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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ І ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Сучасна освіта у вищих навчальних закладах діє в нових умовах, які
характеризуються глобалізацією і новими комунікаційними технологіями.
Інтернаціоналізація в суспільстві потребує налагодження контактів на міжнародному
рівні в межах міжкультурної комунікації. Міжкультурна комунікація сприяє формуванню
професійнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців і стає актуальною
проблемою сьогодення у контексті якості вищої освіти.

Результати досліджень та аналіз публікацій свідчать про те, що питання
міжкультурної комунікації є надзвичайно складним та значущим. Серед дослідників, що
розглядали проблему міжкультурного спілкування, на увагу заслуговують праці
Е. М. Верещагіна [1], В. Г. Костомарова [1], Т. Г. Грушевицької [2], В. Д. Попкова [2],
А. П. Садохіна [2], С. Г. Тер-Мінасової [9] та ін.

Е. М. Верещагін і В. Г. Костомаров дають найбільш чітке визначення міжкультурної
комунікації як «адекватного взаєморозуміння двох учасників комунікативного акту, які
належать до різних національних культур» [1, c. 26].

Мета статті полягає у дослідженні ролі міжкультурної комунікації у викладанні
іноземних мов та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу дослідження. У зв'язку з розширенням міжнародних
зв'язків зросла освітня значимість вивчення іноземних мов, яка спричинила за собою
посилення мотивації у їх вивченні. Розвиток міжнародних зв'язків невіддільний від
процесу вивчення і викладання іноземних мов, так як вони є засобом міжкультурної
комунікації. Зростаючі потреби суспільства у фахівцях, які володіють іноземними
мовами на різних рівнях і в різних аспектах ведуть до перегляду змісту викладання
іноземних мов. Входження України в Болонський освітній процес ставить перед
системою вищої освіти нову мету – активізацію реформ, мотивуючих суб'єкти освітнього
процесу до більш активного використання іноземної мови як засобу комунікації [5].
Однак є ще чимало протиріч між усвідомленням важливості ролі іноземної мови в
міжкультурній комунікації та її реальним статусом в освітній системі, між обмеженістю
сфери поширення іноземної мови, відомості її ролі до рівня засобу зв'язку між
викладачем і студентом та усвідомленням потреби в розробці інфраструктури, що
підтримує її використання в якості найважливішого інструменту професійної діяльності
[2].
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Відкритість сучасного суспільства, модернізація професійної освіти викликали
потребу в компетентних фахівцях, які вільно володіють хоча б однією іноземною мовою.
Це знаходиться в суперечності з невисоким рівнем володіння іноземними мовами в
нелінгвистичних закладах вищої освіти. Слід зазначити, що неможливо бути істинним
професіоналом, конкурентоспроможним фахівцем без глибокого знання професійно-
орієнтованої іноземної мови.

Від кожного випускника установи вищої освіти потрібно засвоєння широкого набору
компетенцій, знань і вмінь. Отже, система вищої освіти змушена орієнтуватися на
формування полікультурної особистості конкурентоспроможного фахівця,
підготовленого до конструктивного системного аналізу подій, що відбуваються в світі
і регіоні, а також такого фахівця, який володіє соціокультурною грамотністю і науковим
світоглядом.

У професійній підготовці спеціаліста особливого значення набувають гуманітарні
дисципліни, важливою складовою яких є навчання іноземних мов в рамках програмної
мовної підготовки. Іноземна мова на сучасному етапі модернізації вищої професійної
освіти розглядається як важлива передумова успішної діяльності фахівця, а головне –
його затребуваності на ринку праці. Сьогодні відзначається високий рівень потреби в
якісній мовленевій підготовці, яка дає свободу в усній і письмовій комунікації в процесі
майбутньої трудової діяльності, тобто навчання носить професійно орієнтований
характер. Зараз від випускників очікується такий рівень оволодіння іноземними мовами,
який би дозволив компетентному фахівцю вести професійну розмову і працювати
з діловою кореспонденцією на іноземній мові. Майбутні фахівці неминуче стикаються
з необхідністю вивчити цілий ряд вимог, кліше та формул ділового спілкування.

Вміння спілкуватися іноземною мовою, особливо в усній формі, в умовах
безпосередніх ділових іншомовних контактів стає необхідною умовою освіти сучасного
спеціаліста і є одним з найважливіших елементів, що визначають його цінність.
Потребою кожного фахівця стає вільне володіння англійською мовою як
інтернаціональною. Поряд з цим хотілося б зазначити, що, незважаючи на зростання
інтересу до вивчення іноземних мов, на можливість безпосереднього спілкування з
іноземцями і на вільний доступ до автентичної літератури, проблема розвитку
у студентів готовності до комунікації залишається невирішеною.

При виникненні ситуації живого спілкування, багато студентів губляться і не
вступають в дискусію, а якщо і намагаються виразити свою точку зору, то часто
порушують етику ділового спілкування. Це пов'язано з тим, що у школах і вузах часто
не розробляються правила конструктивної комунікації, не виробляється комунікативна
компетенція. Щоб уникнути подібних труднощів у спілкуванні, необхідно виробити такі
прийоми навчання, які виявляться здатними заповнити дефіцит комунікації і підготувати
майбутніх спеціалістів до реального спілкування.

В історії навчання іноземних мов можна виділити два основних шляхи: а) вивчення
мови на основі правил при користуванні скороченою комунікацією; б) вивчення мови на
основі комунікації. Перший шлях базується на основі грамматико-перекладної системи
навчання іноземним мовам. Відповідно до неї, навчання будується на вивченні лексики
і граматичних правил з наступним переходом до декодування і породження мови.
Практика показує, що цей шлях малоефективний. У такий спосіб «реалізується лише
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інформативна функція мови, з чотирьох навичок володіння мовою (читання, говоріння,
письмо, розуміння на слух) розвиваються лише навички читання» [6, с. 34].

Другий шлях лежить через комунікацію. Він є більш ефективним, хоча містить
багато недоліків. Брак усвідомлення механізмів мови, сформульованих у вигляді
правил, знижує якість володіння іншомовним мовленням і збільшує терміни вивчення
іноземної мови. Основною дією засвоєння іноземної мови є процес спілкування,
мовленнєва комунікація. У процесі комунікації відбувається не тільки обмін думками,
почуттями, а й освоєння мовленнєвих засобів, надання їм узагальненого характеру. На
цьому етапі здійснюється тісний зв’язок між викладанням іноземних мов
і міжкультурною комунікацією. Взаємозалежність між ними дуже очевидна. На кожному
занятті з іноземної мови практикується міжкультурна комунікація «на перехресті
культур, оскільки за кожним словом стоїть зумовлене національною свідомістю
уявлення про світ і кожне іноземне слово є відображенням іноземної культури» [4, с. 45].

Навчити людей спілкуватися, висловлювати власні думки, а не лише розуміти
іноземну мову є непростим завданням, оскільки «ефективність спілкування, крім знання
мови, залежить від умов і культури спілкування, правил етикету, знання невербальних
форм вираження, наявності глибоких фонових знань» [8, с. 145].

Навчання іноземних мов в сучасних умовах передбачає також розвиток особистості
студента, який бажає брати активну участь в спілкуванні на міжкультурному рівні
і самостійно вдосконалюватися. Така здатність формується в ході оволодіння різними
типами компетенцій, які перебувають у взаємозв'язку. При цьому під компетенціями
розуміється сума знань, умінь і особистісних якостей, які дозволяють навчатися
здійснювати різні дії. Вони забезпечують вирішення завдань в різних умовах
з урахуванням різних обмежень та реалізуються у видах діяльності і процесах,
спрямованих на породження й сприйняття текстів, в зв'язку з певними темами і сферами
спілкування із застосуванням відповідних стратегій. При вивченні іноземної мови
студент виконує різного роду дії, в процесі виконання яких він розвиває ряд компетенцій:
загальну, комунікативну і мовленнєву. Загальні компетенції включають: здатність
вчитися, екзистенціальну компетентність, декларативні знання, вміння і навички [3].

Загальні компетенції не є мовленнєвими, вони забезпечують будь-яку діяльність,
включаючи комунікативну. Комунікативна ж компетенція є основоположною
і трактується як здатність розуміти і породжувати іншомовні висловлювання відповідно
до конкретної ситуації і комунікативного наміру та дозволяє здійснювати діяльність
з використанням мовних засобів. У свою чергу, мовні засоби забезпечують розуміння
лексико-граматичних і жанрово-стилістичних особливостей мови і текстів, країнознавчі
та соціокультурні знання забезпечують розуміння норм мовленнєвої поведінки носіїв
іноземної мови в конкретних сферах і ситуаціях спілкування.

Виділяються наступні компоненти комунікативної компетенції:
1. Граматична або лінгвістична компетенція, яка передбачає систематичне знання

лексичних одиниць, граматичних правил і фонології.
2. Соціолінгвістична компетенція полягає у здатності використовувати адекватні

мовленнєві форми і засоби в залежності від мети та ситуації спілкування, від соціальних
ролей учасників комунікації. Вона включає в себе знання про систему мови і правила
оперування мовними знаннями в мовленнєвій діяльності у різних сферах спілкування й
комунікативних ситуаціях.
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3. Дискурсивна компетенція виражена у здатності будувати цілісні, зв'язні й логічні
висловлювання різних функціональних стилів в усній і письмовій мові на основі
розуміння різних видів текстів при читанні та аудіюванні.

4. Cоціокультурна компетенція включає всю сукупність знань і уявлень про світ
і культуру країни досліджуваної мови, про культурні особливості носія мови, про їхні
традиції, звички, норми етикету і поведінки та вміння розуміти і адекватно
використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої
культури.

5. Самоосвітня компетенція є найбільш актуальною в сучасних умовах, оскільки при
оновленні інформації, швидкого розвитку науки неможливо навчити людину на все
життя, але є важливим розвинути в ній інтерес до безперервної самоосвіти
і накопичення знань [3].

Умовою придбання студентами за порівняно короткий період часу досить високого
рівня комунікативної компетенції, яка дозволила б вільно користуватися іноземною
мовою в будь-яких видах діяльності, є розвиток в процесі навчання соціальної та
комунікативної креативності, які необхідні в повсякденному і професійному спілкуванні.

Показником креативності студента виступає вміння вирішувати завдання, що
виникають в процесі міжособистісного спілкування, знаходити вихід з іноді конфліктної
комунікативної ситуації, застосовувати різні тактики поведінки для досягнення
конкретно поставленої мети. Як прийом для розвитку креативності студентів на
заняттях з іноземної мови можна, наприклад, використовувати ділову гру. Ключовий
момент у ділових іграх – можливість виконання різних ролей. Тому ігри сприяють
формуванню різних точок зору на виниклу навчальну ситуацію і ведуть до її
переосмислення.

Цілі використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови різноманітні:
вдосконалення практичних (мовленнєвих) навичок і умінь, тренування у використанні
навчального матеріалу, розвиток творчого потенціалу особистості, підвищення інтересу
до занять і ін. При організації ділових ігор, викладач повинен враховувати рівень
іншомовної підготовки студентів, щоб поставлені цілі і завдання навчання відповідали
їх рівню готовності до сприйняття змісту. Студент може знати всі необхідні правила
граматики, знати сотні слів з їх україномовними еквівалентами і не вміти при цьому
говорити іноземною мовою. Лише адекватно організована діяльність іноземною мовою
може привести до професійних вмінь.

Для студентів немовних вищих навчальних закладів фахівці розробляють велику
кількість інструкцій, практичних методичних рекомендацій і пам’яток, у яких показано
моделі ситуацій можливого діалогу між представниками українського соціуму та людей,
для яких іноземна мова і культура іншомовної країни є рідною, тобто вони є носіями
мови. Однак часто виникає інша ситуація, коли в діалог вступають люди, які не є носіями
іншої мови і культури. Тому перед викладачем іноземної мови стоїть мета познайомити
студентів з тими ситуаціями, які зазвичай виникають під час міжкультурного або
полікультурного спілкування, а також з тими мовленнєвими труднощами, з якими вони
можуть зіткнутися в процесі такого спілкування. Таким чином, викладач має
забезпечити студентів прикладами альтернатив, якими вони зможуть скористатися під
час процесу спілкування залежно від того, представником якої країни і культури буде
їхній співрозмовник. Необхідно вказувати студентам на безконфліктне та мирне
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розв’язання міжкультурних зіткнень і проблем, що в реальній міжкультурній комунікації
будуть неминучими. Студенти мають знати, що з діловими партнерами, особливо
з іноземцями, для досягнення міжкультурного спілкування слід навчитися керувати
стереотипами, усвідомлювати власну поведінку, спрямовувати думки, ставити себе на
місце іншої людини і у будь-якій ситуації намагатися знайти ті спільні риси, що не
призводять до конфліктних ситуацій, а сприяють об’єднанню людей. Як зазначає
П.В. Сисоєв, «порушення та обговорення певних проблем світового масштабу протягом
аудиторного заняття має сприяти поступовому формуванню міжкультурного
планетарного мислення – здатності студентів побачити свою долю участі, своє місце,
відчути відповідальність та визнати роль у вирішенні глобальних загальнолюдських
проблем» [7, с. 8].

На заняттях з іноземної мови для залучення студентів до подібної практики
доцільно обговорювати проектні завдання, домашні завдання, організовувати ділові та
рольові ігри, презентації, дебати, інтерв’ю, пропонувати проблемні питання. Таким
чином критичне мислення студентів розвивається, вони залучаються до дискусій тощо.
Такі форми занять, як правило, проводяться із застосуванням фактичного довідкового і
статистичного матеріалу. Переможе той, хто використає найбільш переконливі
аргументи, докази, правильні мовні засоби для відстоювання власної точку зору.

На виробництві, у бізнесі, у торгівлі мистецтво доступно висловлювати власну
думку і переконувати інших високо цінується. Тому в конкурсах на кращий дизайн,
загальну концепцію не достатньо однієї лише компетенції, інтуїції і таланту, адже
партнерів необхідно примусити слухати та довіряти тобі. Саме тому у професійному
навчанні майбутніх фахівців є дуже виправданим проведення конкурсів, змагань,
вікторин та використання подібних комунікативно спрямованих завдань.

Отже, основними завданнями навчання іноземної мови на сучасному етапі
є: навчання практичного володіння мовою для активного її застосування як в
повсякденному, так і в професійному спілкуванні; розвиток і формування у студентів
міжкультурної комунікативної компетентності, рівень якої на окремих етапах
мовленнєвої підготовки дозволяє використовувати іноземну мову як в професійній
діяльності, такі в самоосвітній цілях; вивчення іноземної мови як культурного
і соціального феномену, що сприяє підвищенню інтелектуального, загальнокультурного
рівня, оволодіння етичними нормами спілкування; розвиток здібностей студентів до
самовизначення в спілкуванні і діяльності, розвиток здібностей мислити, говорити,
діяти, а в підсумку – саморозвиватися, самовдосконалюватися і самореалізуватися.

Таким чином, іноземну мову можна розглядати як засіб розвитку комунікативної
компетентності. Це означає, в першу чергу, вміння адекватно висловлювати
комунікативні цілі і стратегії їх досягнення в мовленнєвй формі, а також вміння
використовувати норми мовного етикету і соціальної поведінки в ситуаціях
міжкультурного спілкування, в яких актуалізується знання ситуативного
і соціокультурного контекстів іншомовної спільності.

У статті ми торкнулися лише деяких аспектів досліджуваної проблеми, тому
розробка методичних рекомендацій та практичних порад для викладачів з питань
міжкультурної комунікаціїї є перспективою подальшого дослідження запропонованої
теми.
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ОСОБЛИВОСТІ МІКРОСТРУКТУРИ ЕЛЕКТРОННИХ СЛОВНИКІВ
ШОТЛАНДСЬКОЇ МОВИ СКОТС

Лексикографія як окремий розділ мовознавства, незважаючи на багаторічну історію
розвитку, все ще перебуває на стадії свого становлення. Нові теоретичні ідеї та наукові
методи, синтез наявних лексикографічних жанрів та зростання соціального значення
словників забезпечують стрімкий розвиток лексикографічної науки в цілому. Потреба в
найрізноманітнішій інформації про мову ускладнює й розширює перелік словників,
оскільки в одному з них неможливо помістити всю інформацію про неї [1, c. 119]. Саме
тому виникають нові лексикографічні галузі, серед яких однією з найважливіших
виступає комп’ютерна лексикографія.
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