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Науково-технічний прогрес відкриває для людства нові 
можливості, види і форми спілкування, головною умовою ефективності 
яких є взаєморозуміння, діалог культур, терпимість і повага до культури 
партнерів по комунікації. У той же час соціальні, політичні та економічні 
потрясіння в світовому масштабі, які відбуваються в наш час, призвели 
до зростання міграційних процесів, появи біженців, змішання народів, 
що призводить до конфлікту культур. Ці дві тенденції в розвитку 
сучасної культури змушують звернути увагу до питання міжкультурної 
комунікації в сучасному світі. На побутовому рівні проблема конфлікту 
культур осмислена в прислів’ї: «У чужий монастир зі своїм статутом не 
ходять». Але саме на побутовому рівні біженці, мігранти, репатріанти 
найчастіше страждають від нерозуміння культурних особливостей, які їм 
не завжди зрозумілі. Це призводить до соціальних, політичних і 
економічних конфліктів. Мова завжди виконувала функцію інтеграції 
для тих, хто володів нею, а незнання мови відгороджувало від інших 
народів і культур. Але саме через цей конфлікт культур людина починає 
краще розуміти свою культуру, особливості менталітету свого народу, 
свої звичаї та традиції.  

Знання особливостей культури необхідно в побуті, в рекламі, 
торгівлі, у міжконфесійних відносинах, у роботі авіадиспетчерів. Так, 
однією з версій аварії казахського літака при посадці в Делі вважають 
конфлікт культур: індійські авіадиспетчери дали висоту не в метрах, а в 
футах, як це прийнято в англійській культурі [1, с. 21]. Знайомство з 
іншою культурою через зарубіжну літературу, мистецтво, театр, кіно, 
пресу, радіо, телебачення, Інтернет завжди супроводжується конфліктом 
культур. Засвоюючи слова іноземної мови, людина надає їм те бачення, 
яке нав’язане їй певними уявленнями про цей предмет. Тому розуміння 
значення терміну не завжди відображає сам предмет реальності. Як 
зазначає С. Тер-Мінасова, «вторинна картина світу, що виникає при 
вивченні іноземної мови і культури, – це не стільки картина, що 
відображається мовою, скільки картина, створювана мовою» [1, с. 49]. 
Понятійна картина світу як відображення реального світу через призму 
понять, сформованих на основі уявлень людини, суттєво відрізняється в 
представників різних цивілізацій. Відмінності історії, особливості в сфері 
культури (релігія, звичаї, традиції, норми моралі, сфера побуту) і, 



відповідно, відмінності розвитку суспільної свідомості обумовлюють у 
різних народів свій шлях від реального світу до поняття і далі до 
словесного вираження. 

Вивчаючи іноземну мову, людина, засвоюючи слово, 
намагається співвіднести його з тією картиною світу, яка вибудувалася в 
її свідомості. Вивчення мови дозволяє включити в свідомість людини 
поняття з іншої культури, перебудувати мислення, власну, звичну 
картину світу за іншим взірцем, долучитися до іншої картини світу. 
Проте людині не так легко поєднати власну, звичну картину світу з 
образом світу в іншій культурі, що може привести до роздвоєння 
особистості. Соціокультурні особливості життя різних народів ведуть до 
відмінностей в мовному мисленні, відчуття неповної відповідності 
висловлювань одного і того ж поняття на рідній та іноземній мові. 
Долучення до іншої культури вимагає пристосування особистості до 
іншого бачення світу, що призводить до переформування особистості. 
Мова формує її носія як особистість, що належить до певної 
соціокультурної спільноти, яка має своє культурне бачення світу, свої 
цінності, норми моралі. Засвоюючи мову та культуру іншого народу, 
людина вибудовує поведінку, відношення до інших людей відповідно до 
звичаїв і традицій цього народу.  

Аналізу змін суспільної свідомості, а саме – визначенню 
ідентичності «плавильного тиглю народів»(США) присвячена праця 
С. Гантігтона «Хто ми?». Унікальність Америки він вбачає в «її 
релігійності і англо-протестанській культурі» [2, с. 569]. Але одним із 
викликів Америці є масова імміграція, яка привела в США велику 
кількість латиноамериканців та жителів Азії, які вимагають введення 
іспанської мови як другої офіційної. С. Гантінгтон висловлює 
побоювання, що «латинська» імміграція може перетворити США на 
країну «подвійної культури» (англійської і іспанської), що остаточно 
приведе до розколу суспільства» та прогнозує, що «Америка втратить 
свою лінгвістичну і культурну єдність, як Канада, Швейцарія та Бельгія» 
[2, c. 47]. Іммігрантські релігійні та етнічні меншини, зберігаючи 
групову організацію, зберігають і відповідну релігійну та етнічну 
ідентичність, яка не дозволяє їм до кінця проходити процеси асиміляції. 
Часто вони здійснюють активний опір асиміляції й це веде до 
ускладнення взаємин груп іммігрантів з традиційним суспільством. 
Досить часто групи іммігрантів неадекватно сприймають встановлені 
суспільством, у якому вони опинилися, норми і правила та 
інтерпретують їх по-своєму. Тому єдиний культурно-нормативний 
простір країн розмивається, а це може призвести до нових 
суперечностей та конфліктів і поставити під загрозу єдність держави. 



Історія довела, що падіння всіх великих імперій, які нав’язували 
підкореним народам культуру метрополії, спосіб життя пануючої нації, є 
неминучим. Неможливо побудувати єдину світову спільноту з єдиною 
культурою. Це неминуче викликало б ріст сепаратизму та відродження 
фундаменталізму. Крім того, важливо не допустити, щоб сучасна 
експансія масової культури, яка поширюється за допомогою сучасних 
інформаційних технологій, витіснила національні культури. 
В. Табачковський наголошував: «Кожен народ повинен, по-перше, 
усвідомлювати власну культурну традицію, по-друге, доводити її 
«конкурентоспроможність» за умов глобалізації» [3, с. 16]. 

Через міграційні процеси, зіштовхуючись з культурними 
суперечностями, люди часто страждають від втрати своєї ідентичності. 
Особливо це характерно для представників Сходу, які опинилися в 
західному суспільстві, охопленому споживанням, де панують 
твердження «Я є те, що маю», «Я є те, що роблю», і де більш 
фундаментальні аспекти життя, включаючи релігію, почуття етнічної 
приналежності, корінні цінності й вірування звузили сферу свого 
впливу. Проте одночасно з руйнуванням старої системи цінностей 
виникає усвідомлення необхідності нової системи цінностей, яка 
забезпечить основу стабільності суспільного і особистого життя. 
Очевидно, що «поява глобального суспільства буде можливою, коли 
воно базуватиметься на можливості жити разом, допускаючи 
відмінності і плюралізм» [4, с. 255-256]. 

Важливо, щоб уряди країн усвідомлювали той факт, що для 
розвитку людини необхідні не тільки турбота про здоров’я, достатній 
життєвий рівень, освіта, політичні права і свободи, але й культурна 
свобода. Оскільки ми живемо у світі, де майже всі країни неоднорідні за 
своїм складом, де близько 5000 етнічних груп проживають приблизно в 
200 країнах і де дві третини з них мають, по крайній мірі, одну значну 
меншість – етнічну чи релігійну групу, на яку припадає не менше 10% 
населення [5, с. 2], необхідне визнання державами культурної 
самобутності народів і створення сприятливих умов для її реалізації. 
Люди мають володіти свободою вираження своєї ідентичності, не 
піддаючись небезпеці дискримінації в будь-якій галузі суспільного 
життя (отримання освіти, роботи, просування по службі, участь у 
політичному житті). Адже нерідко певні групи людей зазнають 
дискримінації в суспільстві через те, що ведуть спосіб життя, відмінний 
від того, що його веде більшість у суспільстві, і ця більшість створює 
умови, які виключають можливість для меншості реалізувати право на 
такий спосіб життя. Так відбуваються утиски на релігійній, етнічній 
основі, коли від меншин вимагають відмовитися від своїх звичаїв, 



традицій і вести спосіб життя, прийнятий більшістю суспільства. Часто 
меншини виключаються з участі в суспільному житті через свою 
культурну самобутність.  

Значна частина культурних особливостей одних народів 
настільки буває не схожою на культурні традиції інших народів, що 
вступає з ними в суперечності. Відмінності між культурами особливо 
помітні на рівні цінностей повсякденного життя – стосовно Бога, смерті, 
питань сім’ї, дітей. У наш час досить гострою є проблема корекції 
цінностей європейської цивілізації. Усвідомлення проблеми вичерпності 
природних ресурсів змушує ставити питання про необхідність або 
знижувати рівень і якість життя, або проводити технологічну 
перебудову. Захід сприймає заклик до самообмеження як обмеження 
прав особистості. Але зниження темпів росту споживання природних 
ресурсів за рахунок нових енерго- і матеріалозберігаючих технологій не 
означає, що ця проблема знята з порядку денного. 

Специфіка Сходу і Заходу проявляється в різному розумінні 
фундаментальних філософських проблем «людина – природа», «людина 
– світ», «людина – космос». У європейській парадигмі ціниться людина, 
індивід, особистість. Усе інше – поле для її діяльності. А в східній 
філософії людина розглядається як частина космосу. Справедливою є 
думка, що вектор людської активності в західній культурі спрямований 
назовні, на перетворення об’єкта, а в східній – всередину, на 
самовиховання, самообмеження людини. Майбутня цивілізація повинна 
скорелювати ці вектори, щоб органічно поєднати ці два типи культури 
[6, c.360]. 

Реальний світ, розмаїття предметів і явищ у представленні медіа 
формують певні поняття через мову, слово і можуть як у кривому 
дзеркалі відображати реальну суть справ. Люди не народжуються з 
приналежністю до певної цивілізації чи нації, а стають її представниками 
в результаті перебування у відповідній спільноті в результаті засвоєння 
мови, яка відображає світ і культуру і формує особистість. Долучення до 
іншої культури людей, які сформувалися в іншій, де відмінні стереотипи 
поведінки, інші уявлення про соціальні явища чи об’єкти, викликає 
проблеми міжкультурної комунікації. Важливо, щоб при налагодженні 
роботи медіа в суспільстві, де аудиторія належить до різних культур та 
цивілізацій, витримувалася політична коректність мовних висловів, 
шукалися нові способи мовного вираження замість тих, які боляче 
торкаються почуттів та достоїнства індивідуумів, порушують їх людські 
права через мовну безтактність чи прямолінійність по відношенню до 
расової, національної чи статевої приналежності, віку, стану здоров’я, 
соціального статусу, зовнішнього вигляду тощо. 
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