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В НАВЧАННІ ДИПЛОМАТІВ
Анотація. стаття є аналізом міжкультурної комуніка-

тивної компетенції як ключового компонента у вивченні 
іноземної мови, що збільшує значення та потребу в адап-
тації методів викладання задля підвищення рівня культур-
ної обізнаності цільової аудиторії. викладено критичний 
аналіз наукових досліджень і їх результати, окреслено спо-
соби набуття навичок міжкультурної комунікації, їх вплив 
на якість вивчення іноземної мови дипломатами, основне 
завдання яких на високому кваліфікаційному рівні нала-
годжувати міжнародні контакти й уникати непорозуміння 
через міжкультурну комунікативну взаємодію. 

Ключові слова: мова, культура, міжкультурна комуні-
кація, комунікативна компетенція, дипломатія.

Постановка проблеми. сучасна картина світу являє со-
бою взаємопроникнення культур у результаті глобалізаційних 
та інтеграційних процесів, що значною мірою впливають і 
змінюють систему налагодження міжнародних відносин і їх 
структуру. тенденція до адаптації сучасної людини до швид-
коплинних процесів у всіх сферах буття передбачає інте-
грування в простір єднання культур, де неминучим є вплив 
культури на свідомість і мислення людини, що безпосередньо 
впливає на формування мовної картини світу, «що є глобаль-
ним образом світу, віддзеркаленням у свідомості людини, що 
створюється як результат різноманітного досвіду й духовної 
діяльності людини та цілої нації» [1, с. 18–19] чи як особли-
вий спосіб сприйняття світу кожної цивілізації, соціальної 
системи [2, c. 68].

Проте наявність непорозумінь у процесі взаємодії пред-
ставників різних культур є неминучою. Знання мови спів-
розмовника передбачає знання культури, звичаїв, поведінки, 
менталітету. І цей аспект є невід’ємним у вивченні іноземної 
мови. він є основним інструментом у роботі дипломата. Про-
фесійна компетентність спеціалістів нової формації вимагає 
володіння необхідними знаннями, вміннями, навичками для 
здійснення міжнародних відносин шляхом налагодження діа-
логу та взаєморозуміння з іноземними партнерами на високо-
му професійному рівні, а отже, налагодження діалогу культур; 
толерантного ставлення до мовних і культурних відмінностей 
співрозмовника, непорозумінь, яких неможливо уникнути під 
час спілкування з представниками іншої культури.

Проблема міжкультурної комунікації викликає значний ін-
терес вітчизняних та іноземних фахівців, представників різних 
наукових шкіл. так, концептуальний аналіз сутності, змісту, 
особливостей і вияву міжкультурної комунікації представлено 
в роботах т. Грушевицької, П. донця, І. м’язової, н. Ларіної, 
а. садохіна, с. тер-мінасової, Л. кулікової [3–9]. Проблемі ко-
мунікативних ускладнень і непорозумінь між представниками 
різних культур і способів їх подолання належать дослідження 

а. вежбицької, У. Гудікунста, н. Ларіної, в. манакіна, Г. тріан-
діса, е. холла, Г. хофстеде [10–18]. 

Проблему толерантності в межах міжкультурної кому-
нікації розкрито в працях н. Захарчук [19], Л. Зникіної [20],  
О.П. садохіна [21; 22], в. сафонової [23], с. тер-мінасової [8]. 
викладанню іноземної мови як засобу міжкультурної комуні-
кації у вищій школі присвячено роботи Л. Бербенець, І. михай-
ленко, в. Tупченко [24–26] та ін.

вивчивши й проаналізувавши останні дослідження пробле-
ми міжкультурної комунікації, зазначимо, що більшість робіт 
орієнтована на визначення й аналіз самого поняття «міжкуль-
турна комунікація», її складових, процес взаємодії культури та 
мови, питання культурної ідентичності й відмінностей; розви-
ток і вдосконалення комунікативних компетенцій і загалом на 
висвітлення теоретичного аспекту (Ф. Бацевич [27], м. Галиць-
ка [28], І. дзюба [29], П. донець [30], І. м’язова [5], Л. нагор-
на [31], О. Потебня [32]). тоді як іноземні фахівці (а. мюллер 
[33], З. мур [34]) пропонують практичні рекомендації щодо 
методики навчання іноземної мови, вдосконалення іншомов-
ної компетенції в рамках міжкультурної комунікації на основі 
аналітичних досліджень, соцопитувань, аналізу ефективності 
практичних занять на задану тему тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. виникнення 
поняття «міжкультурна комунікація» пов’язують із другою по-
ловиною хх ст. й такими науковцями, як едвард т. холл [16] і 
джордж Л. трагер [17], к. клакхон і а. кребер [35], Р. Портер 
і Л. самовар [36]. Зупинимося на аналізі останніх досліджень 
і публікацій щодо виникнення й визначення сутності самого 
поняття. 

міжкультурна комунікація як академічна дисципліна бере 
свій початок у 1951–1955-х рр., пов’язана з іменем американ-
ського дослідника, антрополога едварда Г. холла. саме він, на 
нашу думку, вводить у науковий дискурс термін «міжкультур-
на комунікація», вважає її «ідеальною метою, якої має прагну-
ти людина у своєму бажанні якомога краще та ефективніше 
адаптуватися до навколишнього світу» [5, с. 7; 37]. Протягом 
зазначених років едвард т. холл, працюючи в Інституті дипло-
матичної служби держдепартаменту сШа, окреслив концеп-
цію міжкультурної комунікації, проте з погляду антрополога й 
загалом орієнтовану на невербальну комунікацію. такий підхід 
мав прогалини в роботі з дипломатами, отже, незначну ефек-
тивність у практичному застосуванні цих навичок. 

Передумовами наукового інтересу е.т. холла стала його 
служба в багатокультурному суспільстві, командування аф-
ро-американським полком під час другої світової війни. нау-
ковець зазначає, що, працюючи з індіанцями племен навахо та 
хопі, він із «перших рук» дізнався про всі деталі й складності 
однієї з найзначущих проблем світу – міжнародні відносини 
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[15, с. 76]. Проте його робота була основним чином орієнтована 
на дослідження особливостей культур, поведінку, психологію. 
Лінгвістичні проблеми дослідник не брав до уваги. 

Урядовці й дипломати, працюючи за кордоном, скаржили-
ся, що вони зовсім не були пристосовані до роботи з представ-
никами інших культур. Знань мови, які вони отримали, прак-
тично не вистачало для того, щоб підготуватися до складних 
викликів за кордоном. Реакцією на такі заяви стало рішення 
конгресу сШа 1946 р. прийняти Закон про дипломатичну 
службу, згідно з яким було започатковано Інститут диплома-
тичної служби при держдепартаменті сШа для забезпечення 
навчання дипломатів і працівників дипкорпусу. до навчального 
процесу були залучені провідні фахівці – едвард т. холл, Рей 
Бердвисел і джордж трагер, завданням яких було розробити 
програму адаптації дипломатів в інших країнах. адже до цьо-
го американські дипломати майже не вивчали мову й культуру 
країни призначення (лише 115 із 3 076 співробітників дипкор-
пусу сШа знали китайську чи японську, а посли сШа у Фран-
ції, Італії, німеччини, Бельгії, нідерландах, норвегії, туреччи-
ни, Японії, кореї не знали мову країни призначення [38, с. 8]). 
тепер основна увага приділялась навчанню мов через розумін-
ня культур. Отже, оволодіння навичками міжкультурної кому-
нікації стало головним аспектом у підготовці американських 
дипломатів.

Згодом саме завдяки співпраці з лінгвістом дж. трагером 
е.т. холл розробив концепцію «лінгвістичної відносності» –  
процес впливу мови на людську думку та її значення [39]. Істо-
рія міжкультурної комунікації починається саме в Інституті ди-
пломатичної служби, а більшість концепцій, що застосовуються 
сьогодні в галузі міжкультурної комунікації, були сформовані в 
1951–1955-х рр. [40]. Це твердження є цілком слушним, адже 
е.т. холл і дж.Л. тагер мали визначальну роль у встановленні 
нової галузі науки «міжкультурна комунікація», яка була роз-
винена саме під час їхньої співпраці в Інституті дипломатичної 
служби сШа. визначення ж терміна «міжкультурна комуніка-
ція» було вперше представлене в книзі е.т. холла «німа мова» 
[15]. Згодом міжкультурна комунікація стала предметом дослі-
дження наукової еліти сШа та інших країн. 

Проте існує й інша думка щодо виникнення досліджуваної 
проблеми. так, науковці (т. аврамко [42]) зазначають, що тер-
мін «міжкультурна комунікація» у вузькому змісті з’явився в 
літературі в 1970-х рр., коли було подано визначення терміна в 
праці Л. самовара й Р. Портера «комунікація між культурами» 
[36], чи в публікації в 1975 р. роботи дж. кондона та Йос. Фейсі 
«вступ до міжкультурної комунікації» [41, с. 158]. 

Щодо визначення самого терміна варто зазначити такі під-
ходи. Професор а. садохін уважає, що «міжкультурна комуні-
кація – це сукупність різноманітних форм відносин і спілкуван-
ня між індивідами та групами, що належать до різних культур» 
[43]. «класичним», на нашу думку, є визначення, запропонова-
не е. верещагіним і в. костомаровим у книзі «мова і культу-
ра», де міжкультурна комунікація є «адекватне взаєморозумін-
ня двох учасників комунікативного акту, що належать до різних 
національних культур» [44].

Загалом, як на видається, міжкультурна комунікація є су-
купністю форм комунікації представників різних культур, ме-
тою якої є налагодження діалогу чи взаємодії культур, де мова 
є зв’язною ланкою. При цьому ключовою складовою є міжкуль-
турна комунікативна компетенція – здатність спілкуватися з 
представниками інших культур, яка забезпечується наявністю 

чи набуттям загальнокультурних знань, умінь і навичок практич-
ного спілкування, психологічною готовністю, «відкритістю» до 
сприйняття й занурення у відмінне культурологічне середовище. 
для дипломатів це здатність і вміння встановлювати та нала-
годжувати міжнародні зв’язки через спілкування, мінімізуючи 
комунікаційні непорозуміння, передбачати й прогнозувати по-
ведінку співрозмовника, отже, налагоджувати більш ефективні 
міжкультурні відносини з мінімальними втратами (уникаючи не-
порозуміння), співпрацювати для досягнення взаємних інтересів 
[45], а взаємодія різних мов і культур сприятиме пришвидшенню 
розвитку міжкультурної комунікативної компетенції.

Уперше термін «міжкультурна комунікативна компетен-
ція» було запропоновано н. Чомськи [46] і д. хаймсом [47].  
У 1965 р. н. Чомськи навів детальне та чітке розмежування двох 
важливих концепцій, а саме компетенції й функціонування. на 
його думку, компетенція визначає рівень засвоєних лінгвіс-
тичних знань, а не практичне використання мови. Функціону-
вання ж означає практичне використання мови в специфічних 
ситуаціях або практичне використання мови в унікальному 
лінгвістичному середовищі всіма учасниками комунікативно-
го процесу. При цьому основним об’єктом лінгвістичної теорії 
насамперед має бути саме учасник однорідного лінгвістичного 
комунікативного середовища. Проте пріоритетним питанням 
для дослідника залишалася компетенція, а не сама мова.

на противагу д. хаймс уважав компетенцію у визначенні  
н. Чомськи виключно мовною компетенцією, яка не може 
включати все практичне використання мови в унікальному 
мовному середовищі. він розглядав мовну компетенцію як 
складову комунікативної компетенції, яка не лише уможливлює 
процес вивчення мови, а й забезпечує здатність використовува-
ти мову належним чином у процесі комунікативної взаємодії.

д. хаймс наводить чотири параметри цієї компетенції: рі-
вень можливості, спроможність виконання, доречність, вико-
нання. У процесі зростання наукового інтересу до досліджува-
ної проблеми в 1970-х рр. було запропоноване більш детальне 
визначення компетенції й зазначено, що ця компетенція склада-
ється з таких компетенцій, як лінгвістична, соціолінгвістична, 
прагматична. Загалом в основі теорії лежить адаптація в су-
спільстві, яке й визначає ступінь використання мови [47, с. 23]. 

У складі міжкультурної комунікативної компетенції ви-
значають такі компоненти: лінгвістичний, соціолінгвістич-
ний, соціологічний, стратегічний, дискурсивний, соціальний  
(е. соловова [48]); стратегічний, організаційний, прагматич-
ний (с. Балуян [49]); мовний, мовленнєвий, соціокультурний, 
компенсаторний, навчальний (е. Гром [50]); лінгвістичний, те-
матичний, соціокультурний, дискурсивний, компенсаторний, 
навчальний (н. калашнік [51]). такі дослідники, як а. Феннер 
[52], м. Байрам [53], наголошують на тому, що взаємодія різ-
них мов і культур сприяє пришвидшенню розвитку міжкуль-
турної комунікативної компетенції.

Щодо загальної системи міжкультурної комунікативної 
компетенції варто виокремити такі складові:

– система, що характеризує комунікативну компетенцію – 
набута компетенція, яка стосується соціальних правил (мови та 
жестів, соціальної лінгвістичної компетенції й правил адапта-
ції, відповідних комунікативних знань, мотивації спілкування; 
методу визначення соціально-культурних знань); 

– система епізодичної комунікативної компетенції – здат-
ність абсолютно інакше реагувати в нестандартних комуніка-
тивних ситуаціях. Ця система містить такі дві змінні величини, 
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як здатність продемонструвати вищий комунікативний статус, 
задовольнити сподівання інших для досягнення вищої оцінки; 

– система доцільної (виправданої) компетенції, в основі 
якої лежить якість комунікації. відповідна якість є специфіч-
ною ознакою ефективності комунікації за таких умов: комуні-
кація має бути «вільною» та «близькою»; подібність культур 
має бути дуже гіпотетичною, а в плані розбіжностей варто 
йти на компроміс; донесення, передача сприйняття; прагнення 
адаптації, а не егоцентричності. Зазначені складові цієї сис-
теми становлять основу «занурення» в іншомовне культурне 
середовище, впливу на набуття міжкультурної комунікативної 
компетенції [54].

Узагальнюючи вищезазначене, можемо констатувати, що 
іншомовна комунікативна компетенція є синтезом спектру мов-
них компетенцій (лінгвокраїнознавчої, соціолінгвістичної, дис-
курсивної), які уможливлюють вирішення професійних питань 
у процесі міжнародної комунікації.

У цьому аспекті досить слушною є думка в. тупченко, 
згідно з якою іноземну мову потрібно вивчати як «феномен 
національної культури, як «мовну модель» світу цього народу 
й цієї культури, як результат, можливо сформувати особливий 
тип компетенції – лінгвосоціокультурну, цим забезпечити пов-
ноцінне міжкультурне спілкування та взаєморозуміння, тобто 
діалог культур» [55, c. 201–202].

Загалом основою міжкультурної комунікації є вдосконален-
ня міжкультурної комунікативної компетенції, а успішне інте-
грування міжкультурної комунікації в навчальний процес за-
безпечується розробкою методичного і практичного матеріалу 
як синтезу завдань, спрямованих на розвиток комунікативних 
навичок, вивчення культурологічних особливостей. 

Звернімо увагу на компаративний аналіз литовських нау-
ковців Р. кріаучіюніене та а. сюгждініене (R. Kriaučiūnienė, 
а. Šiugždinienė) [56] щодо розвитку міжкультурної комуніка-
тивної компетенції в процесі навчання англійської мови, а саме 
процесу інкорпорування видів діяльності з культури під час 
практичних занять. Бралися до уваги результати опитування 
саме учнів. найвагомішими стали види діяльності, спрямовані 
на пізнання культури.

Як показало дослідження, найчастіше пропонувалася ін-
формація про повсякденне життя й роботу. досить часто 
торкалися питання цінностей і вірувань народів іншої культури 
(дуже часто й часто – 16,1%), інформації про загальні цінності 
й вірування (дуже часто й часто – 16,1%), аніж набуття фак-
тичних знань про географію іншої країни (12,7%) чи політичну 
ситуацію (12,7%). 

низькі показники рівня знань іншої культури були спричи-
нені недостатньою кількістю практичних занять, спрямованих 
на розвиток міжкультурної компетенції [56, с. 99]. Проте найе-
фективнішим стало обговорення проблем поваги представни-
ків інших/відмінних культур (27,1%), поваги власної культури 
(25,9%) і дискусії про власну культуру (25%). 

крім того, опитування виявило перелік тем, які заслугову-
ють на особливу увагу й мають бути включені викладачем до на-
вчальної програми та переліку ключових для обговорення як такі, 
що «розвивають здатність учня краще врегульовувати питання 
міжкультурної взаємодії» [56, с. 101], а саме: спілкування щодо 
етикету інших культур, навчання налагодження міжкультурних 
контактів і комунікації, висловлювання власного ставлення до 
культурних відмінностей в усній і письмовій формах, навчання 
способів урегулювання міжкультурних конфліктів, отримання но-

вої інформації про власну культуру, розвиток навичок адекватного 
реагування на культурні відмінності, здатності досягати порозу-
міння та врегульовувати міжкультурні конфлікти.

Узагальнюючи вищезазначене, варто констатувати, що, 
відповідно до вимог і потреб сучасного глобалізованого су-
спільства, недостатньо складати навчальні програми з мови ви-
ключно на лінгвістичному аспекті, концентруючись на розвит-
ку комунікативних навичок. Основною складовою в навчанні 
мови сьогодні є культура, культурні особливості, відмінності, 
історія, традиції. Отже, саме лінгво-культурний аспект має 
стати пріоритетним у викладанні та вивченні іноземної мови. 
міжкультурна комунікативна компетенція (знання, ставлення, 
навички), як правило, визначається як здатність ефективно 
спілкуватися з представниками інших культур. Розвиток між-
культурної компетенції як невід’ємної складової у вивченні 
іноземної мови сприяє розвитку навичок і здібності встанов-
лення й налагодження міжкультурних відносин.

Знання культурних особливостей співрозмовника, готов-
ність до їх сприйняття та розуміння є шляхом побудови кому-
нікації. міжкультурна комунікаціє має забезпечити цей процес. 
культура контролює поведінку людей постійно й багатьма спо-
собами, більшість із яких поза межами свідомості і, отже, за 
межами свідомого контролю особистості [15, с. 48]

наскільки важливою є міжкультурна комунікативна ком-
петенція для міжнародної дипломатії? Існують думки щодо 
ймовірності мінімізації культурних відмінностей у зв’язку з 
економічною, політичною взаємодією держав, міжурядовою 
співпрацею. Проблема однак існує. Установлюючи міжнародні 
відносини, необхідно розуміти культурні особливості й куль-
турні норми. дипломати та урядовці, працюючи з іноземними 
представництвами, урядами, міжнародними організаціями, 
повинні розуміти культурний контекст для успішної співпра-
ці. Зокрема, працюючи з представниками культури, в основі 
якої лежать комунікативні методи, потрібно брати до уваги той 
факт, що співрозмовник може не розуміти форми комунікації, 
поширені в культурах із непрямими формами комунікації, на-
приклад, невербальні сигнали та контекстні підказки. відповід-
но, недоліки процесу комунікації можуть спричиняти пробле-
ми в налагодженні міжкультурних зв’язків. У цьому контексті 
є слушним компаративний аналіз недоліків налагодження ко-
мунікації на прикладах спілкування бізнесменів із норвегії та 
Японії: успішна взаємодія представників різних культур забез-
печується володінням певних форм міжкультурної компетенції 
за умови перебування в самій культурі [57; 58]. 

Загалом вивчення іноземної мови включає в себе набагато 
більше, ніж просто засвоєння навичок, системи правил або гра-
матики; воно включає в себе зміну самосприйняття, прийняття 
нової соціальної й культурної поведінки, способів буття, отже, 
має значний вплив на соціальну природу учня [59, c. 115]. 

Оскільки мотивація відіграє важливу роль у вивченні іно-
земної мови з акцентом на крос-культурні комунікативні осо-
бливості, варто надавати велике значення нарощуванню потен-
ціалу цільовою аудиторією, брати до уваги та аналізувати різні 
міжкультурні приклади спілкування й поведінки, проводити по-
рівняння відмінних типів комунікативних підходів, зіставляти з 
власною культурою в тому числі. Основою такої програми має 
бути також і теоретичний аспект – визначення основних понять: 
«культура», «культурна самобутність», «мультикультуралізм», 
«багатокультурне середовище», «культурні стереотипи», «акуль-
туризація» – у порівнянні з власною культурою; аналіз і практика 
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форм взаємодії у визначених наукових і ділових колах. така ком-
петенція може бути сформована через дискусію, обговорення, 
роботу в групах, діалоги, опитування. навички міжкультурної 
комунікативної компетенції можна набути за умови встановлен-
ня відносин, спілкуючись мовою іншого учасника комунікатив-
ного процесу, обговорюючи ефективні шляхи комунікації для 
всіх учасників комунікації, виступаючи посередником у перего-
ворах представників різних культур, продовжуючи опанування 
навиками спілкування з представниками відмінних культур [60].

Висновки. Задля досягнення поставленої мети необхідни-
ми умовами у викладанні мови в рамках міжкультурної кому-
нікації з метою розвитку міжкультурної комунікативної компе-
тенції є такі аспекти:

Порівняння форм звернення до співрозмовника, встанов-
лення контакту, визначення теми для обговорення, пунктуаль-
ність, гумор. 

визначення передумов налагодження кроскультурних про-
фесійних зв’язків, аналіз та обговорення конкретних проблем і 
шляхів їх вирішення.

Розуміння й аналіз міжкультурних відмінностей (поведін-
ки, особливостей спілкування, етикету). 

Обговорення міжкультурних комунікативних особливос-
тей на базі вивчення літературних творів, періодики, перегляду 
документальних і художніх фільмів; перегляду, обговорення та 
аналізу останніх новин, що транслюються різними каналами 
(наприклад, CNN, BBC, EuroNews; порівнюючи й обговорюю-
чи міжкультурні особливості, факти та обґрунтування); напи-
сання резюме і складання компаративного аналізу. 

вивчення стилістичних особливостей; комунікативних 
одиниць, характерних для певного визначеного культурного 
середовища (ідіоми, прислів’я, образні порівняння, асоціації; 
особливості політичного та дипломатичного дискурсу, порів-
нюючи виступи політичних діячів різних країн, зіставлення).

Отже, вивчаючи іноземну мову сьогодні, дипломати ма-
ють не лише володіти нею, а й отримувати необхідні навички 
спілкування з представниками іншої культури, незважаючи 
на поширення тенденції уніфікації світу, взаємопроникнення 
культур. Основний аспект, який потрібно брати до уваги, ви-
кладаючи та вивчаючи мову, – це інтеграція культури в процес 
вивчення мови через адаптацію до іншомовного культурного 
середовища, застосовуючи комунікативно цілеспрямовані спо-
соби вербальної й невербальної комунікації в умовах професій-
ної міжкультурної взаємодії.
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Нечаюк И. О. Межкультурная коммуникативная 
компетенция как составляющая межкультурной ком-
муникации в обучении дипломатов

Аннотация. статья является анализом межкультурной 
коммуникативной компетенции как ключевого компонен-
та в изучении иностранного языка, что влечет адаптацию 
методов преподавания для повышения уровня культурной 
осведомленности целевой аудитории. изложены крити-
ческий анализ научных исследований и их результаты, 
способы приобретения навыков межкультурной коммуни-
кации, их влияние на качество изучения и овладения ино-
странным языком дипломатами, основная задача которых 
на высоком квалификационном уровне устанавливать кон-
такты и избегать недоразумений посредством межкультур-
ного коммуникативного взаимодействия. 

Ключевые слова: язык, культура, межкультурная ком-
муникация, коммуникативная компетенция, дипломатия.

Nechayuk I. Intercultural communicative competence 
as a component of intercultural communication in training 
diplomats

Summary. This article is an analysis of the intercultural 
communicative competence as a key component in learning 
a foreign language, which increases the value and the need to 
adapt teaching methods to improve the level of cultural aware-
ness of the target audience. The article provides the critical anal-
ysis of scientific research and its results. It is outlined how the 
acquisition of skills of intercultural communication influences 
the quality of learning and mastering a foreign language by dip-
lomats, whose main task is to establish contacts and to avoid 
misunderstandings through cross-cultural communicative inter-
action. 

Key words: language, culture, intercultural communica-
tion, communicative competence, diplomacy.


