
На сучасному етапі розвитку вищої школи найважливі-
шою складовою професійно-педагогічної діяльності 

викладача є його конструктивна педагогічна взаємодія 
зі студентами в ході спільної роботи, що спрямована на 
їхній професійно-особистісний розвиток. Хоча вимоги до 
ефективності професійно-педагогічного спілкування зрос-
ли, реально чинна практика свідчить про невідповідність 
рівня психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ 
вимогам, які до них ставлять.
Мета роботи
Аналіз основних проблем міжкультурної комунікації та 

професійно-педагогічного спілкуванні на етапі адаптації 
іноземних студентів до навчання в вищих навчальних 
закладах України та обґрунтування рекомендацій щодо 
оптимізації цього процесу.
На наш погляд, у сучасній вищій школі існує супереч-

ність між ґрунтовною підготовкою викладачів із предмета  
і недостатньою підготовкою до професійно-педагогічного 
спілкування.
Під час навчання іноземних студентів у вищому навчаль-

ному закладі викладачеві необхідно будувати педагогічне 
спілкування з урахуванням низки факторів, серед яких осно-
вним є специфічний міжкультурний характер спілкування 
студентів між собою і з викладачем.
Особливе місце в побудові педагогічного міжкультур-

ного спілкування належить початковому етапу навчання 
іноземних студентів, котрий є складним і неоднозначним 
періодом адаптації та соціалізації. До його особливостей 
належить нове соціокультурне середовище, значні психо-

логічні, емоційні та фізичні навантаження, інтенсивний 
характер навчання, професійна спрямованість навчання, 
навчальна зайнятість студентів, наступність на горизонталь-
ному і вертикальному рівнях, тобто між предметами і між 
етапами, а також координація навчання між навчальними 
дисциплінами тощо.
Можна виділити такі етапи адаптації:
- подолання мовного бар’єра;
- входження у студентське середовище;
- засвоєння основних норм міжнародного колективу;
- вироблення стилю поведінки;
- формування сталого позитивного ставлення до майбут-

ньої професії.
Проблеми іноземних студентів на етапі адаптації пов’язані 

з новими вимогами української вищої школи, їхнім статусом 
іноземця в Україні, особливостями вікової психології та 
національно-психологічними особливостями.
Міжкультурна комунікація російськомовних іноземних 

студентів, особливо на етапі довузівської підготовки, 
формується в нерозривному зв’язку з їхньою адаптацією. 
Спілкування між викладачем та іноземними студентами як 
представниками різних культур може відбуватись у різних 
ситуаціях, бути успішним чи призводити до культурного 
шоку. Умови вдалої комунікації залежать від правильної 
побудови навчального процесу, якнайшвидшої навчальної, 
соціально-психологічної та інших видів адаптації, контак-
ту студентів із викладачем, іншими студентами, наявності 
навчальних матеріалів, забезпеченості факультетів для 
іноземних громадян грамотними фахівцями, а також від 
багатьох інших необхідних складових.
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На думку сучасних дослідників, формування міжкуль-
турної комунікації «передбачає врахування трьох основних 
складових: етнопсихологічних (зумовленої ментальними 
особливостями національних культур), поведінкової (зумов-
леної національно-культурною специфікою комунікативної 
поведінки) і зумовленої власне національно-культурним 
мовним змістом» [1]. Тому викладачам доводиться вирішу-
вати питання мовної підготовки студентів, «вирівнювання» 
знань іноземців, які приїхали з різних країн, суворого «до-
зування» навчального матеріалу, визначення балансу між 
навчальними дисциплінами на довузівському та наступних 
етапах [2].
Іноземні студенти з англійською мовою навчання не 

проходять етап довузівської підготовки, а тому протягом 
першого навчального року вони адаптуються до вимог ме-
дичного вишу і Болонської системи загалом, а потім процес 
адаптації триває на старших курсах. Завдання викладачів 
у перший рік навчання – максимально наблизити рівень 
соціокультурного, особистісного та освітнього розвитку 
іноземних студентів до рівня вітчизняних першокурсників.
Основна частина студентів, які приїжджають на навчання 

до України, абсолютно не знає культури спілкування, мов-
леннєвого й побутового етикету, а тому важливим елементом 
педагогічної діяльності є навчання їх міжкультурному і між-
особистісному спілкуванню в нових умовах. Педагогічне 
спілкування реалізується в аудиторії (під час і після занять) 
у позанавчальний час. На заняттях спілкування викладача 
зі студентами будується за допомогою умовно-мовних си-
туацій і часто має дещо умовний характер. Позааудиторна 
діяльність може бути більш різноманітною і природною. 
Чим успішнішою буде ця робота, тим швидше представники 
різних культур зможуть досягти взаєморозуміння.
Бажання іноземців прискорити процес входження в інший 

соціум із метою зменшення дистанції між власною культу-
рою та культурою країни мови, яку вони вивчають цілком 
зрозуміле, але штучно пришвидшити цей процес немож-
ливо. Неминуче виникнуть суперечності між учасниками 
комунікації, що належать до різних культур [3].У цей період 
дуже важливі поведінка і позиція викладача, який повинен 
пам’ятати про неприпустимість тиску, повчальності. Йому 
необхідно проявити особливий такт, повністю виключивши 
нав’язливу пропаганду іншої культури. Головним у цей 
період є не пропаганда національного, не протиставлення, 
а зіставлення різних культур й утвердження думки, що 
культура зближує народи.
Розвиток умінь і навичок міжкультурного спілкування у 

процесі педагогічного спілкування тісно пов’язані з адап-
тацією і соціалізацією іноземних студентів у нових умовах, 
коли і на заняттях, і в позааудиторний час відбувається зна-
йомство з новою для них країною та культурою і «вторинна 
соціалізація мовної особистості учня» [4]. Розрізняють 
первинну і вторинну соціалізацію, яку низка дослідників 
визначають як «інкультурація» й «акультурація». «У процесі 
інкультурації (або акультурації) людина як культурний тип 
набуває ту чи іншу ідентичність» [5]. У результаті ця сфор-

мована ідентичність є важливим чинником у можливості 
розмежування рідної та чужої культури. Але дослідники 
зауважують, що «аккультурація» – освоєння «чужого» від-
бувається поступово, «своє» здебільшого зберігається» [6]. 
На початковому етапі навчання викладач для розвитку 

основ спілкування обов’язково повинен включати в заняття 
діалоги, рольові, імітаційно-моделюючі ігри, враховуючи 
міжкультурні відмінності, а також заняття з мовного ети-
кету. Всі ці види діяльності вчать студентів-іноземців між-
культурному спілкуванню, допомагають подолати бар’єри 
спілкування. Педагог, який володіє технологією педагогіч-
ного спілкування, повинен налагодити контакт із кожним 
студентом окремо і з групою.
У період академічної та соціально-психологічної адаптації 

іноземні студенти зазнають значних змін як особистості. 
Вони стають членами студентського малого та велико-
го колективу – від академічної групи до університету. У 
сучасних умовах навчання іноземних студентів викладач 
повинен  використовувати всі можливі засоби емоційного та 
психологічного впливу для створення нормальної атмосфе-
ри в навчальній групі, уникати тиску і повчальності, а також 
авторитарного тону у спілкуванні. Необхідна технологія 
навчання, що спрямована на академічну, соціально-психо-
логічну та соціокультурну адаптацію іноземних студентів, 
котра б сприяла успішному міжособистісному, міжкультур-
ному та професійному спілкуванню. Стиль педагогічного 
спілкування викладач обирає залежно від типу його комуні-
кативності (ступінь товариськості, манера поведінки тощо) 
[7]. Викладачеві, який працює з іноземцями, необхідні такі 
якості, як комунікабельність, уміння впоратись зі стресом, 
долати психологічні бар’єри у спілкуванні, володіння 
спеціальними техніками спілкування і, зрозуміло, доволі 
вільне володіння англійською мовою, причому не тільки 
професійно-специфічною, але й побутового рівня.
Висновки 
У зв’язку з тим, що сучасна вища школа – це полікуль-

турний простір, у якому відбувається діалог культур пред-
ставників різних народів, викладачі ВНЗ повинні володіти 
техніками організації міжнаціонального і міжкультурного 
спілкування.
Отже, педагогічному спілкуванню викладачів та інозем-

них студентів притаманні основні характеристики спілку-
вання: взаємодія суб’єктів (у нашому випадку – викладача та 
іноземного студента), соціокультурна сутність спілкування, 
його функціональність. Структурною складовою спілку-
вання є комунікативний акт, а функціональною одиницею 
– комунікативне завдання. Педагогічне спілкування у цьому 
випадку є соціально-рольовою педагогічною взаємодією, що 
спрямована на формування умінь і навичок міжкультурної 
комунікації.
Організація професійно-педагогічного спілкування з іно-

земними студентами потребує від викладача удосконалення 
психолого-педагогічної підготовки та достатніх теоретич-
них знань у галузі етнопсихології та етнопедагогіки.
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