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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МІЖНАРОДНИКІВ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Сніговська О.В. 
ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МІЖНАРОДНИКІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
У статті автор розкриває новий підхід до визначення педагогічних умов формування міжкуль-
турної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин при викладанні іноземної 
мови. У ракурс дослідження потрапили: забезпечення фасилітаційного супроводу мовно-фахової 
підготовки студентів, систематизація та узагальнення їх знань за специфікою міжкультур-
ної комунікації, а також концептуалізація етнокультурної світоглядної настанови майбутніх 
міжнародників  — педагогічні умови, які уналежнюють ефективність розв’язання актуального 
завдання дослідження. Стаття уміщує визначення поняття «міжкультурна компетентність 
майбутніх фахівців з міжнародних відносин». 
Ключові слова: міжкультурна компетентність, майбутні фахівці, напрям підготовки 
«Міжнародні відносини», мовно-фахова підготовка, іноземна мова.
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FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE OF INTERNATIONAL RELATIONS SPECIALISTS 

IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

The author reveals the new approach to the defi ning pedagogical conditions of formation of the 
intercultural competence of future International Relations specialists in teaching foreign language. 
The article includes assurance of facilitation support in students’ language speciality training, 
systematization and generalization of students’ knowledge according to the specifi city of intercultural 
communication as well as conceptualization of ethno-cultural world outlook within future International 
Relations specialists, which are eff ectiveness of pedagogical conditions for solving the relevant task. 
The article determines the concept “intercultural competence of future International Relations specialists”. 
Key words: intercultural competence, future specialists, “International Relations” speciality training, 
professional language training, foreign language.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕЖДУНАРОДНИКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В статье автор раскрывает новый подход в определении педагогических условий формиро-
вания межкультурной компетентности будущих специалистов международных отноше-
ний в процессе преподавания иностранного языка. В  ракурс исследования попали: обеспечение 
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фасилитационного сопровождения профессионально-языковой подготовки студентов, систе-
матизация и обобщение их знаний с учетом специфики межкультурной коммуникации, а также 
концептуализация этнокультурной мировоззренческой установки будущих международни-
ков — педагогические условия, обеспечивающие эффективность решения актуального задания 
исследования. В статье дано определение понятия «межкультурная компетентность будущих 
специалистов международных отношений». 
Ключевые слова: межкультурная компетентность, будущие специалисты, направление подго-
товки «Международные отношения», профессионально-языковая подготовка, иностранный 
язык. 

Інтеграційні процеси в сучасних умо-
вах розвитку глобальної інформаційної, суспіль-
но-політичної, соціально-культурної взаємодії 
означили стрімке зростання міжнародних кон-
тактів між представниками різних етнічних груп, 
накреслили неготовність субкультур до мирного 
співіснування, а також привели до усвідомлення 
того факту, що культурні розбіжності відігра-
ють важливу роль у професійно ділових відноси-
нах, можуть суттєво змінити хід історичних по-
дій. Питання професійної підготовки майбутніх 
фахівців, зокрема з міжнародних відносин, до 
функціонування у полікультурному середовищі 
й створення освітнього простору вишу, що забез-
печує педагогічні умови формування міжкуль-
турної компетентності (далі — МК), застерігаючи 
їх від психологічного відторгнення, культурного, 
політичного і релігійного насильства, конфлікт-
них ситуацій, пов’язаних з націоментальними 
відмінностями, є одним із найважливіших питань 
сучасної освітньої політики України. 

Необхідність підготовки висококваліфікова-
ного конкурентоспроможного фахівця, профе-
сійно налаштованого на міжкультурне спілку-
вання, здатного працювати в умовах культурного 
різноманіття, обумовлює актуальність дослі-
дження, оскільки «формування МК передбачає 
якісні зміни у ставленні студента до світоглядних 
домінант життя і процесу навчання на підставі 
становлення адекватної ціннісної картини світу, 
усвідомлення пріоритетної ролі міжкультурного 
спілкування в полікультурному освітньому про-
сторі» (О. Гончарова, А. Маслова, 2010). 

Д.  Батжес зазначає, що «процес становлення 
компетентного в мовному відношенні члена 
су спільства відбувається завдяки оволодінню 
мовою в певних соціальних ситуаціях, відпо-
відно до традицій і звичаїв, прийнятих у кож-
ному суспільстві» (D.  Buttjes, 1991). Отже, про-
цес вивчення іноземних мов розглядатимемо як 
«інструмент полікультурного розвитку особи-
стості тих, хто навчається, як засіб, що забезпечує 
людині її інтеграцію до нової суспільної ситуації» 
(В. Комарницька, 2009). 

Впровадження етнокультурних, лінгво-
країнознавчих та історико-політичних аспектів на 
заняттях з іноземної мови є необхідною потребою 
сучасного українства, оскільки, усвідомлюючи 

відмінні ознаки різних культур і толерантно до 
них ставлячись, студенти набувають, окрім когні-
тивно-лінгвістичного, ще соціально-культурного 
і суспільно-політичного розвитку в контексті 
формування МК. Отже, всебічне оволодіння іно-
земною мовою сприятиме професійній мобіль-
ності українських фахівців у світі, відповідаючи 
міжнародним вимогам до основних компетенцій 
сучасного працівника. Саме тому викладання іно-
земної мови набуває культурологічного сенсу, бо 
«майбутній фахівець нового типу, який володіє 
іноземною мовою, має здійснювати професійну 
діяльність на міжнародному рівні, пристосову-
ватись до нового засобу спілкування, пізнавати 
іншу культуру та осмислювати власні етнокуль-
турні першоджерела, швидко адаптуючись у полі-
культурному просторі та виявляючи толерантне 
ставлення до чужої мови та культури» (О. Юдіна, 
2009). 

Мета статті — розглянути педагогічні умови, 
які сприятимуть формуванню означеного кон-
структу у межах викладання професійної інозем-
ної мови у вишах, зокрема забезпечення фасилі-
таційного супроводу мовно-фахової підготовки, 
систематизація знань за специфікою міжкуль-
турної комунікації, а також концептуалізація 
етнокультурної світоглядної настанови майбут-
ніх міжнародників. Вирішенню поставленого 
завдання, що уміщує пошуки шляхів формування 
МК при викладанні іноземної мови за профе-
сійним спрямуванням, має допомогти ретельно 
розроблена навчальна програма для студентів 
напряму підготовки «Міжнародні відносини». 

Феномен МК був предметом досліджень 
багатьох науковців, а саме: С.  Александрової, 
І.  Бахова, Т.  Бондар, О.  Воєводи, Л.  Воротняк, 
О.  Гончарової, Ж.  Гориної, О.  Гуренко, Г.  Копил, 
З.  Курлянд, В.  Маслової, І.  Петрової, С.  Радула, 
Д. Чернилевського, Н. Якси та ін. Проблематику 
формування МК фахівців різних напрямів 
у своїх працях досліджували С. Міхєєва (курорт-
ного сервісу); Ю.  Бондаренко, О.  Зеліковська, 
Г.  Чередніченко, О.  Фролова (економічних спе-
ціальностей); Ю.  Бжиська, Дж.  Хофстед (між-
народного бізнесу); І. Грібан (фахівців зі зв’язків 
із громадськістю); С.  Александрова (туризму); 
Т.  Осадча, Н.  Закарія (менеджерів); Т.  Маркова, 
О.  Зеленська, Т.  Шмідт (військових, курсантів, 
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офіцерів); І. Плужнік (гуманітарного профілю) та 
ін. Науковий доробок О. Гончарової, А. Маслової, 
І. Міронової, Т. Осадчої, Т. Попової, В. Тупченко 
набуває принципової значущості відповідно до 
теми нашого дослідження, висвітлюючи способи 
формування МК студентів в аспекті викладання 
іноземної мови. 

МК фахівців розглядається як інструмент 
досягнення успіху міжкультурної синерге-
тики. З-поміж критеріїв ефективності й оволо-
діння принципами міжкультурної комунікації 
ви окремлюються: успішне виконання професій-
них завдань; здатність до конструктивного спіл-
кування, передбачаючи високий рівень знань з 
іноземної мови, історії та світової культури; гар-
монійні соціальні відносини між представниками 
різних культур; відсутність стресових симптомів; 
ідентифікацію з зарубіжним суспільством. МК, 
охоплюючи провідні підсистеми когнітивного, 
емоційного і діяльного аспектів, стає необхід-
ною характеристикою міжнародників, політоло-
гів, дипломатів та інших фахівців соціономічної 
галузі діяльності.

Для ефективної професійної діяльності між-
народник повинен демонструвати обізнаність із 
культурними передумовами сприйняття, інтер-
претації поведінки представників різних тради-
цій; знання факторів ефективності взаємодії під 
час реалізації дослідницької, проектної й освіт-
ньої діяльностей у полікультурних умовах; між-
народних стандартів листування тощо. Він також 
має вирізнятись уміннями і навичками вибудо-
вувати міжособистісні відносини з урахуванням 
культурних особливостей учасників взаємодії; 
вирішувати конфлікти між представниками різ-
них культур; конструювати професійний діалог 
з ними і презентувати результати діяльності на 
міжнародному рівні, зокрема за допомогою тек-
стів іноземною мовою на рівні, що дає можли-
вість брати участь у міжнародних дискусіях з про-
фесійної проблематики.

У контексті аналізу даної проблематики (за 
Л. Воротняк [2]) сформулюємо ознаки МК: вико-
ристання інтегративного підходу до полікультур-
ного збагачення світогляду майбутніх фахівців під 
час викладання іноземної мови; конструювання 
взаємодії на засадах «суб’єкт-суб’єктного» під-
ходу; застосування методики співпраці з кожним 
студентом, звернення до його власного досвіду, 
спільна побудова траєкторії самовдосконалення 
особистості студента; віддзеркалення у спілку-
ванні соціокультурних потреб — діалогу, поліфо-
нічних думок, емпатії, толерантного ставлення до 
інших; забезпечення студента можливістю само-
визначення як представника культури; утвер-
дження на практиці мислеформи від пізнання 
себе до розуміння інших; подолання суперечно-
стей між моделюванням соціокультурної ситуації 
у процесі підготовки студентів та її реальними 

вимогами при здійсненні професійної діяльності 
в умовах полікультурного простору; сприяння 
особистісному і кваліфікаційному зростанню 
майбутніх фахівців. 

Враховуючи вищезазначене, тлумачимо МК 
майбутніх фахівців з міжнародних відносин як 
інтегративний системний конструкт, що відобра-
жає синтез соціокультурних, етнолінгвокуль-
турологічних, культурно-прагматичних знань, 
інтегративних стратегій культурно-поведінкових 
практик і культурного фону в мовному контексті; 
інтерактивних умінь як комунікативних стратегій 
та моделей мовленнєвої поведінки, функціонал 
іншомовного ділового спілкування, уміння само-
презентації та самоіміджування; усвідомлення 
потенціалу соціокультурного дискурсу та кон-
цептуальної значущості етномовної свідомості 
для професійного самовдосконалення; усталену 
суб’єктну позицію щодо поліфонії етнокультурної 
моделі світу; націоментальну та етнокультурну 
конгруентність як настанову на міжкультурну 
синергетику в межах парадигми Діалогу Культур.

Визначаючи педагогічні умови формування 
МК студентів, ми враховували, що становлення 
фахівця як професіонала відбувається у трьох 
основних напрямках. Перший напрямок передба-
чає формування уявлень щодо обраної ним про-
фесійної діяльності, її функцій, змісту, ієрархічної 
побудови, які є соціально визнаними нормами 
виконання професійних завдань. Поряд із профе-
сійно-орієнтованими знаннями, на формування 
яких спрямовується функціональна сторона про-
фесійної підготовки фахівців у вишах (знання 
іноземних мов) принципову значущість в кон-
тексті майбутньої професійної діяльності між-
народників має урахування лінгвокультурологіч-
ного аспекту професійного становлення фахівців, 
оскільки площиною міжкультурної комунікації 
є взаємодія декількох культур, що здійснюється 
шляхом використання арсеналу мовленнєво-лінг-
вістичних засобів. Водночас, разом із підсистемою 
багатовекторного спектру лінгвокультурологіч-
них знань та функціоналοм іншомовного спілку-
вання, до фаховозначущих характеристик між-
народника слід віднести комплекс специфічних 
знань, що відображають здатність до аде кватного 
їх застосування у професійній діяльності згідно з 
професійними посадами і обов’язками. 

Отже, важливо систематизовувати та уза-
гальнювати знання студентів щодо специфіки 
міжкультурної комунікації як процесу спілку-
вання і взаємодії представників різних культур. 
Здатність до міжкультурної комунікації вдоско-
налюється переважно шляхом актуалізації потен-
ціалу етнокультурного і лінгвокраїнознавчого 
матеріалу, що синтезує дані з лінгвістики, культу-
рології, соціології, психології, історії в межах трі-
ади «мова–людина–суспільство» і включає інфор-
мацію про реалії та концепти, відсутні в одній зі 
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складових соціумів, відмінностях у мовній свідо-
мості й мовній поведінці комунікантів. У процесі 
комунікації лінгво- та соціокультурні особли-
вості проявляються в концептуальній сфері на 
вербальному і невербальному рівнях.

Обґрунтовуючи педагогічну умову «забезпе-
чення фасилітаційного супроводу мовно-фахо-
вої підготовки студентів», наголосимо, що на 
сучасному етапі модернізації системи підготовки 
майбутніх фахівців у вишах відбувається пере-
орієнтація концептуальних засад і принципів 
конструювання освітнього середовища, зокрема 
поступово впроваджуються інноваційні під-
ходи і технології побудови взаємодії у підсистемі 
«викладач-студент». Суб’єкт-суб’єктна взаємодія, 
як засадничий принцип оптимального взаємо-
впливу між викладачами / адміністрацією вишу 
та студентами, пов’язаний з посиленням уваги 
науковців до особливостей психолого-педагогіч-
ного (фасилітаційного) супроводу особистісного 
та професійного становлення майбутніх фахівців 
у процесі професійної підготовки. 

У сучасних психолого-педагогічних дослі-
дженнях здійснено фундаментальний аналіз 
феноменології фасилітації та напрямків засто-
сування механізмів фасилітаційного впливу в 
площині взаємодії суб’єктів освітнього простору. 
За довідниковими джерелами фасилітація є спе-
цифічним стилем спілкування, що передбачає 
полегшення взаємодії у процесі спільної діяль-
ності суб’єктів навчально-виховного процесу 
і є формою «ненав’язливої допомоги групі чи 
окремій людині в пошуку способів виявлення 
та розв’язання проблем, налагодженні комуні-
кативної взаємодії між суб’єктами діяльності» 
(С. Гончаренко, 2011).

За І.  Авдєєвою [1], фасилітаційна взаємодія 
викладача-куратора зі студентами є способом 
реалізації соціальної ситуації розвитку таких 
особистісних новоутворень, як суб’єктність, 
здатність до усвідомленого учіння, творчості й 
самоактуалізації. Соціальна ситуація розвитку 
розгортається в комунікативному (навчальному) 
процесі як система трансперсональних взаємодій 
і взаємостосунків, через які учасникам транслю-
ються зовнішні вимоги до їх психіки. У змістов-
ному полі взаємодій і взаємостосунків оформ-
люються і можливі способи відповіді на вимоги 
соціальної ситуації розвитку. 

Основними завданнями едукатора у фасиліта-
ційній взаємодії є: забезпечити сприйняття вимог 
соціальної ситуації розвитку (завдань освітнього 
процесу вишу) як особисто актуальних для сту-
дентів  — учасників взаємодії, тобто створити 
умови для інтеріоризації вимог; активізувати 
створення (прояви) у змістовному полі взаємо-
дії способів зворотного реагування на вимоги 
соціальної ситуації розвитку; зробити ці спо-
соби максимально доступними для сприйняття 

і критичної оцінки учасниками взаємодії; підтри-
мати спроби самостійного використання обра-
них способів реагування (рішення) на виклики 
зовнішнього середовища. Отже, специфіка 
професійної діяльності міжнародників і відпо-
відна їх підготовка до ефективного відтворення 
в контексті формування МК вимагають забезпе-
чення фасилітаційного супроводу мовно-фахової 
підготовки студентів в освітньому середовищі 
вишу. 

З’ясування напрямків фасилітаційного супро-
воду мовно-фахової підготовки майбутніх фахів-
ців-міжнародників вимагає урахування необ-
хідності виховання мовної толерантності носіїв 
національної духовності, шанувальників рідної 
та інших мов. Такий підхід спонукає студентів 
глибше вивчати питання, що стосуються осо-
бливостей світогляду, історії, культури, харак-
теру, менталітету інших народів. Отже, система 
завдань для них спрямовується на розгляд мовної 
картини світу українського народу в контексті 
культур інших народів. 

Результатом ефективної мовно-фахової під-
готовки студентів стає сформованість «мовного 
чуття», мовної індивідуальності, «дар слова» [7], 
тобто мовний, мовленнєвий та інтелектуальний 
компонент мовних здібностей, де невід’ємними 
складовими мовної індивідуальності виступа-
ють мовна свідомість, національний характер, 
національно-культурні традиції, культура мови, 
мислення, почуттів, поведінки особистості. Так 
мовно-фаховий рівень підготовки міжнародни-
ків віддзеркалюється у розвитку логіки мислення, 
коли студент на заняттях з іноземної мови вибу-
довує висловлювання інформативно, ситуативно, 
послідовно, логічно-зв’язано. Робота з автентич-
ними текстами, довідниковою літературою допо-
магає студентам набувати навичок орієнтування 
у великому обсязі інформації, добирати необ-
хідний матеріал, стимулювати їх дослідницьку 
діяльність. Спеціальні вправи сприяють швид-
кому опрацюванню різних комунікативних тех-
нік, усвідомленню принципів адекватного вико-
ристання таких аспектів, як інтонація, швидкість 
мовлення, тембр голосу, міміка тощо. 

Навчальний процес реалізується через кон-
тент-навчання з метою подолання розриву між 
професійною й іншомовною підготовкою студен-
тів, що означає одночасне викладання іноземної 
мови і будь-якого предмета та є інтеграцією цілей 
вивчення предметів за фахом і викладання іно-
земної мови. Програма розробляється з урахуван-
ням пізнавальних інтересів студентів і академіч-
них потреб програми з метою подолання бар’єру 
між вивченням іноземної мови і фахових акаде-
мічних предметів. Основний акцент робиться на 
засвоєнні додаткової інформації через іноземну 
мову, а розвиток мовленнєвих навичок відбува-
ється у процесі набуття цієї інформації. 
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При розробленні педагогічних умов форму-
вання МК майбутніх міжнародників врахову-
валось і те, що концептуалізація національної 
культури як етноментального феномену на гло-
бальному (євроінтеграційному) та локальному 
(освітологічному) рівнях вимагає впровадження 
у практику функціонування сучасних вишів нау-
ково обґрунтованого методичного інструментарію 
для етнокультурологічного супроводу підготовки 
студентів до їх майбутньої професійної діяльності.

Дослідниця О.  Гуренко [5] слушно зауважує, 
що освітній вимір реалізації функціоналу концеп-
ції міжкультурності детермінується забезпечен-
ням умов для формування в особистості світогляд-
ної настанови на конструктивне співробітництво 
через її залучення до світової культури, підготовки 
молоді до ефективної діяльності у поліетнічному 
і полікультурному суспільстві. Метою полікуль-
турної освіти є формування особистості, вільної 
від негативних етнокультурних стереотипів, здат-
ної розуміти та поважати інші культури, жити в 
мирі й злагоді з людьми будь-яких національно-
стей і віросповідань, готової до творчої життєді-
яльності у полікультурному соціумі.

За Д.  Чернілевським [8], професійний кон-
текст компетентності фахівця детермінується не 
тільки його функціональною готовністю до вико-
нання професійних завдань, а й особистісною 
готовністю до діяльності, що базується на  знан-
нях, досвіді, цінностях, які освоєні у навчанні. 
Вона проявляється як інтегративна якість осо-
бистості, пов’язана з об’єднанням професійних 
знань, умінь і способів діяльності, ціннісних 
відносин. У  цій структурі саме ціннісні відно-
сини, професійно-ціннісні орієнтації, мотиви 
діяльності фахівця впливають на ціннісну свідо-
мість студентів, розвивають, коригують їх духо-
вно-моральні уявлення. А  відтак, осучаснення 
си стеми професійної підготовки фахівців у вишах 
пов’язується з тим, що саме концептуалізація 
системи настанов, відносин, принципів, уявлень, 
поглядів, переконань майбутніх працівників у 
процесі їх професійної підготовки забезпечує 
об’єктивний результат набуття компетентності та 
особистісного самовизначення.

Отже, різноманіття художніх форм і жан-
рів дозволяє в цікавій і доступній для студентів 
формі розкрити нормативно-ціннісні відносини 

людини і суспільства, людини і природи, людини 
і людини, формуючи їх етнокультурний світогляд 
в освітньому середовищі вишу. Розширення етно-
культурного світосприйняття шляхом актуалі-
зації значеннєво-сенсового наповнення системи 
культурологічних знань націоментальним та 
етносвітоглядним змістом у контексті майбутньої 
професійної діяльності у полікультурному про-
сторі поступово стає визначальним вектором під-
готовки майбутніх фахівців в межах парадигми 
Діалогу Культур.

Кожна культурна традиція створює власну 
настанову, яка визначає процес сприйняття куль-
турних феноменів, коло певних привілейова-
них образів, апріорі значущих для цієї культури. 
У кожному суспільстві наявний власний механізм 
засвоєння культурного коду, тому усвідомлення 
студентами гармонії співіснування культур, етно-
сів, націй, народів, розвиток націоментальної та 
етнокультурної конгруентності, етнічної толе-
рантності та етноемпатії вбачаються важливими 
для формування МК і виявляються у зміні цінніс-
них настанов і орієнтацій студентів як суб’єктів 
професійної діяльності відповідно до суб’єктів 
міжкультурної взаємодії, забезпеченні їх статусу 
як суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Таким чином, екстраполяція наукових узагаль-
нень, що стосуються розробки концептуальних 
засад мовно-фахової та етнолінгвокультурологіч-
ної підготовки студентів на предмет дослідження, 
дає можливість визначити такі педагогічні умови: 
систематизація та узагальнення знань студен-
тів щодо специфіки міжкультурної комуніка-
ції; забезпечення фасилітаційного супроводу 
їх мовно-фахової підготовки; концептуалізація 
етнокультурної світоглядної настанови майбут-
ніх фахівців з міжнародних відносин, що умож-
ливлюються доведенням позитивного впливу на 
рівень сформованості МК.

Проведене дослідження не вичерпує всіх про-
блем, пов’язаних з формуванням досліджуваного 
конструкту. З подальшим розвитком галузі між-
народних відносин в аспекті Діалогу Культур, 
а отже потребою нового часу у підготовці ком-
петентних представників соціономічної галузі є 
перспективним розширення спектру порівняння 
способів формування МК міжнародників у зару-
біжних країнах.
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