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ВИВЧЕННЯ ДОРОСЛИМ И ІНОЗЕМ НОЇ МОВИ У

НЕФОРМ АЛЬНОМ У ОСВІТНЬОМ У СЕРЕДОВИЩ І ЯК ЗАСІБ 

М ІЖ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

Питання міжкультурного діалогу, спричинені соціальними та 

економічними чинниками, сьогодні набувають особливої актуальності. 

Проаналізовано одну із освітніх можливостей неформальної освіти дорослих, 

що сприяють розвитку міжкультурного діалогу. Розглянуто сутність концепту 

«міжкультурна компетентність», проаналізовано різні підходи до вирішення 

проблеми інтеграції мігрантів у суспільство завдяки освітній діяльності 

громадської організації БУУ, зокрема через вивчення дорослими німецької 

мови.
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Постановка проблеми. Незважаючи на те, що глобалізаційні процеси 

торкнулися усіх сфер життя, це не означає, що суспільства стали єдиним цілим 

і по-дружньому живуть разом. Сотні тисяч людей у будь-якій спільноті нині 

страждають через своє повне чи часткове виключення із суспільного життя, 

зокрема біженці, бідні, жінки, молодь, позбавлені прав меншини та інші.

Попри те, що сьогодні, ніж будь-коли раніше, інформація, нові технології 

і знання стають все більш доступними, необхідною умовою розвитку 

суспільства і особистості залишається безпека його членів, запобігання



міжетнічних конфліктів, подолання бідності, уможливлення учіння/навчання 

усіх громадян упродовж життя. Вагомою умовою також є забезпечення 

міжкультурного діалогу усіх націй і народів світу, що підкреслено у 

програмних документах ЮНЕСКО: «У нових, турбулентних, міжнародно- 

глобалізаційних умовах ключовим провісником для усіх повинно стати 

твердження, що мир сьогодні -  це не просто відсутність війни, а дружнє життя 

разом із усіма нашими відмінностями -  статтю, расами, мовами, релігіями, 

культурою. Спільна повага до справедливості і прав людини -  є основою 

нашого подальшого співіснування» [9].

Проблеми міжкультурного діалогу надзвичайно загострилися у всьому 

світі, зокрема і в Європі. Наприклад, проблема біженців, крім економічних 

труднощів, спричинила низку соціальних викликів, а саме соціальної рівності. 

За нинішніх умов «Європа ніби розкололася на два табори» [7]: тих, хто 

підтримує біженців і сприймає їх як можливість культурного та духовного 

збагачення, та тих, хто проти. Інтеграція мігрантів у суспільство, їх соціальна 

адаптація та рівність залежать не лише від соціальної фінансової допомоги. 

Щоб стати рівноправними громадянами, їм передусім необхідно вивчити мову 

суспільства, в якому вони проживають, отримати роботу, ознайомитися із 

нормами і правилами суспільного життя. Загалом, знайти спільну мову із 

корінними жителями. Це означає необхідність установлення міжкультурного 

діалогу.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми діалогу цікавили ще 

давньогрецьких філософів Сократа, Платона, Арістотеля. Однак, нині питання 

діалогу культур, пошук взаєморозуміння лише ускладнилися і постали перед 

дослідниками особливо гостро. Саме питання міжкультурного діалогу та шляхи 

його досягнення є предметом дослідження зарубіжних та українських 

науковців. Переважну більшість наукових розвідок присвячено проблемам 

міжетнічних стосунків, пошукам шляхів подолання та запобігання виникнення 

напруги між різними етнічними групами (В. Євтух, І. Шуляков). Методологію 

установлення взаємодії культур висвітлено у працях М. Бахтіна, К. Леві-



Стросса, С. Арутюнова, Н. Іконнікова та ін. Питання пошуку шляхів 

міжкультурного взаєморозуміння і взаємоповаги входять до кола наукових 

інтересів зарубіжних дослідників, серед яких варто назвати Е. Кулхане 

(Е. СиШапе) [2], Д. К. Деардорф (Б. К. Беаггїогї) [3], Ч. Веннапоосу

(СЬ.Уеппароо§а) [13] та ін. Необхідно підкреслити надзвичайно практичну 

орієнтованість та спрямованість їх наукових досліджень стосовно 

«міжкультурної компетентності» та шляхів її формування. Не лише згадані 

автори, але й багато інших дослідників у своїх працях торкаються наступних 

проблем міжкультурності: розвитку, менеджменту, плюралізму, різноманіття, 

співпраці, взаєморозуміння, конфліктів та шляхів їх розв‘язання, попередження 

тощо.

На відміну від своїх зарубіжних колег, дослідження українських та 

російських науковців виконано переважно в рамках формальної освітньої 

системи. Проблема формування міжкультурного діалогу різних категорій 

дорослих та розвитку їх міжкультурної компетентності засобами неформальної 

освіти залишаються поки що поза увагою українських науковців, що й 

зумовило вибір предмету нашого дослідження.

Метою публікації є аналіз освітніх можливостей у системі неформальної 

освіти дорослих, які сприяють установленню міжкультурного діалогу. Для 

досягнення поставленої мети проаналізуємо, що зроблено в Європі для 

розвитку міжкультурного діалогу, розглянемо сутність концепту

«міжкультурна компетентність» та вивчимо досвід Німеччини у неформальній 

освіті дорослих на прикладі опанування німецькою мовою як іноземною.

Виклад основного матеріалу. Питання міжкультурного діалогу в Європі 

висвітлено у багатьох політичних та нормативних документах, наприклад 

Декларація Опатія 2003 р. «Про міжкультурний діалог і попередження 

конфліктів» (Ораїра Бесіагаїіоп); Декларація Фаро 2005 р. «Про стратегію Ради 

Європи з розвитку міжкультурного діалогу» (Раго Бесіагаїіоп); Біла книга з 

міжкультурного діалогу 2008 р. (^Ь іїе  Рарег оп Іпїегсиїїигаї Біаіодие) [5; 10; 

14]. Його трактують як «процес, який охоплює відкритий та сповнений



взаємоповаги обмін думками і поглядами між окремими особами та групами 

осіб з різною етнічною, культурною, релігійною та лінгвістичною історією та 

спадщиною, що базується на взаємному розумінні та повазі» [14].

Для успішного міжкультурного діалогу необхідно виконати низку 

завдань, які визначено, як «цілі міжкультурного діалогу» [7] і містяться у Плані 

дій (Лсііоп Ріап), розробленому на Третьому саміті голів держав у 2005 р. [12]. 

План передбачає розвиток стратегій для управління та просування культурного 

різноманіття та одночасного забезпечення рівноправності у суспільстві та 

сприяння міжкультурного діалогу, включаючи релігійні аспекти, зокрема:

- ділитися баченнями світу, щоб зрозуміти і дізнатися більше від тих, хто 

сприймає цей світ з іншої точки зору;

- визначити подібності і відмінності між різними культурними традиціями і 

сприйняттям світу;

- вирішувати конфлікти чи суперечки без насильства;

- допомагати демократично управляти культурним розмаїттям, надаючи 

рівні права усім типам існуючих соціальних і політичних угрупувань;

- поєднати тих, хто вважає різноманіття як потенційну загрозу і тих, хто 

сприймає її як духовне збагачення;

- поширювати найкращі практики, зокрема в галузі міжкультурного 

діалогу, демократичному управлінні соціального різноманіття та 

просуванні соціальної рівності;

- разом розвивати нові проекти [12].

Для реалізації цих завдань у Білій книзі з міжкультурного діалогу було 

визначено п ‘ять основних взаємопов‘язаних стратегій, що забезпечують 

розвиток міжкультурного діалогу, а саме:

- демократичне управління культурним різноманіттям;

- демократичне громадянство і участь;

- розвиток міжкультурної компетентності через навчання і викладання;

- створення умов для відкритого міжкультурного діалогу в суспільстві;

- фасилітація міжкультурного діалогу у міжнародних відносинах [14].



Рамки статті не дозволяють розкрити сутність усіх стратегій. З огляду на 

поставлені у публікації завдання, детальніше розглянемо стратегію № 3, 

тобто, як через навчання і викладання може формуватися міжкультурна 

компетентність. У згаданому документі Рада Європи визначила зміст та 

місця, де можна набути цієї компетентності. Демократичне громадянство, 

мова та історія є одночасно засобами і ресурсами, що володіють багатим 

міжкультурним потенціалом. Їх використання можливе у молодшій та 

середній школі, у вищій освіті та наукових дослідженнях, у неформальному 

та інформальному освітньому середовищі, завдяки педагогічному персоналу, 

сім‘ї [14]. Таким чином, важливу роль у розвитку міжкультурної 

компетентності відіграють не лише освітні заклади та інші освітні 

провайдери (громадські організації, релігійні громади, медіа засоби тощо), 

але й сім‘я, місце роботи, ті, хто організує дозвілля громадян, тобто всі ті, 

хто сприяє реалізації визначених Радою Європи цілей та ключових 

цінностей в галузі формування міжкультурного діалогу.

Аналіз нормативних, наукових, методичних джерел свідчить про широке 

використання термінів «міжкультурна / крос-культурна / інтер-культурна 

компетентність» («шиїїісиїїигаї сошреїепсе», «сго88-си1їига1 сошреїепсе» («3С»), 

«іпїегсиїїигаї сошреїепсе») для позначення належних знань, навичок та умінь, 

яких потребують люди для ведення міжкультурного діалогу.

Рада Європи розглядає міжкультурну компетентність як невід‘ємну 

частину освіти, громадянства і прав людини. І ставить такі завдання перед 

освітою -  використати технологію дескрипторів компетенцій для визначення 

міжкультурної комунікації, на їх основі створювати і впроваджувати навчальні 

програми на всіх рівнях освіти, в тому числі у підготовці учителів та освітніх 

програм для дорослих [14].

Наукова література з цієї проблеми містить багато визначень концепту 

міжкультурної компетентності, однак більшість визначень вказують на 

здатність особи швидко розуміти та ефективно діяти у середовищі, яке є 

культурно відмінним від власного [2]. Найбільш вдалим, на наше переконання,



є визначення, запропоноване американською дослідницею Дарлою К. Деардорф 

(Б. К. Беаггїогґґ), виконавчим директором Асоціації директорів міжнародної 

освіти в університеті Дьюк, яка понад 15 років займається питаннями розвитку 

міжкультурної компетентності та міжкультурного діалогу: «Міжкультурна 

компетентність -  це здатність розвинути потрібні знання, навички та ставлення, 

які спричиняють поведінку та комунікацію, що є і ефективними і належними в 

міжкультурній взаємодії» [3, с. 242].

Уточнюючи, що собою являють зазначені складові, ця дослідниця 

зазначає, що знання охоплюють загальну обізнаність із самою культурою, 

специфічні знання про культуру, соціо-лінгвістичну компетентність, розуміння 

глобальних питань і тенденцій. Міжкультурними навичками є уміння слухати, 

спостерігати, оцінювати, застосовуючи терпіння, наполегливість і завзяття, 

уміння подивитися на світ з іншої перспективи. На переконання 

Д. К. Деардорф, пріоритетними для міжкультурної компетентності є повага до 

інших культур, відкритість, допитливість, завдяки якій культурні відмінності 

сприймаються як джерело для навчання, як можливість пізнати невідоме для 

себе [там само, с. 242].

Необхідно розуміти, що розвиток такої міжкультурної компетентності не 

є автоматичним і не може бути здійсненим за короткий період, наприклад за 1 

чи 2 модуля навчального процесу. Це -  процес довготривалий, ціложиттєвий. 

Як згадується у Білій книзі з міжкультурного діалогу, міжкультурну 

компетентність, рівнозначно як і інші компетентності, «потрібно розвивати, 

практикувати і підтримувати упродовж життя» [14].

Проблема мігрантів, з якою зіткнулася Європа, лише поглибила 

актуальність міжкультурного спілкування, про що засвідчено у Комюніке 

Європейської комісії Європейському парламенту (Еигореап СоштІ88Іоп 

Сошшипісаііоп ґгош їЬе СошшІ88Іоп їо їЬе Еигореап РагІіашепї. ТЬе Еигореап 

Есопотіс апгї 8осІаІ С оттІїїее  апгї їЬе С оттІїїее  оґ їЬе К.е§Іоп8. Еигореап 

Адепта ґог їЬе ІпїедгаїІоп оґ ТЬІггї-Соипїгу КаїІопаІ8) [4, с. 4]. У Комюніке, 

підготовленому Європейським економічним і соціальним комітетами та



комітетом регіонів, йдеться про інтеграцію представників третіх країн. 

Критично важливою умовою забезпечення інтеграції мігрантів в європейське 

суспільство є набуття мовних навичок, як зазначається в цьому документі [4, 

с. 4]. Причому, під мовними навичками розуміється мова країни, в якій 

оселився мігрант, так звана «мова країни-господаря» (Ьо8і Іапдиаде). У 

документі перераховано низку викликів і запитань, що тісно пов‘язані з 

процесом опанування мігрантами іноземною для них мовою, та які потрібно 

вирішувати, щоб інтеграційна політика ЄС була успішною:

- чи насправді вивчення мови країни-господаря є ключовим фактором

інтеграції у суспільство;

- як і коли повинно відбуватися вивчення мови;

- яку роль має відігравати уряд.

Попри наявність невирішених питань, знання національних мов країн 

Європейського Союзу, які приймають мігрантів, сприймається нині як 

справжній «барометр інтеграції мігрантів» у кожній окремо взятій країні [11, 

с. 57]. Причому, варто зауважити, що відбувся кардинальний зсув у розумінні 

взаємозв'язку іноземної мови та інтеграції мігрантів. Донедавна увагу було 

зосереджено переважно на розробці мовних тестів для перевірки мовленнєвої 

компетентності мігрантів для отримання громадянства, прав і можливості 

влаштуватися на роботу і вести повноцінне соціальне життя. Нині в політиці 

європейської інтеграції увагу зосереджено на врахуванні міжкультурних реалій 

та потреб сучасних мігрантів, на їх соціалізації, яка неможлива без знання мови 

країни їх проживання.

Незважаючи на те, що уряди європейських країн розглядають вивчення 

національної мови як «осердя» своєї інтеграційної політики [там само, с. 65], 

досвід її реалізації у різних країнах ЄС значно відрізняється.

Аналіз різних підходів до політики європейських країн стосовно 

інтеграції мігрантів та вивчення національних мов свідчить, що «уряд 

Німеччини усвідомлює освітній потенціал вивчення мови в інтеграційних 

процесах» [8, с. 126-131]. Мігрантам пропонується досить багато можливостей



для опанування німецькою мовою з самого початку, тобто відразу по приїзду 

мігранта до країни. Зокрема, уряд Німеччини інвестував великі кошти у 

розробку електронного порталу для опанування німецькою мовою як 

іноземною “ІсЬ ші11 Беиі8еЬ Іегпеп”. Зауважимо, що портал є безкоштовним. 

Його фінансує уряд і розглядає як інвестицію у демократичне, рівноправне 

суспільство. Завданням освітнього порталу є просування лінгвістичної, 

соціальної та професійної інтеграції мігрантів, налагодження міжкультурного 

діалогу між громадянами країнами та переміщеними особами [6].

Запропоноване оп-1іпе вивчення німецької мови є першою державною 

програмою в неформальній освіті дорослих, спробою впровадити загальну 

навчальну програму для інтеграційних курсів у цифровому освітньому 

середовищі на рівні держави. На сьогодні чисельність активних користувачів 

перевищує 21 тисячу осіб і продовжує невпинно зростати [там само].

Користувачами можуть стати особи, які досягли 18 років. Однак, юні 

дорослі, яким не виповнилося 18, також можуть користуватися ресурсами 

порталу за згодою своїх батьків. Слухачі мовних курсів також мають 

альтернативу: зареєструватися індивідуально чи у складі групи. Портал 

розраховано і на викладачів, зокрема доступ до навчальних матеріалів відкрито 

для:

- викладачів закладів освіти для дорослих за умови їх статусу як 

некомерційних організацій,

- федеральних громадських освітніх закладів Німеччини, які працюють у 

галузі інтеграції робочих місць,

- вчителів державних загальноосвітніх і професійних, шкіл,

- державних освітніх закладів та бізнес-компаній, які активно займаються 

питаннями інтеграції мігрантів,

- осіб, які працюють у державній освітній системі за межами Федеральної 

Республіки Німеччина.

Німецька неурядова організація «Німецьке асоціація народних

університетів» (Беиї8сЬег Уо1к8ЬосЬ8сЬи1еуегЬапгї -  БУУ), яка регулює усі



питання, пов ‘язані із використанням сайту, може також приймати індивідуальні 

рішення щодо надання доступу до своїх навчальних ресурсів на порталі іншим 

організаціям та освітнім закладам.

Користування порталом може бути індивідуальним і груповим (на 

інтеграційних чи мовних курсах). У першому випадку, для допомоги учневі 

пропонуються послуги оп-1іпе тьютора із громадської організації БУУ. Його/її 

завданням є моніторинг успіхів учня у вивченні мови, надання йому всебічної 

підтримки. Особистий зворотний зв‘язок зі своїм тьютором сприяє навчанню, 

створює ефект взаємодії. Якщо використання сайту є груповим, то керівники 

курсів забезпечують доступ кожному із слухачів і стежать за прогресом своїх 

учнів. Портал побудовано на принципах «неперервності» і «наступності», що є 

вагомим аргументом на його користь. Якщо після закінчення курсу, слухач 

бажає продовжити вивчення німецької мови, то тьютори з БУУ будуть 

надавати йому подальшу необхідну підтримку.

Передусім необхідно зареєструватися на сайті, вказавши свою електронну 

адресу. На неї приходить пароль, що відкриває доступ до освітнього порталу. 

На домашній сторінці необхідно обрати мову, якою Вам будуть надаватися 

інструкції та відео-ролики щодо подальшої реєстрації та для переходу на інші 

ділянки сайту. За бажанням можна спочатку увійти на сайт у статусі гостя та 

ознайомитися із його освітніми можливостями.

Електронний портал побудовано у вигляді чітко визначеного плану у 

формі кубиків чи квадратиків, що утворюють доріжки, так звані «учіннєві 

стежки» (доцільність вживання терміну «учіннєвий замість «навчальний» 

обґрунтовано у монографії Бабушко С.Р. [1]). Кожен квадратик -  це комплекс 

вправ за рівнями від А1 до В1, які розроблено згідно з Загальноєвропейськими 

мовними рекомендаціями. Після виконання усіх вправ рівня А1, В1, учень може 

перейти на складніший рівень -  В2.

Портал пропонує мовний матеріал, що охоплює історії з повсякденного 

життя однієї родини, їх друзів та сусідів. Це своєрідна веб-мильна опера, яка 

складається із 45 епізодів, кожен із яких надає необхідну інформацію для уроку



і відпрацьовується упродовж усього курсу. На сайті міститься понад 11 тисяч 

різних вправ.

Ситуації, в яких подано лексику, граматичні структури, ідіоми, сталі 

вирази та інший мовний матеріал, відображають різні життєві моменти 

німецьких громадян, їх культуру, традиції, правила соціальної поведінки. 

Наприклад, секція «Мова і робота» охоплює 30 сценаріїв, що містять безліч 

вправ для розвитку навичок спілкування на робочому місці. Опановуючи 

запропонований матеріал, слухачі долучаються до життя пересічної родини в 

Німеччини, через мову дізнаються про особливості проживання у цій країні, 

готуються до проведення міжкультурного діалогу і до того, щоб стати 

повноправними громадянами.

Існування низки опцій дозволяє учням самостійно обирати шляхи 

опанування іноземною мовою:

- іти по «учіннєвій стежці», що пропонується;

- обрати індивідуальні вправи за власним бажанням;

- створити власні вправи;

- стежити за ходом навчання своїх колег по онлайн курсу, підтримуючи 

з ними зворотній зв‘язок, надаючи їм підтримку чи отримуючи її від 

них;

- визначити вправи на повторення для себе і для своєї групи.

Кожне слово на сайті супроводжується озвученням, навіть інструкції до 

виконання вправ позначені значком «гучномовець». Це уможливлює правильне 

сприйняття на слух і вимову. Нові слова подаються за принципом від простого 

до більш складного, від рівня слова, через рівень фрази до рівня тесту. 

Малюнки, ігрові технології на запам'ятовування слів і фраз, відео-фрагменти 

роблять вивчення німецької мови надзвичайно захоплюючим.

На сайті є особистий навчальний кабінет та словниковий файл, в якому 

зберігається все те, що учень вже вивчив. Віртуальний блокнот відкривається 

для того, щоб учень робив нотатки і записував будь-яку додаткову інформацію.



Крім того, група підтримки сайту завжди готова прийти учневі на допомогу і 

відповісти на будь-які технічні питання чи владнати технічні проблеми.

Висновки. Узагальнюючи інформацію про ініціативу уряду Німеччини 

забезпечити можливість дорослим, зокрема мігрантам, вивчення мови країни- 

господаря, доходимо висновку, що портал “ІсЬ шііі БеиІзсЬ іегпеп” є чи не 

єдиною альтернативою державного рівня у неформальному освітньому 

середовищі, що комплексно може сприяти вирішенню низки викликів у 

розвитку міжкультурного діалогу. Завдяки принципам наступності, 

неперервності, врахування потреб дорослих учнів та особливостей їх навчання, 

модульної структури курсу, змістового соціо- та лінгво-культурного 

наповнення, портал є ефективним інструментом розвитку міжкультурної 

компетентності та підготовки слухачів до міжкультурного діалогу. 

Неформальність освітнього середовища забезпечує доступ різним категоріям 

дорослих до навчальних ресурсів будь-коли і будь-де, вільний вибір часу 

заняття та його тривалості, індивідуальну швидкість засвоєння навчального 

матеріалу.

Таким чином, через вивчення іноземної мови розвивається не лише 

іншомовна, але й міжкультурна компетентність, що сприяє налагодженню та 

зміцненню міжкультурного діалогу у сучасному мультикультурному 

суспільстві.

Перспективами подальших досліджень іншомовної та міжкультурної 

компетентностей можуть стати аналіз їх складових, вивчення їх ролі в 

глобальному бізнесі та збільшення можливості зайнятості в різних галузях 

економіки.
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Питання міжкультурного діалогу, спричинені соціальними та 

економічними чинниками, сьогодні набувають особливої актуальності В статі 

проаналізовано одну із освітніх можливостей неформальної освіти дорослих в 

Європі, які сприяють установленню міжкультурного діалогу -  розвиток 

іншомовної компетентності на прикладі вивченні німецької мови в режимі оп- 

Ііпе. Розглянуто сутність концепту «міжкультурна компетентність», в основі 

якої лежить здатність швидко розуміти та ефективно діяти у середовищі, яке є 

культурно відмінним від власного. Продемонстровано, як вирішується 

проблема інтеграції мігрантів у суспільство завдяки освітній діяльності 

громадської організації БУУ з вивчення дорослими німецької мови. Описано 

структуру, контент і особливості роботи електронного порталу “ІсЬ шІІ Беиї8еЬ 

Іегпеп”, який є першою державною програмою в неформальній освіті дорослих, 

профінансованою урядом Німеччини. Зроблено висновок, що вивчення 

іноземної мови сприяє не лише розвитку іншомовної компетентності, але й 

налагодженню та зміцненню міжкультурного діалогу у сучасному 

полікультурному суспільстві.

Бабушко Светлана Ростиславовна, д-р пед. наук, доцент, Национальньїй 

университет физического воспитания и спорта Украиньї

Соловей Людмила Сергеевна, канд. пед. наук, Киевский университет 

им. Б. Гринченка

ИЗУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЬІМ И ИНОСТРАННОГО ЯЗЬІКА В 

НЕФОРМ АЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО 

М ЕЖ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА

Вопросьі межкультурного диалога, обусловленньїе социальньїми и 

^кономическими факторами, сегодня приобрели особую актуальность. В статье 

проанализирована одна из образовательньїх возможностей неформального 

образования взросльїх, помогающих установлению межкультурного диалога, 

рассмотрено значение концепта «межкультурная компетентность», показано, 

как решается проблема интеграции мигрантов в общество благодаря



образовательной деятельности общественной организации БУУ по изучению 

взросльїми немецкого язика.

Ключевьіе слова: межкультурньїй диалог, неформальное образование 

взросльїх, иноязьічная и межкультурная компетентности, ^лектронний портал, 

немецкий язик.

Вопросьі межкультурного диалога, обусловленньїе социальньїми и 

^кономическими факторами, сегодня приобретают особую актуальность. В 

статье проанализирована одна из образовательньїх возможностей 

неформального образования взросльїх в Европе, помогающих установлению 

межкультурного диалога -  формирование и развитие иноязьічной 

компетентности на примере изучения немецкого язика в режиме оп-1іпе. 

Рассмотрено значение концепта «межкультурная компетентность», в основе 

которой лежит умение бьістро понять и ^ффективно действовать в окружении, 

культурно отличньїм от собственного. Показано, как решается проблема 

интеграции мигрантов в общество благодаря образовательной деятельности 

общественной организации БУУ по изучению взросльїми немецкого язьїка. 

Описана структура, контент и особенности работь ^лектронного портала “ІсЬ 

ші11 Беиі8сЬ 1егпеп”, являющийся первой государственной программой в 

неформальном образовании взросльїх, профинансированной правительством 

Г ермании. Сделан вьівод, что изучение иностранного поддерживают не только 

иноязьічной компетентности, но и установлению и усилению межкультурного 

диалога в современном поликультурном обществе.
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Ь Е А Ш Ш О  А ЕОКЕIСN Ь А ^ Б А С Е  IN Ш ^ Е О К М А Ь  

Е ^^С А Т IО N  Б ¥  А БЕЬТ8 А8 А ТО ОЬ ЕОК СКО 88-СЕЬТЕКА Ь

Б ІА Е О С Ш

ТЬе ргоЬ1еш8 оґ сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие шЬісЬ аге сашеЬ Ьу 80еіаІ апЬ 

есопотіс ґасіог8 аге деіііпд а 8ресіа1 ітрогіапсе пошаЬау8. ТЬе агііс1е Ье8сгіЬе8 

опе оґ іЬе іеагпіпд ро88іЬі1іііе8 оґ поп-ґогта1 аЬи1і еЬисаііоп шЬісЬ 8ііри1аіе іЬе 

сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие; іЬеге і8 ехр1аіпеЬ іЬе Ьеґіпіііоп оґ іЬе сопсері “сго88-си1іига1 

сотреіепсе” апЬ 8Ьошп Ьош іЬе ргоЬ1ет оґ тідгапі8’ іпіедгаііоп іпіо іЬе 8осіеіу і8 

8еіі1еЬ іЬапк8 іо іЬе БУУ еЬисаііопа1 асііуііу іп аЬиЬ’8 1еагпіпд оґ іЬе Оегтап 

1апдиаде.

Кеу ^огЙ8: сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие, аЬи1і поп-ґогта1 еЬисаііоп, ґогеідп 

1апдиаде апЬ сго88-си1іига1 сотреіепсе8, е1есігопіс рогіа1, Оегтап 1апдиаде.

ТЬе ргоЬ1ет8 оґ сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие шЬісЬ аге сашеЬ Ьу 8осіа1 апЬ 

есопотіс ґасіог8 аге деіііпд а 8ресіа1 ітрогіапсе пошаЬау8. ТЬе агііс1е Ье8сгіЬе8 

опе оґ іЬе 1еагпіпд ро88іЬі1іііе8 оґ поп-ґогта1 аЬи1і еЬисаііоп іп Еигоре шЬісЬ 

8ііри1аіе іЬе сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие -  іЬе Ьеуе1ортепі оґ ґогеідп 1апдиаде 

сотреіепсе оп іЬе Ьа8і8 оґ оп-1іпе Оегтап 1апдиаде 1еагпіпд Ьу аЬи1і8. ТЬеге і8 

ехр1аіпеЬ іЬе Ьеґіпіііоп оґ іЬе сопсері “сго88-си1іига1 сотреіепсе”, іЬе соге оґ 

шЬісЬ і8 іЬе рег8оп’8 аЬі1ііу іо ^иіск1у ипЬег8іапЬ апЬ іо еґґесііуе1у асі іп іЬе 

епуігоптепі іЬаі і8 си1іига11у Ьіґґегепі ґгот опе’8 ошп. ТЬеге і8 8Ьошп Ьош іЬе 

ргоЬ1ет оґ тідгапі8’ іпіедгаііоп іпіо іЬе 8осіеіу і8 8еіі1еЬ іЬапк8 іо іЬе БУУ 

еЬисаііопа1 асііуііу іп аЬиЬ’8 1еагпіпд оґ іЬе Оегтап 1апдиаде. ТЬе агііс1е а18о 

Ье8сгіЬе8 іЬе 8ігисіиге, сопіепі апЬ реси1іагіііе8 оґ іЬе е1есігопіс рогіа1 “ІсЬ ші11 

Беиі8сЬ 1егпеп” іЬаі і8 іЬе ґіг8і 8іаіе ргодгат іп поп-ґогта1 аЬи1і еЬисаііоп апЬ іЬаі 

і8 ґіпапсіа11у 8иррогіеЬ Ьу іЬе Оегтап доуегптепі. ТЬе сопс1и8іоп і8 таЬе іЬаі 

1еагпіпд оґ а ґогеідп 1апдиаде поі оп1у епЬапсе8 а ґогеідп 1апдиаде сотреіепсе, Ьиі 

а18о е8іаЬ1і8Ье8 апЬ 8ігепдіЬеп8 іЬе сго88-си1іига1 Ьіа1о§ие іп іЬе т о Ь е т  

ти1ііси1іига1 8осіеіу.


