
Івасюк Галина Олександрівна 

Кандидат політичних наук, асистент, 

  Чернівецький національний університет 

 імені Юрія Федьковича 

ВИВЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У кожній мовній формі виражається мислення і світосприйняття 

народу. Тому особливого значення набуває тенденція викладання 

іноземної мови як діалогу культур з урахуванням національного 

менталітету і оволодінням системою понять, створених у окремій культурі 

за допомогою мови даного соціуму [1]. Про взаємозв’язок викладання 

іноземної мови та міжкультурної комунікації пише С. Г. Тер-Мінасова, що 

«кожне заняття з іноземної мови – це перехрестя культур, це практика 

міжкультурного спілкування, тому що кожне слово відображає іноземний 

світ і іноземну культуру» [4,624]. Вивчення мовних структур є першим 

кроком до пізнання та розуміння культури. Адже для того, щоб адекватно 

спілкуватися із представниками інших культур, при вивченні іноземної 

мови потрібно виокремити мовні одиниці, у яких проявляється своєрідна 

національна культура, і які неможливо зрозуміти без соціокультурного 

контексту [2,160]. На думку Філонової, сучасна концепція іншомовної 

освіти повинна базуватися на інтегрованому вивченні мови та культури 

країни, а, також, на знаннях про рідну країну та її культуру, тобто на 

діалозі рідної та іноземної культур. Кінцевою метою є формування у 

студентів цілісної системи уявлень про культурні традиції, звичаї та реалії 

країни, мова якої вивчається, що дозволяє студентам зрозуміти світогляд 

носіїв мови, поповнити власний соціально-культурний та естетичний 

досвід [5,41–42]. 



А. Кнапп-Поттхофф виділяв наступні структурні компоненти 

міжкультурної комунікації: афективний (емпатія та толерантність), 

когнітивний (знання про рідну, іншомовну та загальну культуру, а також 

про комунікацію) та стратегічний (чи оперативний) компоненти. 

Стратегічний компонент складається з стратегій студента 

(вербальних, навчальних та дослідницьких); принципів навчання (діалогу 

культур, культурознавчої обумовленості навчання, особистісно-діяльнісної 

спрямованості); форм та методів навчання (проблемно-пошукових, 

дискусійних, дослідницьких, творчих); форм заняття (лекцій, групових 

дискусій, рольових ігор); засобів навчання (основних, а саме автентичних 

художніх текстів; додаткових -  відеофільмів, таблиць, ілюстрацій) [3]. 

Основною формою організації навчального процесу у руслі 

міжкультурної орієнтації має стати ситуативне моделювання 

міжкультурних ситуацій [3]. Важливими для формування міжкультурної 

компетенції є тренувальні вправи комунікативного та дослідницького 

характеру. Такими вправами можуть бути: 1) опрацювання мовних 

одиниць та граматичних структур у діалогових ситуаціях; 2) листування 

електронною поштою, спілкування в чаті, форумі, по скайпу; 3) 

розв’язання лінгвістичних та лінгвокраїнознавчих завдань (ймовірна 

відповідь на дане запитання носія мови, його можлива реакція); 4) 

дослідницькі та творчі проекти; 5) аналіз автентичних матеріалів [5,116]. 

Формуванню міжкультурної компетенції сприятиме також взаємодія 

студентів у малих групах, спрямована на роботу з феноменами культури в 

автентичних матеріалах [3]. Для перевірки формування міжкультурної 

компетенції студентів доцільно використовувати не тест із вивченого 

матеріалу, а захист проекту з відповідями на запитання [2,162]. 

Опираючись на вищезгадані дослідження, запропонуємо наступні 

способи вивчення елементів міжкультурної комунікації на заняттях з 

іноземної мови: 1) проведення пар, приурочених німецьким святам; 2) 



дослідження студентами німецької фразеології та казок; пошук аналогій та 

відмінностей з українським фольклором; дискусія на тему німецької 

ментальності; 3) обговорення авто- та гетеростереотипів щодо німецької та 

української ментальності; моделювання міжкультурних ситуацій у 

рольових іграх; 4) обговорення статей на тему національних стереотипів та 

ситуацій міжкультурної взаємодії; 5) підготовка проектів на тему 

ключових віх та переломних моментів німецької історії, їх впливу на 

формування ціннісної системи німців різних поколінь; 6) проведення 

вечорів німецької культури; 7) дослідження статей та відеоматеріалів на 

тему реалій життя та проблем німецьких ровесників; порівняння з реаліями 

життя української молоді; ознайомлення з соціологічними дослідженнями 

на тему портрету молодого українця і молодого німця. 

Ці та інші завдання, спрямовані на впровадження елементів 

міжкультурної комунікації на заняттях з іноземної мови, сприятимуть 

збільшенню зацікавленості та покращенню рівня знань студентів, а також 

орієнтуванню в німецькомовному соціокультурному просторі та 

особистісному розвитку студентів. 
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