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У системі професійної освіти в становленні навчальної мотивації найважливішу роль відігра-ють пізнавальні інтереси і мотиви професійної діяльності. Розвинена професійна мотивація є найважливішим фактором формування мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців. Оскіль-ки іншомовна компетентність трактується в кон-тексті професіоналізму психолога, то доцільно розглядати питання формування мотиваційної основи розвитку компетентності в області інозем-них мов з точки зору ролі професійної мотивації у формуванні мотивації навчання.  Володіння іноземними мовами сприяє проце-су розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, розумін-ня інших соціумів та народів, що сприяє комуніка-ції культур і професійному зростанню та вдоско-наленню знань. Мова людини є засобом осмислення цього світу. Опанування іноземної мови – залучення до іншої культури розглядається як діалог двох культур в загальному форматі міжкультурного спілкування. Активізація міжкультурного діалогу, приско-рення темпів науково-технічного прогресу, інтен-сифікація міжнародних контактів і обмінів в різ-них сферах, вдосконалення нових технологій на новому етапі розвитку полікультурного суспільс-тва вимагають наявності професійно мобільних фахівців, орієнтованих в суміжних галузях профе-

сійної діяльності, що може бути реалізовано за рахунок розвиваючого ресурсу полікультурної освіти. Ресурс полікультурної освіти, головним інструментом якого є іноземна мова, орієнтова-ний на досягнення поставленого завдання, оскі-льки вивчення іноземної мови сьогодні ‒ це про-цес становлення активного міжкультурного кому-ніканта і спосіб розвитку професійного мислення майбутнього фахівця, поле становлення його практичних умінь. До проблеми розвитку комунікативної ком-петентності в процесі вивчення іноземної мови звертались такі дослідники, як: І. Зимня, Л. Бур-кун, О. Вишневський, Ю. Пассов, Г. Китайгородсь-ка та ін. Дослідники зробили великий внесок в теорію й практику, незважаючи на відмінності методологій і технологій навчання. Важливо окреслити думки науковців щодо необхідності вивчення іноземної мови через вивчення елемен-тів культури, що знаходить своє відображення в наукових працях О. Тернопільської, Ю. Пасова, П. Сисоєва, В. Сластьоніна та ін. Зарубіжні вчені М. Мескон і Д. Робінсон, які вважають, що неефек-тивне спілкування часто є однією з суттєвих  перешкод на шляху досягнення успіхів і стає при-чиною виникнення проблем у професійній діяль-ності.  Серед зарубіжних вчених, які займаються проблемами теоретичних і практичних підходів до комунікативної компетентності, слід відмітити 
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Стаття присвячена дослідженню проблеми формування міжкультурної комунікативної компетен-
тності майбутніх фахівців в галузі психології засобами іноземної мови. На основі огляду виявлено, що 
формування комунікативних навичок на сучасному етапі передбачає розвиток комунікативної компе-
тенції студентів. Окреслено контекст контекст міжкультурної комунікації. Розглянуто спектр на-
прямків формування міжкультурної комунікативної компетентності в умовах вивчення іноземної мови 
за професійною спрямованістю. Викладено принципи та підходи, які покладено в основу формування 
міжкультурної комунікативної компетентності. Розглянуто питання розвитку міжкультурної кому-
нікації майбутніх психологів у процесі вивчення іноземних мовних. Міжкультурна комунікація як галузь 
наукових досліджень має виражений міждисциплінарний характер і постає складовим компонентом у 
професійній підготовці майбутніх фахівців засобами іноземної мови.  

Ключові  слова :  міжкультурна комунікація, міжкультурна комунікативна компетентність, ко-
мунікативна компетентність, професійна компетенція, мотивація, іншомовна підготовка. 
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ДАРІЯ ПУСТОВОЙЧЕНКО · Формування міжкультурної комунікативної компетентності  майбутніх психологів  засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки  А. Хардинга, П. Хартмана та ін. Проблеми теорети-чних і практичних підходів до комунікативної компетентності розглядаються в наукових працях С. Термінасової, П. Паригіна, Н. Бєляєва, А. Леонтьєва, В. Гак та інших. А за словами М. Вятютнєва, комунікативна компетентність ви-значається як вибір та реалізація програм мов-леннєвої поведінки в залежності від здатності людини орієнтуватися в ситуаціях спілкування та вміння класифікувати ситуації залежно від теми, задач і комунікативних настанов [2, 38].  Метою даної статті є окреслення контексту міжкультурної комунікації, принципів та підходів, які покладено в основу формування міжкультурної комунікативної компетентності і аналіз спектру напрямків формування міжкультурної комуніка-тивної компетентності засобами вивчення інозем-ної мови майбутніми фахівцями в галузі психології. Процеси міжкультурної інтеграції на націо-нальному та міжнародному рівнях зумовили мо-дернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як засіб пізнання картини світу, прилу-чення до цінностей, що створені іншими народа-ми. Володіння іноземними мовами сприяє проце-су розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, розумін-ня інших соціумів та народів, що сприяє комуніка-ції культур і професійному зростанню та вдоско-наленню знань студентів. Основною метою навчання іноземних мов у ВНЗ стає формування та розвиток умінь і навичок іншомовного спілкування, що передбачає досяг-нення студентами такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснен-ня спілкування в певних комунікативних сферах.  Однією з найважливіших сфер людської дія-льності постає професійна діяльність, у зв’язку з чим актуальним стає вивчення професійної мобі-льності як інтегрованої характеристики особисто-сті, що визначає готовність до професійної діяль-ності. А в контексті сучасної української освіти це особливо актуально при переході до системи під-готовки фахівців. Комунікація ‒ це соціально обумовлений про-цес обміну інформацією різного характеру та зміс-ту, переданої цілеспрямовано за допомогою різ-них засобів і має своєю метою досягнення взаємо-розуміння між партнерами відповідно до визначе-них правил і норм.  Міжкультурна комунікація ‒ це спілкування людей, що представляють різні культури. За сло-вами Є. М. Верещагіна і В. Г. Костомарова, поняття «міжкультурна комунікація» ‒ адекватне взаємо-розуміння двох учасників комунікативного акту, які належать до різних національних культур [3]. 

Міжкультурна комунікація являє собою особ-ливу форму комунікації двох або більше представ-ників різних культур, в ході якої відбувається об-мін інформацією та культурними цінностями взає-модіючих культур. Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу міжнародного спілкуван-ня сьогодні неможливо без глибокого і різнобічно-го знання культури носіїв цих мов, їхнього мента-літету, національного характеру, способу життя, бачення світу, звичаїв, традицій тощо. Тільки по-єднання цих двох видів знання ‒ мови і культури ‒ забезпечує ефективне та плідне спілкування [6]. Процес міжкультурної комунікації є специ-фічна форма діяльності, яка не обмежується тіль-ки знаннями іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і духовної культури іншого народу, релігії, цінностей, моральних установок, світоглядних уявлень і т.д. в сукупності визнача-ють модель поведінки партнерів по комунікації. Вивчення іноземних мов та їх використання як засобу міжнародного спілкування сьогодні немо-жливо без глибокого і різнобічного знання куль-тури носіїв цих мов, їхнього менталітету, націо-нального характеру, способу життя, бачення світу, звичаı̈в, традиціи тощо. Тільки поєднання цих двох видів знання  ̶ мови і культури  ̶ забезпечує ефективне та плідне спілкування [3].  У психолого-педагогічній літературі при роз-гляді процесу формування і розвитку професіона-лізму використовуються два поняття: компетент-ність і компетенція. Компетентність і компетен-ція є взаємодоповнюючими і взаємообумовлени-ми поняттями. Компетентна людина, що не воло-діє компетенціями, не може в повній мірі і в соці-ально-значущих аспектах її реалізувати. Міжкультурна комунікативна компетенція ‒ це здатність досягти взаємовідносин з представ-никами різних культур навіть при середньому володінні іноземною мовою на основі знання, ро-зуміння та дотримання універсальних правил і норм поведінки, що складають міжнародний ети-кет спілкування. Міжкультурна комунікативна компетентність дозволяє особистості встановлю-вати взаємини з представниками інших культур, визнавати їх культурні цінності. Домінуючий вплив на ставлення до навчаль-них дисциплін надають професійні мотиви. Сту-денти, які мають яскраво виражені професійні мотиви навчальної діяльності, оцінюють важли-вість предметів і інтерес до них значно вище, ніж ті, хто не прагне стати справжнім фахівцем, і отримати глибокі знання.  Процес вивчення іноземної мови націлений на формування елементів загальнокультурних і професійних компетенцій. Саме сукупність даних 
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компетенцій в майбутньому визначатиме рівень професійної підготовки майбутніх фахівців, сту-пень їх готовності до професійної самовизначено-сті та професійної діяльності.  Професійна мобільність і компетентність вза-ємозалежні. Професійні компетенції, що станов-лять фундамент професійної компетентності, є фактором формування професійної мобільності, а професійна мобільність сприяє формуванню про-фесійної компетентності.  У найзагальнішому вигляді професійна мо-більність характеризує готовність і здатність пра-цівника до соціально-психологічних і функціо-нально-статусних змін, а точніше ‒ до інновацій-них перетворень себе і навколишнього соціуму. Очевидно, що розвиток цієї якості у майбутніх фахівців є одним із найважливіших завдань  професійної школи. Вирішення цього завдання можливе за умови його сформованості у самих педагогів. Безсумнівно, культурний бар'єр може стати реальним фактором, що перешкоджає взаєморо-зумінню учасників комунікації і щоб його подола-ти, необхідна підготовка студентів до реального спілкування іноземною мовою з носіями мови. Лінгвокраїнознавчий та міжкультурний аспекти є вкрай важливими і пріоритетними у вивченні іно-земної мови. Метою викладання іноземної мови для май-бутніх психологів має бути актуалізація навичок і вмінь що дозволяють майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати професійну діяльність у своїй сфері: працювати з зарубіжною літерату-рою, брати участь в дискусіях іноземною мовою, виконувати усний або письмовий переклад літе-ратури за професійним спрямуванням, вести ака-демічну та ділову документацію, пов’язану з про-фесійною сферою. Робота студентів в рамках окресленої дисципліни дозволяє краще сприйма-ти інформацію із зарубіжних джерел, розуміти теоретичні та методологічні положення і принци-пи психології, і звісно сприяє професійному зрос-танню та вдосконаленню знань студентів.  Одним з етапів формування міжкультурної компетенції мають стати тренувальні вправи ко-мунікативного та дослідницького характеру.  Будь-які знання без практичного закріплення будуть марні. Такими вправами можуть бути:  1) відпрацювання мовних одиниць і граматичних структур в діалогових ситуаціях, максимально наближених до реальних і характерних для куль-тури даної країни; 2) лінгвістичний і лінгвокраї-нознавчий аналіз автентичних матеріалів,  починаючи від друкованих видань і закінчуючи новинами національних каналів країни, мова якої 

вивчається; 3) реальне спілкування з представни-ками іноземної культури за наявності необхідних технічних засобів; 4) дослідницькі та творчі прое-кти, пов'язані з досліджуваними темами та лінг-вокраїнознавчий аналіз даної інформації [1, 46].  Вузівський фахівець – це широко освічена людина, що має фундаментальну підготовку. Від-повідно, іноземна мова фахівця такого роду ‒ зна-ряддя виробництва і частина культури. Рівень знання іноземної мови студентом визначається не тільки безпосереднім контактом з його викла-дачем. Дуже важливо на заняттях з іноземної мо-ви створювати обстановку реального спілкуван-ня, активно використовувати іноземні мови в природних ситуаціях. Це можуть бути наукові дискусії іноземною мовою з залученням інозем-них фахівців, реферування та обговорення інозем-ної наукової літератури, читання окремих курсів іноземною мовою, участь студентів у міжнарод-них конференціях, робота перекладачем, що як раз і полягає в спілкуванні, контакті, здатності зрозуміти і передати інформацію. Необхідно роз-вивати позааудиторні форми спілкування: клуби, гуртки, відкриті лекції [7, 27]. На думку М. К. Борисенко, «лінгвокраїно-знавчий аспект повинен стати невід'ємною части-ною занять з іноземної мови», коли «мовні одини-ці сприймаються як носії інформації про особли-вості менталітету і, як наслідок, поведінкових норм іншомовного суспільства» [2, 18]. Професійна мобільність виступає критерієм оцінки результативності професійного розвитку спеціаліста. Важливими факторами компетентно-сті людини виступають отримана нею якісна осві-та, накопичений життєвий досвід, вміння профе-сійно застосовувати знання на практиці. Вивчен-ня іноземних мов, в контексті міжкультурної па-радигми має великий розвиваючий потенціал особистості. Володіння іноземними мовами спри-яє процесу розширення світогляду особистості студента, активізації культурного освоєння світу, професійному зростанню та вдосконаленню знань майбутніх фахівців. Слід визначити наступні фактори, що сприя-ють процесу розвитку міжкультурної комунікати-вної компетенції у майбутніх психологів у процесі вивчення іноземної мови і позитивно впливають на становлення їхньої готовності до майбутньої професійної діяльності: створення освітнього се-редовища; стимулювання потреби у саморозвит-ку та самовдосконалення; інформаційно-комуні-каційні технології, Інтернет. В освітньому процесі доцільно враховувати наступні рекомендації при викладанні іноземної мови для майбутніх фахів-ців з психології: 1) обґрунтовувати професійну 
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ДАРІЯ ПУСТОВОЙЧЕНКО · Формування міжкультурної комунікативної компетентності  майбутніх психологів  засобами іноземної мови як один з пріоритетних напрямків професійної підготовки  значущість іншомовної компетентності; 2) ство-рювати сприятливу атмосферу на заняттях, що забезпечуватиме успішність іншомовної комуні-кативної діяльності студентів; 3) організовувати навчально-практичну і практичну діяльність сту-дентів шляхом участі в наукових конференціях, семінарах, тренінгах з фахівцями в галузі психоло-гії, в процесі яких студенти могли б продемонст-рувати свої знання та вміння в області іншомов-ної комунікації. Процес міжкультурної комунікації є специ-фічна форма діяльності, яка не обмежується тіль-ки знаннями іноземних мов, а вимагає також знання матеріальної і духовної культури іншого народу. Вивчення іноземних мов та їх викорис-тання як засобу міжнародного спілкування сьо-годні неможливо без глибокого і різнобічного знання культури носіїв цих мов, національного характеру, способу життя, світобачення, звичаїв, традицій тощо.  Поняттю «професійна мобільність» властива категорія адаптації, а саме готовність до профе-сійної діяльності, оволодіння її змістом і формою на рівні, достатньому для самостійної роботи, го-товність до прийняття системи цінностей, харак-терних для даного прошарку суспільства. Для ус-пішного формування професійної мобільності необхідно виділити особистісні характеристики, що забезпечують мобільність людини.  Добре володіння іноземною мовою дозволя-ють майбутньому фахівцю ефективно здійснюва-ти професійну діяльність у своїй сфері: працюва-ти з зарубіжною літературою, виступати з допо-віддю або повідомленням, брати участь в дискусії іноземною мовою, виконувати усний або письмо-вий переклад літератури за професійним спряму-

ванням. Це значно підвищить рівень мовної підго-товки майбутнього фахівця. Робота студентів в рамках окресленої дисципліни дозволяє їм  краще сприймати інформацію із зарубіжних  джерел, розуміти теоретичні та методологічні положення і принципи зарубіжної психології і звісно сприяє професійному зростанню і вдоско-наленню знань.  Вивчення іноземної мови є складним і трива-лим процесом, що вимагає особливих методів на-вчання. Використання вищезазначених компо-нентів щодо методики викладання іноземної мо-ви сприятиме підвищенню рівня володіння студе-нтами іноземних мов.  Іншомовна підготовка фахівців різних галу-зей розглядається як один із шляхів підготовки до міжкультурної комунікації. Навчальний план має містити культурологічну складову, на основі якої формується міжкультурна комунікативна компетентність – інтегративна здатність особис-тості розуміти іншомовну культуру і світогляд. Успішна реалізація міжкультурної комунікатив-ної компетентності дозволяє встановлювати кон-такт з іншомовними комунікантами, визнавати їхні культурні цінності.  Важливими факторами компетентності лю-дини виступають отримана нею якісна освіта, на-копичений життєвий досвід, вміння професійно застосовувати знання на практиці. Вивчення іно-земних мов, в контексті міжкультурної парадигми має великий потенціал для розвитку особистості. Міжкультурна комунікативна компетентність дозволяє мовній особистості виходити за межі власної культури та перетворюватись на між-культурну особистість, не втративши культурної ідентичності. 
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Дария Пустовойченко. Формирование межкультурной коммуникативной компетентности 

будущих психологов посредством иностраннного языка как один из приоритетных подходов 
профессиональной подготовки 

Статья посвящена исследованию проблемы формирования межкультурной коммуникативной ком-
петенции будущих специалистов в области психологии посредством изучения иностранного языка. Вы-
явлено, что формирование коммуникативных навыков на современном этапе предполагает развитие 
коммуникативной компетенции студентов. Рассмотрен спектр направлений формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности в условиях изучения иностранного языка по профессио-
нальной направленности. Изложены принципы и подходы, лежащие в основе формирования межкуль-
турной коммуникативной компетентности. Межкультурная коммуникация как отрасль научных ис-
следований имеет выраженный междисциплинарный характер и возникает составляющим компонен-
том в профессиональной подготовке будущих специалистов посредством иностранного языка. 

Ключевые  слова :  межкультурная коммуникация, межкультурная коммуникативная компе-
тентность, коммуникативная компетентность, профессиональная компетенция, мотивация, ино-
язычная подготовка. 

 
Dariia Pustovoichenko. Formation of intercultural communicative competence of future psycholo-

gists by means of foreign language as one of the priority approaches of vocational training 
The article is devoted to the problem of formation of intercultural communicative competence of future spe-

cialists in the field of psychology by means of foreign language as one of the priority approaches of vocational 
training. It is revealed that the formation of communication skills at the present stage involves the development of 
students' communicative competence. The context intercultural communication is outlined. The spectrum of di-
rections of intercultural communicative competence formation in the conditions of foreign language study by 
professional orientation is considered. The principles and approaches that underline formation of intercultural 
communicative competence are considered. The issues of intercultural communication development of future 
psychologists in the process of studying foreign languages are outlined. Intercultural communication as a branch 
of scientific research has a marked interdisciplinary character and is an integral component in the process of fu-
ture specialists’ training by means of foreign language. Foreign language training of specialists from different 
fields is considered to be one of the ways to prepare for intercultural communication. The curriculum should con-
tain a cultural component, on the basis of which the intercultural communicative competence is formed. 

Key  words :  intercultural communication, intercultural communicative competence, communicative com-
petence, professional competence, motivation, foreign language training.    


