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ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ПРОФЕСІЙНОЇ 

МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Вивчення міжкультурної взаємодії передбачає дослідження 

вербальних і невербальних особливостей спілкування представників 

різних лінгвокультурних спільнот. Явища культури та комунікації в 

їх нерозривному зв'язку розглядаються в працях філософів 

Л. Вітгенштейна, Ю. Габермаса, Г. Гадамера, І. Канта, Ф. Ніцше, 

П. Сорокіна, І. Фіхте, З. Фрейда, Ф. Шляєрмахера, О. Шпенглера та 

інших. Поняття міжкультурної комунікації виникає в середині XX ст. і 

пов'язане з іменами таких антропологів і лінгвістів: К. Клакхон, 

А. Кребер, Р. Портер, Д. Трагер, Е. Холл, Г. Хофстеде, які 

сформулювали операційні параметри для описання впливів культури 

діяльність і розвиток суспільства. Проблеми ментальних чинників 

мовленнєвої діяльності та спілкування привертали увагу 

Л. Виготського, В. Гумбольдта, М. Жинкіна, І. Зимньої, Е. Сепіра. 

Міжкультурна комунікація як суспільний феномен була 

покликана практичними потребами післявоєнного світу, що 

підкріплювався ідеологічним інтересом, який з початку ХХ століття 

формувався в науковому середовищі, а також у суспільній свідомості 

по відношенню до так званих "екзотичних" культур і мов [4; 5; 12].  

У 1970-ті роки практичний характер курсу був доповнений 

необхідними теоретичними узагальненнями й набув форми 

класичного університетського курсу, який поєднував у собі як 

теоретичні положення, так і практичні аспекти міжкультурного 

спілкування. На європейському континенті становлення 

міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни відбувалося 

дещо пізніше, ніж у США, і було покликане іншими причинами. 



Створення Європейського союзу відкрило межі для вільного 

переміщення людей, капіталів і товарів. Така практика викликала 

проблему взаємного спілкування носіїв різних культур. На цьому 

ґрунті поступово формувалася зацікавленість вчених до проблем 

міжкультурного спілкування. За прикладом США у багатьох 

західноєвропейських університетах на межі 70-80-х років минулого 

сторіччя були відкриті відділи міжкультурної комунікації [11: 275]. 

Зважаючи на чітко виражену практичну орієнтацію вивчення 

механізмів міжкультурної комунікації з моменту заснування 

відповідної науки, метою якої є формування міжкультурної 

компетенції як сукупності знань та навичок, виникає актуальна 

потреба встановлення межі між теоретичним і практичним аспектами 

міжкультурної взаємодії. Метою дослідження є аналіз прикладного 

характеру професійно-орієнтованої міжкультурної комунікації, адже 

вміння взаємодіяти з носіями інших культур необхідні, насамперед, 

представникам професій, чия діяльність пов’язана з міжкультурною 

інтеракцією та роботою в полікультурних колективах для уникнення 

комунікативних невдач. 

Прикладні характеристики спрямовані на одержання нових 

знань, що можуть бути використані для практичних цілей [9; 10]. 

До професійно-прикладного аспекту міжкультурної взаємодії 

належать сфери застосування знань з міжкультурної комунікації. 

Важливо відмітити принципову практичну орієнтованість досліджень 

міжкультурного спілкування: їх результати призначені для 

безпосереднього використання в сферах діяльності та професіях, які 

здійснюються за допомогою комунікації, тобто у професійній 

комунікації. До таких відносяться освіта, суспільно-політична 

діяльність, управління, консультування, соціальна робота, 

журналістика тощо. Саме експансіонізм і інтердисциплінарність теорії 

міжкультурної комунікації – звернення до низки суміжних галузей, 

серед яких мовознавство, культурологія, психологія, соціологія тощо 

– сприяє її ефективному застосуванню у різноманітних сферах 

життєдіяльності людини: від вивчення іноземних мов до діяльності в 



міжнародних проектах, кінцевою метою яких є кооперативна 

взаємодія між представниками різних культурних спільнот [6: 7-8].  

Прикладний аспект міжкультурної комунікації представлений у 

професійній діяльності політиків, журналістів, менеджерів, 

перекладачів, викладачів [7]. Питання підготовки майбутніх фахівців 

різного профілю до міжкультурної комунікації видається особливо 

актуальним. Розвиток сучасного інформаційного суспільства 

неможливо уявити без процесів глобалізації, впровадження інновацій 

та міжкультурної взаємодії. Сучасний процес виховання й освіти 

зорієнтований на особливості розвитку людства – розширення 

взаємозв'язків різних країн, народів і культур, цей процес охопив різні 

сфери суспільного життя, що проявилось в бурливому зростанні 

культурних обмінів і безпосередніх контактів між державними 

інституціями, соціальними групами, рухами й окремими 

особистостями. Навчальні заклади приймають на навчання громадян 

зарубіжних країн, здійснюють обмін студентами, викладачі проходять 

стажування за кордоном, беручи участь, таким чином, у 

міжкультурній комунікації та діалозі культур. Діалог культур – це 

пізнання іншої культури через свою, а своєї через іншу шляхом 

культурної інтерпретації та адаптації цих культур одна до одної в 

умовах контекстної розбіжності більшої частини обох [13].  

Сучасні обставини життя висувають нові вимоги до підготовки 

вчителів. Високі вимоги до професійної підготовки вчителів 

гуманітарних спеціальностей сприяють утвердженню нової ролі 

вчителя як медіатора міжкультурної комунікації, здатного не тільки 

передавати знання своїм учням, а й забезпечувати ефективність 

міжкультурного спілкування, долаючи міжкультурні бар’єри і 

попереджувати міжкультурні конфлікти. Тому серед пріоритетних 

завдань сучасної вищої освіти важливе місце посідає створення умов 

для формування високого рівня міжкультурної компетентності 

вчителя (В. Борисов, Л. В. Калініна, А. Костюченко, Т. В. 

Овсянникова), а також учнів і студентів у середніх і вищих 

навчальних закладах на заняттях з іноземної мови з урахуванням їх 

майбутньої професійної діяльності [3]. Міжкультурна компетентністі 



є кінцевої метою іншомовної освіти (Н. Баришніков, І. Зимова, 

Г. Єлізарова). Сучасні концепції навчання іноземних мов 

характеризуються прагненням не лише забезпечити студентів 

необхідними мовними засобами, а й сформувати у них певний 

когнітивний багаж, що створив би відчуття культурної спільності з 

носіями мови і надав спілкуванню особливої повноти та 

багатомірності [2]. 

Міжкультурна компетентність взаємопов’язана з поняттям 

міжкультурного діалогу, успішність якого залежить безпосередньо від 

рівня компетенції сторін, задіяних у ньому [8: 152; 14: 68]. 

Формування міжкультурної компетенції відбувається з урахуванням 

сучасних напрямів дослідження міжкультурної комунікації та 

етнокультурних особливостей носіїв мови (О. Леонтович, А. Садохін, 

С. Г. Тер-Мінасова). Знання мов слугує першоджерелом знань про 

національно-культурні особливості різних соціумів, формує 

міжкультурну компетентність, без чого неможливе досягнення 

взаємної поваги і розуміння. У мовній картині народу 

віддзеркалюються ключові особливості людської особистості та всієї 

національно-культурної спільноти. Мовна картина світу є основою 

національно зумовленої інтерпретації дійсності  і впливає на 

світосприйняття мовців. Таке розуміння взаємозв’язку мови й 

мислення виникло під впливом концепції німецьких дослідників 

В. Гумбольдта, Г. Штейнталя, Л. Вайсгербера, а також діяльності 

американської школи етнолінгвістики антропологів Ф. Боаса, 

Е. Сепіра, Б. Уорфа. Тож, мовні відмінності впливають на зміст 

мислення. 

Курс з теорії міжкультурної комунікації навчає 

міжкультурному менеджменту й становить одну з основних дисциплін 

у системі професійної підготовки вчителів і перекладачів, чия фахова 

компетенція передбачає не тільки відповідне знання іноземної та 

рідної мов, але й вміння виявляти спільне та відмінне в їхніх 

структурах, встановлювати різні типи міжмовних відповідностей.  

Вивчення міжкультурної компетентності з огляду на специфіку 

різних культур та їх традицій збагачує розуміння цього поняття. 



Основою розвитку міжкультурної компетенції є вивчення культури. 

Сучасному фахівцю необхідно орієнтуватися в культурній сфері 

сучасного суспільства, брати участь в діалозі культур для розв'язання 

типових і проблемних комунікативних завдань. 

Завдяки курсу з теорії міжкультурної комунікації досягається 

відчуття еквівалентності структур своєї та чужої культури й 

усвідомлення основних розбіжностей між ними у категоризаційних 

процесах. Призначення культурно-орієнтованих занять полягає у 

переорієнтації сприйняття комунікативної ситуації, а також підготовці 

до можливих розбіжностей культурного порядку з метою 

забезпечення новими необхідними елементарними комунікативними 

навичками для функціонування в іншому культурному середовищі. 

Навчання міжкультурної комунікації передбачає ознайомлення з 

культурно-побутовими особливостями, манерою спілкування, 

нормами комунікативної поведінки та етикету [2]. 

Розширення взаємодії культур сприяє актуальності питання 

самобутності народів і їх культурних відмінностей. Культурна 

різноманітність сучасного людства безперервно збільшується, а 

народи, що його складають знаходять все більше засобів, щоб 

зберігати та розвивати свою цілісність і культуру.  Культурна 

картина світу специфічна і відрізняється у різних народів, що 

зумовлено різними факторами: географією, кліматом, природними 

умовами, історією, соціальним устроєм, віруваннями, традиціями, 

способом життя тощо. 

Становлення міжкультурної компетенції передбачає взаємодію 

культур у декількох напрямках: знайомство з культурою країни, мова 

якої вивчається, вивчення іноземної мови й засвоєння моделі 

поведінки носіїв іншомовної культури [1]. Міжкультурна 

компетентність формується передусім на підставі позитивного 

ставлення до наявності в суспільстві різних етнокультурних груп. З 

метою вироблення позитивного ставлення до міжкультурних 

відмінностей потрібно подолати стан культурної замкнутості, яка є 

причиною негативного сприйняття інших народів.  



Таким чином, виокремлення, отримання й застосування знань з 

теорії міжкультурної комунікації у різноманітних сферах 

життєдіяльності для формування навичок кооперативної взаємодії з 

представниками інших лінгвокультур під час становлення й розвитку 

міжкультурної компетенції визначають прикладний аспект 

професійної міжкультурної взаємодії. 
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