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Виховання іншомовної культури, кроскуль-турної взаємодії, міжкультурне та полікультурне виховання стало окремою галуззю педагогічної науки з другої половини XX століття.  Про необхідність розвитку іншомовної кому-нікативної культури свідчить велика кількість суперечок у світовому суспільстві пов’язаних з розумінням норм взаємодії різних культур. Єди-ним вирішенням цих проблем є об’єднання та співпраця міжнародних спільнот, спрямованих на покращення розуміння культурних, релігійних традицій та цінностей різних країн.  Актуальність виховання іншомовної культу-ри визначається посиленням культуротворчих ролей людини, з’являється новий ідеал – «людина культури», що володіє розумовою, етичною та суспільно-духовною культурністю. Засобом і умо-вою досягнення цього ідеалу, педагогічною ме-тою стає формування іншомовної комунікативної культури особистості. Особливого значення виховання іншомовної комунікативної культури набуває в контексті Єв-роінтеграції освітніх систем. Оскільки володіння нормами міжкультурної комунікації є важливою передумовою мобільності студентів, налагоджен-ня міжнародних контактів, доступу до світової бази знань, здійснення професійної, наукової і громадської діяльності, що сприятиме встановле-нюю взаєморозуміння та взаємоповаги. Сьогодні, співпраця і взаємодія світових країн реалізується через стратегії, програми та проекти таких міжурядових регіональних організацій, як Рада Європи (РЄ), Європейський Союз (ЄС), Орга-нізація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Центральна європейська ініціатива (ЦЄІ), а також інших авторитетних світових організацій. Про повагу до культурного розмаїття світу також 

наголошується у положеннях «Загальної деклара-ції прав людини». Результатом змін у діяльності взаємодіючих культур є величезна кількість самітів, з’їздів і під-писання декларацій, пактів, договорів про парт-нерство між країнами. До найважливіших з таких документів, зокрема, належать: Загальна деклара-ція прав людини, Європейська конвенція з прав людини (1950 р.) [6], Європейська культурна кон-венція (1954 р.) [9]. Міжнародний пакт про еконо-мічні, соціальні і культурні права, Віденська де-кларація, Рамкова конвенція про захист націо-нальних меншин [6], Біла книга з міжкультурного діалогу, Програма Ради Європи на 2010–2014 ро-ки «Освіта для міжкультурного взаєморозуміння прав людини і демократичної культури», Декла-рація про створення Шанхайської організації спів-праці, Декларації Фаро про стратегію Ради Європи з розвитку міжкультурного діалогу (2005 р.) [6], Римська декларація ЄС (2017 р.) тощо.  На важливості формування комунікативної культури студентів у вищих навчальних закладах акцентують увагу І. Звєрєва, М. Ісаєнко, А. Капсь-ка, М. Коць, О. Кулешова, А. Курінна, В. Малахов, Н. Скотна, Ф. Хміль, Г. Цукерман, П. Шахбанова, О. Швед, Т. Шепеленко, О. Шмайлова, О. Яковліва. Численні праці виявляють міждисциплінар-ність вивчення проблеми розвитку комунікатив-ної культури особистості (Д. Александров, Г. Анд-рєєва, А. Бодалев, В. Генецинский, І. Зимня, І. Ісаев, В. Кан-Калик, В. Костомаров, Н. Крилова, Н. Кузь-міна, Б. Ломов, А. Міщенко, А. Орлов, А. Петровсь-кий, В. Сластенін, В. Соколова та ін.). Однак єди-них поглядів на природу даного явища ще не ви-роблено. Аналіз наукових досліджень та реальної  підготовки студентів виявляє протиріччя між  
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У статті розкривається сутність та структура іншомовної комунікативної культури шляхом 

вивчення праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Концептуалізується визначення іншомовної 
комунікативної культури та SMART-технологїї. Розглядається виховання іншомовної комунікативної 
культури студентів гуманітарних спеціальностей у ЗВО на основі використання SMART-технологій. 
Аналізуються наукові підходи та виокремлюються критерії вихованості іншомовної комунікативної 
культури студентів. 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей теоретичними підходами до створення гуманісти-чної моделі освіти і недостатньою розробленістю сучасних технологій їх реалізації, що спонукає до переосмислення сутності самого поняття «іншомовна комунікативна культура», а також впровадження нових сучасних технологій та під-ходів щодо її виховання відповідно до сучасних вимог реформи вищої освіти. Завданням нашого дослідження є визначення сутності та основних компонентів іншомовної комунікативної культури; аналіз використання SMART-технологій в освітньому процесі; здійснен-ня теоретичного аналізу критеріїв вихованості іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей у закладах вищої освіти. Користуватися іноземною мовою як засобом спілкування є нагальною потребою для сучасного фахівця. Аналіз теоретичних праць виявляє необ-хідність оновлення загальнопедагогічних підхо-дів до вивчення іншомовної підготовки фахівців. Вітчизняні та зарубіжні вчені впевнені, що іншомовна комунікативна культура є одним з важливих аспектів базової культури особистості. ЇЇ слід вважати основним компонентом культури, де іншомовна культура служить системою для покращення формування професійних і соціально-значущих якостей особистості, а мова є засобом комунікації та розвитку іншомовної комунікатив-ної культури. Аналіз структурних компонентів іншомовної комунікативної культури, а саме «культура», «мова», «мовна особистість» та «іншомовна куль-тура», показує, що немає єдності в їх розумінні і далеко не завжди ці та подібні до них поняття розкриваються досить точно, але існують спільні функції, які вони виконують для розвитку та фор-мування комунікативних здібностей іншомовної особистості.  У своєму дослідженні П. Кендзьор стверджує, що культуру можна розглядати не тільки як мате-ріальні надбання й духовні цінності, котрі створи-ла людина в процесі цілеспрямованої діяльності, але й передусім як відносини, що виникають у ході нагромадження, обміну, трансляції культур-них смислів і значень. Використання діяльнісного підходу в навчально-виховному процесі збагачує його новими цінностями, смислами й значеннями, що акумулюються в різноманітних пластах вихов-ного потенціалу тієї чи іншої культури [5, 32–35]. Якщо говорити про розвиток культури, то він неможливий без міжкультурної комунікації, де культуротворчу функцію виконує мова на якій вона здійснюється і формується мовна особис-тість, яка володіє нею.  

Це підтверджує американський лінгвіст Е. Сепір. Вчений заперечуючи біологічну визначе-ність мови, відзначаючи, що мова є чисто людсь-кий, чи не інстинктивний спосіб передачі думок, емоцій і бажань. Він наголошує на комунікативній функції мови як виразного вигляду комунікатив-ної поведінки [8, 31]. Д. Хаймс стверджує, що, мова, з одного боку, детермінує культурну реальність людей, які нале-жать до різних культур, володіють до певної міри особливими комунікативними системами, а з ін-шого – культурні цінності та вірування частково створюють мовну реальність [12, 269–293]. Таким чином, будучи одним з основних  компонентів культури, мова сприяє тому, що ку-льтура може бути як засобом спілкування, так і інструментом розподілу їх на різні національності і народи. Мова стає важливим засобом у процесі пізнання іншої культури, яка знаходить своє відо-браження в мові. Саме так, людина може розвину-ти здатність оцінити, порівняти і прийняти уні-кальність різних культур. У центрі уваги культури та іншомовної кому-нікативної культури стоїть мовна особистість у всьому її різноманітті: фізичному, соціальному, інтелектуальному та емоційному. Феномен мов-ної особистості є відображенням культурної іден-тичності в мовній діяльності. У структурі мовної особистості виділяють потребу в самооцінці і здатність до самооцінки. Дані потреби регулюють поведінку суб'єкта, який говорить і впливають на вибірмовних засобів, які використовуються для оформлення мовної особи-стістю своїх думок. Через оцінку і самооцінку мов-на особистість моделює своє ставлення до дійсно-сті, а також створює свій образ. Проблема оцінки включає в себе три аспекти: 1) об'єкт оцінки;  2) засіб оцінки; 3) оцінюючий суб'єкт. Самооцінка передбачає два моменти: 1) інтерпретацію авто-ром тексту своєї поведінки в знаковій ситуації і пояснення свого конкретного мовного вчинку;  2) словесне моделювання як створення мовного автопортрету за основі порівняння себе з іншими [4, 121]. Отже, під «мовною особистістю» розуміють людину, як носія мови, здатного до мовленнєвої діяльності, тобто комплекс психофізичних влас-тивостей індивіда і сукупність особливостей вер-бальної поведінки людини, що використовує мову як засіб спілкування. На основі вивчення попередніх визначень, вважаємо, що іншомовна комунікативна культура може розглядається як сукупність норм і правил, 
що регулюють спілкування людей в різних  
культурних контекстах. Вона характеризується 
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наявністю комунікативного ідеалу, толерантним 
ставленням до співрозмовника як до цінності, усві-
домленням його індивідуальних особливостей, вла-
сних комунікативних здібностей та уміннями во-
лодіти комунікативною ситуацією. Це – система 
внутрішніх ресурсів людини, необхідних для існу-
вання у колі ситуацій міжособистісної взаємодії 
різних рівнів. Таким чином, іншомовна комунікативна культура розвиває вміння людини слухати, чути, аналізувати і розуміти думку іншого, оцінити і взяти до уваги специфіку культурних цінностей іншої культури та порівняти зі своїми і прийняти їх. Тому, сучасна молода людина, яка шукає нові елементи і форми культурної активності для об-міну думками, знаннями та почуттями постає ос-новою успішної діяльності особистості нашого часу. Зміст іншомовної комунікативної культури включає соціальний, лінгвокраїнознавий, психо-логічний і педагогічний аспекти. Саме тому, для виховання іншомовної комунікативної культури особистості треба поетапно формувати глибокі, систематичні іншомовні знання, загальнолюдські цінності і поведінкові алгоритми.  М. Закієв, Р. Замалетдінов, Ф. Сафіулліна, Ф. Харісов, Ч. Харісова, Ф. Юсупов, Р. Юсупов та багато інших вважають, що для досягнення таких цілей необхідно: здійснювати спрямований відбір навчального лінгвокультурологічного матеріалу в змістовному контексті національних цінностей і традицій; створювати іншомовне освітнє середо-вище міжособистісної взаємодії в ході вирішення навчальних завдань і в процесі тренінгових вправ; використовувати варіативне моделювання навчальної програми, що дозволяє враховувати пізнавальні інтереси, профіль підготовки та інди-відуальні потреби студентів. Такі кроки сприяти-муть розвитку толерантності студентів,іх вмінню вести діалог, підвищить рівень їх компетентніс-ного володіння іншомовною професійною лекси-кою, формуватиме потребу в міжкультурній кому-нікації. Володіння іншомовною комунікативною культурою включає в себе не тільки здатність спілкуватися з людьми, які мають різні культурні цінності лінгвістичні коди та моделі поведінки, а й комунікативні здібності адаптації до іншого культурного середовища [2, 122–128]. Отже, для потреб соціуму у формуванні іншо-мовної комунікативної культури акцент перено-ситься з мовного коду на мовленнєву активність. Щоб здійснювати продуктивне спілкування, недо-статньо оволодіти мовою як системою, важливо навчитися користуватися нею в певному соціо-

культурному контексті, засвоїти правила комуні-кації, норми комунікативного, мовного та мовлен-нєвого поводження. Саме тому, процес володіння іншомовною комунікативною культурою повинен стати проце-сом саморозвитку особистості. Оволодіння іншо-мовною культурою відбувається в міру розвитку студента і передбачає активну позицію педагога. Процес освіти повинен включати в себе ознайом-лення з іншомовною культурою та виховання по-ваги до неї. Відповідно до праць Ж. Піаже (стадія когни-тивного розвитку), Л. Виготский (вікові новоутво-рення якостей і властивостей), Е. Еріксона (розвиток у результаті зміни діяльності), І. Беха (психологічний розвиток на основі особистісного «Я»), А. Реана (соціалізація, поведінка та спілку-вання за віковими періодами) зазначимо, що в студентському віці відбувається завершення  формування основних векторів розвитку вищих емоцій: естетичних, етичних, інтелектуальних, а також самосвідомості. Д. Бромлей, описуючи ди-наміку соціальних характеристик, відзначає в цьому віці появу не тільки власної сім'ї, але й освоєння професійних ролей, встановлення кола знайомих, пов'язаних з роботою [10, 286]. Сьогодні, комунікативна активність молоді в умовах інформаційного середовища дуже часто реалізується у соціальних мережах, чатах з вико-ристанням різноманітних гаржетів. За допомогою SMART-технологій сучасності можна вільно спіл-куватися з людьми з усього світу, що є важливим вкладом у розвиток діалогу культур. 
«SMART-технології» – це технічне та програ-

мне забезпечення, яке використовує переваги гло-
бального інформаційного суспільства для здійс-
нення спільної освітньої діяльності в мережі Інте-
рнет та надання освітніх послуг нової якості. Тому, з кожним роком зростає роль інформа-ційних комунікацій, продуктів і послуг у економі-чному, культурному та освітньому житті людини. Еволюція сучасного суспільства зазнає трансфор-мації та переходить на новий рівень – SMART-суспільства, що дозволяє генерувати нові знання та формувати особистість SMART-людини, яка досконало володіє інформаційно-комп’ютерними технологіями для пошуку інформації та безперер-вної комунікації. Інтерес для нашого дослідження представля-ють здобутки вчених, які розглядають структур-ний склад іншомовної комунікативної культури студентів з гуманістичних позицій, які ґрунту-ються на вихованні моральних якостей і ціннос-тях. А саме, гностичний, комунікативний, емоційно-
ціннісний і діяльнісний компоненти. 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей На думку вітчизняних та зарубіжних науков-ців до гностичного компоненту відносяться вмін-ня бути чутливим до суперечностей, критично оцінювати отримані результати комунікації. Та-ким чином, система знань вихованця включає світоглядний, загальнокультурний рівні і рівень спеціальних знань. До загальнокультурних знань відносяться знання в галузі мистецтва і літерату-ри, обізнаність та вміння орієнтуватися в питан-нях релігії, права, політики, економіки та соціаль-ного життя, екологічні проблеми; наявність зміс-товних захоплень і хобі. Низький рівень їх розвит-ку веде до однобічності особистості і обмежує мо-жливості виховання студентів. 
Комунікативний компонент – це особливості комунікативної діяльності індивіда та специфіка його взаємодії з іншими у соціумі. Акцент ста-виться на зв'язку комунікації з ефективністю ін-шомовної діяльності, спрямованої на досягнення виховних і освітніх цілей. 
Емоційно–ціннісний компонент включає в себе гуманістичну установку на спілкування, інте-рес до іншої людини, готовність вступити в діало-гічні взаємини. 
Діяльнісний компонент відрізняється від ін-ших активною взаємодією викладача та студента, встановленням між ними суб'єкт-суб'єктних взає-мин. Він інтегрує попередні компоненти на основі здійснення послідовності низки інтелектуальних операцій: сприйняття нового матеріалу; осмис-лення інформації, формування понять; узагаль-нення; систематизація; закріплення знань, умінь та навичок; застосування їх на практиці. Останнім часом, вчені найчастіше схиляються до використання комунікативного підходу при вивченні іноземної мови та розвитку іншомовної комунікації, оскільки, він спрямований на практи-ку спілкування, навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і вміння адекватно реагувати на різні ситуації спілкування. Вітчизня-ні науковці І. Бім та Є. Пассов розробили принци-пи комунікативно-орієнтованого навчання, підт-римавши цим концепції комунікативної методики викладання іноземних мов.  На думку Д. Філіпса, комунікативний підхід є спробою уникнути формальних (або традицій-них) підходів, які базуються на граматиці і перек-ладах, і перейти до підходів, за допомогою яких студент використовуватиме мову як засіб спілку-вання [13, 94]. У свою чергу, інтеракційний підхід розкриває комунікацію, як взаємодію, надає можливість роз-глядати суб’єкти спілкування як рівноправні складові, що пов’язані взаємними очікуваннями та спільним інтересом до предмета розмови. Ко-

мунікація розуміється як реалізація цього інте-ресу за допомогою переданих повідомлень. Ефек-ти комунікації полягають у зближенні або розбіж-ності точок зору комунікатора та реципієнта на загальний предмет, що в свою чергу означає роз-ширення чи звуження їхніх можливостей взаємо-розуміння та співпраці. Такий погляд на комуні-кацію ставить у центр уваги досягнення згоди між суб’єктами комунікації, встановлення рівно-ваги в системі взаємних настанов [3, 4-11]. Інши-ми словами, інтерактивність передбачає наяв-ність співробітництва, розвиток умінь спілкува-тися та мовленнєву взаємодію, що є головним у вихованні іншомовної комунікативної культури. Застосування синергетичного підходу в на-вчанні іноземних мов дозволяє звернути увагу на аспекти логічного мислення, що є найближчими по відношенню до основних професійних компе-тенцій студента. Засновники синергетики І. При-гожин і Г. Хеккен бачили наукову правомірність застосування такого плану дисциплінарних дос-ліджень і соціокультурних систем, якою є система мовної освіти [7]. Важливу роль у вихованні іншомовної кому-нікативної культури відіграє лінгвокультуроло-
гічний підхід, відповідно до якого, навчання іно-земній мові та культури сприяє розвитку в сту-дентів здатності адаптуватися до нових мовних ситуацій. Як зазначає М. Байрам, при навчанні іноземній мові особливе значення має бути приді-лено підготовці студента до непередбачуваного, замість відпрацювання передбачуваного [11].  Головним є вміння зрозуміти чужу поведінку  та взаємодіяти з представниками різних культур, які володіють іншім набором цінностей. Само-спостереження та інтерпретація іншомовної куль-тури дозволяють краще аналізувати власну куль-туру, порівнювати її з іншими культурами, сприй-мати і розуміти її з точки зору стороннього спо-стерігача. Для кожної науки досить важливим є питан-ня про критерії, якими можна керуватися при оцінці педагогічних процесів і явищ. Тільки при наявності таких критеріїв можна зробити висно-вок про бажані, найкращі результати педагогічно-го впливу [1, 17]. У розробці власних критеріїв вихованості ін-шомовної комунікативної культури учасників виховного процесу нами виділено такі вимоги: об’єктивність, надійність, простота і зручність вимірювання, узгодження зі складниками вихова-ності іншомовної комунікації, адекватність, взає-мозумовленість критерію і його показників. З метою моніторингу та аналізу динаміки виховання іншомовної комунікативної культури 
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АНАСТАСІЯ ПЛУЖНІК Виховання іншомовної комунікативної культури студентів гуманітарних спеціальностей учасників виховного процесу у досладженні  визнaчено такі критерії вихованості іншомовної комунікативної культури стідента: когнітивний (володіння основами самовиховання, самоконт-роль процесу обміну інформацією, основними складовими комунікації, культурна обізнаність), 
емоційно-ціннісний (емоційно-ціннісне ставлення та повага до інших культур), культурно-
поведінковий (уміння обирати вербальну та неве-рбальну поведінку згідно з комунікативною ситу-ацією; позитивна етнокультурна ідентичність, комунікативна толерантність). Вивчення та аналіз наукових праць дозволяє дійти до висновку, що процес становлення іншо-мовної комунікативної культури студентів гума-нітарних спеціальностей безпосередньо пов'яза-ний з формуванням цінностей і ціннісних орієнта-цій особистості, що відбиває факт спільного існу-вання суб'єктів у полікультурному просторі жит-тєвого соціуму, необхідність адекватної орієнтації в системі іншокультурних цінностей, розвиток комунікативних здібностей, творчої активності і толерантності. Оскільки, у педагогіці всі виміри існування культури фокусуються на особистість, а будь-які 

культурні явища відображають її внутрішній світ і творчий потенціал, тому для освітньої галузі принципово важливим є розуміння культури не лише як історично визначеного рівня розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, відтворених у типах і формах організації життя та людської діяльності, а й як чинника становлення особистості. Застосування принципів різноманітних пси-холого-педагогічних підходів дозволяє більш де-тально розглянути та удосконалювати процес виховання іншомовної комунікативної культури студентів, спрямувати його на формування: гото-вності студента до діалогу з носіями іншомовної культури; здатності до сприйняття та аналізу контексту іншомовної комунікації; нової ієрархії ціннісних орієнтацій молоді; розуміння загально-людської моралі та національно-етнічних особли-востей носіїв іноземної мови та становлення фахі-вця як суб’єкта культури. Це допоможе у подаль-ших дослідженнях визначити рівні сформованості іншомовної комунікативної культури і сприятиме підготовці не тільки професіоналів зі знанням іноземної мови на високому рівні, а й фахівців нового покоління в українському суспільстві. 
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Анастасия Плужник. Воспитание иноязычной коммуникативной культуры студентов гума-
нитарных специальностей 

В статье раскрывается сущность и структура иноязычной коммуникативной культуры путем 
изучения трудов отечественных и зарубежных исследователей. Концептуализируется определения 
иноязычной коммуникативной культуры и SMART-технологии. Рассматриваются особенности воспи-
тания иноязычной коммуникативной культуры студентов гуманитарных специальностей в ВУЗах на 
основе использования SMART-технологий. Анализируются научные подходы и выделяются критерии 
воспитанности иноязычной коммуникативной культуры студентов. 

Ключевые  слова :  иноязычная коммуникативная культура, язык, культура, языковая личность, 
SMART-образование, SMART-технологии, критерии воспитанности иноязычной коммуникативной куль-
туры. 

 
Anastasiia Pluzhnik. Education of the foreign communicative culture of humanitarian specialties’ 

students 
The article analyzes the definition and structureof foreign language communicative culture in psychological 

and pedagogical researches. The definition of foreign language communicative culture is conceptualized and con-
siders the factors for successful education of the foreign communicative culture with using of SMART-
technologies. 

So, special attention should be paid to the formation of foreign language communicative culture of the mod-
ern youth who is looking for new elements and forms of cultural activity for exchanging ideas, knowledge and 
feelings. 

Foreign language communicative culture includes a set of knowledge and skills, which are acquired during 
natural human socialization, training and education. It is characterized by the presence of a communicative ideal, 
a tolerant attitude to the interlocutor as a value, awareness of individual characteristics, own communicative 
abilities and the ability to have a communicative situation. This is a system of internal human resources necessary 
for the existence in the circle of situations of interpersonal interaction of different levels. 

As a result of analyzing, we identified interdependent components of foreign language communicative cul-
ture. And the process of formation of students’ foreign-language communicative culture is directly related to the 
formation of values and value orientations of the individual, which reflects the fact of the joint existence of sub-
jects in the multicultural space of the life-society, the need for adequate orientation in the system of other cultural 
values, the development of communicative abilities, creative activity and tolerance. 

The application of the principles of various psychological and pedagogical approaches allows us to study and 
improve the process of education of students' communication skills in a foreign language more thoroughly, to 
direct it to formation: readiness of the student for dialogue with native speakers of a foreign language culture; the 
ability to perceive and analyze the context of foreign communication; a new hierarchy of value orientations for 
youth; an understanding of universal morality and national-ethnic characteristics of the native speakers and the 
formation of a specialist as a cultural subject. It will help in further research to determine the levels of formation 
of a foreign-language communicative culture and will facilitate the preparation of not only professionals with a 
high level of knowledge of a foreign language, but also specialists of a new generation in Ukrainian society. 

Key  words :  education and structure of the foreign language communication culture, foreign language 
communicative culture, scientific approaches to the formation of student’s foreign language communicative cul-
ture, SMART-technology.  


