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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

ЗДІБНОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена розгляду певних трансформацій у галузі навчання 

англійської мови, яка набуває ролі засобу міжкультурного спілкування, що 

зумовлює необхідність постійного вдосконалення методів навчання і 

формування комунікативної компетенції. 
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взаємодія, інноваційні інтерактивні методи. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Статья посвящена рассмотрению определенных трансформаций в 

области обучения английскому языку, который приобретает роль средства 

межкультурного общения, обусловливает необходимость постоянного 

совершенствования методов обучения и формирования коммуникативной 

компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативность, компетенции, межкультурное 

взаимодействие, инновационные интерактивные методы. 

FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE FOR 

INTERCULTURAL INTERACTION UNDER STUDY OF THE 

ENGLISH LANGUAGE 

The article is devoted to the consideration of certain transformations in the 

field of English teaching, which acquires the role of a means of intercultural 



communication, necessitates the constant improvement of teaching methods and 

the formation of communicative competence. 

Вступ. Сучасний стан міжнародних зв’язків України у різноманітних 

сферах життєдіяльності, вихід її в європейський та світовий простір, нові 

політичні, соціально-економічні та культурні реалії потребують певних 

трансформацій у галузі навчання іноземних мов, статус яких у нашій країні 

має тенденцію до постійного зростання. Як відомо, іноземна мова постійно 

набуває ролі засобу міжкультурного спілкування. Тому це зумовлює 

необхідність постійного вдосконалення методів навчання іноземної мови.   

У проекті Державного стандарту зазначено, що вся система шкільної 

освіти у галузі іноземних мов має формувати в учнів уміння іншомовного 

спілкування, що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової 

спільноти. Основна мета навчання іноземної мови в школі полягає у 

формуванні комунікативної компетенції здатності і готовності здійснювати 

іншомовне міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на 

діалог культур через посилення культурознавчого аспекту в змісті 

навчання мовам та залучення учнів до культури країни, мову якої вони 

вивчають. Для того, щоб учні змогли продемонструвати перелічені вміння, 

вчитель повинен спробувати вийти за межі шаблону у побудові методичної 

структури заняття. Використання, а тим більше створення нестандартних 

форм уроку з вживанням інноваційних інтерактивних методів для 

формування комунікативної компетенції здібності міжкультурної взаємодії 

при вивчанні англійської мови є виявом творчості як викладача, так і учнів. 

Отже, звернення до міжкультурної комунікації як домінантної реалії 

сучасного світу є актуальною проблемою сьогодення і потребує з’ясування 

низки питань, пов’язаних із загальнотеоретичними аспектами, а саме через 

розкриття змісту міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур. У 

цьому полягає актуальність досліджування. 



Постановка проблеми. Останніми роками все частіше піднімається 

питання про використання нових інформаційних технологій в школі для 

формування комунікативної компетенції здібності міжкультурної взаємодії 

при вивчанні англійської мови. Це не лише нові технічні засоби, але і нові 

форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною 

метою вивчення англійської мови є формування і розвиток комунікативної 

культури школярів, навчання інтегративному практичному опануванню 

англійської мови. Основними підходами до навчання англійської мови є 

особистісно-орієнтований, діяльнісний та комунікативно-когнітивний, в 

центрі уваги яких є особистість дитини, врахування її особливостей, 

можливостей та здібностей. Вони реалізуються на основі диференціації та 

індивідуалізації навчання, використання нових інформаційних технологій, 

дотримання принципів продуктивності навчання, автономії учня, 

наступності, орієнтації на мовленнєвий розвиток, навчання у 

«співробітництві» та методом «проектів», а також через введення профілів. 

Англійська мова як предмет характеризується: 

- міжпредметним характером (зміст мовлення англійської мови може 

містити інформацію з різних галузей знань, наприклад, літератури, 

мистецтва. історії, географії, математики та інших); 

- багатофункціональністю (може виступати як ціль навчання і як засіб 

отримання інформації в різноманітних галузях знань). 

Основою комунікативної компетенції є комунікативні вміння, 

сформовані на основі мовних знань і навичок, а також соціокультурні 

знання. навички і вміння. Учні повинні вміти продемонструвати: 

- здатність ефективно використовувати англійську мову як для 

спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і заради здобуття і 

поглиблення знань упродовж життя; 



- володіння мовленнєвими уміннями (аудіюванням, говорінням, 

читанням, письмом) на загальному базовому рівні; 

- знання основних синтаксичних, семантичних, граматичних та 

фонетичних закономірностей англійської мови; 

- здатність орієнтуватися у соціокультурних аспектах країни, мова 

якої вивчається, використовувати вміння, набуті під час навчання, 

відповідно до комунікативної ситуації; 

- здатність використовувати навчальний досвід, набутий у середній 

школі для подальшої самостійної роботи з метою самовдосконалення; 

- здатність використовувати аутентичний англомовний матеріал з 

метою самоосвіти.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Науковий інтерес 

вітчизняних (Ф.Бацевич, Л.Мацько, О.Селіванова, Н.Бідюк та ін.) і 

зарубіжних учених (І.Абакумова, А.Асмолов, В.Біблер, В.Золотухін, 

І.Стернін, Г.Олпорт, С.Хеллер, О.Вандберг та ін.) становлять питання 

філософії й психології міжкультурного спілкування та взаєморозуміння, 

механізми формування толерантної особистості. Серед педагогічних 

аспектів міжкультурної комунікації більше досліджені проблеми діалогу 

культур у процесі навчання англійської мови (Є. Верещагін, В. 

Костомаров, С. Тер-Мінасова, Г. Томахін, В. Фурманова, І. Халеєва та ін.). 

У контексті дослідження та на основі концептуальних ідей науковців (Б. 

Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Фурманова та ін.) 

виникає потреба у виділенні таких ключових тверджень міжкультурної 

комунікації: - міжкультурна комунікація - це взаємодія культур, що 

здійснюється в певному просторі і часі, де феномен культури 

розглядається як родове поняття, культурні контакти набувають різних 

форм, які знаходять своє вираження в дотикові, взаємовідношенні, синтезі, 

доповнюваності й діалогові; міжкультурна комунікація – це взаємодія 



культур, за якої вони вступають у діалог, відбувається їх актуалізація, 

внаслідок чого виявляється загальнолюдське і специфічне кожної культури 

як системи; - міжкультурна комунікація – це взаємодія культур, що 

отримує свою екстеріоризацію через мову і вербальний зміст, які 

створюють специфічну картину світу [5,17]. 

Комунікація в міжкультурному контексті визначається як взаємодія 

індивідів, які є носіями різних культур, кожен з яких має свою мову, типи 

поведінки, ціннісні установки, звичаї і традиції. У цій взаємодії поведінка 

індивіда зумовлена його приналежністю до певної соціокультурної мовної 

спільноти. Міжкультурна комунікація ґрунтується на процесі символічної 

взаємодії яких можна розпізнати; сприйняття і ставлення до цих 

розбіжностей впливають на вид, форму і результат контакту [3,67]. На 

думку Садохіна О., головне місце в процесах глобалізації займає здатність 

адекватного освоєння культурних цінностей інших народів, оскільки 

глибина і ефективність цієї взаємодії визначає взаємну зацікавленість 

партнерів один в одному, можливість задоволення ними своїх потреб та 

запитів, ступінь їх готовності брати участь в діалозі культур [4,251]. Для 

досягнення взаєморозуміння між представниками різних культур 

необхідна певна сукупність знань, навичок та вмінь, спільних для всіх 

комунікантів, яка в теорії міжкультурної комунікації отримала назву 

«міжкультурної компетентності».  

Термін «міжкультурна компетентність» з’явився у ході вивчення 

особливостей міжкультурної комунікації та виведення її в окрему наукову 

галузь. Російський дослідник розуміє міжкультурну компетентність як 

сукупність соціокультурних та лінгвістичних знань, комунікативних вмінь 

та навичок, за допомогою яких будь який суб’єкт культури може успішно 

спілкуватися з носіями інших культур на усіх рівнях міжкультурної 

взаємодії [3, 43]. На його думку, поняття «міжкультурна компетентність» 

перш за все пов’язане з об’ємом і якістю інформації про уявлення і 



цінності іншої культури. Окрім того, у своїх дослідженнях А. Садохін 

зазначає, що володіння міжкультурною компетентністю дозволяє в процесі 

міжкультурної комунікації адекватно оцінювати ситуацію, ефективно 

використовувати вербальні і невербальні засоби, втілювати у практику 

комунікативні наміри і перевіряти результати комунікації за допомогою 

зворотнього зв’язку. Досліджуючи психологічні особливості 

міжкультурної компетентності, М.Авдєєва трактує її провідну 

інтегративну складову професійної діяльності, яка проявляється в 

міжкультурній сенситивності, комунікативній технологічності, здатності 

до самоконтролю. В.Фурманова вважає, що міжкультурна комунікація 

передбачає сукупність фонових знань і здібність до їх адекватного 

застосування в умовах певного культурного контексту на основі 

порівняння двох і більше культур [5, с.44]. 

У плані лінгводидактичних підходів до навчання під інтегративним 

характером комунікативного навчання розуміють об'єднання 

(ототожнення) комунікативних потрібностей учнів і комунікативних цілей 

учнів, що могло б, перш за все, послужити базою для створення таких 

навчальних програм, в яких учні стали б активними інтерпретаторами 

інформації, отриманої в будь-якому коді (усній або письмовій), 

виразниками своїх поглядів або колективних задумів, а також могли б (як в 

усному, так і в письмовому коді) висловлювати необхідний вміст. 

Завдання вчителя полягає в тому, щоб створити умови практичного 

опанування мови для кожного учня, вибрати такі методи навчання, які б 

дозволили кожному учневі проявити свою активність, свою творчість. 

Задача вчителя – активізувати пізнавальну діяльність учня в процесі 

вивчення англійської мови. У зв’язку з тим, що навчання англійської мови 

необхідно для формування майбутнього фахівця з високим рівнем знать і 

культури, воно потребує впровадження нових технологій у навчальний 

процес і підвищує мотивацію навчання. Як відомо, нові інформаційні 



технології є вимогою сьогодення і саме їх застосування підвищує якість 

навчання. В умовах, коли освіта в Україні потребує реформ, мовна 

підготовка майбутніх фахівців має відповідати європейським стандартам. З 

цією метою слід застосовувати нові інформаційні технології у процесі 

навчання англійської мови для формування комунікативної компетенції 

здібності міжкультурної взаємодії. До них слід віднести такі інформаційні 

технології як застосування комп’ютера, мережі Інтернет, аудіо та відео 

засобів, різноманітні електронні словники, довідники, самовчителі та інші 

засоби. 

За останній час українське суспільство зробило крок вперед. Нові 

інформаційні, мультимедійні та інтерактивні технології суттєво вплинули 

на всю систему освіти, на її зміст, форму та методи навчання. Слово 

«інтерактив» (пер. з англійської «інтер» – взаємний, «act» – діяти) означає 

взаємодіяти. «Інтерактивне навчання» можна визначити як взаємодію 

викладача та студента в процесі спілкування та навчання з метою 

вирішення лінгвістичних та комунікативних завдань. Інтерактивна 

діяльність включає організацію та розвиток діалогічного мовлення, 

спрямованих на взаємодію, взаєморозуміння, вирішення проблем, 

важливих для кожного із учасників навчального процесу, що має 

направленість на формування комунікативної компетенції здібності 

міжкультурної взаємодії при вивчанні англійської мови. Дидактичний 

аспект інтерактивних технологій досліджують такі відомі вчені, як Г.Брос, 

М.Кларен, Л.Пироженко, Н Фомин, О.Пометун, Н.Суворова та інші. 

Основна мета вивчення англійської мови - формування 

комунікативної компетенції, інші - виховна, освітня, розвиваюча цілі 

реалізуються в процесі здійснення цієї головної мети. Комунікативний 

підхід має на увазі навчання спілкуванню і формуванню здібності до 

міжкультурної взаємодії, що є основою функціонування Інтернету. 

Інтернет - це міжнародне багатонаціональне, культурне суспільство, чия 



життєдіяльність заснована на віртуальному спілкуванню людей у всьому 

світі, що спілкуються одночасно. Залучаючись до цього процесу на уроці 

англійської мови, ми створюємо модель реального комунікаційного 

спілкування. 

За Л.Пироженко та О.Пометун визначають умовну робочу 

класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), 

у яких реалізуються інтерактивні методи. Їх розподіляють на чотири групи 

залежно від мети заняття та форм організації діяльності студентів: 

інтерактивні технології кооперованого навчання, інтерактивні технології 

колективно-групового навчання, технології ситуативного моделювання, 

технології опрацювання дискусійних питань [2:49]. На нашу думку, 

інтерактивні методи є працюючими методами, як в середині групи, так і за 

її межами. Хоча роль викладача в ході інтерактивних занять є 

другорядною, проте слід звернути увагу на процес підготовки та 

розподілення ролей для аудиторії. Завданням викладача є: створити умови 

в групі для висловлювання власної думки кожного з учасників, ознайомити 

студентів з чітко сформованими правилами інтерактивної гри та направити 

студентів у правильну сторону розвитку подій. З групи студентів, які 

притримуються власної точки зору, необхідно зробити команду, частиною 

якої є викладач, поділити створену команду на групи, об’єднуючи 

студентів за інтересами або з власних міркувань викладача. Як правило, 

працюючи в групі, у студентів виникає покращення комунікативних 

навичок, проявляється як командний дух, так і характеристики лідера 

окремих індивідуумів. Таким чином, створюються умови для 

індивідуального самовираження всередині групи, вміння працювати в 

команді, розвивається дух суперництва, який сприяє мотивації студентів 

до розширення знань з метою покращання комунікації та словесного 

закріплення своїх позицій. Даний метод вчить студента активному 

самостійному пошуку відповіді, що є одним з основних завдань 

Болонського процесу. 



Технологія навчальної діяльності у парах була вперше запропонована 

А.Рівним ще у 1911 році, проте лише в 90-ті роки поступово набуває 

популярності. Було доведено, що діяльність учнів стає ефективною, 

максимально результативною і надає викладачу час для контролюючих і 

корегуючих дій. Інтерактивна взаємодія характеризується високим 

показником інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією, 

зміною використаних прийомів та форм спілкування, що допомагає 

урізноманітнити сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її 

засвоєння [2, 35-37]. 

Висновки і перспективи подальшого розвитку зазначеної 

проблеми. Комунікативний метод зорієнтований на дещо іншу методичну 

мету. Її можна прослідкувати в процесі визначення особливостей цієї 

навчальної технології. Комунікативний метод базується на виконанні 

здібності використовувати мову. За таких умов значно менше уваги 

приділяється майстерності вимови та структурам мовної будови. Також не 

фокусується увага на навичках простого читання або письма. Реальне 

використання мови, особливо в соціальному плані, є новим пріоритетом. 

Такий підхід навчає учнів ставати комунікативно компетентними, 

використовувати мову відповідно до даного соціально-спрямованого 

контексту, управляти процесом переговорів. Комунікативний метод 

передбачає іншу роль вчителя в навчальному процесі. Учитель полегшує 

навчання учня, залучаючи його до ситуації типу «учень-учень» у вищому 

ступені, ніж до ситуації «вчитель-учень». Для полегшення роботи учнів 

вчитель має виконувати багато ролей. наприклад, він є менеджером 

діяльності у класі. Під час роботи вчитель працює як радник, відповідаючи 

на запитання учнів та спрямовуючи їх виступи. З іншого боку, вчитель 

може бути співрозмовником та учасником процесу навчання разом із 

учнями. У цілому роль вчителя за цих умов менш домінуюча, що дає 

можливість йому не бути в центрі уваги безпосередньо під час роботи. 

Комунікативний підхід змінює роль учнів у навчальному процесі. Вони є 



комунікаторами та відповідають за своє особисте навчання. Учні активно 

ведуть переговори й намагаються примусити себе порозумітися, навіть 

коли недостатньо мовних знань. Вони навчаються спілкуватися через 

спілкування. Комунікативний підхід призначає іншу роль самій мові. За 

допомогою такого підходу підсилюється розуміння учнями повноти 

значення мови, яку вони вивчають. Учні мають усвідомити, що реально 

можуть робити, використовуючи мову. Заохочується повне занурювання в 

мову, яка вивчається. 

Отже, під міжкультурною комунікацією розуміють функційно 

зумовлену комунікативну взаємодію людей як носіїв різних культурних 

спільнот, що орієнтована на взаємопроникнення культурно-

комунікативних смислів, досягнення взаєморозуміння з урахуванням і 

збереженням «національної картини світу», їх взаємозбагачення в 

соціокультурному й духовному планах. Це тривалий процес, пов’язаний із 

подоланням негативних стереотипів, формуванням готовності особистості 

до діалогу та культурної комунікації. 
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