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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Загальновизнаним у процесі вивчення мови є те, що студентам 

потрібні не лише мовні знання та вміння, а й вміння користуватися мовою 
соціально та культурно доцільно. Це було головним нововведенням 
комунікативного підходу у навчанні мови. «Загальноєвропейські рекомен-

дації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання» втілюють ці 
нововведення, а також наголошують на важливості формування 
«міжкультурної обізнаності» та «міжкультурних навичок» [1]. 

Таким чином «міжкультурний вимір» входить до цілей викладання 
мови, суть якого полягає в тому, щоб допомогти учням гідно спілкуватися 
з носіями інших мов та усвідомлювати власну ідентичність та своїх 
співрозмовників. Студенти, які вивчають іноземну мову, таким чином, 
стають «міжкультурними носіями», які не лише беруть участь у передачі 
інформації, але й у розвитку людських стосунків з людьми інших мов та 
культур [1]. 

У галузі міжкультурної компетентності було проведено низку 
досліджень, що породило багато визначень та розумінь поняття 
міжкультурна компетентність. Більшість дослідників розуміють 
міжкультурну компетентність як здатність розвивати цілеспрямовані 
знання, вміння та навички, що призводять до видимої поведінки та 
спілкування, які є ефективними та доречними в міжкультурній 
взаємодії [2]. 

Згідно теорії Д. Деардорфа (D. Deardorff, 2006) складовими 
частинами міжкультурної компетентності є знання, вміння та ставлення. 

Знання: культурна самосвідомість (артикуляція того, як власна 
культура формувала свою особистість та світогляд); специфічні для 
культури знання (аналіз та пояснення базової інформації про інші культури 
(історія, цінності, політика, економіка, стилі спілкування, цінності, 
вірування та практики)); соціолінгвістична поінформованість (набуття 
основних навичок місцевої мови, артикуляція відмінностей у вербальній / 
невербальній комунікації та пристосування мовлення до місць громадян з 
інших культур); розуміння глобальних проблем та тенденцій (пояснення 
значення та наслідків глобалізації та пов’язаність місцевих питань із 
глобальними силами). 

Навички: слухати, спостерігати, оцінювати (використовуючи терпіння 
та наполегливість для виявлення та мінімізації етноцентризму, пошуку 
культурних підказок та сенсу); аналіз, інтерпретація та взаємозв’язок 
(пошук зв’язків, причинності та зв’язків за допомогою порівняльних 
прийомів аналізу); критичне мислення (перегляд та інтерпретація світу з 
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точки зору інших культур та визначення власного). 
Ставлення: повага (пошук атрибутів інших культур; цінувати 

культурне різноманіття; мислити порівняльно та без упереджень щодо 
культурних відмінностей); відкритість (призупинення критики інших 
культур; вкладення коштів у збір «доказів» культурної різниці); цікавість 
(пошук міжкультурних взаємодій, розгляд різниці як можливості навчання, 
усвідомлення власного незнання); відкриття (терпіти неоднозначність і 
сприймати це як позитивний досвід; готовність вийти за межі своєї зони 
комфорту) [2]. 

На нашу думку, реалізація міжкультурної взаємодії у стінах 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини є 
новим і цікавим досвідом, оскільки освітній процес вимагає толерантності 
та розуміння інших культур. 

Формування міжкультурної компетентності успішно реалізується не 
лише на заняттях із іноземної мови, а й засобами позанавчальної 
діяльності. Студенти із Туркменістану, які навчаються на факультеті 
іноземних мов, окрім англійської мови вивчають ще дві іноземні мови.  

Вивчення української мови як іноземної у мовному середовищі, 
безумовно, тісно пов’язане з регіональними особливостями міста, в якому 
перебуває студент-іноземець. Місто Умань є переважно україномовним, 
тому студенти-туркмени вивчають українську мову як іноземну, яка для 
них є засобом спілкування у різних сферах соціальної та професійної 
діяльності в умовах міжкультурної комунікації, а також засобом 
соціокультурного розвитку особистості у долученні до духовних цінностей 
українського народу. Окрім локального культурного контексту, на власне 
мовному рівні іноземний студент активно засвоює мовні одиниці, що не 
належать до літературної мови, зокрема молодіжний сленг, колоквіальні 
елементи, а також діалектизми. 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 
Тичини студенти-іноземці постійно залучаються до участі в обрядових 
дійствах українського народу – «Андріївські вечорниці», «Шевченківські 
читання», «День української вишиванки», «Великдень» тощо. Окрім цього, 
на факультеті іноземних мов студенти-туркмени є глядачами та активними 
учасниками англомовних, німецькомовних та франкомовних культурних 
заходів, як то «Хелоувін», «Різдво», «Німецька осінь», «Французька весна» 
тощо. Метою таких заходів є формування та розвиток міжкультурної 
компетентності та збагачення відомостей про історію, літературу, побут, 
звичаї, спосіб життя та традиції країн, мови яких вивчаються на факультеті 
іноземних мов. 

На факультеті іноземних мов студенти-іноземці із Туркменістану 
демонструють шану рідним звичаям, демонструючи національні звичаї та 
традиції, і тим самим формують краще розуміння українців культурної 
спадщини Туркменістану. Так, за підтримки Україно-туркменського 



Вісник українсько-туркменського культурно-освітнього центру, 2019 

 

 - 211 - 

культурно-освітнього центру студенти-активісти із Туркменістану 
відзначають Курбан Байрам і День Незалежності Туркменістану, проводять 
Тиждень Туркменістану в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини тощо. Кожне таке свято супроводжується 
духом національної гордості, відданістю традиціям свого народу, 
демонстрацією колориту національного одягу та кухні. 

Такий підхід забезпечує засвоєння мови в тісному взаємозв’язку з 
іншомовною культурою. Передача відомостей про культуру, релігію, 
історію, реалії, звичаї та традиції сприяє вихованню позитивного 
ставлення до рідної й до іноземної мови, культури народу, релігії, що є 
носієм цієї мови.  

Підсумовуючи, можна сказати, шо студенти із Туркменістану окрім 
вивчення культури англомовних, німецькомовних та франкомовних країн, 
мови яких вони вивчають на заняттях згідно навчального плану, успішно 
збагачують свої знання із культури українського народу. Більш того, така 
тісна взаємодія серед студентів факультету забезпечує зворотній зв’язок – 
українські студенти набувають знань про культуру Туркменістану, не 
вивчаючи туркменську мову, а засобом комунікації та соціалізації в 
освітньому середовищі. 
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ПОНЯТТЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА ХАРЧОВОГО ПРОФІЛЮ 

 

Розвиток країни та рух до євроінтеграції передбачає розвиток та 

вдосконалення системи освіти ставлячи високі вимоги до отримання 

професійних і особистісних якостей науково-педагогічним працівником. 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

передбачає вдосконалення діяльності вищих навчальних закладів освіти, з 

впровадженням багатоступеневої системи навчання, що є сумісна з 

європейською і передбачає всебічний розвиток особистості з переорієн-


