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МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ  
ЯК ПІДҐРУНТЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Міжкультурна комунікація відіграє важливу роль у процесі викладання іноземної мови, більше того, урахову-
ючи світову глобалізацію, її важливість набуває нового значення. У сучасному світі на території будь-якої дер-
жави проживає велика кількість соціальних, етнічних і релігійних груп, які постійно між собою контактують. 
Крім того, люди часто мандрують, їздять у ділових справах, мігрують, тому знання принципів міжкультурної 
комунікації на теперішній час дуже необхідні. Актуальність дослідження полягає в тому, що воно виконано в 
руслі досліджень, які пов’язані з проблемою міжкультурної комунікації. При цьому пропонується проведення 
порівняльного аналізу рідної мови та мови, що вивчається, у цьому випадку української та німецької, бо вивчення 
іноземної мови має відбуватися в тісному зв’язку зі знаннями власної мови. Саме це дасть змогу посилити вплив 
міжкультурної комунікації на студентів для більш практичного засвоєння іноземної мови. Мета праці полягає 
в дослідженні сучасної німецької та української мови й виявлення їхніх спільних рис, що може бути застосова-
но при формуванні міжкультурної комунікації в процесі опанування іноземною мовою. Об’єктом дослідження 
обрано 2 мови – німецьку та українську, які є представниками 2 гілок індоєвропейської мови: германської та 
слов’янської. Предметом дослідження є фонетичні, морфологічні, лексичні й граматичні одиниці німецької та 
української мов. Матеріалом дослідження слугували давні й сучасні словники німецької та української мов, а 
також етимологічні словники. Використано метод спостереження, дескриптивний і порівняльно-історичний 
методи дослідження. У ході дослідження мовного корпусу української та німецької мов установлено безперечні 
зв’язки їх спорідненості, які виявлені з урахуванням фонетичних, морфологічних, граматичних і лексичних кри-
теріїв. Виявлені мовні факти дають підставу вважати, що німецька та українська мови не тільки належать до 
однієї з найбільших мовних сімей у світі, індоєвропейської, а й мають більш тісні зв’язки, ніж інші представники 
германських і слов’янських мов.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION  
AS THE BASIS FOR TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

Intercultural communication plays an important role in the process of teaching foreign languages, moreover, in 
view of the world globalization, its importance has taken on a new significance. In today's world, a large number of 
social, ethnic and religious groups live on the territory of any state and are in constant contact with one another. In 
addition, people are often moving, travelling in business, migrating, so knowledge of the principles of intercultural 
communication is essential at the present time. The relevance of this research lies in the fact that it is carried out in 
the line of research, which is connected with the problem of intercultural communication. A comparative analysis of 
the mother tongue and the language being studied, in this case Ukrainian and German, is suggested, since learning 
a foreign language must be closely linked to the knowledge of the mother tongue. This is to strengthen the impact of 
intercultural communication on the students for a more practical acquisition of foreign language. The aim of our work 
is to investigate the current German and Ukrainian languages and to identify their common features, which can be 
used in the formation of intercultural communication in the process of foreign language learning. The object of the 
research is 2 languages – German and Ukrainian, which are representatives of 2 strands of the foreign European 
language: German and Slovenian. The subject of the research is phonetic, morphological, lexical and grammatical 
units of German and Ukrainian languages. The study was based on old and contemporary vocabularies of German and 
Ukrainian language, as well as on etymological vocabularies. The work used the method of observation, descriptive 
and comparative-historical research methods. Our study of the Ukrainian and German language corpus has established 
the inextricable links of their spatial disjuncture, which have been identified on the basis of phonetic, morphological, 
grammatical and lexical criteria. The language facts revealed give grounds to believe that the German and Ukrainian 
languages are not only one of the largest language families in the world, The German and Ukrainian languages not 
only belong to one of the largest language families in the world, the Indo-European one, but they are also more closely 
connected than the other members of the Germanic and Slovenian languages.

Key words: German, Ukrainian, communicative interaction, competences, skills.

Постановка проблеми. Під міжкультурною 
комунікацією (далі – МК) більшість лінгвістів 
(Алієва, 2007; Кузьміна, 2002; Селіванова, 2011; 
D. Deardorff, 2006; Rost-Roth, 1996) розуміють 
комунікативну взаємодію представників різних 
культур, під час якої відбувається обмін інформа-
цією, досвідом і духовними цінностями. Оскільки 
представники різних спільнот взаємодіють один 
із одним ще з далеких часів появи людства та 
виділення їх в окремі людські групи, де вже існу-
вали ти чи інші культури, то можна припустити, 
що основа міжкультурної комунікації зародилася 
ще в далекій давнині.

Звичайно, це був зовсім інший спосіб спілку-
вання, якщо порівнювати його із сьогоденним, але 
вже тоді людство, як і тепер, намагалося розуміти 
чуже й водночас бути зрозумілими при спілку-
ванні чужою мовою.

Проблеми міжкультурної комунікації завжди 
цікавили як вітчизняних, так і зарубіжних нау-
ковців. Особлива роль у цьому належить порів-
няльно-історичному методу, що з’явився в гумані-
тарних науках на початку ХІХ століття й дав змогу 
почати цілеспрямоване систематичне вивчення 
мов і культур.

Засновниками порівняльно-історичного мовоз-
навства вважаються, як наголошує В. В. Левиць-
кий, Ф. Бопп, Я. Грімм, В. Грімм, Р. Раск, О. Х. Вос-
токов та ін. (Левицький, 2008: 24). Проблемами 
мовленнєвої діяльності й спілкування займався 
також В. Гумбольдт (Humboldt, 1994) та ін.

Існує думка, що теорія міжкультурної комуні-
кації почала формування в часи Другої світової 
війни й пов’язана з діяльністю дипломатів, полі-
тиків бізнесменів. Особливий вплив на розвиток 
міжкультурної комунікації мала публікація книги 
Е. Холла «The Silent Language» – «Мовчазна 
мова» (1959 р.), де він підкреслював особливий 
зв’язок між культурою та комунікацією. Автор 
уважав, що культура людини завжди пов’язана зі 
знаннями як рідної мови, так й іноземної.

За останні роки зацікавленість до вивчення 
міжкультурної комунікації значно посилилася, бо з 
активним проявом процесів глобалізації з’явилася 
необхідність зберегти будь-яку національну куль-
туру від впливу цієї ж глобалізації (Донець, 2001; 
Селіванова, 2011; Комарницька, 2008).

У сучасному світі на території будь-якої дер-
жави проживає велика кількість соціальних, 
етнічних і релігійних груп, які постійно між 
собою контактують. Крім того, люди часто ман-
друють, їздять у ділових справах, мігрують, тому 
знання принципів міжкультурної комунікації сьо-
годні дуже необхідні.

Оскільки мова – це основа комунікативної 
діяльності, засіб пізнання та передачі інформації, 
при цьому дуже важливою, як уважає О. О. Селі-
ванова, є комунікативна адаптивність, тобто здат-
ність комунікантів до перегляду звичних уявлень і 
рішень, до гнучкого реагування на обставини, що 
змінюються в процесі спілкування, але без утрати 
особистісної свободи. (Селіванова, 2010: 263). 
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Саме тут треба розглядати освіту загалом і мовну 
освіту зокрема як основу для формування здат-
ності суб’єктів до міжкультурної взаємодії на рів-
них правах незалежно від суспільного простору. 
Авторка також підкреслює, що культурні стан-
дарти зафіксовані в знаковій формі культурно-
мовного коду, але володіння іншою мовою ще 
не передбачає комунікативної успішності, бо для 
цього потрібно органічно поєднувати в спілку-
ванні три взаємно проникні коди: мовний, пара-
вербальний і культурний (Селіванова, 2011: 275).

Аналіз досліджень. Хоча проблема між-
культурної комунікації при викладанні інозем-
них мов існувала давно, але тільки останнім 
часом учені підійшли до її ретельного вивчення. 
У цьому напрямі є напрацювання М. О. Гузико-
вої, Н. Г. Приходько, І. Михайленко, І. Г. Кули-
ної, Ю. О. Березіної та ін. (Гузикова, 2015; При-
ходько, 2016; Михайленко, 2012; Кулина, 2020; 
Березіна, 2020).

Названі вчені наголошують, що кожне заняття 
іноземної мови – це перехрестя культур, це прак-
тика міжкультурної комунікації, тому що кожне 
іноземне слово відображує іноземну культуру, за 
кожним словом стоїть зумовлене національною 
свідомістю уявлення про світ.

Наше бачення зазначеної проблеми полягає 
в тому, що сучасне викладання іноземної мови 
вимагає від викладача необхідної компетентності 
та компетенції, тобто не тільки знань, а й умінь 
навчити студентів володіти іноземною мовою, 
щоб вони, розвиваючи свої комунікативні зді-
бності, спиралися на нерозривну єдність між 
світом і культурою народів, які цими мовами роз-
мовляють.

Відомо, що до основних компонентів при 
викладання іноземної мови належать не тільки 
знання самої мови, її фонетичного, морфологіч-
ного, граматичного, лексичного складу, а й зна-
ння літератури й культури, національних звичаїв 
і традицій, лінгвокраїнознавства іноземної мови, 
що вивчається.

Але поряд із наявними необхідно знаходити 
нові методи викладання. Уважаємо, що одним із 
таких є застосування знань із царини загального 
мовознавства, історії мови, етимології та семан-
тики, бо саме ці науки розкривають лексичні й 
інші зв’язки між різними мовами, більшість із 
яких виникли з єдиної індоєвропейської прамови 
(напр., германські, слов’янські та інші мови).

Актуальність дослідження полягає в тому, що 
воно виконано в руслі досліджень, які пов’язані з 
проблемою міжкультурної комунікації. При цьому 
пропонується проведення порівняльного ана-

лізу рідної мови та мови, що вивчається, у цьому 
випадку української та німецької, бо вивчення 
іноземної мови має відбуватися в тісному зв’язку 
зі знаннями власної мови.

Саме це дасть змогу посилити вплив міжкуль-
турної комунікації на студентів для більш прак-
тичного засвоєння іноземної мови.

Мета статті полягає в дослідженні сучасної 
німецької та української мов і виявленні їх спіль-
них рис, що може бути застосовано при форму-
ванні міжкультурної комунікації в процесі опану-
вання іноземною мовою.

Об’єктом дослідження обрано 2 мови – німецьку 
й українську, які є представниками 2 гілок індоєв-
ропейської мови: германської та слов’янської.

Предметом дослідження є фонетичні, морфо-
логічні, лексичні й граматичні одиниці німецької 
та української мов.

Матеріалом дослідження слугували давні й 
сучасні словники німецької та української мов, а 
також етимологічні словники. Використано метод 
спостереження, дескриптивний і порівняльно-
історичний методи дослідження.

Виклад основного матеріалу. У результаті 
проведеного нами дослідження встановлено, що 
німецька та українська мови мають багато спіль-
ного на різних мовних рівнях (фонетичному, мор-
фологічному, граматичному, лексичному тощо).

При розгляді таких лексичних одиниць, як 
санскр. *ghamsa, грец. khen, лат. (h)anser, да. gos, 
двн. gans, дісл. aisl, нім. Gans, укр. гусак, вияв-
лено, що на початку слова (im Anlaut) відбувається 
такий перехід приголосних: *gh→kh→h→g→г, 
де перехід *gh→k уважається Першим пересу-
вом приголосних, або Законом Грімма (Die Erste 
Lautverschiebung oder Grimmisches Gesetz), а 
перехід k→g→г відбувається за Законом Вернера 
(Wernersches Gesetz). Цей факт свідчить про спо-
рідненість зазначених мов, де відбувалися вищев-
казані явища.

Фонетичний аналіз початкових приголосних у 
словах санскр. *bhrater, грец. phrator, лат. frater, 
гот. broþar, двн. bruodar, нім. Bruder, укр. брат 
також підтверджує спорідненість цих мов, де від-
бувався поступовий перехід *bh→ph→f→b→б.

Виявлено також спільні риси у форматі порів-
няльної граматики, наприклад, при дієвідміні в 
деяких індоєвропейських мовах, у тому числі 
німецькій та українській (див. таблицю 1).

Зазначені форми дієслів з’явилися в різні часи, 
але завдяки порівняльно-історичному методу 
встановлюється спорідненість цих мов, що відо-
бражена в певній закономірності як у дієвідміні 
(однина/множина, особові закінчення дієслів), так 
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і в морфологічному складі, бо ці дієслова мають 
однакову основу.

Спостереження за розвитком давньої основи 
*werÞ, warÞ, wurÞ, яка існує в розглянутих дієс-
ловах, показало, що в індоєвропейській мові *uer 
мало значення «стати, вертіти, крутити», у гер-
манській *warÞ, wurÞ, werÞan означало «ставати, 
стати, становитися», у слов’янській *vьrteti – 
«вертіти, воротити».

Інша індоєвропейська основа *bhewa/ bhow/ 
bhw, що означала «рости, бути, жити», набула в 
германських мовах рефлекси кореня *bew/bow/
bu «жити, бути», у слов’янських – *byti – «бути». 
При цьому один з трьох іє. коренів, що стано-
вить суплетивну парадигму дієвідміни зі значен-
ням «бути» (ez-, wez-), становить як у сучасній 
німецькій мові, так і в сучасній українській мові 
контамінацію (змішування, зрощення, взаємо-
дію) іє. *ez та *bheuə, у результаті чого маємо в 
німецькій мові bin (від «sein»), а в українській 
мові – буду від «бути».

Розглянемо також такі граматичні реалії, що є 
свідченням спорідненості досліджуваних мов:

– стосовно управляння дієслів (Rektion der 
Verben): нім. danken (Dat.) – укр. дякувати комусь 
(Ich danke dir. – Я дякую тобі.); нім. warten auf 
Akk. – укр. чекати на когось (Ich warte auf dich. – 
Я чекаю на тебе.); нім. es braucht mir – мені бра-
кує (Es braucht mir Kenntnisse – Мені бракує 
знань) тощо;

– стосовно спільного роду іменників: нім. 
der Hund – укр. собака (він), нім. das Haar – укр. 

волосся (воно), нім. die Pappel – тополя (вона) 
тощо.

Що стосується лексичного складу, то тут 
також виявлено чимало спільних рис, напри-
клад: das ABC – абетка, das Ziel – ціль, der 
Borg – борг, die Gewalt – ґвалт, das Dach – дах, der 
Druck – друк, das Komma – кома, die Kost – кошт, 
die Krawatte – краватка, das Öl – олія, der Palast – 
палац, das Papier – папір, passen – пасувати, die 
Perle – перлина, das Porzellan – порцеляна, das 
Statut – статут, der Streik – страйк, das Fach – фах, 
fein – файний, die Kneipe – кнайпа, die Mauer – 
мур, die Waage – ваги тощо.

Дослідження етимології багатьох німецьких та 
українських іменників знову повертає нас до їх 
спільного індоєвропейського минулого:

– das Blech – бляха iє. ⃰bhlig, герм. ⃰blik, двн. 
bleh, нім. Blech, укр. бляха;

– blau – блакитний іє. ⃰bhel/bhle, герм. blæwaz, 
двн. blao, нім. blau, укр. блакитний;

– der Bruch – брухт іє. ⃰bhreg, герм. ⃰brek/brak, 
двн. brehha, нім. Bruch, укр. брухт;

– das Dach – дах iє. (s)teg, герм. þaka, двн. 
teka/deka, нім. Dach, укр. дах;

– der Hain – гай iє. ⃰guoi-/gui-, герм. guec(h), 
двн. guec(h), нім. Hain, укр. гай;

– die Mauer – мур iє. ⃰smei/mai -t, герм. ⃰maiß/d, 
⃰mairja, двн. meit, нім. Mauer, укр. мур;

– das Öl – олія лат. olium, герм. ⃰ol/al, двн. oli/
ole, нім. Öl, укр. олія;

– die Waage – ваги iє. ⃰uegh, герм. ⃰wegt (-ht), 
двн. waga, нім. Waage, укр. ваги.

Таблиця 1
Прояв дієвідміни на прикладі зазначених індоєвропейських мов

Дійсний спосіб, теперішній час Indikativ Präsens
Singular (однина)

лат. гот. нім. укр.
1. verto
2. vertis
3. vertit

1. wairþa
2. wairþis
3. wairþiþ

1. werde
2. wirst
3. wird

1. верчу
2. вертиш
3. вертить

Plural (множина)
лат. гот. нім. укр.

1. vertimus
2. vertitis
3. vertunt

1. wairþam
2. wairþiþ
3. wairþand

1. werden
2. werdet
3. werden

1. вертим
2. вертите
3. вертять

Таблиця 2
Порівняльний аналіз дієвідміни німецького дієслова «sein» та українського «бути»

Дійсний спосіб, теперішній час Indikativ Präsens
однина множина Singular Plural

1. буду
2. будеш
3. буде

1. будемо
2. будете
3. будуть

1. bin
2. bist
3. ist

1. sind
2. seid
3. sind
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Висновки. У ході дослідження мовного кор-
пусу української та німецької мов установлено 
безперечні зв’язки їх спорідненості, які виявлені 
з урахуванням фонетичних, морфологічних, гра-
матичних і лексичних критеріїв. Виявлені мовні 
факти дають підставу вважати, що німецька та 
українська мови не тільки належать до однієї з 
найбільших мовних сімей у світі, індоєвропей-
ської, а й мають більш тісні зв’язки, ніж інші 
представники германських і слов’янських мов. 

Це дає змогу висунути гіпотезу про існування 
якоїсь мовної спільноти, до якої належали укра-
їнці й німці. Однак це є тільки припущенням, яке 
потребує ретельних досліджень і не тільки на 
мовному рівні.

Проведене нами дослідження стане певним 
внеском при формуванні міжкультурної комуні-
кації в процесі сучасного викладання іноземної 
мови через знання рідної мови (Fremdverstehen 
auf Selbstverstehen).
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