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 В останні десятиріччя сучасний світ охоплений процесом соціокультурної 

глобалізації, під впливом якої опинились майже всі сфери життя, включаючи 

освіту. Цей процес, який розглядають як культурну та економічну експансію 

західної цивілізації, має своїх прихильників та опонентів. З одного боку, 

глобальні процеси сприяють зближенню різних культур, руйнуючи політичні 

кордони, щоб створити спільний духовний простір. З іншого боку, неминуче 

відбувається руйнування культурної ідентичності всіх країн, охоплених 

глобалізацією. Але процес уніфікації культур зазнає спротиву з боку місцевих 

культур через тенденцію до зростання культурного розмаїття, намагання 

зберегти свою духовно-культурну ідентичність. Отже, розуміючи  

невідворотність глобальних процесів та певні негативні наслідки для людства, 

треба прагнути взаєморозуміння між різними культурами, якого можна 

досягнути також і шляхом  міжкультурної комунікації. 

 Появу поняття «міжкультурна комунікація» пов’язують з роботою Е. 

Холла та Д. Трагера «Культура як комунікація» («Culture as Communication», 

1954), у якій автори вперше запропонували  цей термін для широкого вжитку. 

Пізніше основні положення та ідеї міжкультурної комунікації були більш 

детально  представлені в роботі Е. Холла  «Німий язик» («The Silent Language», 



1959), у якій автор показав тісний зв'язок між культурою та комунікацією. 

Розвиваючи ідею про взаємозв'язок цих понять, Е. Холл дійшов висновку про 

необхідність навчання культурі, запропонувавши поставити проблему 

міжкультурної комунікації в центр багатьох наукових досліджень, 

виокремивши її в самостійну навчальну дисципліну. 

 Розуміючи актуальність цього соціокультурного явища для будь-якого 

сучасного суспільства, треба зазначити, що процес міжкультурної взаємодії є 

досить складним, оскільки  не завжди партнери по комунікації отримують 

задоволення від спілкування з представниками іншої культури [1]. Серед 

багатьох причин, що ускладнюють процес зближення культур, можна зазначити  

сприйняття іншої культури, як «чужої»; численні стереотипи, що існують в 

нашій свідомості; згубний вплив етноцентризму тощо. Соціально-психологічну 

характеристику етноцентризму вперше подав у 1906 році американський 

соціолог, філософ та економіст У. Самнер. Термін «етноцентризм» був 

використаний автором у книзі «Народні звичаї» (“Folkways”), де він представив 

соціально-психологічні стосунки між «ми-групою» та «вони-групою» як ворожі 

[3, с. 5-6]. Сутність такого визначення полягає в наступному: культура свого 

етносу стоїть у центрі всього, а інші культури оцінюються з погляду на свою та 

не є рівноцінними. Ці фактори в сукупності негативно впливають на 

можливість бути правильно зрозумілим у процесі міжкультурної комунікації та 

суперечать її головній функції - налагодити взаємодію між країнами та 

етносами, національними групами, релігійними організаціями з метою 

підтримки динамічної єдності і цілісності світової соціокультурної структури. 

 Сьогодні стає очевидним, що запорукою ефективного комунікативного 

процесу між представниками різних культур є не тільки досконале володіння 

іноземними мовами, але й знання матеріальної та духовної культури іншого 

народу, моральних цінностей, світоглядних уявлень, які в сукупності 

визначають модель поведінки партнерів по комунікації [2]. Якщо у процесі 

комунікації кожен із співрозмовників спирається лише на володіння мовою, не 

беручи до уваги той факт, що він спілкується із носієм іншої культури, тоді 



досягнення взаєморозуміння значно ускладнюється.   Загалом відношення мови 

і культури завжди було наріжним каменем, починаючи ще з часів Платона, 

коли існувала точка зору, що мова створює культуру, оскільки за словами 

Г. Лейбніца «ідеї закладені в нашій голові від народження як прожилки в брилі 

мармуру».  Протилежної думки дотримувались Вільгельм фон Гумбольдт, 

Джон Локк та їхні послідовники, стверджуючи, що мова є пасивним дитям 

культури. Проте об’єднувало їх розуміння того, що мова і культура не існують 

одна без одної, що вони нероздільні; більш того, мова не тільки відчуває вплив 

з боку культури, але й зовсім не зрозуміла без неї. У сучасному світі тотальної 

взаємозалежності країн та зростання контактів між народами такий підхід 

повинен сприяти не роз’єднанню, а кращому взаєморозумінню представників 

різних культур. Очевидно, що найбільш успішною стратегією на цьому шляху є 

інтеграція – збереження власної культурної ідентичності водночас з 

опануванням культури інших народів. 

 Прагнучи знайти дієві підходи до вирішення цієї проблеми, можемо 

виокремити одне із пріоритетних завдань, що стоять сьогодні перед 

викладачами іноземних мов, а саме: спрямувати зусилля на зміну парадигми 

викладання з перспективою подолання культурно-мовної відстані між 

представниками різних культурних систем у процесі їхнього спілкування, в 

якому мова буде виступати провідником у світ культури тієї чи іншої країни; 

привернути увагу  до рівноправної культурної взаємодії представників різних 

лінгвокультурних спільнот з урахуванням їхньої самобутності; сприяти 

виявленню загальнолюдських рис на основі порівняння різних культур. 

 На жаль, рівень мовної компетенції, особливо у сфері професійного 

іншомовного спілкування, доволі низький. Для вдосконалення практичних 

мовленнєвих навичок існує багато різноманітних програм та методичних 

рекомендацій, але відчувається істотний брак інформації (чи повна її 

відсутність) про культурну своєрідність тієї країни, мова якої вивчається. Як 

наслідок, партнери по комунікації стикаються із проблемою непорозуміння, 

адже процес сприйняття та інтерпретації інформації культурно зумовлений. 



Очевидно, що представники різних культур є носіями певних стереотипів, 

традицій, цінностей, які неминуче впливають на їхнє ставлення до оточення та 

відображаються у граматичній структурі рідної мови.  До того ж, суттєвою 

перешкодою на шляху  до пошуку спільної мови можуть бути фонетичні, 

стилістичні, семантичні розбіжності, що негативно впливає  на якість та 

ефективність процесу спілкування. Проте, незважаючи на вищезазначені 

проблеми, міжкультурна комунікація розвивається навіть в умовах обмежених 

знань про міжкультурні розбіжності, охоплюючи представників різних 

соціальних та етнічних груп. 

 Для ефективного подолання ускладнень та перешкод, зумовлених мірою 

міжкультурних розбіжностей,  партнерам по комунікації треба здійснити певні 

кроки у напрямку підвищення міжкультурної обізнаності. Насамперед, треба 

пам’ятати, що у процесі комунікації до вербальних засобів спілкування, які є 

пріоритетними, доцільно активно додавати також невербальні засоби, що 

супроводжують усне мовлення, а саме міміку, жести, інтонацію, тембр голосу, 

якщо у процесі комунікації треба висловити різного роду емоції та почуття, 

додати певних мовних відтінків. Таке поєднання засобів спілкування сприяє 

кращому взаєморозумінню між партнерами. Крім того, у процесі спілкування 

представникам різних культур бажано приділяти особливу увагу  семантичному 

наповненню іншомовних лексичних одиниць, адже спроби дослівно 

перекладати вислови, які не мають відповідних еквівалентів в іноземній мові, є 

дуже поширеною хибною практикою (жити душа в душу - tо live in harmony, to 

get along beautifully; кривити душею - to play false with someone; to twist the 

truth; to lie to oneself).  До переліку лексичних одиниць, які семантично 

розходяться зі своїми лінгвістичними еквівалентами в іноземній мові, зокрема 

англійській, входить також багато слів, що виражають надзвичайно важливі 

поняття з різних сфер життя своєї країни, тому адекватний переклад такої 

лексики є дуже важливим. Але, відчуваючи брак знань про традиції, спосіб 

життя та стиль мислення свого партнера по комунікації, представники кожної із 

сторін починають шукати прямі еквіваленти рідної мови в чужій, не 



враховуючи специфіку іншої культури. Крім того, партнери по комунікації 

можуть по-різному реагувати на культурні особливості один одного: від 

пасивного неприйняття інших культур до активної протидії їхньому прояву.  

 Всі перешкоди, що виникають у процесі комунікації, зазвичай заважають 

взаєморозумінню та взаємодії партнерів і можуть стати причиною конфліктної 

ситуації. Такі перешкоди прийнято називати міжкультурними комунікативними 

бар’єрами, подолання яких вимагає певних зусиль та знань з боку комунікантів. 

Так, якщо іншомовні навички набуваються за межами країни, мова якої 

вивчається, доцільно отримувати необхідну інформацію з різних культурних 

джерел, таких, як періодичні видання, книги, фільми, телевізійні передачі тощо, 

з метою її подальшої диференціації та прикладного застосування. У процесі 

комунікації треба також приділяти увагу контексту спілкування, адже місце, 

час та використання певних мовних засобів завжди мають змістове 

навантаження. Це сприяє покращенню міжкультурної взаємодії.  

 Вміння зробити правильний вибір мовних засобів, адекватних контексту 

спілкування, застосовуючи попередній комунікативний досвід, набувається 

поступово, адже у різних культурах уявлення про правильне або неправильне 

мовне вживання не завжди збігаються. Можна з застереженням стверджувати, 

що повну лексичну відповідність у різних мовах мають тільки власні імена, дні 

тижня, місяці, цифри, географічні назви, наукові та технічні терміни. Проте, на 

прикладі навіть однієї англійської фрази two-bedroom apartment, яка в 

буквальному перекладі сприймається як квартира з двома спальнями, а в 

англомовному середовищі  означає приміщення із значно більшою кількістю 

кімнат, очевидним стає той факт, що цифра two (два) в даному контексті має 

інше змістове навантаження. При порівняльному аналізі семантичного 

наповнення лексичних одиниць різних мов можна знайти безліч подібних 

прикладів. Запорукою успішного подолання мовних  перешкод  може  бути  

усвідомлене  розуміння того, що одна й та ж лексична форма в різних мовах 

має різні дефініції, які утворюються в надрах культури кожної країни. 



 Свого часу американський антрополог та лінгвіст Е. Сепір наголошував 

на тому, що у світі не існує двох мов, які були б надто подібні, щоб 

віддзеркалювати одну реальність. Отже, прагнучи вдосконалити свою 

комунікативну компетенцію, представникам різних культур для більш 

ефективного спілкування необхідно: навчитись розуміти та сприймати фонові 

знання, притаманні іншомовному культурному середовищу; вміти адекватно та 

граматично правильно висловлювати свою думку; корегувати власну 

комунікативну поведінку, сприймаючи сигнали від партнера по комунікації 

щодо готовності чи небажання спілкуватись; утримувати комунікативну 

дистанцію, характерну для даної культури; визнавати право іншої особистості 

на свої переконання тощо. Тільки  діалог на паритетних началах між 

представниками різних культур в умовах глобалізації та зближення народів 

може бути запорукою ефективної взаємодії та успішної інтеграції в іншу 

культуру. 

Література: 

1. Гойко Е.В. Преграды в межкультурной коммуникации / Е.В. Гойко //Вестник 

МГУКИ. - 2011.- №2.- С.47-51. 

2. Филипова Ю.В. Актуализация  личностных характеристик коммуникантов в 

контексте диалога культур /Ю. В. Филипова // Вестник МГУ. Сер.19 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2008.- №1.- С.131-137. 

3. Sumner W.G. Folkways. – Boston, 1906. – 286 p. 


