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Анотація. У статті розкривається поняття міжкультурної комунікативної 

компетенції (у порівнянні з комунікативною і соціокультурною компетенціями), називаються 

компоненти її структури. Визначається зміст навчання міжкультурного спілкування у 

говорінні студентів економічного ВНЗ. 
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Abstract. The article discusses the concept of cross-cultural communicative competence (in 

comparison with communicative and sociocultural competencies) and defines its structure. The content 

of speaking ability teaching of the students of the economic university is determined.  

Key words: сross-cultural communicative competence, foreign language communicative 

competence, business communication, content of teaching, behavior patterns, standards. 
 

Міжкультурна комунікація, або діалог культур, під яким у загальному плані 

розуміють процес двосторонньої взаємодії представників різних культур, може 

здійснюватись у різних сферах спілкування: дипломатична діяльність, торгівля і 

бізнес, професійні контакти, міжнародні обміни, навчання за кордоном, туризм, 

міграція, воєнні дії тощо. Метою і бажаним результатом будь-якого акту 

спілкування є досягнення взаєморозуміння. На міжкультурному рівні це означає 

розуміння позиції представника іншого лінгвосоціуму і повагу до неї. 

Умовою досягнення взаєморозуміння (і його основою) виступає, на думку 

Ю. Пассова, культурний рівень комунікантів. Нема культури — нема 

порозуміння, а є конфлікт як його антипод [7, с. 38‒44]. Ця теза пояснює, чому на 

сучасному етапі розвитку суспільства відбувається перенесення акцентів у 

викладанні іноземних мов (ІМ) з формування мовленнєвих навичок і умінь на 

формування соціокультурної, міжкультурної компетенцій, а процес навчання ІМ у 

школі і виші будується як процес пізнання учнями іншої культури. У методиці 

розроблена так звана «культуросообразна модель іншомовної освіти» 

(Ю. Пассов), або модель інтегрованого навчання іноземних мов і культур 

(С. Ніколаєва), адже мова, безперечно, є органічною частиною культури і навпаки 

[1; 4; 7; 8]. 

http://www.france-allemagne.fr/Traite-de-l-Elysee-22-janvier-1963.html
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Якщо питання необхідності соціокультурного, міжкультурного або крос-

культурного підходів у навчанні ІМ більше не викликає дискусій у колі 

методистів, то питання термінологічного характеру, питання структури 

соціокультурної або міжкультурної компетенцій залишаються спірними і не до 

кінця висвітленими. 

Метою цієї наукової розвідки є дослідження складників міжкультурної 

комунікативної компетенції (далі МКК) економіста-міжнародника і визначення 

компонентів змісту навчання усного мовлення у процесі формування МКК 

німецькою мовою.  

Аналіз науково-методичної літератури [2; 3; 4; 5; 6] дозволяє зробити 

висновки про те, що, по-перше, поняття «іншомовна комунікативна компетенція» 

(ІКК) та «міжкультурна комунікативна компетенція» (МКК) не є тотожними. По-

друге, слід відрізняти поняття МКК від поняття (лінгво)соціокультурної 

компетенції (СКК).  

З метою з’ясування сутності МКК розглянемо більш детально вказані типи і 

види компетенцій.  

Як відомо, стратегічною метою викладання ІМ у вишах є формування у 

майбутніх спеціалістів професійно орієнтованої іншомовної комунікативної 

компетенції. Іншомовна КК складається з таких видів компетенцій: мовна 

[професійна] компетенція, мовленнєва [професійна] компетенція, 

(лінгво)соціокультурна компетенція і навчально-стратегічна компетенція 

[6, с. 248]. Отже, іншомовна комунікативна компетенція — це сукупність 

знань, умінь і навичок, які формуються у процесі оволодіння ІМ, а також 

здатність користуватися ІМ як засобом спілкування під час взаємодії з носіями 

мови.  

Під соціокультурною компетенцією розуміють знання правил і норм 

мовленнєвої і немовленнєвої поведінки носіїв мови, традицій, історії, культури та 

соціальної системи країни, мова якої вивчається (С. Ніколаєва). Іншими словами, 

соціокультурна компетенція включає в себе як культурно-країнознавчий аспект 

(знання світової культури, країнознавчі знання країни, мова якої вивчається), так і 

лінгвокраїнознавчий або соціолінгвістичний аспект (знання про стиль і умови 

повсякденного життя, особливості побуту, міжособистісні стосунки, суспільні 

цінності, а також знання норм користування мовою в різноманітних ситуаціях і 

володіння ситуативними варіантами реалізації одного і того ж комунікативного 

наміру) [6, с. 248]. 

Дослідники СКК наголошують, що основу її формування складають не 

знання країнознавства як фахової дисципліни, а так звані фонові знання 

(background knowledge; фонова культурно-країнознавча інформація у термінології 

Л. Голованчук і Н. Скляренко), які здебільшого реалізуються через лексичні 

одиниці з національно-культурним компонентом (безеквівалентна лексика, реалії) 

і передбачають, насамперед, знання загальноприйнятих у певній мовній громаді 

норм етикету, або комунікативних моделей поведінки, як вербальних, так і 

невербальних, оскільки саме поведінка є основним проявом масової культури 

[5, с.10; 6].  
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На відміну від СКК міжкультурна комунікативна компетенція включає не 

лише знання реалій і норм спілкування іншої лінгвокультурної спільноти, але й 

знання аналогічних комунікативних моделей поведінки, прийнятих у власній 

культурі, а саме головне — знання про психологічні особливості міжкультурного 

спілкування і уміння послуговуватися цими знаннями задля успішної реалізації 

комунікативного акту з представниками нерідної культури.  

Психологічний компонент охоплює знання процесів атрибуції, тобто 

приписування різних значень одним і тим же фактам, подіям, явищам; знання 

природи і функції різних видів стереотипів, особливо національно-етнічних; 

знання механізмів регулювання власних емоцій; знання формування емпатії, 

тобто толерантного, відкритого, неупередженого ставлення до проявів 

іншомовної культури, готовності сприймати «іншого» як рівноправного [6, c. 252‒

254].  

До умінь міжкультурного спілкування Л. Голованчук, наприклад, відносить 

крім мовленнєвих умінь ще й посередницькі вміння медіатора культур (мовної 

особистості, яка вивчає мову як іноземну); етнографічні уміння — виділяти 

культурний компонент; уміння керувати власними емоціями; уміння двоякого 

бачення однієї і тієї ж ситуації (з позиції своєї і чужої культури) [6, с. 255].  

Інші фахівці з міжкультурної комунікації, зокрема В. Манакін, Ф. Бацевич, 

вважають вслід за Г. Грайсом, що сутність МКК полягає в умінні користуватися 

максимами, принципами культурного, і отже, успішного спілкування: а) принцип 

якості (кажи правду), б) принцип кількості (не кажи багато), в) принцип 

доречності (говори по суті), г) принцип способу (говори ясно), д) принцип 

ввічливості, який ґрунтується на таких правилах: не нав’язуй свою думку; дай 

співрозмовнику можливість вибору; будь доброзичливим [1; 4].  

Через наявність психологічного компоненту, який має особистий зміст, МКК 

не може бути повністю включена до структури іншомовної КК. З іншого боку, 

деякі компоненти ІКК, наприклад, мовна (лінгвістична) компетенція, не мають 

міжкультурного виміру.  

Таким чином, під міжкультурною комунікативною компетенцією ми 

розуміємо окремий, не підпорядкований ІКК тип компетенції і трактуємо її, вслід 

за С. Ніколаєвою, як «сукупність здібностей, умінь, знань, установок і якостей 

особистості, які дозволяють їй успішно й адекватно спілкуватися іноземною 

мовою в ситуаціях міжкультурного спілкування різних типів і видів з 

урахуванням основних зовнішніх соціокультурних і внутрішніх ситуативних 

факторів» [6, с. 30].  

Виходячи з цих теоретичних положень, спробуємо визначити структуру 

МКК майбутнього спеціаліста з міжнародної економіки. При цьому вважаємо 

за необхідне врахувати один важливий фактор, а саме: фактор ділового характеру 

міжкультурної комунікації у сфері бізнесу. Працюючи у міжнародних компаніях, 

на спільних підприємствах, наші випускники вступають, перш за все, у ділові 

відносини з партнерами, колегами, керівниками, підлеглими, які можуть 

представляти різні національності і культури. Міжкультурна комунікація 

відбувається в цій сфері на тлі ділової комунікації. Метою ділової комунікації, на 
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відміну від особистісного спілкування, є не лише обмін інформацією і 

враженнями, але, насамперед, вирішення спільних справ, створення певного 

продукту. Як зазначає Т. Колбіна, поняття «взаємодія» є ключовим для 

економічної сфери. Партнери по спілкуванню мають високий рівень готовності до 

досягнення взаєморозуміння, вони прагнуть співпрацювати і досягти як спільних, 

так і індивідуальних результатів [3].  

Ділова міжкультурна комунікація здійснюється за загальними законами 

спілкування, тому установка партнерів на взаємодію і взаєморозуміння, 

сприймання один одного як значущих особистостей позитивно впливають на 

перебіг акту спілкування. Проте, потенційні комунікативні невдачі все ж можуть 

виникнути і не лише через розбіжності у національних моделях поведінки 

(«культурних стандартах» у термінології А. Томаса і М. Гавриша) чи 

індивідуальні якості партнерів, але й через брак знань характерних особливостей 

рідної та іноземної ділової культури [2].  

У зв’язку з цим ми погоджуємось з точкою зору Т. Колбіної, яка пропонує 

додатково включити до складників МКК економістів: а) знання національної 

ділової культури (стиль управління, ведення переговорів, ставлення до влади і 

т.ін.); б) знання провідних світових бізнес-культур; в) знання ієрархії в системі 

цінностей різних ділових культур; г) знання методів управління бізнесом на 

перетині культур; д) знання можливих причин виникнення міжкультурних 

конфліктів на підприємствах, де працюють робітники різних національностей, і 

шляхів їх попередження і нейтралізації. Майбутні спеціалісти повинні 

усвідомлювати вплив національної культури на корпоративну і набути вмінь 

спостереження, аналізу, порівняння, оцінювання ділової культури потенційного 

іноземного партнера [3]. Зрозуміло, паралельно потрібно розвивати всі загальні 

уміння та психологічну готовність особистості до ведення міжкультурної 

комунікації, про що йшлося вище. 

На основі визначеної структури МКК спеціалістів з міжнародної економіки 

пропонуємо включити до змісту навчання міжкультурного спілкування, зокрема 

у говорінні, такі компоненти: 

1. Предметний компонент:  

• Сфери спілкування: професійно-виробнича; освітня (шлях до професії, 

етапи навчання); публічна (суспільні, культурні явища); приватна (особистісна, 

побутова); 

• Теми спілкування як професійного, економічного характеру, так і загальні; 

• Ситуації міжкультурного спілкування для економістів-міжнародників. 

2. Лінгвістичний компонент: 

• Мовний матеріал (фонетика — особливо наголос, інтонація, паузи; 

граматика з культурним компонентом значення, зі стилістичним забарвленням; 

загальновживана, розмовна і професійно-орієнтована лексика, а також лексичні 

одиниці з національно-культурним компонентом / реалії); 

• Загальновживаний і професійно-орієнтований мовленнєвий матеріал 

(наприклад, усталені словесні формули, кліше для встановлення контакту, 

привітання, прощання, висловлювання власної думки, оцінки, (не)згоди, 
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заперечення, вибачення, подяки, прохання, наказу, побажання, сумніву, 

(не)задоволення, співчуття, пропозиції, підтримання розмови, структурування 

доповіді, супроводу презентації, коментування графіків, модерації, дискусії 

тощо); 

• Культурно-забарвлені автентичні тексти-зразки діалогічного і 

монологічного мовлення, а також інформативні тексти про правила і норми 

поведінки, прийняті в іноземній і рідній ділових культурах. (Наприклад, для 

Німеччини це відомі книжки з серії Business-Knigge). 

3. Психологічний (процесуальний) компонент:  

• Знання про психологічні особливості міжкультурного спілкування, 

сприймання чужого/незвичного; 

• Знання культурно-психологічних особливостей нації, мову якої вивчають (у 

нашому випадку — німців), її цінностей та базових концептів у порівнянні зі 

своєю нацією; 

• Знання етикетних норм немовленнєвої поведінки, а також невербальних 

засобів спілкування у німецькомовному соціумі (жести, міміка, поза, погляд, 

манера триматися, а також одяг, соціальний простір, відстань, запахи та ін.);  

• Знання характерних рис комунікативної поведінки німців та етикетних 

мовленнєвих формул спілкування у різних ситуаціях;  

• Уміння міжкультурного спілкування в приватній, освітній, публічній 

сферах комунікації;  

• Уміння міжкультурного спілкування у сфері професійної, виробничої 

діяльності.  

Уміння міжкультурного спілкування безпосередньо пов’язані з ситуаціями 

спілкування, які можуть виникнути на практиці у спеціалістів зі сфери економіки 

та бізнесу. До таких ситуацій, на нашу думку, можна віднести наступні:  

• Прийом (співбесіда) на роботу у міжнародну компанію/фірму; 

• Робота у міжнародній/німецькій компанії в Україні або за кордоном; 

• Робота на спільному українсько-німецькому підприємстві; 

• Робота у міжнародних організаціях; 

• Організація офіційних зустрічей, ведення переговорів з бізнес-партнерами; 

• Супровід іноземних делегацій в Україні; 

• Участь у міжнародних торгових виставках; 

• Участь у міжнародних форумах, конференціях, семінарах; 

• Участь у програмах обміну досвідом за кордоном;  

• Курси/семінари підвищення кваліфікації з носіями мови; 

• Участь у міжнародних літніх школах (як учасник або як модератор/ 

експерт); 

• Стажування/навчання за кордоном; 

• Ситуації неофіційного спілкування.  

Відповідно до цих ситуацій міжкультурного спілкування на заняттях з 

іноземної мови в економічному ВНЗ необхідно формувати дві групи умінь усного 

мовлення. Умовно їх можна позначити як: а) загальнокультурні уміння, 

б) професійно орієнтовані уміння.  
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До першої групи умінь належать, наприклад, такі уміння, як:  

- запит інформації щодо відправки/прибуття літака/потяга; проходження 

митниці/паспортного контролю; обміну валюти; медичного страхування і 

обслуговування; телефонного зв’язку; 

- мовленнєвий етикет поселення і проживання у готелі; 

- етикет знайомства, представлення, обміну візитками, прощання; 

- етикет мовленнєвої поведінки під час прийому їжі/офіційних обідів; 

- запит інформації щодо орієнтації у місті (розпитування, як дійти до 

потрібної установи); 

- прохання про надання допомоги у разі необхідності (наприклад, зупинка 

ліфта у готелі) і здійснення комунікативної допомоги іншим; 

- спілкування під час екскурсій: розпитування, обмін враженнями; 

- обговорення погоди, хобі, захоплень, спільного маршруту; 

- висловлення пропозицій щодо проведення вільного часу; 

- обговорення/порівняння звичаїв і традицій у різних культурах; 

- ведення телефонних розмов; 

- запит інформації про товар під час здійснення покупок у магазині. 

До другої групи умінь усного мовлення належать: 

- розповідь про себе, свій освітній і кар’єрний шлях і плани на майбутнє; 

- опис свого місця роботи і професійних обов’язків;  

- презентація свого підприємства на переговорах, виставках (повідомлення 

даних про галузь, у якій працює підприємство, його тип, специфіку, цілі, розміри, 

кількість працівників, правову форму, послуги/товари, що виробляє, коло 

клієнтів, організацію виробничого процесу, інноваційні заходи і т.ін.); 

- опис статистичних даних у діаграмах, графіках, схемах (їх аналіз, 

порівняння і оцінка);  

- повідомлення/доповідь на професійну тематику (чітке структурування: 

початок, основна частина, завершення, висновки); 

- обговорення/дискусія певної проблеми (обґрунтування своєї позиції, 

аргументація, згода, сумнів, ввічливе заперечення, категоричне заперечення, 

доповнення, диференціація, уточнення, підкреслення/наголошування, внесення 

поправок, переривання співрозмовника, захист під час переривання вашого 

виступу, перехід до нового питання, висловлювання (не)задоволення від 

результатів дискусії, підведення підсумків;  

- висування/генерування ідей/пропозицій щодо рішення проблеми; 

- прийняття рішення;  

- модерування/керування розмовою (вступне слово, надання слова іншим 

учасникам, розподіл часу і дотримання часового регламенту, структурування 

висловлених думок, їх узагальнення, підбиття підсумків і повідомлення 

результатів, завершення розмови); 

- надання доручень; 

- звітування про виконання доручень; 

- ведення контактних розмов біля виставкового стенду та їх оцінка; 

- домовленість про зустріч/співпрацю з новим партнером; 
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- інтерв’ю з представником фірми; 

- етикет мовленнєвої поведінки в ситуаціях офіційних прийомів; 

- етикет мовленнєвої поведінки з колегами під час перерв у роботі (кава-

брейк, обід); 

- ведення Small Talks з колегами, партнерами; 

- ведення ділових переговорів. 

Нема сумніву, що зазначені уміння можливо і доцільно формувати саме 

шляхом моделювання відповідних комунікативних ситуацій, що передбачають 

взаємодію на міжкультурному рівні. І саме ситуація міжкультурного спілкування 

(МКС), а не окреме уміння або мовленнєва формула повинна бути одиницею 

навчання у формуванні МКК. Вона дозволяє викладачу задіяти всі об’єктивні і 

суб’єктивні фактори міжкультурної комунікації, а головне, змоделювати 

психологічні особливості міжкультурного спілкування.  

Вважаємо, що створення ситуацій МКС на практичних заняттях з іноземної 

мови може відбуватись двома способами: а) за допомогою текстів для читання/ 

аудіювання або відеофрагментів, які демонструють непорозуміння або навіть 

конфлікт комунікантів у ситуації МКС і спонукають студентів до роздумів та 

аналізу ймовірних помилок у (не)мовленнєвій поведінці партнерів; б) за 

допомогою виконання студентами нескладних психологічних тестів/завдань, які 

ведуть їх до «відкриття» явища. Приклади таких завдань знаходимо в авторів 

підручників Wirtschaftskommunikation Deutsch [9], Gesprächstraining Deutsch für 

den Beruf [10].  

Наприклад, щоб з’ясувати форми поведінки і манери звертання на робочому 

місці у німецькій фірмі, студенти мають спочатку відповісти на запитання анкети 

німецької газети Handelsblatt, спираючись на свій особистий досвід і власну 

позицію. Потім студенти отримують дані анкетування, проведеного серед німців, 

і порівнюють їх зі своїми відповідями, шукають розбіжності, аналізують причини 

і роблять висновки. Найбільш цікаві або суперечливі питання, які передбачають 

мовленнєву реакцію співрозмовника з використанням певних кліше, можна 

використати як стимул для рольової гри.  

Отже, на відміну від іншомовної комунікативної і соціокультурної 

компетенцій до складу міжкультурної комунікативної компетенції майбутніх 

економістів-міжнародників включають психологічні знання і вміння та культурні 

стандарти — моделі (не)мовленнєвої поведінки, прийняті в іноземній та 

національній масовій і діловій культурах. У зв’язку з цим головними 

компонентами змісту навчання іншомовного говоріння є психологічний 

компонент, загальнокультурні і професійно орієнтовані вміння та ситуації 

міжкультурного усного спілкування. У подальших розвідках необхідно 

звернутись до розробки кейсів, що містять ситуації міжкультурних непорозумінь, 

з метою їх розв’язання студентами і формування в них усномовленнєвих умінь.  
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ЕТАПИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ» 
 
Анотація. Міжкультурний діалог визначається в статті як один з пріоритетних 

чинників сучасного розвитку людської цивілізації і таким чином обґрунтовується доцільність 

включення до освітніх програм підготовки магістрів дисципліни «Міжкультурна комунікація». 

Виходячи з потреб ринку праці, автор доводить необхідність практичної зорієнтованості 

навчального процесу з зазначеної дисципліни та пропонує чотирьохетапну схему її викладання 

для досягнення головної мети — формування міжкультурної компетенції студентів.  

Ключові слова: міжкультурна комунікація, міжкультурна компетенція, культурний 

стандарт, культурний вимір, культурне розмаїття, вербальна і невербальна комунікація, 

стандарт вищої освіти.  

Abstract. In this article, the intercultural dialog is recognized as one of the most important 

drivers of the development of human civilization. Therefore, it is appropriate to include it into 


