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ПІДГОТОВКи сТУДенТІВ У ПРОцесІ МІЖКУЛЬТУРнОЇ ІнТеГРАцІЇ
 

 У статті розглядається специфіка формування загальнокультурної компетентності студентів у процесі між-
культурної інтеграції. Використання загальнокультурної компетентності студентів у процесі міжкультурної ін-
теграції дозволяє, на думку автора, розглядати освіту та виховання у загальнокультурному аспекті вивчення вза-
ємодії і взаємовпливу різних культур, що сприяє підвищенню професійної іншомовної підготовки студентів.

Ключові слова: загальнокультурна компетентність, мовна картина світу, культурні смисли, міжкультурна ін-
теграція.

В статье рассматривается специфика формирования общекультурной компетентности студентов в процес-
се межкультурной интеграции. Использование общекультурной компетентности студентов в процессе межкуль-
турной интеграции позволяет, по мнению автора, рассматривать образование и воспитание в общекультурном 
аспекте изучения взаимодействия и взаимовлияния различных культур, способствует повышению профессиональной 
иноязычной подготовки студентов.

Ключевые слова: общекультурная компетентность, языковая картина мира, культурные смыслы, межкуль-
турная интеграция.

The article is devoted to the specific formation of general cultural competence of students in the process of cross-cultural 
integration. The use of general cultural competence in the process of cross-cultural integration allows, in opinion of the 
writer, to esteem education and bringing-up processes in general-cultural aspect of interaction different culture’s learning 
and helps to improve the professional foreign language training of students. 

Key words: general cultural competence, language view of the world, cultural senses, cross-cultural integration.

З розширенням міжнародних зв’язків України відбувається інтернаціоналізація усіх аспектів суспільного життя. Іно-
земна мова стає необхідною в різних сферах діяльності людини та дієвим фактором соціально-економічного, науково-
технічного та загальнокультурного процесу суспільства. 

Актуальним є включення в «Європу знань» через знання мов, інтенсифікацію процесу оволодіння мовами, інтегруван-
ня у світовий освітній простір. Освіта XXI століття орієнтується на поліструктуризацію лінгвістичної освіти, лінгвістичну 
співпрацю і широку міжкультурну комунікацію.

Входження України до європейського освітнього та наукового простору передбачає формування загальнокультурної 
компетентності студентів, що сприятиме адаптації молоді до світового середовища, формуванню професійної іншомовної 
підготовки студентів, засвоєнню загальнолюдських цінностей, що визначено пріоритетними напрямами державної полі-
тики щодо розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу. 

Загальнокультурна компетентність у такому контексті розуміється як інтегративна якість особистості, що забезпечує 
єдність загальної та педагогічної культури і визначає здатність суб’єкта включатися у педагогічну діяльність і вільно орі-
єнтуватися у сучасному соціокультурному середовищі.

Поняття компетентності розглядали на різних рівнях і під різними кутами зору вітчизняні й зарубіжні науковці. 
Серед них: В.Болотов, В.Сериков, А.Василюк, Т.Єжова, В.Ковальчук, Н.Копилова, К.Корсак, Н.Кузьмина, А.Маркова, 
О.Овчарук, І.Тараненко, А.Михайличенко, І.Чемерис, Е.Шорт та ін.

Процес засвоєння культури особистістю триває протягом усього життя. Якщо враховувати, що кожна особистість – 
індивідуальна та неповторна у власному культурному розвитку, то загальнокультурна компетентність є тією основою, яка 
об’єднує всі прояви людського в людині незалежно від національного та соціального становища.

Студентський вік – лише один із етапів культурного становлення молоді. Йдеться про набуття студентською молоддю 
таких вмінь та навичок у процесі міжкультурної інтеграції, які дозволять різнобічно сприймати та осмислювати явища 
культури, формувати цілісний погляд на сучасний світ, синтезувати отримані знання у загальнокультурному просторі. 

Своєрідність педагогічної професії полягає в тому, що вона за своєю природою має гуманістичний характер, який визна-
чає розвиток основних функцій – виховання і навчання та вимагає від сучасного вчителя відповідності таким параметрам:

– емпатії, терпеливості, терпимості у стосунках з дітьми і дорослими, готовності приймати і підтримувати їх;
– розуміння своєрідності і відносної автономності саморозвитку особистості;
– вміння забезпечувати індивідуальне, групове і міжгрупове спілкування, запобігати конфліктам.
У цьому процесі формування загальнокультурної компетентності студентів відіграє важливу роль, оскільки становить 

важливу складову гармонійного розвитку особистості майбутнього педагога. 
Особливої значущості ця проблема набуває стосовно майбутніх учителів іноземної мови, де одним з найважливіших 

чинників формування загальнокультурної компетентності є вивчення взаємодії і взаємовпливу різних культур, що сприяє 
підвищенню професійної іншомовної підготовки студентів.

Н. Ботвіна відмічає, що «пізнання народу, його культури, його ментальності іншими народами може бути поверховим 
і глибинним, всебічним. Для глибинного пізнання народу необхідно знання його мови. У цьому випадку мова виконує 
функцію зв’язку між народами... за допомогою мови відбувається «переливання» духовних цінностей, транспортування їх 
іншими мовами, завдяки чому наша духовність стає органічною частиною духовності інших народів, а існування нашого 
народу стає з маловідомого у світі факту невід’ємним чинником світової цивілізації» [1,10].

Мова є найважливішим способом формування й існування знань людини про світ. Відбиваючи в процесі діяльності 
об’єктивний світ, людина фіксує в слові результати пізнання. Сукупність цих знань, відбитих у мовній формі, являє собою 
те, що в різних концепціях називається мовною картиною світу.

Між картиною світу як відображенням реального світу і мовною картиною світу як фіксацією цього відображення 
існують складні відносини: картина світу може бути представлена за допомогою просторових, тимчасових, етичних, куль-
турних та інших параметрів. На її формування впливають мова, традиції, виховання, навчання й інші соціальні чинники. 
Роль мови не тільки в передачі повідомлення, а й у внутрішній організації того, що підлягає повідомленню, куди неодмін-
но вплітається загальнокультурний досвід конкретної мовної спільності, внаслідок чого формується мовна картина світу 
як сукупності знань про світ, відбитих у лексиці, фразеології, граматиці.
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Картина світу лежить в основі індивідуальної і суспільної свідомості, у якій мова виконує роль пізнавального про-
цесу. Концептуальні універсалії світу можуть бути однаковими: люди, що розмовляють різними мовами, можуть мати за 
певних умов близькі концептуальні картини світу. Наприклад, слов`янський вираз «коли рак на горі свисне» відповідає 
англійському «коли свині полетять», азіатському – «коли хвіст ішака торкнеться землі». Але, мовленнєва картина світу, 
що загалом збігається із загальнокультурним відображенням світу у свідомості людей, ще й підфарбовується індивідуаль-
ним досвідом емоцій. Тоді в контурі їхньої взаємодії виникає механізм саморуху, що входить у психологічну структуру 
особистості у формі особистісних цінностей, будучи одним з джерел мотивації її поведінки, ланкою між духовною куль-
турою суспільства й духовним світом особистості, між загальнокультурним, дотичним вічності та індивідуальним буттям.

Прийняти загальнолюдські цінності людина може лише сама, розуміння завжди відзначено знаком індивідуального 
стану. М. Бахтін писав: «Культурні цінності суть самоцінності, і живій свідомості слід призвичаїтись до них, утвердити 
їх для себе... Цим шляхом жива свідомість стає культурною, а культурне втілюється в живому... усяка загальнозначуща 
цінність стає дійсно значимою лише в індивідуальному контексті» [2, с. 108–109].

Таким чином, мова виступає важливим засобом соціалізації мовної особистості, її прилучення до загальнокультурних 
цінностей, до культури народів світу, оскільки тільки в процесі міжкультурної інтеграції між індивідами і націями збері-
гається культурна спадщина, поглиблюється пізнання, розширюється світогляд, що розвиває соціальну і духовну сутність 
особистості, надає сенс її буття. Мовленнєва особистість існує у просторі культури, відображеному у мові, у формах 
загальної свідомості на різних рівнях, у предметах матеріальної культури. 

Надзвичайно цікавою є ідея М.Бердяєва про загальнолюдську єдність, втілену в світових культурних цінностях. Філо-
соф писав, що культура ніколи не мала абстрактно–людський характер. Вона завжди національна, індивідуально–народна 
і лише в такій якості підноситься до загальнолюдської [3].

Особливе методологічне значення для нашого дослідження має розуміння діалектики загальнолюдського і національного.
Усвідомлення своєї приналежності до певного етносу, генетичного зв’язку з іншими представниками даної групи, 

уявлення про своє походження, знання особливостей одягу, фольклору, народних промислів, традицій, звичаїв та інших 
ознак самобутності народу є важливими складовими етнічної культури, що становить вихідні засади національної культу-
ри як чинника загальнокультурного розвитку людської цивілізації.

Національна приналежність людини є тим культурним явищем, що є найвищим рівнем розвитку людської цивілізації, 
результати якого втілюються і акумулюються у культурній творчості цілих художньо–історичних епох, звичаїв та тради-
цій різних народів, які завжди мають одночасно національний і універсальний характер. Загальнолюдське втілює в собі 
багатство національно особливого, індивідуального, окремого. Саме таке широке розуміння національної культури в її 
органічному зв`язку зі світовою культурою розкриває прогресивність культурного поступу, можливість діалогу з іншими 
культурами, шляхи інтеграції у світовий простір, усвідомлення національного у глибинах людського життя і загально-
людського як індивідуального та особистісного. 

Отже, поряд з національними існують семіотичні, які притаманні усім культурам. О.П.Рудницька відзначає, що кожна 
нація як етносоціальна спільнота характеризується єдиним семіотичним полем – системою загальновідомих для всіх її 
представників знакових засобів, що забезпечує взаєморозуміння та взаємодію членів суспільства [5, с. 53]. Наприклад, у 
традиційно-побутових культурах європейських народів важливу художньо-пізнавальну функцію здавна виконувала ви-
шивка, що прикрашала інтер’єр житла та елементи національного одягу. Символом гармонійності і краси навколишнього 
світу, моральних чеснот життя є образи золотої ниви пшениці та блакитного неба, зелених дібров. «Входження» у це 
універсальне семіотичне поле, його усвідомлення, почуття приналежності до нього формує як національну, так і загально-
культурну самосвідомість людини, що є найважливішою ознакою культури особистості.

Загальнокультурна компетентність являє собою систему, в якій можна виділити універсальні (загальні), домінантні 
(ціннісні), національні (особистісно-значущі) та доповнювальні (мовні) смисли. Виокремлення вищеозначеної системи 
культурних смислів забезпечує теоретичну основу формування загальнокультурної компетентності майбутніх педагогів.

Культурні смисли знаходять відображення у мові, точніше, у значенні слів і синтаксичних одиницях, у фразеологіз-
мах, у пареміологічному фонді і прецендентних текстах [6]. Наприклад, у всіх культурах засуджуються такі людські вади, 
як жадібність, боягузтво, лінощі, неповага до старших тощо, але в кожній культурі ці вади мають різну комбінаторику 
смислів, тобто в різних культурах вони мають різний словесний вислів. У порівнянні українських прислів’їв з російськи-
ми, англійськими еквівалентами: «Яка хата, такий тин, який батько, такий син» (укр.); «Каково дерево, такой и клин, каков 
батька, таков и сын»(рос.); «Like mother like daughter» або «What is the mother, so what do you expect of her calf?»(анл.), 
знаходимо різну комбінаторику смислів із спільною контекстуальною основою, що сприяє ефективнішому усвідомленню 
спільного і загальнолюдського у різноманітності характерів народів.

Загальні закони мови нерозривно пов’язані з різноманіттям національних, духовних та культурних цінностей [7,  
с. 39–44]. Вивчення різних мов дає можливість залучення до загальнокультурних і духовних досягнень народів світу. 
«Вивчення мов світу – це також всесвітня історія думок і почуттів людства. Вона має описувати людей всіх країн і всіх 
ступенів культурного розвитку, в неї має входити все, що стосується людини» [8, с. 349].

Культуроносна функція мови як засобу збереження та передачі матеріальних і духовних цінностей людства чітко 
окреслена в умовах іншої мови [9, с. 221]. І у такий спосіб іноземна мова в сучасних умовах перетворюється на важливий 
засіб пізнання загальнокультурних цінностей.

Підкреслимо, що важливо не лише засвоїти систему знань культурних цінностей, а й розкрити те спільне, що об‘єднує 
культури різних народів і людей, котрі спілкуються різними мовами і на цій основі формувати загальнокультурну компе-
тентність майбутнього вчителя іноземної мови.

Період студентства характеризується дослідниками В. Борисовим, В. Бутенко, Ю. Вишневським, О. Дем`янчук,  
О. Семеног як період визначення своєї «мовної сутності», неповторної індивідуальності, зростання наукової та загаль-
нокультурної інформативності, оволодіння певним комплексом соціальних ролей, активної діяльності, прагнення до 
творчого пошуку, формування свідомості, ідеалів, розвитку самосвідомості. Тому мета формування загальнокультурної 
компетентності особистості майбутнього вчителя-словесника засобами міжкультурної інтеграції досягається, якщо при 
опануванні кожної дисципліни у вищому навчальному закладі звертатиметься увага на естетику слова, розвиток мовлен-
ня, культурологічне мислення, міжкультурну комунікацію, інтелект, пам’ять, мовне чуття, мовний смак. 

Осягаючи крізь лексичні і граматичні особливості мови, духовність і культуру іншого народу, студенти набудуть 
хисту дивитися на світ очима німця, француза або англійця, що не може не відбитися на їхньому менталітеті, духовних 
та культурних ідеалах. При цьому важливо, що їхня мовна культура у рідній мові також зазнає певних змін: розширю-
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ється світогляд, збагачується лексична система, тобто відбувається процес міжкультурної інтеграції. Тому формування 
загальнокультурної компетентності у контексті підвищення професійної іншомовної підготовки студентів містить широкі 
перспективи.

Отже, формування особистісно-зорієнтованої парадигми освіти, сучасного культурологічного мислення, забезпе-
чення повноцінного міжкультурного спілкування, необхідність урахування універсальних і специфічних характеристик 
поведінки спілкування сприяє формуванню загальнокультурної компетентності студентів. Важливими для подальшого 
дослідження залишаються проблеми формування загальноціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів в процесі міжкуль-
турної інтеграції, загальнокультурного виховання студентів-мовників з врахуванням всіх аспектів виховного процесу у 
вищій школі. 

Тільки вирішуючи ці та інші проблеми можна сподіватися на істотні зміни в духовній сфері нашого суспільства, 
пов’язані з піднесенням загальнокультурного рівня студентської молоді.
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