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Հոդվածն անդրադառնում է միջմշակութային հաղորդակցական 

կարողությունների ձևավորման խնդիրներին: Առանձնահատուկ 

ուշադրություն է դարձվում մշակութային տարբերություններին: 

Միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման ծրագրեր մշակելիս 

հաշվի է առնվում մայրենի  և ուսումնասիրվող  լեզվամշակույթների 

առանձնահատկությունները: Հետևաբար հոդվածի հիմնական 

նպատակը միջմշակութային հաղորդակցության ուսուցման 

գործընթացի առանձնահատկությունների և արդյունավետության 

բացահայտումն է: 

Հոդվածում վերլուծվում են օտար լեզվով հաղորդակցման 

գործընթացում միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների 

ձևավորման հետ կապված հարցերը՝ շեշտը դնելով լեզվակիրների  

մշակութային և լեզվամտածողության տարբերությունների վրա, ինչը 

մշակույթների երկխոսության համատեքստում անհրաժեշտ պայման է 

համարվում: 

Բանալի բառեր. միջմշակութային երկխոսություն, միջմշակութային 

հարաբերություններ, միջմշակութային իրազեկություն, մշակութային 

բազմազանություն, բազմամշակույթություն, մշակույթ, միջմշակութային 

կարողություններ: 

 

Ժամանակակից աշխարհում մարդն ավելի ու ավելի է բախվում այլ 

մշակույթների ներկայացուցիչների հետ՝ ելնելով  համագործակցության 

անհրաժեշտությունից:   

Օտար լեզուն լեզվակիր ժողովրդի մշակույթի էական տարրն է, 

ուստի դրա ուսումնասիրությունը նպաստում է ժողովուրդների 
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փոխըմբռնմանը, միջմշակութային դրական հարաբերությունների 

ամրապնդմանն ու փոխհարստացմանը: Մշակույթը ինչպես 

հաղորդակցություն ստեղծող, այնպես էլ հաղորդակցության արդյունք է: 

Հետևաբար, միջմշակութային հաղորդակցության պատշաճ ընկալումը և 

գնահատումը կարևոր գործոն է միջմշակութային դրական 

հարաբերություններ խթանելու և լեզվական ունակություններ 

զարգացնելու համար: 

Օտար լեզուների ուսուցման հիմնական հեռանկարային 

նպատակը սովորողներին բազմազգ և բազմամշակութային, 

ժողովրդավարական հասարակության մեջ ապրելուն և գործունեություն 

ծավալելուն նախապատրաստելն էֈ 

Այս փոխկապակցված աշխարհում լեզուների և մշակույթների 

ուսումնասիրությունը յուրաքնչյուրի կրթության հիմնական մասն է 

կազմում: Առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացությունը և տարբեր 

հասարակությունների հետ շփումը, որպես այսօրվա աշխարհի 

քաղաքացի, ընդլայնում են կարիերա ստեղծելու հեռանկարները և 

հնարավորությունները բազմաթիվ ասպարեզներում՝ տուրիզմ, 

լրագրություն, բիզնես, կրթություն, բանկային համակարգ, սոցիալական 

աշխատանք, կառավարում, միգազգային և այլ հարաբերություններ 

ինչպես հանրային, այնպես ել մասնավոր համակարգերում: 

Համաշխարհայնացման դարաշրջանում տարբեր մշակույթների 

մարդկանց կապերի ամրապնդման առանձնահատկությունները 

օբյեկտիվորեն պահանջում են օտար լեզվի ուսուցման նոր մոտեցումներֈ 

Ներկայումս, երբ ավելի ու ավելի է ընդլայնվում տարբեր մշակույթ կրող 

ժողովուրդների հետ անմիջական շփումը, օտար լեզուների 

դասավանդման գործընթացում մշակութային հետազոտությունները 

խիստ անհրաժեշտ են դառնումֈ 

Այնուամենայնիվ, ցանկացած օտար լեզվի գործնական  

տիրապետման գործընթացում առաջնայնությունը  պետք է տրվի 

միջմշակութային կարողությունների ձևավորմանը, ինչը ենթադրում է 

ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մշակութային առանձնահատկություն-

ների իմացություն, սեփական գիտելիքները նոր մշակութային 

միջավայրին հարմարեցնելու հմտություններ և ունակություններ և 

անձնային այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, 

համբերությունը, հայրենասիրությունը, կարեկցանքըֈ 

Դառնալով տարաբնույթ միջմշակութային կապերի մասնակից` 

մարդիկ փոխազդեցության մեջ են մտնում այլ մշակույթների 
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ներկայացուցիչների հետ՝ հաճախ էապես տարբերվելով միմյանցից: Այդ 

պատճառով միջմշակութային կապերը նպաստում են նոր մշակութային 

միջավայր մարդկանց մուտք գործելուն, կողմնորոշում են անձի ազատ 

ստեղծագործական զարգացումը սոցիալ-մշակութային միջավայրում: 

Հանդիսանալով եզակի և յուրօրինակ մշակույթի կրող և 

փոխազդեցության մեջ մտնելով այլ մշակույթների հետ՝ անձը ոչ միայն 

նպաստում է սեփական զարգացմանը, այլ նաև ներգործում է այլ 

մշակույթների վրա:  

Օտար լեզվի տիրապետման նշանակությունը գնալով աճում է և 

թույլ է տալիս իրականացնել շփումը տարբեր երկրների 

ներկայացուցիչների հետ: Միջազգային և միջանձնային հաղորդակ-

ցությունը, ազգերի միջև փոխըմբռնումը օտար լեզու ուսումնասիրող 

ցանկացած ուսումնական հաստատությունում հույժ կարևոր են 

դարձրել միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը: Ինչպես նշում են սոցիոլոգները, ժամանակակից 

աշխարհում լեզվային շփումների իրավիճակներն ավելի ու ավելի 

մասսայական բնույթ են կրում:   

Միջմշակութային հաղորդակցությունը մշակույթի զարգացման և 

մարդկային գործունեության կարևորագույն նախապայմանն է: Այն 

ապահովում է տարբեր հասարակական խմբերի, ժամանակի ու 

տարածության միջև եղած կապը, հնարավոր է դարձնում հասարա-

կամշակութային փորձի իրականացումը և փոխանցումը, մարդկանց 

համատեղ գործունեության կազմակերպումը և համակարգումը, 

մտքերի, գիտելիքների և արժեքների փոխհաղորդումը [1]: 

Միջմշակութային հաղորդակցությունը՝ որպես գիտական 

առարկա, ձևավորվել է ԱՄՆ-ում 50-ական թթ.: Առաջին անգամ 

«Միջմշակութային հաղորդակցություն» տերմինը կիրառվել է 1954թ. 

ամերիկացի գիտնականներ Է. Հոլլի և Գ. Թրեյգերի կողմից՝ որպես 

մարդկային փոխհարաբերությունների առանձնահատուկ բնագավառ և 

նպատակ, որին պետք է ձգտի մարդը, ով ցանկանում է որքան 

հնարավոր է լավագույնս և արդյունավետ հարմարվել շրջակա 

միջավայրին [2]ֈ Ավելի ուշ միջմշակութային հաղորդակցության 

գաղափարներն ու հիմնադրույթներն առավել համակարգված 

ներկայացվել Է. Հոլլի ‗‗The Silent Language‘‘ («Համր լեզու», 1959թ.) 

հայտնի աշխատության մեջ, ուր հեղինակը ցույց է տալիս մշակույթի և 

հաղորդակցության միջև եղած սերտ կապը: Զարգացնելով մշակույթի և 

հաղորդակցության փոխադարձ կապի մասին իր գաղափարները՝ Է. 
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Հոլլը եկել է այն համոզման, որ եթե մշակույթը ուսումնասիրելի է, այն 

նաև դասավանդելի է: Նա առաջինն է ասել, որ միջմշակութային 

հաղորդակցության հիմնախնդիրը պետք է դարձնել ոչ միայն գիտական 

հետազոտությունների առարկա, այլ նաև ինքնուրույն ուսումնական 

առարկա: Ըստ միջմշակութային հաղորդակ-ցության տեսության 

հիմնադիր Էդվարդ Հոլլի՝ միջմշակութային հաղորդակցության 

դասավանդումը ենթադրում է այնպիսի դասավանդում, որը հիմնված է 

այլ մշակույթ կրողների հետ անմիջական շփման ընթացքում 

մշակույթների տարբերության ընկալման վրա [3]ֈ Այս տեսակետը 

անվիճելի ապացույց է այն հանգամանքի, որ  մշակութային 

տարբերությունները, տարատեսակ հակամարտություն-ների 

կարգավորման, միջմշակութային բանակցությունների, 

բազմամշակութային կոնֆլիկտների լուծման ժամանակ  կարող են 

հանգեցնել անհավասարակշռությանֈ  

Ըստ որոշ գիտնականների՝ ինչպիսիք են Ս. Գ. Տեր-Մինասովան,   

Ա. Պ. Սադոխինը, Տ. Գ. Գրուշեվիցկայան, Յու. Բոլտենը, Գ. Խիլլերը,         

Ա. Թոմասը, միջմշակութայնության ուսուցումը նպաստում է 

միջմշակութային հակամարտությունների նվազեցմանը, վերացնում է 

տեղի բնակչության և արտագաղթյալների միջև եղած լարվածությունը, 

ինչպես նաև վերջիններիս հնարավորություն է տալիս արագ 

հարմարվելու բնիկների կյանքի պայմաններին և ներգրավվելու 

օտարալեզու հասարակության մեջ [4]ֈ 

Պատահական չէ, որ այսօր կրթական բարեփոխումների 

շրջանակում կարևորվում է սովորողի ոչ միայն լեզվական 

հաղորդակցական կարողությունը, այլ նաև միջմշակութային 

հաղորդակցական կարողունակությունըֈ Միջմշակութային հաղորդակ-

ցությունը իր մեջ պարփակում է անձի կայացման գոյաբանական 

տեսանկյունը, մինչդեռ հաղորդակցությունը պարունակում է անձի 

լեզվական և խոսքային ընդունակությունները: Իսկ դա արդեն 

պահանջում է միջազգային հանրության նպատակներին և ձգտումներին 

համարժեք մեթոդական նորամուծությունների համալրում և ներդրումֈ 

Դրանց իրականացման պայմաններում կարելի է դաստիարակել 

այնպիսի անհատ, որը նոր դարաշրջանում ընդունակ լինի 

համագոյատևել, համաշխարհայնացման գործընթացներում իրեն 

ներդաշնակ զգալ՝ մի բան, որը կհանգեցնի տարբեր երկրների, 

ժողովուրդների և նրանց մշակույթների փոխգործունեության 

ընդլայնմանը:  
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Գործնական շփումը օտարերկրացիների հետ ապացուցել է, որ  

նույնիսկ օտար լեզվի խոր իմացությունը բավարար չէ միջմշակութային  

հաղորդակցության հաջող իրականացման համար, և չի բացառվում 

կոնֆլիկտների ու անհասկանալի իրավիճակների առկայությունը այդ  

լեզվի  կրողների հետ: Օտար լեզվի տիրապետումը չի կարող լիարժեք 

լինել՝ առանց ծանոթանալու ուսումնասիրվող լեզվի մշակույթին և 

մտածելակերպինֈ Այդ պատճառով օտար լեզվի դասավանդումը շատ 

բուհերում լրացվում է մեկ այլ՝ «Երկրագիտություն» առարկայով, որը 

ծանոթացնում է սովորողներին տվյալ երկրի պատմությանը, 

սովորույթներին, ավանդույթներին: Սակայն, ինչպես ցույց է տվել  

գործնական փորձը, տվյալ մշակույթի լսարանային ուսուցումը դեռ 

բավարար չէ այդ  լեզուն կրողների հետ  ոչ կոնֆլիկտային շփման 

համար: Այսօր ակնհայտ է, որ հաջող ու արդյունավետ շփումը այլ 

մշակույթի ներկայացուցիչների հետ անհնար է առանց միջմշակութային 

հաղորդակցության գործնական ունակությունների: Օր.՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունում, կախված կրթական նոր բարեփոխումներից, 

փորձեր են արվում այդ ուղղությամբ, որի վառ օրինակն է մի շարք 

բուհերում դասավանդվող «Միջմշակութային հաղորդակցություն» 

առարկան: Այս առարկայի դասավանդումը պայմանավորված է նախ 

նրանով, որ անհրաժեշտ է ուսանողներին պատրաստել արդյունավետ 

միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացին, զարգացնել նրանց 

մշակութային իրազեկությունը, ձևավորել գործնական ունակություններ 

և կարողություններ, որոնք կօգնեն գիտակցել մշակութային 

բազմազանությունն ու հաղորդակցվել այդ մշակույթների հետ: 

Սակայն միջմշակութային հաղորդակցության համար առավել 

կարևոր է մշակույթների բազմազանության գիտակցումը, հասկանալը, 

որ չկան լավ և վատ մշակույթներ: Յուրաքանչյուր մշակույթ արժեք է, 

որը պետք է հասկանալ, ըմբռնել, գիտակցել, որը և ենթադրում է 

մշակութային կարողունակության և հաղորդակցման կարողությունների 

ձևավորում [5]: 

Մշակութային կարողունակության և հաղորդակցման 

կարողությունների զարգացման կարևորագույն պայման է 

հանդիսանում հենց միջմշակութային կրթական միջավայրի ստեղծումը: 

Այս պայմանն առավել արդյունավետ իրականացվում է օտար լեզվի 

կրթական գործընթացում՝ ուսուցման ժամանակակից ձևերի և 

մեթոդների կիրառման միջոցով: 
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Սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության կարողություն-

ների ձևավորում հասկացությունն ուսումնասիրելու համար դիտարկվել 

են հիմնախնդրի վերաբերյալ տարբեր երկրների գիտնականների և 

հետազոտողների աշխատությունները և գործնական փորձը, 

ուսումնասիրվել է սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության 

արդյունքում ծնված հակազդեցությունների էությունը, դրա դերն ու 

նշանակությունը անձի զարգացման և արժեքային համակարգի 

կայացման մեջ, ինչպես նաև հետազոտվել են հոգեբանական որակները, 

որոնք նպաստում են սովորողների միջմշակութային հաղորդակցության 

կարողությունների առավել արդյունավետ ձևավորմանը: Նման 

հետազոտությունների բաղադրիչներ կարող են լինել ավանդույթներն ու 

ծեսերը, կենցաղային մշակույթը, վարքագիծը, գեղարվեստական 

մշակույթը, ազգագրությունը և այլնֈ    

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը դիտարկվում է որպես մարդկանց և մշակույթների միջև 

հոգևոր և գործնական փոխհարաբերությունների համակարգ, որն 

առաջանում է միջանձնային, միջմշակութային և միջազգային 

երկխոսության ընթացքում, հիմնվում է հանդուրժողականության, 

ապրումակցման, հումանիստական, բարոյական սկզբունքների և 

համոզմունքների, վարվելաձևի ու փոխըմբռնման սոցիալ-

հոգեբանական առանձնահատկությունների վրա, ինչպես նաև լինելով 

անձի մասնագիտական պատրաստության կարևորագույն մասը՝ իրենից 

ներկայացնում է անձի ինքնազարգացման և ինքնակայացման 

անբաժանելի մասը: Միջմշակութային կարողունակությունը հարկավոր 

է դիտարկել որպես լեզվական, հաղորդակցական և մշակութային 

կարողությունների միավորումֈ Ընդ որում՝ լեզվական կարողությունը 

ենթադրում է հաղորդակցական իրադրությանը համապատասխան 

լեզվական միջոցների (հնչյունական, ուղղագրական, բառագիտական, 

քերականական) ճիշտ ընտրություն և կիրառումֈ Ակնհայտորեն 

անվիճելի է լեզվի գերակա դերը միջմշակութային արդյունավետ 

հաղորդակցության համար, որտեղ բացառվում են լեզվական 

խոչընդոտները [6]ֈ Ինչ վերաբերում է մշակութային կարողություններին, 

ապա այն ենթադրում է քաղաքական, մշակութային և այլ իրույթների, 

դարձվածքների, բարբառների իմացությունֈ Միջմշակութային 

կոմպետենցիայի հմտությունների զարգացմանն ուղղված իրադրական 

մոտեցումը ենթադրում է իրույթների իմացություն, ինչպես նաև 

ճանաչողական գործունեություն, որն ուղղված է օտարալեզու 



342 

 

հաղորդակցվողների մոտ լեզվի, մտածողության և մշակույթի միջև կապ 

հաստատելունֈ 

Միջմշակութային հաղորդակցական կարողունակությունը այն  

պարտադիր որակն է, որն անհրաժեշտ է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության ժամանակակից շրջանավարտին, որովհետև այն հիմք 

է հանդիսանում մասնագիտական շարժունակության, կյանքի 

պայմանների արագընթաց փոփոխությունների նախապատրաստման 

համար,ինչպես նաև այդ կոմպետենցիան մասնագետին դարձնում է 

համաշխարհային նվաճումների անմիջական մասնակիցը, նպաստում է 

բակալավրի և մագիստրոսի մասնագիտական ինքնաիրացմանը [7]ֈ 

Միջմշակութային հաղորդակցության կարողությունների 

ձևավորումը կարող է հզոր խթան հանդիսանալ մշակութային շոկը 

հաղթահարելու համար, եթե այն հենվի այնպիսի անձնային որակների 

ձևավորման վրա, ինչպիսիք են հանդուրժողականությունը, 

ապրումակցումը, երկխոսությունը, ճկուն և քննադատական 

մտածողությունը, հետաքրքրասիրությունը, ստեղծագործական ընդու-

նակությունները: Միջմշակութային հաղորդակցության կարողություն-

ների ձևավորումը բարդ գործընթաց է, որն իրականանում է 

միջանձնային փոխգործունեության և մշակույթների երկխոսության 

ընթացքում: 

Սովորողների միջմշակութային հաղորդակցությունը նպաստում է 

անձի՝ արժեքային համակարգի վերաիմաստավորմանը, գերագնահատ-

մանը, պայմաններ է ստեղծում արժեքային կողմնորոշումների 

կայացման համար, պահանջում է որոշակի հոգեբանական որակների 

առկայություն, ինչպիսիք են. 

 Հանդուրժողականությունը՝ որպես յուրաքանչյուր մշակույթի, 

անձնավորության և ժողովրդի հավասարության ընդունում, 

գիտակցում և ըմբռնում: 

 Ապրումակցումը՝ որպես ուրիշի սուբյեկտիվ ընկալում, նրա 

ներաշխարհը թափանցելու, զգացմունքներն ու մտքերը 

հասկանալու կարողություն: 

 Երկխոսություն՝ որպես երկու հավասարազոր սուբյեկտների միջև 

եղած փոխադարձ կապ, փոխգործունեություն, որի ընթացքում 

երկուսն էլ ներգործում են միմյանց վրա և փոխադարձաբար 

զարգանում:  

Միջմշակութային հաղորդակցության խնդիրների վերաբերյալ 

հետազոտական մի շարք աշխատությունների վերլուծությունը ցույց է 
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տալիս, որ քանի որ ներկա ժամանակներում կրթությունը դարձել է 

միջազգային, բազմալեզու և բազմամշակույթ, ապա անհրաժեշտություն 

է զգացվում կրթական գործընթացում ներդնել «մշակույթների 

երկխոսություն» հասկացությունըֈ Հաղորդակցական կրթության 

հայեցակարգը, որն այսօր որոշում է դպրոցում օտար լեզու 

դասավանդելու մոտեցման ռազմավարությունը, պահանջում է  լեզու + 

մշակույթ  բանաձևից անցում կատարել «լեզու՝ մշակույթի միջոցով և 

մշակույթ՝ լեզվի միջոցով» բանաձևին [8]: 

Համաշխարհայնացման համատեքստում ցանկացած պետության 

առաջընթաց կախված է նոր սերունդներից, հետևաբար, պայմաններից 

մեկը, որը պետությունը դնում է կրթության առջև, հանդիսանում է 

այնպիսի անձի ձևավորում, որը ունակ է միջմշակութային 

երկխոսության: Բազմազգ երկրների համար, որտեղ բախվում են 

տարբեր մշակույթներ, հատկապես կարևոր է երիտասարդ սերնդին 

սովորեցնել շփվել այլ մշակույթների հետ, ինչպես նաև սովորեցնել 

նրանց հարգել և գնահատել  այլոց մշակույթները, հասկանալ դրանց 

արժեքներն ու առանձնահատկությունները, կարողանալ երկխոսություն 

հաստատել և կանխել կոնֆլիկտները, որոնք կարող են առաջանալ 

մշակութային տարբերությունների հետևանքով [9]: 

Ժամանակակից է այն մարդը, որը տիրապետում է օտար լեզվին, 

ներգրավված է այլ լեզվակրի ու մշակույթի մարդկանց հետ շփվելու 

գործընթացումֈ Այս առումով օտար լեզու սովորողների համար կարևոր 

է ոչ միայն ունենալ հարուստ բառապաշար և պատշաճ 

արտասանություն, լավ տիրապետել օտար լեզվի քերականությանը, այլև 

զարգացնել միջմշակութային կարողություններ: Վերջինս ենթադրում է 

այնպիսի լեզվական մակարդակի ձեռքբերում, ինչը թույլ կտա սահուն 

արձագանքել զրույցի ընթացքում չնախատեսված շրջադարձերին, 

դրսևորել համարժեք խոսքային վարքագիծ, գիտելիքների ընդարձակ 

զինանոցից անսխալ ընտրել համապատասխան լեզվական միջոցներ և 

դրանք օգտագործել ըստ էությանֈ Տարբեր ազգերի պատկանող անձանց  

հաղորդակցության ժամանակ հնարավոր կոնֆլիկտներից խուսափելու 

համար շատ   կարևոր է իմանալ օտարերկրացու վարքագծի  ազգային և 

մշակութային առանձնահատկությունները:   

Անհրաժեշտ է արձանագրել, որ օտար լեզուն ուսումնասիրելիս 

սովորողը ոչ միայն պետք է տիրապետի տվյալ լեզվի բառապաշարին, 

քերականական և շարահյուսական առանձնահատկություններին, այլև 

կարողանա իրավիճակին համարժեք արձագանքել լեզվակիրների 
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առարկություններին, տեղին օգտագործել դեմքի արտահայտություն-

ներն ու ժեստերը, ճիշտ կիրառել խոսքային էթիկայի կանոնները և 

իմանալ ուսումնասիրվող լեզվի երկրի պատմամշակութային 

առանձնահատկությունները: Միջմշակութային հաղորդակցության 

իրականացումը ենթադրում է ոչ միայն ընդունել մեկ այլ մշակույթի 

ներկայացուցչին իր ազգային և մտավոր բոլոր հատկանիշներով, այլ 

նաև ընդունակ լինել ինքը ևս փոխվելու: Ուսումնասիրելով օտար լեզուն 

իր ողջ բազմազանությամբ՝ սովորողները բախվում են լեզվական և 

մշակութային բազում երևույթների և համեմատում դրանք մայրենի 

լեզվի հետ: Այսպես, օրինակ,՝ յուրացնելով օտար լեզվի լեքսիկական և 

քերականական համակարգը, սովորողը զուգահեռներ է անցկացնում 

օտար լեզվի և մայրենի լեզվից իր ստացած գիտելիքների միջև, որպեսզի 

առանձնացնի լեզվական երևույթների նմանություններն ու տարբերութ-

յունները դրանց ճիշտ օգտագործման համար: [10] Օտար մշակույթի 

ուսումնասիրությունը սովորողին մղում է դիմելու նաև իր երկրի 

մշակութային և պատմական փաստերին, այլ մշակույթի մեջ 

ներգրավվելու արդյունքում փոխել վերաբերմունքն ու գնահատականը, 

հրաժարվել կարծրատիպերից,  օտար մշակույթի վերաբերյալ ունեցած 

գիտելիքներն օգտագործել սեփական մշակույթն ավելի խորությամբ 

ճանաչելու համար:    

Այսպիսով, ուսումնասիրելով օտար լեզուն և մասնակցելով 

միջմշակութային հաղորդակցությանը՝ սովորողը ավելի խորությամբ է 

ընկալում իր մայրենի լեզուն և հարազատ մշակույթը: Միջմշակութային 

կարողությունների ձևավորումը ենթադրում է օտար մշակույթի 

ներկայացուցչի մեջ տեսնել ոչ միայն այն, ինչ իրենց առանձնացնում է, 

այլև այն, ինչը միավորում էֈ Միջմշակութային կարողությունը 

ձևավորվում է օտար լեզվի հաղորդակցության ուսուցման 

գործընթացում՝ հաշվի առնելով լեզվակիրների մշակութային և մտավոր 

տարբերությունները  և անհրաժեշտ նախապայման է հանդիսանում 

մշակույթների երկխոսության համար: Տարբեր մշակույթների 

ներկայացուցիչների միջմշակութային հաղորդակցության ընթացքում 

առաջացած հնարավոր խնդիրների իրազեկումը, արժեքների և 

վարքագծի նորմերի ընկալումը օտար լեզվի ուսումնասիրության 

գործում բավականին նշանակալի գործոն են հադիսանում: Եվ երբ 

սովորողները պատրաստ են դրանք լուծել, նրանք կարող են խուսափել 

թյուրըմբռնումներից, վարքագծի ոչ համարժեք ընկալումից և հնարավոր 

կոնֆլիկտներից, որոնք կարող են առաջանալ լեզվի սխալ 
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օգտագործման, զրուցակցի արձագանքը սխալ մեկնաբանելու և 

իրավիճակը ճիշտ չգնահատելու հետևանքովֈ  

Մի բան միանգամայն պարզ է. որևէ երկրի մշակույթի 

ուսումնասիրությունը չի սահմանափակվում միայն դասագրքեր 

օգտագործելով կամ առավել կատարյալ մեթոդներով դասավանդելով. 

այն պետք է իրականացնել միջմշակութային հաղորդակցության 

գործընթացում:   

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Галстян Г. Х. 

 

В статье рассматриваются проблемы формирования компетенций 

межкультурной коммуникации. Особое внимание уделяется вопросам 

культурных различий, с учетом специфики родной и изучаемой 

лингвокультур при разработке программы обучения межкультурной 

коммуникации. Следовательно, главная цель статьи заключается в том, 

чтобы раскрыть особенности процесса обучения межкультурной 

коммуникации, показать его эффективность.  

Анализируются вопросы, связанные с формированием компетенций 

межкультурной коммуникации в процессе обучения общению на 

неродном языке, с акцентом на культурные и ментальные различия 

носителей языка, что является необходимым условием для успешного 

диалога культур.  

Ключевые слова: межкультурная компетенция, межкультурные 

отношения, межкультурная осведомленность, культурное разнообразие, 

мультикультурализм, культура,  межкультурный диалог. 

  

PROBLEMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION CARACITY 

DESING 

Galstyan G. Kh. 

 

The article deals with the problems of the formation of competencies in 

intercultural communication. Particular attention is paid to the issues of 

cultural differences, taking into account the specifics of the native and studied 

linguocultures when developing a program for teaching intercultural 

communication. Therefore, the main goal of the article is to reveal the features 
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of the process of teaching intercultural communication, to show its 

effectiveness. 

Issues related to the formation of intercultural communication 

competencies in the process of teaching communication in a foreign language 

are analyzed, with an emphasis on cultural and mental differences of native 

speakers, which is a prerequisite for a successful dialogue of cultures. 

Keywords: intercultural dialogue, intercultural relations, intercultural 

awareness, cultural diversity, multiculturalism, culture, intercultural 

capacities. 
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