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Анотація: Предметом розгляду статті є визначення чинників, що сприяють 

підвищенню культури комунікативних процесів, що відбуваються в сучасному інформаційному 

суспільстві. Досягненню ефективної адаптації в іншомовному середовищі сприяє комбінований 

підхід до вивчення іноземних мов, а саме поєднання лексико-граматичних знань з 

соціокультурною інформацією про країну, мова якої вивчається. 

Summary: The subject of this article is to determine the factors that contribute to improving 

the culture of communicative processes occurring in the modern information society. Achieving 

effective adaptation in a foreign language environment is facilitated by a combined approach to the 

study of foreign languages, namely the combination of lexical and grammatical knowledge with socio-

cultural information about the country whose language is studied. 
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Постановка проблеми. Потреба в ефективній міжкультурній комунікації 

виходить в сучасному суспільстві на перший план, оскільки повсякчас 

спостерігається інтенсифікація міжнародних контактів  у сферах бізнесу, науки, 

освіти, культури тощо. Очевидно, що успішна комунікація представників різних 

культур можлива в умовах якісної мовної підготовки, коли інформація, отримана 

від співрозмовника, сприймається практично стовідсотково правильно, що 

дозволяє, у свою чергу, адекватно та зрозуміло на неї реагувати. Досягненню 

необхідних мовних стандартів сьогодні допомагають найсучасніші технології, 

завдяки чому процес навчання іноземних мов стає набагато зручнішим та 

ефективнішим, ніж ще декілька десятків років тому. Проте, культура мовлення не 

може бути відокремлена від вивчення особливостей культурного середовища тієї 

країни, мовою якої людина спілкується, якщо йдеться про успішну адаптацію в 

іншомовному суспільстві. Якщо, вивчаючи мову, спиратись тільки на лексико-



граматичний підхід, ми неминуче стикнемося з мовними помилками, якщо будемо 

нехтувати тим фактом, що кожен носій мови є ще й продуктом свого культурного 

середовища. Отже, для того, щоб відбулось ефективне занурення в культурний 

простір країни, мова якої вивчається, необхідно навчальні плани вибудовувати 

таким чином, щоб культурологічна інформація посідала значне місце в 

загальному курсі іноземної мови. На жаль, цьому аспекту навчальної роботи 

приділяється мало уваги.  Для того, щоб виправити ситуацію та подолати 

комунікативні перешкоди, треба поєднати лінгвістичний метод вивчення 

іноземної мови з соціокультурною інформацією відповідно до тих цілей, які ми 

ставимо на меті, вивчаючи іноземну мову. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питанням міжкультурної 

комунікації, культури мови та мовлення присвячені роботи багатьох вітчизняних 

та іноземних науковців. Першими в цьому напрямку були роботи Е. Холла та 

Д. Трагера «Культура як комунікація» (1954 р.) та «Німа мова» Е. Холла (1959 р.), 

в яких автори запропонували вживати термін «міжкультурна комунікація», 

підкреслюючи тісний взаємозв’язок між комунікативними навичками людини та 

культурним середовищем, в якому, власне, й відбувається комунікація. Отже, 

проблема міжкультурної комунікації вийшла на новий рівень, коли стала 

предметом наукових досліджень. Розвиваючи ідею про взаємозв'язок мови та 

культури, Е. Холл дійшов висновку про необхідність навчання культурі, 

запропонувавши поставити проблему міжкультурної комунікації в центр багатьох 

наукових досліджень, виокремивши її в самостійну навчальну дисципліну. 

  Теоретичні питання міжкультурної комунікації досліджувались в роботах 

С. Тер-Мінасової, Н. Гальскової, Г. Вороніної, Р. Льюіса та багатьох інших 

науковців. На важливості культурологічної інформації в процесі вивчення 

іноземних мов наголошували В. Фурманова, Л. Бім, Є. Пассов, Є. Полат, Н. Брукс, 

М. Вайсбурд, І. Халєєва та ін. Питанням практичного поєднання 

культурологічних знань із вивченням іноземної мови присвячені роботи 

В. Андрущенко, Н. Бориско, Н. Висоцької, О. Гриценко, І. Дзюби, І. Закір’янової, 

В. Калініна, М. Кушнарьової, В. Сафонової, О. Тарнопольського та ін. 



Виклад основного матеріалу. В інформаційному просторі сьогодення 

відсутні інформаційні кордони між різними країнами, отже кожна людина має 

можливість за бажанням отримати вичерпну інформацію про стан культури тієї 

країни, мову якої вона вивчає. Культура, як сукупність матеріальних та духовних 

цінностей, проявляє себе також через культуру мовлення. Ці два поняття 

нерозривно пов’язані між собою. Культура мовлення або мовна культура 

визначається, як дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної 

мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовно-

виражальних засобів залежно від мети й обставин спілкування. Очевидно, що 

носії різних мовних культур, застосовуючи мову у повсякденному спілкуванні, 

свідомо або підсвідомо дотримуються певних нормативів або правил усного та 

писемного мовлення, щоб досягти розуміння між співрозмовниками. Для надання 

виразності мові під час спілкування використовуються різноманітні експресивно-

стилістичні мовні засоби, проте, перш за все, увага приділяється комунікативному 

рівню, тому що в будь-якому випадку кінцева мета спілкування - бути 

зрозумілим. Логічно постає питання: чи можливо сформувати сприйняття 

іноземної мови представниками різних культур на рівні, який міг би бути 

наближений до рівня мовлення носіїв мови,   якщо у процесі комунікації кожен із 

співрозмовників буде спиратись лише на набуті навички володіння мовою, не 

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

Зрозуміло, що весь попередній навчальний досвід свідчить про те, що без 

активного застосовування лінгвосоціокультурного методу або підходу до  

навчання іноземних мов, який поєднує лексико-граматико-синтаксичну культуру 

мовлення з поглибленим вивченням національного характеру та менталітету 

носіїв мови, це неможливо, оскільки достатній словниковий запас та вміння 

конструювати граматичні структури не є запорукою адекватного вживання 

мовних одиниць.  

В основу лінгвосоціокультурного методу закладається завдання сформувати 

сприйняття іноземної мови на максимально органічному та цілісному рівні з 

врахуванням інформації про традиції, побут, кліматичні умови, географію тощо 



країни, мова якої вивчається. Адже статистичні виміри свідчать про те, що 

переважна кількість помилок при іншомовному спілкуванні робиться під впливом 

рідної мови, оскільки, «мова не існує поза культурою, тобто поза соціально 

набутою сукупністю практичних навичок та ідей, що характеризують наш спосіб 

життя» [3, с. 185]. 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, тобто навіть правильно структурований мовленнєвий 

процес, але з порушеною змістовністю, призводить до непорозуміння між 

співрозмовниками. 

Внаслідок тісного взаємозв’язку між мовою та культурою важко 

визначитись, якому з культурних факторів все ж таки доречно віддавати перевагу 

під час навчання, адже будь-яка людина сприймає реальність через мову, якою 

висловлює свої думки. Як правило, високий рівень мовної компетенції або 

культури мовлення визначається на підставі правильного добору мовних засобів, 

здатності враховувати минулий комунікативний досвід у нових ситуаціях, 

адекватного семантичного наповнення іншомовних лексичних одиниць. Проте, в 

ситуації іншомовного спілкування часто відчувається нестача вербальних засобів, 

спроба дослівно перекладати вислови, які не мають відповідних еквівалентів в 

іноземній мові, що є поштовхом для вдосконалення мовних навичок. При цьому 

рівень мовленнєвої культури може суттєво відрізнятись в залежності від умов 

комунікації: людина може володіти навичками спілкування на побутовому рівні, 

але не мати достатньої компетенції для професійного спілкування, що є суттєвою 

перешкодою для фахового зростання.  Це свідчить про недостатньо сформовану 

мовленнєву компетентність, як складову частину міжкультурної компетентності. 



Однак, для забезпечення адекватного рівня спілкування між носіями різних 

етносів та культур необхідно, щоб співрозмовники володіли також мовною та 

культурною компетенціями. Можна стверджувати, що тільки об’єднання всіх 

компетенцій при вивченні іноземної мови забезпечує належну компетентність у 

певній фаховій галузі. Такий підхід дозволяє практично користуватись іноземною 

мовою з урахуванням лінгвістичних та соціальних правил, яких дотримуються 

носії мови, хоча зрозуміло, що будь-якій людині вкрай важко вийти за межі 

власної культурної ідентичності, перейти на позиції толерантності та зробити 

зусилля, щоб подолати соціальні, етнічні та культурні стереотипи.  Отже, 

навчальний процес з вивчення іноземних мов доречно спрямовувати  в напрямку 

адекватного сприйняття іншої культури, при цьому не втрачаючи своєї культурної 

ідентичності. Тільки за таких умов можна зробити суттєвий крок у напрямку 

розвитку міжкультурної компетенції та її складової – культури мовлення, яка 

передбачає дотримання мовних норм слововживання, вимови, наголосу, точності 

висловлювання, логічності побудови речення та доречності мовлення, а також 

дотримання правил мовленнєвого етикету. 

В свою чергу культура мови невіддільна від практичної стилістики, яка 

досліджує та визначає оптимальний вибір тих чи інших мовних одиниць залежно 

від мети та ситуації мовлення. Це непросте завдання, оскільки власні 

соціокультурні нашарування до певної міри будуть заважати правильно 

сприйняти комунікативну поведінку іншої людини, мовлення якої відбувається на 

підсвідомій основі. Так, Ф. Бацевич  дає ґрунтовне визначення сутності 

міжкультурних комунікативних відносин як  «процесу спілкування (вербального 

та невербального) людей (груп людей), які належать до різних національних 

лінгвокультурних спільнот, як правило, послуговуються різними ідіоетнічними 

мовами, відчувають лінгвокультурну «чужість» партнера по спілкуванню, мають 

різну комунікативну компетенцію, яка може стати причиною комунікативних 

невдач або культурного шоку в спілкуванні». [1, с. 9]  

З цього визначення стає очевидним, що підготовка до плідної 

міжкультурної комунікації може бути складною та довгою, але для подальшого 



розвитку іншомовних взаємовідносин вкрай необхідна. Внаслідок 

вищезазначеного зараз важливо зробити акцент на розвитку саме іншомовної 

комунікативної компетенції та визначити подальші важливі кроки в цьому 

напрямку, оскільки якісна мовна компетенція, яку ми сприймаємо як здатність 

практично застосовувати знання та вміння, набуті в процесі вивчення іноземних 

мов, найбільш потерпає з боку впливу власного соціокультурного багажу кожного 

учасника комунікативного процесу. Очевидно, що для систематизації отриманих 

знань з іноземної мови та вдосконалення її практичного вжитку доречно рухатись 

в напрямку паралельного розвитку всіх складових мовної компетенції: читання, 

письма, говоріння, аудіювання з обов’язковим залученням соціокультурної 

компетенції. Таким чином, отримуючи інформацію про культуру, традиції, побут, 

історію країни, мова якої вивчається, значно легше та ефективніше досягти 

належного рівня мовної компетенції, підвищити іншомовну культуру, сформувати 

психологічний портрет носіїв мови, точніше добирати мовні засоби відповідно до 

ситуації спілкування. 

Висновки. Узагальнюючи, можна зазначити, що проблема відповідального 

підходу до проблеми якісного розвитку міжнаціональних комунікативних 

процесів сьогодні стоїть в переліку найактуальніших. Проте, йдеться не тільки 

про необхідність донести важливість цього напрямку відносин між різними за 

мовою та ментальністю людьми, але й зробити конкретні кроки для переведення 

комунікативного процесу з теоретичної площини у практичну: через 

усвідомлення особливостей не тільки своєї культури, а й чужої; через поповнення 

своїх знань щодо соціокультурних форм взаємодії представників різних країн; 

навчатись використовувати вербальні та невербальні засоби, прийнятні для даної 

культури; дотримуватись етикетних норм у процесі комунікації та коригувати 

власну комунікативну поведінку тощо. Для набуття відповідних теоретичних 

знань з культури іншомовного спілкування та їхнього практичного втілення  

сьогодні існує безліч інформаційних джерел та новітніх технологій, адже 

професійний розвиток сучасного фахівця безпосередньо залежить від ступеня 

володіння навичками міжкультурної взаємодії. 
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