
В статье рассматриваются психологические факторьz педагогиче
•Жой деятельности, которЬlе помимо традиционно принятьvс, должнь1 

присутствовать у педагогов, готовящих современньvс специалистов, вос
требованньvс на рЬlнкє труда. Образование будущ!L( инженеров геоuІІ

форматиков не может основЬІваться только на классические технологии, 

и требует от педагогов решения проблем, вЬІзванньvс противоречиеJ~ ме

жду потребностью во внедрении результативньvс образовательньvс тех
!ІОЛО.?Uй ц психолого-организационнЬІМ сопровождением их разработки u 
распространения. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ МІЖКУ ЛЬТУРНОІ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ: ЗАРУБІЖНІ ДОСЛЩЖЕННЯ 

Стаття присвячена ахтуальній проблемі сьогодення, що набула осо
бливого значення в контексті інтернаціоналізаціІ· освіти. На основі ана
лізу досліджень науковців з різних європейських країн автор розкриває оссг 

бливості псuхаqогічного аспекту міжкультурноУ компетентності вчи

телів як професійно значущої у сучасиих умовах розвитку диверсифі

коваиого суспільства. 

Ключові сл011а: інтернаціональна освіта, міжкультурна компетент

ність, особІІивості психшогічного аспекту міжкультурної компетентності. 
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Одним із важливих завдань системи освіти є nідготовка людини до 
ефективної діяльності, зокрема спілкування в nолікультурному середови
щі, що пов'язано насамперед з усвідомленням куш>rурного різномані1тя і 
здатністю до відnовідної nоведінки в конкретних культурних умовах. Під
готовка громадян до існування в nолікультурному сусnільстві -- проблема, 
котра обумовлена не лише національним і релігійним складом сусnільства, 
але й соціально-психологічними особливостями mодини: індивідуальністю 
кожної особистості, їі бажанням зберігати і розвивати власну саІІІобутність, 

а також потребою «об'єднуватися» не лише за національним nоходженНІL'\1, 
а й «за інтересами», відnовідно до nевних ціннісних орієнтацій, гендерних 
і вікових особливостей, nрофесійних функцій, соціальних ролей, соціаль
ного статусу тощо. Зважаючи на зазначене особливої актуальності набу
ває проблема формування мооультурної комnетентності у майбутніх учи
телів. Цей процес, на нашу думку, містить два взаємопов'язані аспекти: 

підготовку студентів до життєдіяльності в полікультурному суспільстві та 
їх психолого-nедаrоrіqну підготовку до здійснення освітнього процесу на 
засадах полікультурності. 

Компетентність ЯВJІЯЄ собою інтегративну якість особистості, що за
безпечує ефективність ії життєдіяльнос1і в широкому сенсі і професій
ному, зокрема [1]. Відповідно, міжкультурна компетентність визначає зда
тність особистості до ефективної взаємодії в лонікультурному суспільстві . 
Необхідно зазначити, що в цьому дослідженні ми поділяємо точку зору 
російського соціолога С. М. Федюніної про те, що полікультурне суспіль

ство - це багатоманітність етнокультур; релігійних, вікових, гендерних і 
професійних субкультур; а в особистісному аспекті - психологічне спішй
няття такого різноманіття і здатнісn. ефективно жити й працювати у полі
культурному просторі [2]. 

Аналіз результатів досліджень євроnейських (Дж. Білена, М. Бірама, 
О. Вестерінена, Р. Джорджа, Дж. Клея, Е. Тейлора, Й. Штаера) і російсьmх 
(А.Г.Бермуса, І.В.Васютинкової, Н.А.Гришанової, Г.Д.Дмітрієва, С.М.Фе
дюніної, А .. М.Хупсароковоі) учених свідчать npo те, що міжкультурна ком
петентність може бути nредставлена сукупністю контекстних знань, дія
лr..нісно-nоведінкових умінь, здатності за.стосопувати теоретичні знання, а 
також мотиваційно-ціннісними характеристиками особистості, які форму
ють nідrрунтя у ставленні до оточуючої дійсн~і і відnовідно обумовто
ють поведінку згідно з наявними знаннями, вміннями й навичками. Як 
правило, науковці виокремлюють три струІ•турні компоненти міжкультур

ної компетентності: 
1. Когнітивний, що містить сnектр знань і теоретичних умінь, необ

хідних для ефективної діяльності в nолікультурному середовищі. Когні
тивний зміст міжкультурної компетентності базується на знаннях про 
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наявність і суrність міжкультурних розбіжностей. На основі цих знань фо
рмуєrься чуrrєвість та ціннісне, поважне ставлення до культурного роз
маїття, усвідомлення унікальності культур, терпимість і nозитивне став
лення до незвичної nоведінки і мислення, відсуrність завищених очікувань 
від сnілК';вання з nредставниками інокультур [З]. 

2. Мотиваційна-ціннісний, що характеризуєrься інтеріоризацією гу
маністичних цінностей для життя в nолікультурному сусnільстві , толе
рантним ставленням до nредставників інших соціально-культурних груn і 
мотивацією до міжкультурної взаємодії. 

З. Діяльнісно-поведінковий, що nередбачає наявність уміння вирі
шувати міжку.1ьтурні проблеми, ефективно діяти у nолікультурному сере
довищі, здійснювати активну взаємодію з nредставниками різних культур, 
забезпечує здатність орієнтуватися і адекватно сnриймати різні сфери со
ціальної дійсності, гармонізувати внутрішній стан людини та їі відносини з 
сусnільством [4]. 

Відомий англійський науковець в галузі педагогіки Е.В. Тейлор тлу
мачить nоняття «міжкультурна компетентність» як трансформаційний nро
цес під час якого особистість розвиває адаrrrивну здатність, змінюючи стиль 
свого жиnя для ефекntвноrо розуміння й nристосування до вимог іншої 

культури. У такому розумінні міжкультурна компетентність не є резуль
татом, натомість розглядається як постійний внуrрішньо-nсихологічний 
особистісний процес. З ціє7 точки зору, особистість ~і сформованою між
культурною компетентністю є такою, що володіє розвиненими поведін
ковими, когнітивними та емоційно-вольовими компетенціями, зокрема: 
емпатією, адаптивною мотивацією, здатністю шукати альтернативні шляхи 
розвитку, поведіяковою гнучкістю та навичками особистіспо-орієнто
ваного сnілкування [5, с . 156]. 

Ад'юнкт-nрофесор соціології Вищої школи соціальних наук Мелар

даленського університету (Швеція) Йонас Штаер розрізняє два тиnи ком
nетенцій, що складають міжкультурну комnетентність: коптент-компетен
ції (змістовні) та процесуальні комnетентнції. На його думку, контепт-ком

петенції мають статичний одновимірний характер і передбачають знан

яєвий аспект (тобто «знаю, що це таке») «іншої» та «рідної» культур. Вони 
містять знання про історію, мову, невербальну поведінку, світогляд, табу, 
цінності, норми, звички, традиції, символи, поведіпкові кліше, уnодобання, 
соціальні ролі тощо. Як правило, більшість із, так званих, знань про куль
туру поход.чть із стереотипів і характеризуються позитивним чи негатив

ним ціннісно-емоційним забарвленням. Такі компетенції не гарантують 
повної культурної функціональності . 

Натомість, процесуальні компетенції визначають динамічний харак

тер міжкультурної комnеrентності та вказують на їі сnрямованість на взає-
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модію. Ці компетенції пов'язані з ситуаційними умовами, культурними 
особливостями та учасниками взаємодії. Вони вказують на поведінковий 

аспект міжкультурної компетентності, тобто містять «знаю, як це зробити» 
компоненти. 

Науковець стверджує, що nроцесуальні компетенції поділяються на 

інтра-персональні та інтер-персональні. Інтра-персоншzьні компетенції 
складаються із когнітивних умінь, насамперед уявлення себе на місті 
іншого, погляд на себе зі сторони (само-рефлексія), прийняття різних со
ціальних ролей, вирішення різних проблем міжкультурного походження, 
відкритість до особливостей різних культур і сприйюІТТR цих особливсх.:тей 
без автоматичного, некритичного їх оцінювання. lнтра-персональні компе

тенції також передбачають наявність емоційних навичок, тобто розуміння 
природи певного ІІОЧ)'тrя і його вияву, боротьба з певними nочуттями, (на
приклад з ксенофобією, невизначеністю, гнівом, фрустрацією, етноцен
тризмом), що породжені необхідністю взаємодії з невідомим культурним 
середовищем. Інтер-персональні компетенції nов'язані з навичками й умі
ннями ефективної взаємодії, які сnрямовані на: 1) визначення і точну інте
рnретацію різних варіацій вевербального сnілкування та емоційних реак

цій (міжособистісна сенситивність), 2) удосконалення вербального й не
вербальноrо мовлення, 3) визначення культурних кодів у різноманітних 
стилях сnілкування [6, с. 6-7]. 

Його колега М. Бірам в середині 90-х років ХХ ст. розробив модель 
міжкультурної компетентності, яка містить такі компонеь-ти: 

- виключення недовіри до інших культур та розвиток довіри до 

особистісної культури іншої особи на основі відкритості й зацікавленості; 

- знання у галузі соціології й психології груп, а також загальних 
nроцесів сусnільної та індивідуальної взаємодії; 

- навички інтерnретації nодій, дискурсів та реальної дійсності іншої 
культури через розуміння вдасної; 

-· вміння віднаходити шляхи пізнання й набуття нових знань через 
практичну взаємодію з іншою культурою, а також здатність іх використо

вувати в процесі комунікації й слівробітництва [7, с. 385-386]. 
Однак для вчителя міжкультурна комnетентність має не лише загаль

но соціальне, а й nрофесійне значення: саме дпя майбуrніх учителів важ
ливим є вміння nрацювати з nредставниками різних культур, правильно 
розуміти людські відмінності, бути толерантним до них, стверджувати 
вJІасними діями й словами культурний плюралізм у сусnільстві [8, с. 116]. 
А відтак, міжкультурна комnетентність учителя може визначатися як інте
гративна особистісне-nрофесійна риса, що обумовлює його здатиїсть ефек
тивно діяти в соціальних процесах полікультурного сусnільства, здійсню-
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вати міжкультурну взаємодію, враховувати психологічні особливості 
суб'єктів професійної діяльності і використовувати їх характеристики для 
вирішення педагогічних завдань, зокрема щодо полікультурного вихован

ня учнів. 
З огляду на зазначене, зміст міжкультурної компетентності вчителя 

має бути ширшим, ніж у інших фахівців, оскільки вони повинні не лише 
вміти взаємодіяти з nредставниками nолікультурної громади, а й бути ак
тивними {<nровайдерами» ідей культурного плюралізму, здійснюючи полі
культурне виховання . Оrже, професійний зміст міжкультурної компетен
тно.::ті вчителя пов'язаний, насамnеред з: 

-- усвідомленням полікультурних особливостей nрофесійного ото

чення, в тому числі учнівського й педагогічного колективу, пов'язаних з 
національно-релігійним, віковим, гендерним походженням, й поважним 

ставленням до них; 

- вмінням діяти відnовідно до культурних особливостей суб'єктів 
педагогічної дії, зберігаючи власну культурну ідентичність; 

- здатніС110 організовувати конструктивну міжкультурну взаємо

дію в колс:ктиві і використовувати моккультурні відмінності дпя збага
чення особистого 1\-ультурного досвіду суб'єктів взаємодії; 

- здатністю забезnечувати полікультурну сnрямованість навчаль
но-виховного процесу, прогнозувати, nередбачати і розв ' язувати міжкуль

турні конф.'Іікти у колективі; 

- знаннями і врахуванням психологічних особливостей сприйняття 
і nоведінки особистості, що зумовлені ії культурною приналежністю. 

У евідомлення nроблеми культурної різноманітності та виховання то
лерантного ставлення до неї має бути невід' ємною частиною курікупуму 
nедагогічної освіти і nідготовки, а також стратегії розвитку шкіл та педа
гогічних інституцій. Саме nід таким гаслом у травні 2007 року в Норвегії 
відбувся тематичний семінар «Підготовка вчителів до ефективного нав
чання у полікультурному середовищі». Основні рекомендації, наnрацьо
вані під час семінару політиками, теоретиками й практиками в галузі 

nедагогічної освіти, можна узагальнити у такий спосіб:« .. . ключовим при
нциnом ефективного викладання є відчуrrя й орієнтація на унікальні по
треби і здібності кожного учня. Міжкультурні знання й навички нині роз

глядаються як стандартний мінімум, необхідний кожному вчителеві. Від
ловідно особливого значення набуває потреба у nрактичній nрофесійній 
nідготовці у мультикультурному середовищі у процесі базової педосвіти, 
де у студентів формуватиметься й розвиватиметься міжкул.ьтурна комnе

тентність, психологічними комnонентами якої є емлатія, чуттєве сnрий
няття іншої культури під час педагогічного спілкування з учнями та їх 
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батьками. Важливим механізмом для вирішення проблеми різнорідності є 

формування мультикультурних учительських колективів у школах і nеда
гогічних інститутах. Толерантна взаємодія вчителів між собою створює 
дієву рольову модель взаємовідносин Д11Я учнів» [9, с. 6-7]. 

Сmруюпурніка~поненти 
.міжкультурноr 

кОJМnетентності sчителя 

Когнітивний - повнота й 
усвідомленість знань, відображе
них у зміС1.і феномена культурно
го шпоралізму та міжкультурної 
взаємодії. 

- ·--::-----
Психологічний аспеКІІІ .між:культурноf 

кОJМnетентностJ •чителя 

Психологічні знанЮІ в галузі педагогічного 
сuілкувІUІНJІ і чинишсів його ефеІ<ТИВн<Х..-гі з ура
хуванНJІМ мультикультурноrо складу учнівської 
групи; ЗНІUІНJІ nричин ВИНlіlСНеННJІ МіжкуЛЬтур· 

них конфліктів і вміння їх діапюстувати, попе
реджати й розв 'язувати . 

Знання особливостей світоспрИЙНJІТГJІ й до
мінуючих інтересів представників різних етио .. 
сів, субкультур, релігій тощо. 

Вміння орrанізовузати міжкультурну взає-
модію учнів, формувати їх толерWІТІІе ставленш; 

__ до існуючих К)<льтурннх відмінностей. -:::-

1 

Мотиваційно-цінНІсний - ЦіннІсне стаfJІІЄІІЮі до всіх учнів як иосllВ 
інтеріоризація цінностей полі- етнокультурної самобутності, до полі.ку.ГJЬтур· 
культурності, виразність інтере- ності професійного середовища, сприйняття по

сів і мотивів до міжкультурної І лікультурності JІК чннниха взаємозбагачеmаr й 
j взаємодії. розширеННJІ особистісного культурноrо досвіду. 
І 1 Прояв інтересу ~о _особливостей світос~ий- І 

І 
няття представНИКlВ шокультур, спрямованt'-'ТЬ І 

::~~вліз і рефлексію власних почутrів й став-~ 

Прагнення до налшоджеННJІ ефеІ<ТИВного спіл
кувІUІНJІ з учнями і батьками - представник.ами 

Діяльнісна-поведінковий 

активність і успішність (проду
ктивність) міжкультурної взаємо
дії в межах професійної діяль-
ності . 

іншої культури. 
Прагнення до надІUІНJІ допомоги учням у про

блемних ситуаціях, пов'язвних з міжкультур
ними відмінностями в rpyni. 

Організація коне1.руктивних взаємовідносин і 
співробітництва з учнями й батьками з ураху

вІUІНJІм їх націон-ально!, релігійно!, гендерної, 
вікової, професійної приналежнос-rі. 

ЗабезпеченЮІ ефеКТІ$НИХ і добр()зичливих siд-

L 
носин в полікультурному освітньому середо-
вищі. 

---------~~-------

Підсумовуючи здійснений аналіз досліджекь зарубіжних учених що
до сутності nолікультурної освіти й змісту міжкультурного спілкування, 
визначимо nсихологічні асnекти у структурно-змістовій моделі міжкуль-
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турної компетентності вчителя як професійно значущої для побудови педа

гогічної взаємодії у сучасному диверсифікованому шкільному середовищі. 
Як бачимо, будучи досить СКJІадним та багатокомnонентним явищем, 

міжкультурна комnетентність nотребує nевної системи розвитку. Амери
канська дослідниця й nедагог А. Морі в результаті багаторічної роботи в 

Центрі nолікультурної освіти, розробила й апробувала на практиці в аме
риканських університетах систему розвитку міжкультурної компетентності 
вчителів, беручи до уваги суп·єве психологічне підгрунтя на якому остан
ня базується . Зазначена система передбачає, зокрема такі виді діяльності: 

1. Саморефлексія і самооцінка - розмисли й самооцінка допомага
ють особистості у осмисленні цінностей й поведінки. Цей процес іденти
фікує досвід і сильні якості особистості, а також поглиблює самоусві
домдення необхідності розвитку. Розвитку самоусвідомлення сприяє веде

ння щоденника, дискусії в малих груnах, читання . 
2. Експериментальна діяльність- відкриває можливості для відпра

цювання великої кількості стилів наачання і доnомагає усвідомити, що 

знання - це продукт осмисленої інтеріоризації інформації. Досвід прямої 
крос - культурної діяльності доломагає відчути потребу у змінах і 
пLцтримує мотивацію до змін. Такий досвЩ передбачає екстенсивну .взає
модію з nредставникам іншої культури (програми обміну студентами й ви
кладачами, навчання в іншій країні, локальне занурення в іншу культуру), 

участь в міжнаціональних дослідженнях, професійних конференціях, робо

ту зі студентами з різних країн. Іншим nрикладом ексnериментальної дія
льності може бУти демонстрація усnішних nрикладів навчальної роботи та 
рольові ігри. 

З. Читання- є невід'ємною частиною академічного життя, а також 
важливим інструментом набуття знань міжкультурної тематики. Читання, 

що супроводх.')'ється груповими дискусіями з nредставниками інших куль
тур, nровадить максимально ефективний вnлив на формування міжкуль
турної комnетентності. 

4. Семінари і тренінги - найбільш ефективними є семінари, які пе
редбачають актиnну участь усіх учасників. Вони є ефективним інстру

ментом nідвищення ріRня усвідомлення проблеми, накоnичення досвіду та 
формування мотивації й інтересів до проблеми nолікультурної освіти. 

5. Дослідницька діяльність є ефективним засобом залучення до вив
чення проблематики. Результати цих досліджень учитель може використо

вувати у nовсякденній роботі з учнями, що підвищить ефективність нав
чального процесу [10]. 

З огляду на зазнаttене можемо зробити висновок no те, що уміння, 
навички та особистісні якості, котрі необхЩні вчителю для ефективної 
діяльності у різнорідному учнівському середовищі, є універсальними для 
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різних контекстів. Диверсифікація учнівських контингентів, зокрема зро

стаюча кількість дітей з родин мігрантів, стала справжнім виЮІиком для 
певних європейських крІU'н, у той ча.с як інші держави накопичили значний 

досвід реалізації міжкультурних моделей та інклюзивних підходів до нав
чання дітей і дорослих. Попри це, у більшості країн Європи вчителі все ще 
не вважають себе належним чином підготовленими до роботи у мульти

культурному середовищі. Зважаючи на те, що кожна класна кімната є міс
цем і простором сутrєвого різноманіпя (вікового й гендерного; стидів нав
чання та інтелектуальних рівнів учнів; соціально-економічного nоходже
ння; здібностей або психофізичних обмежень; культуриого й мовного) ко

жен учитель має бути підготовленим до роботи у різнорідному навчаль
ному середовищі до початку трудової діяльності під час здобуття базової 

nедагогічної освіти. Впродовж навчання майбутнім учителям доцільно ви
вчати результати останніх досліджень у галузі соціальної психології, зо
крема стереотипізації та дискримінації, а також набувати базових знань 
про феномени ідентифікації, рефлексії та емnатії як специфічних засобів 
чуттєвого пізнання людини людиною [11, с. 493]. Важливим компонентом 
базової nрофесійної nідготовки у цьому контексті є модель зарубіжної 
nедагогічної практики (в країнах, з яких походять мігранти), яка сприяє 
ознайомленню студентів із культурою учнів - мігрантів, а також уможли
влює отримання nрактичного досвіду життя й роботи у різних соціокуль
турних контекстах, перевіряючи, водночас рівень толерантності у ставле

нні до різних культур. 
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Статья посвящена актуальной проблеме нашего времени, которая 
приобрела особое зиачение в контексте интернационШІизации образова

ния. На основе анШІиза исследований ученЬІх различнь1х европейских стран 
автор расІсрЬІвает особенности псw.ологического аспекта межкультур

ной компетентности учителей как профессионшІьно значимой в совре

.менньІх условиях развития диверсифицированного общества. 

Ключевwе слова: интернационШІьное образование, межкультурная 

компетентность, особенности психологического аспекта межкультурной 

ко.мпетентности. 

The article is devoted to the actиal рrоЬ/ет of no1vadays, which is o_f 
great ітроrtапсе in the context of education internationalization. Analyzing the 
investigations of Eиropean researchers the author exposes the pecиliarities oj' 
psychological aspect of teachers' intercиltиra/ coтpetency as professional val
иed in conteтporary conditions of diversified society deve/opтent. 

Keywords: international edиcation, intercиltиra/ coтpetence, particи/ari
ties of the psychologica/ aspect of intercultural competence. 
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