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РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ЯК ПРОБЛЕМА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Анотація. У статті розглядаються деякі аспекти актуальної проблеми сучасного стану викладання іно-
земних мов у процесі підготовки майбутніх фахівців до участі в міжкультурному діалозі. Зробленна спроба 
описатни актуалньність такої пробленми викладнання іноземнної мови як розвитнку міжкулньтурної компетнен-
ції як однієї зі складонвих іншомонвної компетнентності студеннтів вузів. У статті проананлізовано пробленму 
міжкулньтурної освіти в сучаснному суспілньстві, досліднжено актуалньність вивченння іноземнної мови у дано-
му аспектні та необхіндність формувнання соціокнультурної компетнентності вчителня у викладнанні іноземнної 
мови. З’ясовано такі поняттня як «міжкультурна комунінкація» «міжкультурна компетненція», «соціокуль-
турна комунінкація», «соціокультурна компетненція». Доводинться важливність формувнання міжкулньтурної 
компетненції майбутнніх вчителнів.
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міжкулньтурне спілкунвання, методинка. 

Khalo Zoriana, Voloshanska Iryna
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

DEVELOPMENT OF INTERCНULTURAL COMPETНENCE  
AS PROBLEНM OF METHODНS FOR TEACHIНNG FOREIGНN LANGUAНGES

Summary. The articlнe deals with some aspectнs of the relevaнnt probleнm of the currenнt state of teachiнng foreigнn 
languaнges in the procesнs of preparнing future speciaнlists for the particнipation in intercнultural dialogнue. An at-
tempнt is made to descriнbe the topicaнlity of such a probleнm of teachiнng a foreigнn languaнge as the develoнpment of 
intercнultural competнence as one of the componнents of foreigнn languaнge competнence of studenнts of higher edu-
catнional institнutions. The articlнe analyzнes the probleнm of intercнultural educatнion in modern societнy, researнches 
the relevaнnce of learniнng a foreigнn languaнge in this aspect and the necessнity of the formatнion of a teacheнr's so-
ciocнultural competнence in teachiнng a foreigнn languaнge. Such concepнts as "intercultural communнication", "inter-
cultural competнence", "sociocultural communнication", "sociocultural competнence" are defineнd. It is mentioned 
that “the factors of sociability and tolerance, increase of professional qualification and retraining of employees, 
increase of their professional mobility gain special importance”. The means of intercultural communication are 
foreign languages, mastering of which leads to mutual understanding in any multicultural and multilingual 
space. The signifнicance of forminнg the intercнultural competнence of future teacheнrs is proved. Thus, only inter-
cнultural competнence in its interrнelation with the foreigнn languaнge communнicative competнence can be one of 
the indicaнtors of the formatнion of foreigнn languaнge competнence of studenнts of higher educatнional institнutions. 
The intercнultural componнent is a fundamнentally new ontoloнgy of modern theory of teachiнng foreigнn languaнges, 
which naturaнlly dictatнes the need to find new methodнological solutiнons.
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Постановка пробленми. Зміни соціалньно- 
політичного та економнічного життя 

в Українні, розширнення і якісна зміна характнеру 
міжнарнодних зв'язків, інтенснифікація міжнарнод-
них засобінв комунінкації, з одного боку, і виник-
ннення етнічнних конфлінктів, загостнрення расовонї 
нетерпнимості, з іншого боку, диктуюнть необхінд-
ність переглняду цільовних устанонвок в освітнній 
політинці, визначнають нове баченння ролі освіти. 
Професнійна освіта в умовах динамінчного розвит-
нку економніки, глибокних структнурних змін у сфері 
зайнятності, розширнення міжкулньтурної взаємон-
дії покликнана підвищнувати кваліфнікацію пра-
цівнників, забезпнечувати розвитнок аксіолногічних 
устанонвок особиснтості за допомонгою її збагачнення 
універнсальними й націоннально специфнічними 
цінноснтями своєї та інших культунр, сприятни роз-
витнку мобільнного фахівцня.

Аналіз останнніх досліднжень і публікнацій. 
Питанннями теорії міжкулньтурної комунінкації 
займалнися Т. Астафунрова, П. Донець, І. Зим-
ня, І. Лейфа, Р. Портер, Л. Самованр, В. Сафо-
нонва, С. Тер-Мінасова, Г. Томахінна, І. Халеєвна, 
І. Цатуронва, концепнції діалогну культунр висвітнле-

ні М. Бахтінним, B. Біблерном та ін. Досліднження, 
що стосуюнться комунінкативних ускладнень між 
представниками різних культур та стратегій 
їх подолання, переважно належать зарубіж-
ним вченим, як-от: А. Вежбицька, У. Гьюди-
кунст, С. Кім, Т. Ларіна, Г. Маркус, Г. Тріандіс, 
Е. Холл, Г. Хофстеде. Проблему толерантності 
в межах міжкультурної комунікації розглядали 
У. Гьюдикунст, П. Донець, Л. Знікіна, Т. Ларіна, 
В. Ніке, Т. Персикова, О. Садохін, В. Сафонова, 
С. Тер-Мінасова та ін.

Мета статті. Мета статті – розкринти аспектни 
актуалньної пробленми сучаснного стану викладнан-
ня іноземнних мов у процесні підготновки майбутнніх 
фахівцнів до участі в міжкулньтурному діалозні.

Зазначено, що «особливу важливність набува-
нють факторни комунінкабельності й толераннтності, 
підвищнення професнійної кваліфнікації та пере-
піндготовка працівнників, зростанння їх професній-
ної мобільнності». Засобонм міжкулньтурного спіл-
кунвання виступнають іноземнні мови, володінння 
якими веде до взаємонрозуміння в будь-якому 
полікунльтурному та мультинлінгвальному про-
стонрі. З огляду на це стає очевиднним, що зросла 
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роль іноземнної мови як навчалньного предмента 
і збільшнилися вимоги до викладнання іноземнних 
мов. Модерннізація освіти передбначає, що в осно-
ву оновленного змісту освіти повиннні бути поклад-
нені «Ключові компетненції», які в особиснтісному 
плані виявлянються як компетнентності. Виходянчи 
з вищескназаного, в основу нової концепнції осві-
ти повиненн бути покладнений принцинп придбанн-
ня студеннтами вузів іншомонвної компетнентності 
в контекнсті загальнної професнійної компетнентнос-
ті. Узагалньнення педагонгічного досвідну, власна 
діяльнність в якості викладнача іноземнної мови 
дозволнили нам під іншомонвною компетнентніс-
тю розумінти інтегрнативну характнеристику осо-
биснтості, що включанє знання, вміння й нави-
чкни, особиснтісні якості, які сприяюнть розуміннню 
іншомонвних висловнлювань і адеквантній тран-
сфнормації комунінкативних одиницнь рідної мови 
в форму іноземнної в рамках текстонвої комунін-
кації відповнідно до конкрентної ситуацнії спілкун-
вання та націоннально-культурних особлинвостей 
чужого лінгвонсоціуму. В умовах, що змінилнися 
соціалньне замовлнення суспілньства щодо рівня 
володінння іноземнною мовою виражанється не про-
сто в знанні мови, а й в умінні викоринстовувати 
іноземнну мову в реальнній комунінкації. Відповнід-
но до проектну державнного освітннього станданр-
ту головнною метою вивченння іноземнної мови 
є «формування і вдосконналення іншомонвної ко-
мунінкативної компетненції», що також збігаєнться 
з цільовними устанонвками докуменнта Ради Євро-
пи «Сучасні мови: вивченння, навчанння, оцінка. 
Загальнноєвропейська компетненція». Іншомонвна 
комунінкативна компетненція розгляндається нами 
як сукупнність знань, умінь, навичонк, володінння 
якими дозволняє студеннтам практинчно користнува-
тися іноземнною мовою в різномнанітних соціалньно 
детермнінованих ситуацніях з урахувнанням лінгвін-
стичних і соціалньних правил, яких дотримнуються 
носії мови. Ми вважаєнмо, що високинй рівень ін-
шомонвної комунінкативної компетненції не завжди 
забезпнечує продукнтивність взаємондії комунінкан-
тів на міжкулньтурному рівні, взаємонрозуміння 
в аспектні обліку взаємондії їхніх рідних культунр. 
Протягном досить тривалного періодну формувнання 
іншомонвної комунінкативної компетненції під час 
вивченння іноземнної мови відбувналося в умовах, 
коли носій мови був взірценм, до якого прагнунли. 
А це «імпліцитно передбначає, що ті, хто вивчає 
іноземнну мову ,мають моделюнвати себе як зразок 
носіїв мови, ігнорунючи важливність соціалньної 
ідентинчності та культунрної приналнежності того, 
хто навчаєнться » [2] . Але слід зазначнити, що, по-
чинанючи вивчатни іноземнну мову, людина, яка 
навчаєнться, має свій соціокнультурний багаж, свої 
культунрні традицнії. Для успішнної міжкулньтурної 
взаємондії необхіндно вироблняти подвійнне баченн-
ня, адеквантно прийманти іншу культунру, не втра-
чанючи своєї власнонї культунрної ідентинчності, тим 
самим розвивнаючи міжкулньтурну компетненцію. 
З огляду на це очевиднним стає роль міжкулнь-
турної компетненції, що розробнляється та є опи-
санна в працях таких вчених, як Н.Д. Гальскнова, 
Н.І. Гез, Г.В. Єлізарнова та ін. Можна мати всі 
необхіндні знання і навіть правилньно будуванти 
власне висловнлювання, розшифнровувати пове-
діннку іншої людини, але не володінти вміннянми 
співвінднесення моделенй і конкрентних актів по-

ведіннки та вміннянми донестни до співронзмовника 
сенс особлинвостей міжкулньтурного акту спілкун-
вання. Загалонм учень повиненн бути здатнинй по-
бачинти схожіснть і відміннність і швидше встанонви-
ти відноснини між власноню та іншими системнами, 
ніж імітувнати носія мови, виступнаючи при цьому 
предстнавником власнонї культунри. Підтринмую-
чи думку Г.В. Елізарової [2], ми вважаєнмо, що 
компонненти міжкулньтурної компетненції (МКК) 
співвіндносяться з компоннентами іншомонвної ко-
мунінкативної компетненції (ВКК), модифінкуючи 
частинну змісту останнніх і додаючни до них між-
кулньтурний вимір. Таким чином, розвивнаючи 
МКК, ми сприяєнмо підвищненню загальнного рів-
ня іншомонвної компетнентності. Збагачнення по-
тенцніалу МКК щодо іншомонвної компетнентності 
студеннтів вузів виражанється в розвитнку важлив-
них якостенй, як-от: терпимність до негатинвних про-
явінв іншомонвної культунри, імунітнет до ксенофно-
бії, вихованння дбайлинвого ставленння до рідної 
культунри, а також розвитнку здатнонсті того, хто 
навчаєнться, будуванти свою поведіннку відповнідно 
до норм і культунри країни досліднжуваної мови 
та одночансно виступнати в ролі медіатнора куль-
тунр – посерендника між своєю й іншомонвною куль-
тунрами з метою створенння спільнного знаменнника. 
Таким чином, для подоланння культунрної не-
адекнватності поведіннки тих, хто вивчає іноземнну 
мову, і формувнання у них умінь міжкулньтурно-
го комунінканта МКК збагачнує і стає невід'ємною 
частинною іншомонвної компетнентності студеннтів 
вузів. Міжкулньтурна компетненція – це компет-
ненція особлинвої природи, засновнана на знаннянх 
і уміннянх, здатнінсть здійсннювати за допомонгою 
створенння загальнного для комунінкантів значенн-
ня того, що відбувнається, і досяганти в підсумнку 
позитинвного для обох сторін резульнтату спілкун-
вання. МКК не має аналогнії з комунінкативною 
компетненцією носія мови і може бути властинва 
тільки медіатнору культунр. Метою формувнання 
МКК є досягннення такого якості мовної особисн-
тості, яка дозволнить їй вийти за межі власнонї 
культунри і придбанти якості медіатнора культунр, 
не втрачанючи власнонї культунрної ідентинчності. 
Формувнання міжкулньтурної компетненції слід 
розгляндати в зв'язку з розвитнком особиснтості сту-
деннта, його здатнонсті й готовнності брати участь 
в діалозні культунр на основі принцинпів кооперна-
ції, взаємнної поваги, терпимності до культунрних 
відміннностей і подоланння культунрних бар'єрів. 
Безпернечно, у психолногії встанонвлено, що присут-
нність у свідомності кожногно учаснинка спілкунвання 
свого особиснтого багажу, іншими словамни – сво-
єї власнонї культунри (індивідуальної картинни 
світу) і так чи інакше протипноставленого йому 
чужого світу (чужого образу свідомності) створюнє 
діалогнічність особиснтості. Саме діалогнічність осо-
биснтості робить її в резульнтаті здатноню до діалогну 
культунр. У процесні залученння до чужої культунри 
в контекнсті діалогну культунр студеннт спираєнться 
на пізнавнальні засоби своєї культунри, які залуча-
нються для усвідонмлення засобінв чужої культунри, 
на нові знання про чужу культунру, сформонвані 
в процесні її пізнанння, і на нові знання про свою 
культунру. Найбілньш оптиманльною є позиціня 
А. Кнапп-Поттхофф [1], згідно з якою міжкулнь-
турна компетненція має наступнні структнурні ком-
понненти: 1) афектинвний; 2) когнітнивний; 3) стра-
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тегічний. Основнними складонвими афектинвного 
компоннента є емпатіня і толераннтність. В основі 
когнітнивного компоннента лежать синтез знань 
про рідну культунру й культунру країни мови, що 
вивчаєнться, а також загальнні знання про куль-
тунру й комунінкації. Зі свого боку, стратенгічний 
компоннент включанє в себе вербалньні, навчалньні 
та досліднницькі стратенгії студеннтів. 

Педагог повиненн добиранти оптиманльні засоби 
та прийомни спілкунвання викоринстовуючи впра-
ви, рольовні ігри, треніннги з метою запобінгання 
виникннення конфлінктних ситуацній у колектниві 
учнів, вміти застосновувати методинки управлніння 
колектнивом. Неправнильна комунінкативна діяль-
нність породжнує в учня емоційнну напружненість, 
невпевнненість, страх. Внасліндок цього в нього 
виниканє стійке негатинвне ставленння до педагонга, 
школи, навчанння. Педагонгічне спілкунвання має 
викликнати довіру, радістнь від взаємондії та спри-
ятни соціалньно-психологічній оптимінзації освітн-
ньо-виховного процесну. Дотримнуватися правил 
і норм спілкунвання у процесні професнійної діяль-
нності – запорунка розвитнку особиснтості учня. 

Термін „комунікативна компетнентність” має 
досить широкинй спектр визначнень: від (у широ-
конму розуміннні) здатнонсті до спілкунвання, кому-
нінкативності, спромонжності особиснтості встанон-
влювати комунінкативний контакнт з оточеннням 
до більш конкрентного розглянду комунінкативної 
компетнентності – як знання культунрних норм 
і правил спілкунвання; засвоєнння соціалньних сте-
реонтипів поведіннки; володінння комунінкативни-
ми вміннянми і навичкнами; системна внутріншніх 
засобінв регулюнвання комунінкативних дій; набір 

умінь і навичонк, одержанних на основі індивінду-
ального досвідну, тобто маютьсня на увазі опера-
цнійно-технічні засоби спілкунвання [5, c. 50].

У працях А.В. Хуторснького, Н.П. Волковної, 
І.В. Родигінної комунінкативна компетнентність роз-
гляндається як системна внутріншніх ресурснів, не-
обхіндних для побудонви ефектинвної комунінкації 
в певнім полі ситуацній особиснтісної взаємондії. Ком-
петнентність у спілкунванні має, безсумннівно, інва-
рінантні загальннолюдські характнеристики й у той 
же час характнеристики, історинчно й культунрно обу-
мовнлені. Комунінкативна компетнентність означанє 
готовнність ставитни й досяганти мети в комунінкації, а 
саме одержунвати необхіндну інформнацію, предстнав-
ляти й цивілінзовано відстонювати свою точку зору 
в діалозні й публічнному виступні на основі визнанння 
різномнанітності позицінй і поважнного ставленння до 
цінноснтей (релігійних, етнічнних, професнійних, осо-
биснтісних тощо) інших людей [5, c. 48].

Висновки і пропозиції. Таким чином, тіль-
ки міжкулньтурна компетненція в її взаємонзв'язку 
з іншомонвною комунінкативною компетненцією 
може виступнити одним з показнників сформонва-
ності іншомонвної компетнентності студеннтів вузу. 
Міжкулньтурна складонва є принцинпово новою 
онтолонгією сучаснної теорії навчанння іноземнних 
мов, яка цілком природнним чином диктує необ-
хіндність пошуку нових психолного-педагогічних 
та методинчних рішень.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні педагогічних умов та різних 
типів ділових ігор, розробці власних завдань 
з іноземної мови для розвитку міжкультурної 
компетенції.
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