжкультурного підходу: 1) знайомство 
з фактом іншої культури; 2) перенос даного фак-
ту в рідну культуру і визнання її особливостей;  
3) переоцінка факту рідної культури; 5) ро-
зуміння з цих позицій явищ іншої культури;  
6) переоцінка факту іншої культури [15, с. 238]. 

Кінцевою метою такого складного пізнавального 
процесу є присвоєння явищ іншої культури, яка 
переосмислюється через призму власної культу-
ри майбутнього фахівця галузі туризму.

Вивчення компонентів культури та послідов-
ності пізнання фактів чужої культури дає змо-
гу уникнути конфліктів у процесі професійного 
англомовного спілкування майбутніх фахівців 
галузі туризму. Для менеджера туризму надзви-
чайно важливим є уміння долати конфліктні си-
туації у сприйнятті інших культур. 

Міжкультурний підхід передбачає навчан-
ня майбутніх фахівців галузі туризму іноземної 
мови через діалог культур, який націлений на 
забезпечення реалізації взаєморозуміння між 
комунікантами, які представляють різні етнос-
пільноти [8, с. 4]. Саме в діалозі культур відбу-
вається взаємодія власної національної культу-
ри та іншомовної. Н.Є. Козирєва зазначає, що 
туризм є діалогічною формою зустрічі культур, 
яка, з одного боку, сприяє поглибленню куль-
турної самосвідомості й ідентифікації того, хто 
подорожує, а з іншого, призводить до взаємозба-
гачення культур завдяки взаємообміну культур-
ним досвідом [9, с. 27]. Сучасні наукові уявлення 
про діалог культур ґрунтуються на доробку філо-
софів-діалогістів (М.М. Бахтін, М. Бубер та ін.) 
і соціологів культури (П.О. Сорокін, Г.С. Поме-
ранц, Г. Зіммель, Дж.-Г. Мід, та ін.). Найбільш 
вичерпний аналіз цього явища подано в працях 
B. С. Білбера, який наголошує на формуванні 
нового спільного соціуму культури – особливої 
соціальності, форми вільного спілкування людей 
у силовому полі культури [2, с. 32]. 

Метою навчання англійської мови є мовлен-
нєва діяльність як засіб міжкультурної взаємо-
дії. Оскільки мова є елементом культури, то для 
успішного діалогу культур майбутні фахівці га-
лузі туризму мають бути ознайомлені з особли-
востями даної культури, особливостями функці-
онування мови в цій культурі. Тому формування 
міжкультурної ділової англомовної компетент-
ності повинно відбуватися з урахуванням принци-
пу діалогу культур, дотримання якого допоможе 
запобігти потенційним конфліктам через непра-
вильне використання мовної одиниці, помилко-
вого розуміння поведінки представниками іншої 
культури. Цей принцип, який використовується 
в міжкультурній комунікації, означає пошану 
і визнання усіх культур, тобто необхідним є ви-
роблення толерантного ставлення до іншої куль-
тури. Толерантність виступає основним показни-
ком діалогу культур. Вслід за В.М. Соколовим 
розглядаємо толерантність як певну світоглядну 
і морально-психологічну установку особистості 
на те, якою мірою приймати або не приймати різ-
ні, передусім, чужі ідеї, звичаї, культури, норми 
поведінки [13, с. 54]. На думку П.В. Сисоєва на-
вчання в контексті діалогу культур буде вважа-
тися ефективним, якщо в результаті порівняння 
і співставлення студенти вмітимуть бачити як 
відмінне, так і схоже у власній культурі і культу-
рі, мова якої вивчається [14, с. 37]. 

Не менш важливим принципом для навчання 
міжкультурного ділового спілкування є дотри-
мання принципу постійного порівняння елемен-
тів і структур своєї культури і культури краї-
ни, мова якої вивчається. Г.В. Єлізарова вважає, 
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що співставлення культур продуктивніше за все 
здійснювати, співставляючи кожну культуру за 
шкалою культурних універсалій [8, с. 30]. 

Ефективному формуванню міжкультурної 
ділової англомовної компетентності майбут-
ніх фахівців галузі туризму сприяє реалізація 
принципу сконцентрованості на особистості 
майбутнього фахівця галузі туризму. Г. Функ 
зазначав, що міжкультурне спілкування – це на-
вчання, яке передбачає серйозне ставлення до 
того, хто навчається, до його соціалізації і особис-
тості [19, с. 172]. Головне положення даного під-
ходу є порівняння “свого” і “чужого”, яке протікає 
у свідомості студента, має стати темою обговорен-
ня на занятті. 

Процес формування міжкультурної англо-
мовної компетентності буде ефективним, якщо 
студенти оволодіють стратегіями формування 
і постійного підвищення міжкультурної ком-

петентності. Тому вслід за В.В. Сафоновою для 
формування міжкультурної ділової компетент-
ності майбутніх фахівців галузі туризму виді-
ляємо принцип домінування проблемних куль-
турознавчих завдань, який спрямований на 
створення моделі країнознавчого навчання за-
собами іноземної мови [12]. На основі такої мо-
делі навчання майбутні фахівці галузі туризму 
мають навчитися систематизувати, інтерпрету-
вати інформацію країнознавчого характеру, вмі-
ти обирати культурні форми взаємодії в умовах 
міжкультурного спілкування, знаходити способи 
виходу із конфліктних ситуацій. 

Висновки і пропозиції. Отже, для ефектив-
ного навчання міжкультурного ділового спіл-
кування нами визначено особливості міжкуль-
турного підходу до формування міжкультурної 
ділової компетентності та описано принципи да-
ного підходу, які є важливими.
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