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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ЗАНЯТЬ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Викладачі іноземних мов постійно вивчають нові слова або правила 

граматики, їх заняття повинні бути творчими, сучасними та культурно- 

орієнтовними. Освіта спрямована на комунікацію, оцінку розмаїття та 

культурний спадок допоможе виховати майбутні покоління з такими 

цінностями, які допоможуть зробити світ щасливішим, більш дружелюбним 

та зрозумілим.

Проект «Освіта для демократичного громадянства та прав людини» 

було прийнято Радою Європи у 2010 році, його ціллю є розвиток системи 

цінностей людини які базуються на особистості окремо, взаємовідносинах 

людей з врахуванням їх оточуючого середовища та суспільства. Також, цей 

проект наголошує на важливості глобального культурного розуміння людей, 

тому що обізнаність культурних шаблонів у різних культурах світу 

допомагає вирішити як діяти у міжкультурних ситуаціях та робить 

міжкультурну комунікацію ефективною [1, с. 7].

Вивчення іноземної мови включає не тільки фонетику, граматику, 

структуру речення, але також пізнавальні та соціокультурні аспекти. Тому 

культуру потрібно відокремити як ключовий елемент у викладанні 

англійської. Неможливо досягти високої комунікативної компетенції тих хто 

вивчає іноземну мову без інтеграції культурологічного аспекту' у процес 

викладання. Такі науковці, філологи та методисти як Річард Хеймс, Сара 

Ноулс, Ольга Маділус підкреслюють що успіх володіння іноземною мовою 

неможливий без знань культури народів різних країн.



У контексті освіти можна зазначити навчання слухачів цінностям, 

особливостям поведінки, способу мислення якими вони ділитимусь з тими 

хто має інший культурний спадок. Адаптація культурологічного аспекту у 

викладанні англійської мови може допомогти у вирішенні проблеми 

мотивації та стимуляції студентів, а значить зробити процес викладання 

більш ефективним з орієнтацією на студента. Крім того, міжкультурні 

заняття -  це джерело аутентичних матеріалів, поєднання формальної та 

неформальної англійської, набуття досвіду, розвиток особистих цінностей, 

гуманного відношення та почуттів до людей різних національностей.

Кожний аспект культурного життя являє собою взаємодію між 

культурою окремої людини та соціальною культурою. Тому, атмосфера 

занять міжкультурної спрямованості повинна спонукати студентів до 

сприйняття своєї національної культури та відображення взаємодій людина - 

соціум. Існує багато різних методичних прийомів, які можуть допомогти 

студентам сприймати культуру як постійну взаємодію особистої культури, 

соціальної та цільової через сприйняття, вивчення та відображення.

Такі розмовні теми, як «Знайомство», «Сімейні традиції», «Національні 

свята», «Національна їжа», « Культурні особливості» та багато інших знайомі 

всім хто вивчає або вивчав будь-яку іноземну мову. Структура та цільові 

установки таких тем можуть змінити розуміння студентів про сфери життя 

різних країн. Для того щоб навчальні та виховні цілі таких занять було 

досягнуто, можна використовувати сучасні підручники, вивчати Інтернет 

джерела, тощо. Студенти можуть знайти за допомогою Інтернету багато 

цікавих фактів про країни світу та поділитися ними на заняттях, але жива 

комунікація з представниками різних країн набагато ефективніша. Волонтери 

поділяться справжніми фактами про реалії повсякденного життя своїх країн. 

Такі заняття -  це культурний обмін, а головне спілкування може бути 

реалізоване тільки через англійську мову, що є найбільш цінним для 

досягнення високих результатів під час викладання іноземної мови.
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