
160

Василенко І.О., ст. викладач
кафедри іноземних мов факультету маркетингу

ВАЖЛИВІСТЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Сучасний світ охоплений процесом глобалізації, розвитком нових інформаційних технологій,
розширенням ділових контактів, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів до професій-
ної підготовки майбутніх фахівців. Серед численних викликів перед педагогами вищої школи
стає завдання сформувати іншомовні навички особистості для подальшого використання в май-
бутній професійній діяльності. Давно пройшли ті часи, коли готовність до спілкування інозем-
ною мовою була притаманна тільки фахівцям з філологічною підготовкою. Сьогодення вимагає
інших стандартів професіоналізму фахівців у будь-якій сфері трудової діяльності, оскільки дуже
часто успішність ділової співпраці із зарубіжними партнерами залежить від рівня готовності та
здатності до ділового іншомовного спілкування. При цьому, окрім системної мовної підготовки,
студенти повинні володіти культурологічними знаннями стосовно національного менталітету
країни, мову якої вони вивчають, враховувати розбіжності ділових культур при прийнятті фахо-
вих рішень. Такий підхід до вивчення іноземної мови дає можливість значно підвищити ефекти-
вність комунікації, уникнути непередбачуваних проблемних ситуацій завдяки володінню фахів-
цями іншомовною комунікативною компетентністю.

Враховуючи сучасні вимоги до рівня володіння іноземними мовами, можна сформулювати
завдання, яке постає перед викладачами іноземної мови у вищій школі, а саме – сформувати мо-
вну особистість, адаптовану до реалій іншої культури. Отже, мова йде про необхідність форму-
вання міжкультурної компетенції, яка є запорукою адекватного сприйняття іншомовних реалій.
Серед численних підходів до формування міжкультурної компетенції доречно виокремити когні-
тивно-комунікативний підхід, спрямований на моделювання процесу навчання як реального ін-
шомовного спілкування. Йдеться про моделювання системи мовних засобів, засвоєння яких за-
безпечило б правильне сприйняття та розуміння людиною дійсності, дало б можливість
використати накопичені знання завдяки стимулюванню мовленнєвої та розумової діяльності сту-
дентів. У процесі мовленнєвої діяльності перед студентами треба ставити різноманітні мовні за-
вдання, наприклад, підтвердити чи спростувати якусь інформацію, погодитись чи заперечити,
вирішити проблемну ситуацію, здійснити вибір одного з кількох рішень тощо. Для вирішення
таких завдань студентам слід обміркувати, як оформити фразу, які лексичні одиниці та грамати-
чні конструкції дібрати. Тобто відбувається усвідомлене вживання іншомовних лінгвістичних
структур із можливістю виокремити та виправити мовленнєві помилки з допомогою викладача.
Для прискорення процесу соціалізації студентів, надання йому природного характеру доречним є
використання автентичних навчальних матеріалів. При цьому функціонування іноземної мови на
занятті не тільки як предмету навчання, але й засобу передачі інформації значно підвищить роль
комунікативного аспекту та змінить ставлення до дисципліни, що вивчається. Такий підхід дасть
можливість поступово опанувати загальновживану та термінологічну лексику спеціальності не
нижче рівня незалежного користувача В2 за загальноєвропейською шкалою рівнів володіння іно-
земними мовами, зменшить мовну напругу та дозволить виконувати поточні завдання (дискусії,
презентації, підготовка публікацій) на належному рівні.

Безумовно, вміння пристосовуватись до умов сучасного ринку праці, бути готовим перемага-
ти в конкурентній боротьбі вимагає від майбутніх фахівців відмінної професійної підготовки та
відповідних особистісних рис характеру, які набуваються під час навчання у вищій школі. При
цьому незмінною складовою професіоналізму залишається досконале знання іноземної мови як
запоруки їхньої конкурентної переваги та життєвого успіху.
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