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АНОТАЦІЯ 

Попова О. В. Формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки.  

 Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка“. – 

Старобільськ, 2020. 

У роботі здійснено наукове теоретико-експериментальне дослідження 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів.  

Результати аналізу філософських, культурологічних, психолого-

педагогічних джерел дозволили визначити методологічну базу для вирішення 

завдань формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів 

у процесі фахової підготовки, що ґрунтується на фундаментальних 

положеннях компетентнісного, особистісно зорієнтованого, аксіологічного, 

лінгвокультурологічного, середовищного, міждисциплінарного наукових 

підходів, і сформулювати базові принципи організації лінгвокультурного 

навчання майбутніх менеджерів: культуропов’язаного співвивчення 

іноземної й рідної мов; професійної комунікативної спрямованості; 

забезпечення активності студентів в опануванні цінностей лінгвокультурної 

компетентності; конгруентності прояву почуттів і думок у ситуаціях 

професійної поведінки; міждисциплінарної корпоративності. 

На основі поняттєво-термінологічного аналізу наукової літератури 

визначено ключове поняття дослідження: лінгвокультурна компетентність 

майбутніх менеджерів економічної сфери – це складна інтегративна 

високорозвинута якість особистості фахівця, яка віддзеркалює: найвищий 

ступінь самоцінності його знань в економічній, професійно-комунікативній, 

мовно-культурній сферах; умінь орієнтуватися в ціннісно-смисловому 

просторі рідної та іноземної мов, насамперед з професійною метою, і 
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ефективно взаємодіяти з представниками іншого лінгвокультурного соціуму; 

особистісний досвід у розв’язанні професійних завдань з урахуванням 

особливостей етномовної картини світу в професійному аспекті. 

Виходячи зі змісту поняття лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів, у її структурі виокремлено такі компоненти та їхнє змістове 

наповнення: ціннісно-мотиваційний (прагнення володіти іноземною мовою і 

знаннями про культуру носіїв цієї мови; усвідомлення потреби в 

іншомовному спілкуванні; система ціннісних орієнтацій менеджера та 

соціальних установок на вдосконалення комунікативної компетенції і 

мотивів до професійної діяльності); інформаційно-когнітивний (знання рідної 

та іноземної мов, мовна грамотність, синтез і повнота знань про рідну 

культуру та культуру інших країн і народів, історію, традиції; розуміння 

механізму міжкультурної взаємодії, людських взаємин, моральних норм та 

заборон); особистісний (особистісні характеристики менеджера як суб’єкта 

ефективного міжкультурного спілкування (комунікабельність, емпатія, 

толерантність, чуйність, відчуття справедливості, тактовність), наявності в 

нього рефлексії щодо результату діяльності, прагнення до засвоєння 

моральних цінностей, естетичної та ділової культури); перцептивно-

інтерактивний (система знань і вмінь, необхідних для здійснення професійної 

діяльності; здатність будувати конструктивні відносини з партнерами на 

основі спільних інтересів; знання норм ділового спілкування й особливостей 

ведення професійного діалогу; володіння способами вирішення професійних 

завдань на основі застосування засобів міжкультурного спілкування), 

комунікативно-поведінковий (уміння використовувати традиційні вербальні 

та невербальні засоби спілкування, форми соціальної поведінки при 

виявленні ціннісного ставлення до іншої культури, поведінкова гнучкість).  

На основі аналізу наукової літератури щодо формування ЛКК у 

фаховій підготовці майбутніх менеджерів виявлено низку теоретичних 

положень, які впливають на ефективність лінгвокультурної підготовки 
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майбутніх менеджерів. Успішність професійної діяльності менеджера 

залежить від володіння ним професійними знаннями, морально-етичними 

переконаннями, уміннями творчо адаптуватися до різноманітних ситуацій 

професійної комунікації, що передбачає володіння навичками та вміннями 

спілкування грамотною, фаховою, логічно вибудованою мовою, упевненим 

знанням іноземних мов і їхнім активним користуванням, прийомами мовного 

впливу й переконливістю. Лінгвокультурна підготовка має ґрунтуватися на 

гармонійній взаємодії мовного, комунікативного, когнітивного, 

культурознавчого складників, а також інформаційно-комунікаційних 

можливостях для створення лінгвокультурного середовища.  

Вирішення завдання обґрунтування педагогічних умов формування 

ЛКК майбутніх менеджерів дозволило встановити основні чинники, від яких 

залежить ефективність процесу її формування: внутрішня мотивація до 

формування ЛКК виникає в студентів у процесі активного спілкування й 

лінгвопізнавальної діяльності; знання про цінності майбутньої професійної 

діяльності засвоюються студентами через зміст навчального матеріалу, його 

мовний, культурологічний й лінгвокраїнознавчий складники; 

лінгвокультурне середовище ЗВО є предметним контекстом майбутньої 

професійної діяльності студентів; мультимедійні технології дозволяють 

створювати штучне лінгвокультурне середовище в аудиторії; узгодження 

змісту навчальних програм дає змогу використовувати можливості дисциплін 

різних циклів для формування ЛКК. 

На основі визначених методологічних підходів, базових принципів та 

теоретичних положень установлено педагогічні умови формування ЛКК 

майбутніх менеджерів економічної сфери: формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю; орієнтація змісту лінгвокультурної підготовки на 

формування у студентів знань про цінності майбутньої професійної 

діяльності та норми міжкультурної взаємодії як особистісних за допомогою 
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лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій; забезпечення 

оволодіння студентами досвідом фахової комунікації шляхом реалізації 

міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній підготовці майбутніх 

менеджерів. 

З урахуванням сутності та структури ЛКК компетентності студентів 

спеціальності „Менеджмент” та особливостей її реалізації в сучасних умовах 

глобалізованого полікультурного ринку виробництва та послуг визначено 

такі критерії та відповідні показники для діагностування рівня її 

сформованості: мотиваційний (усвідомлення прагнень, потреб і мотивів), 

когнітивний (синтез і повнота знань про мову і культуру), особистісний 

(сформованість особистісних характеристик та професійно важливих 

якостей), діяльнісний (професійні вміння для здійснення успішної 

професійної діяльності), комунікативний (комунікативні уміння й 

поведінкові якості для ефективної міжкультурної комунікації). Рівні 

сформованості ЛКК схарактеризовано як високий, середній, низький.  

Для експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов 

формування ЛКК було розроблено педагогічний інструментарій з 

відповідним навчально-методичним забезпеченням: рольові і ділові ігри, 

методи „ліфт-презентації”, лінгвокультурної медіації; комплекс вправ із 

лінгвокультурного тренінгу; робота з автентичними текстами; моделювання 

професійних типажів менеджерів; проєктна робота; використання аудіо- та 

відеоматеріалів на базі лінгвістичної лабораторії з сучасним програмним 

продуктом; упровадження авторського спецкурсу „Кроскультурна 

комунікація”; розв’язання кейсів; проведення міжкафедральних методичних 

семінарів для викладачів. 

У результаті зіставного аналізу результатів, отриманих у контрольній 

та експериментальній групах на констатувальному й контрольному етапах 

експерименту, доведено, що позитивна динаміка рівнів сформованості ЛКК 



vi 
 

 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки зумовлена 

впровадженням обґрунтованих та апробованих за допомогою відповідного 

навчально-методичного забезпечення педагогічних умов. Достовірність 

отриманих результатів була підтверджена методом математичної статистики 

(критерій Фішера). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше 

було визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів, а саме: формування 

особистісної спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння 

лінгвокультурною компетентністю; орієнтація змісту лінгвокультурної 

підготовки на формування у студентів знань про цінності майбутньої 

професійної діяльності, норми міжкультурної взаємодії як особистісних за 

допомогою лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; створення 

лінгвокультурного середовища з використанням мультимедійних технологій; 

забезпечення оволодіння студентами досвідом фахової комунікації шляхом 

реалізації міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній підготовці 

майбутніх менеджерів; удосконалено змістове наповнення дисциплін 

лінгвокультурної підготовки та навчально-методичне забезпечення 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у 

процесі фахової підготовки у ЗВО; подальшого розвитку набули наукові 

уявлення про зміст, форми та методи фахової підготовки майбутніх фахівців 

управлінської галузі; шляхи реалізації компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, лінгвокультурологічного, аксіологічного, середовищного та 

міждисциплінарного підходів у професійній підготовці менеджерів; сутність 

та структуру лінгвокультурної компетентності сучасного менеджера; засоби 

вдосконалення іншомовної професійної підготовки майбутніх менеджерів у 

сучасних умовах глобалізації економіки та диверсифікації ринку праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їхній 

достатній готовності до впровадження в освітній процес підготовки студентів 
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спеціальності 073 „Менеджмент” у ЗВО з метою формування в них 

лінгвокультурної компетентності, зокрема: розроблено навчально-методичне 

забезпечення, що містить програму та відповідні інформаційно-методичні 

матеріали спецкурсу „Кроскультурна комунікація”, комплекс вправ з 

лінгвокультурного тренінгу, методичні рекомендації для викладачів 

іноземних мов з формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів, інформаційно-розвивальні матеріали для контекстного 

включення у зміст дисциплін фахової підготовки студентів зазначеної 

спеціальності („Ділове спілкування”, „Практика ділового спілкування”, 

„Кроскультурний менеджмент”); дібрано пакет діагностичного 

інструментарію для визначення рівнів сформованості лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів. 

Висновки й рекомендації дослідження можуть бути використані в 

процесі професійної підготовки фахівців з економіки, менеджменту й 

адміністрування в закладах вищої освіти різних рівнів акредитації, для 

розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін управлінського, 

мовленнєвого й економічного блоку, у самоосвітній діяльності студентів. 

Ключові слова: фахова підготовка, майбутні менеджери, заклади вищої 

освіти, лінгвокультурна компетентність майбутніх менеджерів, педагогічні 

умови формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів, 

лінгвокультурне середовище, лінгвістичні та екстралінгвістичні засоби, 

навчально-методичне забезпечення. 
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  The thesis is devoted to the theoretical and experimental research on the 

formation of future managers’ linguocultural competence. 

Having analysed philosophical, culturological, psychological, and 

pedagogical sources, we have determined the methodological basis for solving the 

problems of formation of future managers’ linguocultural competence in the 

process of professional training. The research methodology is based on the 

fundamental provisions of competence, personality-oriented, axiological, 

linguocultural, environmental, and interdisciplinary approaches.  The following 

principles of organizing the linguocultural training of future managers have been 

formulated: culturally connected co-study of foreign and native languages; 

professional communicative orientation; ensuring the students’ activity in 

mastering the values of linguocultural competence; congruence of feelings and 

thoughts expression in job-related situations; interdisciplinary corporatism. 

On the basis of conceptual and terminological analysis of the theoretical 

literature, the key concept of the study is defined: linguocultural competence of 

future managers in economic sphere is a complex integrative highly developed 

quality of the specialist's personality, which reflects the following: the highest 

degree of self-value of their knowledge in the economic, professional-

communicative, and linguocultural spheres; ability to navigate in the value-

semantic space of native and foreign languages, primarily for professional 

purposes, and to interact effectively with representatives of other linguocultural 

society; personal experience in solving professional tasks taking into account the 

peculiarities of the ethnolinguistic picture of the world in the professional aspect. 

Having analysed the content of future managers’ linguocultural competence, 

we have distinguished the following structural components: value and motivation 

(desire to speak a foreign language and know the culture of native speakers; 

awareness of the need for foreign language communication; system of value 

orientations of a manager and social attitudes to improve the communicative 

competence and motives for professional activity); information and cognition 
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(knowledge of native and foreign languages, language literacy, synthesis and 

completeness of knowledge about native culture and culture of other countries, 

their peoples, history, and traditions; understanding the mechanism of intercultural 

interaction, human relations, moral norms and prohibitions); personality (personal 

characteristics of a manager as a subject of effective intercultural communication 

(sociability, empathy, tolerance, sensitivity, sense of justice, tactfulness), 

reflections on the results of activities, the desire to learn moral values, aesthetic 

and business culture); perception and interaction (system of professional 

knowledge and skills; ability to build constructive relationships with partners based 

on common interests; knowledge of business communication and features of 

professional dialogue; mastery of ways to solve professional problems based on 

the use of intercultural communication), communication and behaviour (ability to 

use traditional verbal and nonverbal means of communication, forms of social 

behaviour in identifying values-based attitude to another culture, behavioral 

flexibility). 

Following on from the defined methodological approaches, basic principles 

and theoretical positions, pedagogical conditions of forming the linguocultural 

competence of future managers of economic sphere have been established: forming 

future managers' personal orientation to develop their linguocultural competence; 

focusing linguocultural training content on the formation of students' knowledge 

about future professional values and intercultural interaction norms by linguistic 

and extralinguistic means as personal ones; creating a linguocultural environment 

by means of multimedia teaching aids; ensuring that students master the experience 

of professional communication through the implementation of interdisciplinary 

links in the linguocultural training of future managers 

Taking into account the essence and structure of the linguocultural 

competence of students majoring in Management and the peculiarities of its 

implementation in the modern globalized multicultural market of production and 

services, the following criteria and relevant indicators for diagnosing the level of 
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its formation have been determined: motivational (awareness of aspirations, needs, 

and motives), cognitive (synthesis and completeness of knowledge about language 

and culture), personality (development of personal characteristics and 

professionally important qualities), activity (professional skills for successful 

professional activity), communicative (communicative skills and behavioral 

qualities for effective intercultural communication). Levels of the linguocultural 

competence formation are characterized as high, average, and low ones. 

To conduct the experiment on testing the effectiveness of pedagogical 

conditions for the LCC formation, the following pedagogical tools with 

appropriate educational and methodological support have been developed: role-

plays and business games, “elevator presentation” methods, linguocultural 

mediation; a set of exercises for linguocultural training; studying authentic texts; 

modeling of professional types of managers; project work; use of audio and video 

materials by means of the linguistic laboratory equipped with a modern software 

product; conducting the author’s course “Cross-cultural communication”; case-

study method; conducting interdepartmental methodical seminars for teachers. 

As a result of comparative analysis in the control and experimental groups at 

the ascertaining and summative stages of the experiment, it has been proved that 

the positive dynamics of the LCC levels of future managers in the process of their 

professional training is due to the introduction of reasonable and tested 

pedagogical conditions. The reliability of the obtained results has been confirmed 

by the method of mathematical statistics (Fisher’s test). 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time the 

pedagogical conditions of formation of the future managers’ linguocultural 

competence have been defined and substantiated; the content of the disciplines of 

linguocultural training and educational and methodological support for the 

formation of linguocultural competence of future managers in the process of 

professional training have been improved; the following issues have been further 

developed: scientific ideas about the content, forms and methods of professional 
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training of future specialists in the field of management, ways to implement 

competency-based, personality-oriented, linguocultural, axiological, environmental 

and interdisciplinary approaches in the training of managers; the essence and 

structure of linguocultural competence of a modern manager; means of improving 

the foreign language training of future managers in the current conditions of 

economy globalization and labor market diversification. 

The practical significance of the research is as follows: the results can be 

introduced into the training process of students majoring in 073 “Management” in 

higher educational establishments in order to form their linguocultural competence. 

They are as follows: developed educational and methodological support containing 

the program and information and methods materials on Cross-cultural 

communication course, a set of exercises on linguocultural training, methodical 

aids for foreign language teachers on the formation of linguocultural competence 

of future managers, information and development materials for contextual 

inclusion in the content of professional training disciplines for the future managers 

(“Business communication”, “Communication Practice”, “Cross-cultural 

management”); a package of diagnostic tools have been selected to determine the 

levels of linguocultural competence formation. 

The conclusions and recommendations of the study can be used in the 

training of students majoring in Economics, Management and Administration in 

higher education establishments, to develop educational and methodological 

support for management, language, and economic disciplines, as well as for 

students’ self-educational activities. 

Key words: professional training, future managers, higher educational 

establishments, linguocultural competence of future managers, pedagogical 

conditions for forming the linguocultural competence of future managers, 

linguocultural environment, linguistic and extralinguistic means, educational and 

methodical support. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. На тлі соціально-економічних змін у 

суспільстві, зумовлених глобалізаційними тенденціями та інтеграцією 

України до світового та європейського просторів, зросла необхідність у 

фахівцях нової формації, здатних компетентно вирішувати складні завдання 

в мінливих реаліях функціювання бізнесу. Соціальне замовлення на 

менеджерів, які не тільки володіють фаховими знаннями у своїй галузі, але й 

мають сформовані навички soft-skills, зокрема успішної міжкультурної 

комунікативної діяльності, потребує нових підходів до збагачення змісту 

професійної підготовки менеджерів. Пріоритетним завданням мовної освіти в 

Україні стало забезпечення якісної професійної комунікативної підготовки 

фахівців, успішне вирішення якого залежить від сформованості в них 

лінгвокультурної компетентності (ЛКК), адже для успішної професійної 

діяльності менеджер повинен володіти грамотною мовою та фаховим 

лексиконом, активно користуватися іноземними мовами й бути готовим до 

співпраці з представниками інших культур. 

Володіння мовами Рада Європи проголошує головним завданням у 

мовній освіті, основними цілями якої є перетворення багатого спадку мов і 

культур на джерело взаємного збагачення й розуміння, полегшення 

спілкування між людьми заради підтримки мобільності, взаєморозуміння і 

співпраці (Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти). Вектор 

розвитку європейської мовної політики й освіти втілено в Україні в низці 

законодавчих документів, а саме: у Законах України „Про освіту”, „Про вищу 

освіту”, „Національній доктрині розвитку освіти”, „Концепції розвитку 

професійної освіти і навчання в Україні” та ін.  

У педагогічній науці накопичено значний потенціал щодо розв’язання 

зазначених вище завдань. Фундаментальним положенням професійної освіти 

присвятили свої праці І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, Н. Ничкало, 
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С. Сисоєва та ін. Актуальні питання підготовки компетентного фахівця 

репрезентовано в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених, 

зокрема В. Байденка, Б. Гершунського, І. Зимньої, І. Зязюна, Т. Кристопчук, 

О. Овчарук, Дж. Равена (J. Raven), А. Хуторського та ін.; питання теорії і 

практики викладено в студіях А. Алексюка, Н. Волкової, О. Караман, 

О. Кучерявого, С. Савченка, С. Харченка та ін. 

Концепції міжкультурної комунікації висвітлено в наукових доробках 

М. Бахтіна, В. Біблера, В. Євтуха, П. Сисоєва та ін. Теоретичні та методичні 

проблеми викладання мов знайшли відображення в працях І. Бім, Н. Бориско, 

В. Бухбіндера, Н. Гальськової, І. Зимньої, Р. Мільруда, С. Тер-Мінасової, 

Н. Хомського (N. Chomsky) та ін. Культурологічні та соціокультурні 

положення навчання іноземної мови досліджували Є. Верещагін, 

В. Костомаров, Г. Єлізарова, Р. Гришкова, Ю. Пассов, С. Шехавцова та ін. 

Теоретичні засади лінгвокультурної компетентності розробляли 

Н. Андрейчик, Ж. Глотова, Л. Городецька, А. Подгорбунських та ін. Різні 

аспекти фахової діяльності менеджерів та підготовки до її здійснення 

вивчали В. Авдєєв, Н. Банько, О. Віханський, Г. Попова, Є. Хриков, 

Г. Щокін, Ф. Тейлор (F. Taylor), Д. Френсіс (D. Fransis) та ін.  

Аналіз наукової літератури з професійної підготовки студентів 

економічних спеціальностей свідчить, що за останні роки з’явилась значна 

кількість наукових праць, у яких розкривається комунікативний аспект 

діяльності фахівців з економіки й менеджменту: особливості професійного 

спілкування (А. Бичок, І. Ярощук); формування комунікативної 

(О. Краєвська, В. Черевко), іншомовної (А. Петрова), професійної 

плюрилінгвальної (Г. Піскурська) компетентностей; готовність до 

іншомовної комунікації (М. Галицька, І. Каменська, О. Тинкалюк) та до 

ділового мовлення (І. Савчак), формування професійної компетентності 

(Г. Копил) та комунікативних умінь (Л. Сікорська) у процесі вивчення 

іноземних мов, формування іншомовної комунікативної культури (І. Кухта), 
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формування міжкультурної (О. Зеліковська, О. Сніговська, А. Токарева) та 

соціокультурної (Л. Харламова) компетентностей та ін. 

Виявлено низку дисертацій, у яких безпосередньо розглянуто питання 

формування лінгвокультурної компетентності, зокрема педагогічних кадрів у 

системі неперервної освіти (О. Терещенко), бакалаврів сервісу й туризму 

(О. Гаріфова), майбутніх перекладачів (М. Большакова), викладачів іноземної 

мови закладу вищої освіти (Н. Фоменко), учнів середніх професійних 

освітніх закладів (С. Дортман), студентів-філологів (М. Пахноцька), 

студентів гуманітарних спеціальностей (О. Макарова), майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів (І. Давидченко). 

Попри беззаперечні досягнення й достатній практичний досвід 

професійної підготовки майбутніх менеджерів, проблемі формування в них 

ЛКК приділено недостатньо дослідницької уваги, що зумовлює необхідність 

здійснення спеціального наукового пошуку. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

протиріччя між: зростаючою потребою суспільства в компетентних фахівцях 

із менеджменту, здатних ефективно здійснювати професійну діяльність в 

умовах полікультурного бізнес-середовища, та недостатнім рівнем їхньої 

лінгвокультурної підготовки; значущістю формування лінгвокультурної 

компетентності в майбутніх менеджерів і нерозробленістю педагогічних 

умов її розвитку в освітньому процесі ЗВО; значним потенціалом 

інноваційних форм, методів і технологій для створення лінгвокультурного 

середовища університету та недостатнім їх використанням для його 

моделювання.  

Усвідомлення зазначених суперечностей, актуальність і недостатня 

теоретична та практична розробленість проблеми об’єктивного зв’язку 

сформованості лінгвокультурної компетентності менеджерів з особистісною 

орієнтацією умов її формування зумовили вибір теми дисертаційної роботи 
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„Формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у 

процесі фахової підготовки”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” 

(м. Покровськ) „Впровадження принципів та підходів сучасної мовної освіти 

в процес професійної підготовки студентів немовних ВНЗ з метою розвитку 

їхніх комунікативних навичок і мовленнєвих компетенцій”. Тему 

затверджено на засіданні Вченої ради ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” (м. Покровськ) (протокол № 5 від 17.12.2015) та 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (рішення № 2 від 23.02.2016). 

Об’єкт дослідження – процес формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів у ЗВО. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів економічної сфери в 

процесі фахової підготовки. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів та 

експериментально перевірити ефективність їхнього впровадження в процес 

фахової підготовки. 

Гіпотеза дослідження. Формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки набуде ефективності за 

умов: формування особистісної спрямованості майбутніх менеджерів на 

оволодіння лінгвокультурною компетентністю; орієнтації змісту 

лінгвокультурної підготовки на формування в студентів знань про цінності 

майбутньої професійної діяльності та норми міжкультурної взаємодії як 

особистісних за допомогою лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; 

створення лінгвокультурного середовища з використанням мультимедійних 
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технологій; забезпечення оволодіння студентами досвідом фахової 

міжкультурної комунікації шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків у 

лінгвокультурній підготовці майбутніх менеджерів. 

Відповідно до предмета, мети й гіпотези було сформульовано такі 

завдання дослідження: 

1. На підставі аналізу наукової літератури визначити методологічні 

засади формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів. 

2. Схарактеризувати сутність та структуру лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів як ключового поняття дослідження. 

3. Проаналізувати стан розв’язання проблеми формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у сучасному 

науковому дискурсі. 

4. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки у ЗВО. 

5. Діагностувати рівні сформованості лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів на основі визначених критеріїв та 

показників. 

6. Експериментально перевірити ефективність розроблених 

педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів та навчально-методичного забезпечення їх упровадження в 

процес фахової підготовки. 

Теоретико-методологічні засади дослідження становлять наукові ідеї 

філософії освіти (В. Андрющенко, Б. Гершунський, Б. Коротяєв, В. Кремень, 

В. Курило, В. Лутай, С. Савченко); фундаментальні положення особистісно 

зорієнтованого (І. Бех, Є. Бондаревська, С. Подмазін, М. Чобітько, 

С. Шандарук), компетентнісного (В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, 

А. Хуторський), лінгвокультурологічного (Н. Арутюнова, Є. Верещагін, 

В. Воробйов), аксіологічного (К. Абульханова-Славська, І. Бех, 
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А. Здравомислов, В. Ільїн, І. Ісаєв, А. Кир’якова, В. Кремень, Н. Ткачова), 

середовищного (Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Ясвін) міждисциплінарного 

(С. Гончаренко, Л. Каменська, В. Кремень, В. Огнев’юк) підходів; принципи 

взаємозв’язку та взаємозумовленості професійного та особистісного розвитку 

майбутніх фахівців (Б. Ананьєв, В. Безрукова, Н. Волкова, М. Кабанець, 

О. Кучерявий, В. Семиченко); питання теорії та практики професійної 

підготовки майбутніх менеджерів (Л. Дибкова, О. Ельбрехт, Т. Колбіна, 

В. Маслов); концептуальні засади теорії мовленнєвої діяльності та 

спілкування (Л. Виготський, В. Гумбольдт, М. Жинкін, І. Зимня, 

О. О. Леонтьєв, В. Скалкін); наукові положення щодо сутності феноменів 

мультикультуралізму та полікультурності (Дж. Бенкс, М. Гордон, 

З. Малькова, Н. Смелзер, Л. Супрунова, С. Шехавцова), лінгвокультурології 

(В. Воробйов, В. Карасик, Ю. Караулов) та міжкультурної комунікації 

(Е. Верещагін, В. Костомаров, С. Тер-Мінасова,); формування іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців (І. Бім, Ю. Гавренко, Р. Мільруд, 

Дж. Равен, В. Сафонова), теорія й практика організації освітнього процесу у 

ЗВО на основі використання інноваційних форм, методів і технологій 

(В. Беспалько, А. Вербицький, Г. Селевко, С. Сисоєва, С. Харченко), зокрема 

інформатизації освітньої діяльності (В. Биков, К. Власенко, А. Гуржій, 

Н. Морзе, Л. Панченко, С. Семеріков).  

Для досягнення мети, вирішення поставлених завдань і перевірки 

висунутої гіпотези використано комплекс методів дослідження: теоретичні – 

аналіз, синтез, порівняння та узагальнення концептуальних положень 

вітчизняних і зарубіжних літературних джерел із філософії, психології, 

педагогіки, лінгвістики, менеджменту для визначення теоретико-

методологічних засад, ступеня розробленості проблеми та понятійно-

категоріального апарату дослідження; узагальнення та систематизація 

теоретичних домінант з метою розкриття сутності, змісту та структури 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів та обґрунтування 
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педагогічних умов її формування у ЗВО; аналіз та зіставлення сучасних 

нормативних документів, чинних навчальних програм зі спеціальності 073 

„Менеджмент”, підручників для розробки навчально-методичного 

забезпечення процесу формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів під час фахової підготовки; емпіричні: педагогічне 

спостереження, анкетування, тестування, експертна оцінка, бесіда для 

виявлення рівня сформованості лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів; педагогічний експеримент для перевірки ефективності 

розроблених педагогічних умов формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів шляхом їхньої реалізації у навчально-

виховному процесі ЗВО; методи математичної статистики – для визначення 

статистичної значущості отриманих результатів експерименту та їхньої 

інтерпретації. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі ДВНЗ „Донецький національний технічний 

університет” (м. Покровськ), Маріупольського державного університету, 

ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ). В експерименті взяли 

участь 185 студентів спеціальності 073 „Менеджмент” протягом 2016 – 2019 

рр. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше було 

визначено та обґрунтовано педагогічні умови формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів, а саме: формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю; орієнтація змісту лінгвокультурної підготовки на 

формування у студентів знань про цінності майбутньої професійної 

діяльності, норми міжкультурної взаємодії як особистісних за допомогою 

лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій; забезпечення 
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оволодіння студентами досвідом фахової комунікації шляхом реалізації 

міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній підготовці майбутніх 

менеджерів; удосконалено змістове наповнення дисциплін лінгвокультурної 

підготовки та навчально-методичне забезпечення формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки у ЗВО; подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст, 

форми та методи фахової підготовки майбутніх фахівців управлінської 

галузі; шляхи реалізації компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 

лінгвокультурологічного, аксіологічного, середовищного та 

міждисциплінарного підходів у професійній підготовці менеджерів; сутність 

та структуру лінгвокультурної компетентності сучасного менеджера; засоби 

вдосконалення іншомовної професійної підготовки майбутніх менеджерів у 

сучасних умовах глобалізації економіки та диверсифікації ринку праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їхній достатній 

готовності до впровадження в освітній процес підготовки студентів 

спеціальності 073 „Менеджмент” у ЗВО з метою формування в них 

лінгвокультурної компетентності, зокрема: розроблено навчально-методичне 

забезпечення, що містить програму та відповідні інформаційно-методичні 

матеріали спецкурсу „Кроскультурна комунікація”, комплекс вправ з 

лінгвокультурного тренінгу, методичні рекомендації для викладачів 

іноземних мов з формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів, інформаційно-розвивальні матеріали для контекстного 

включення у зміст дисциплін фахової підготовки студентів зазначеної 

спеціальності („Ділове спілкування”, „Практика ділового спілкування”, 

„Кроскультурний менеджмент”); дібрано пакет діагностичного 

інструментарію для визначення рівнів сформованості лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів. 

Висновки й рекомендації дослідження можуть бути використані в 

процесі професійної підготовки фахівців з економіки, менеджменту й 
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адміністрування в закладах вищої освіти різних рівнів акредитації, для 

розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін управлінського, 

мовленнєвого й економічного блоку, у самоосвітній діяльності студентів. 

Основні результати дослідження щодо підготовки майбутніх 

менеджерів у ЗВО впроваджено в роботу: ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” (м. Покровськ) (довідка про впровадження № 26 від 

23.04.2020 р.); ДВНЗ „Ужгородський національний університет” (довідка про 

впровадження № 1564/01-14 від 22.06.2020 р.), Маріупольського державного 

університету (довідка про впровадження № 01-24/347 від 20.05.2020 р.), 

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) 

(довідка про впровадження № 262/01 від 24.06.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

результати дослідження доповідалися й обговорювалися на науково-

практичних конференціях різного рівня: Міжнародних – „Вища школа у 

контексті євроінтеграційних процесів” (Черкаси, 2017), „The seventh 

International Congress of Belarusian Studies” (Варшава, Польща, 2017), 

„Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя” (Чернівці, 

2020), „Сучасні тенденції іншомовної професійної підготовки майбутніх 

фахівців немовних спеціальностей в полікультурному просторі” (Київ, 2020); 

Всеукраїнських: „Інноваційний потенціал української науки” (Запоріжжя, 

2012), „Компетентнісно-орієнтований підхід до освіти” (Харків, 2014), 

„Виховання духовної краси майбутнього професіонала” (Покровськ, 2019); 

на засіданнях кафедри мовної підготовки ДВНЗ „Донецький національний 

технічний університет” (м. Покровськ). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 17 

одноосібних публікаціях; 11 статей опубліковано в наукових фахових 

виданнях України, з яких 2 статті – у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз (Index Copernicus International); 6 публікацій 

апробаційного характеру. 
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (300 найменувань, з них 25 іноземною мовою) і 21 

додатків на 57 сторінках, містить 10 таблиць, 7 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації становить 300 сторінки друкованого тексту, з яких 200 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

1.1. Методологічні засади дослідження 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується глобальними 

змінами у всіх сферах людського життя і діяльності, в тому числі і в 

професійній, що знаходить своє безпосереднє відображення у вимогах, 

пропонованих до сучасного фахівця. Сьогодні професіонал повинен 

інтегрувати в собі не тільки спеціальні знання, вміння та навички, притаманні 

якійсь окремо взятій професії, а й ряд інших якісних показників, в тому числі 

духовний, ціннісний і соціально-поведінковий аспекти. Сучасному 

суспільству потрібен фахівець, інтегруючий культуру знань, почуттів, 

спілкування і творчої діяльності, готовий до різноманітної професійної та 

соціально-культурної діяльності і постійним інноваціям. 

У зв’язку з цим змінюється погляд на зміст професійної освіти. 

Особлива увага звертається на такі якісні характеристики фахівця, як 

компетентність, широкий професійний кругозір, високий рівень 

загальнокультурної підготовки. Отже, поряд із фаховою підготовкою 

культура є неодмінним складником сучасної освіти, ба більше, освіта у 

справжньому сенсі не існує без культури. Це підтверджується думкою 

С. Гессена, який ще на початку минулого століття ототожнював освіту з 

культурою індивіда. І якщо для народу культура складається з невичерпних 

цілей, завдань його буття, то для індивіда освіта виявляється необмеженим 

завданням опанування культурним способом життя (Гессен, 1995). 

Дослідження в галузі освіти провідними українськими фахівцями 

(В. Андрущенко, І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, І. Зязюн, В. Луговий, 

С. Сисоєва, В. Кудін, В. Моляко, О. Кульчицька, І. Прокопенко, 
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Л. Нечепоренко, В. Рибалка, І. Підласий, Г. Щокін, В. Тюріна та ін) вказують 

на те, що загальнокультурна освіта та духовне і моральне виховання 

майбутніх фахівців повинні стати приоритетом навчально-виховного процесу 

у ЗВО, а зміст фахової підготовки треба будувати на їхній основі. Метою 

сучасної професійної освіти стає підготовка фахівця як носія загальної і 

професійної культури (Фільштейн & Журавльов, 2016). Сьогодні культура 

сучасного фахівця є уособленням сформованості різних видів особистісної 

культури, сукупності сенсожиттєвих і світоглядних цінностей та установок, 

умовою ефективної професійної діяльності, професійної самоактуалізації, 

досягнення професійної зрілості (Черньонков, 2006).  

Завдяки глобалізаційним тенденціям у суспільстві і світовій економіці 

площина перетинання культур різних народів безперервно зростає внаслідок 

збільшення спільного освітньо-культурного простору, що зумовило 

модернізацію освітньої політики не тільки на рівні держав, а й на 

міждержавному, міжнаціональному рівнях. Основними пріоритетними 

напрямками як національної, так міжнародної освітньої спільноти, 

проголошеними в міжнародних конвенціях і документах, є виховання 

громадянину світу. Таке завдання актуалізує необхідність всебічного 

дослідження аспектів спілкування між представниками різних культур, 

пошуку нових умов і форм розвитку комунікативних умінь та навичок.  

Так, у всесвітньої доповіді ЮНЕСКО «Інвестиції у культурне 

різноманіття та міжкультурний діалог» наголошується на необхідності 

пропаганди мовної та культурної різноманітності в освіті (UNESCO, 2009, с. 

118). Згідно зі стратегією ЮНЕСКО на 2014 – 2021 роки, однією з 

першорядних задач є сприяння активному міжкультурному діалогу шляхом 

освіти, науки, культури, комунікації та інформації. У документі 

підкреслюється, що міжкультурний діалог і зближення ніколи не були 

настільки актуальними, як наразі, вони стають все більш необхідними для 

соціальної інтеграції, взаєморозуміння й міцного миру (UNESCO, 2014). 
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Основними завданнями Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року визначено побудову ефективної системи 

національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, 

громадянських цінностей, формування соціально зрілої творчої особистості, 

громадянина України і світу, підготовку молоді до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності. Згідно державних документів про вищу освіту, векторним 

напрямом підготовки українських фахівців стає формування і розвиток 

компетенцій в області ефективної міжкультурної комунікації і адекватної 

культурної сенситивності. Закон України «Про вищу освіту», Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Стратегія інтеграції 

України до Європейського Союзу та інші документи  наголошують на 

підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців різних галузей, які мають 

відповідати потребам і тенденціям полікультурного середовища. Саме тому 

перед сучасною вищою школою постає завдання «створити якісно нову 

освітню систему, здатну повною мірою підготувати кожного фахівця до 

міжкультурної комунікації, забезпечити для кожної особистості можливість 

реальної неконфліктної взаємодії як у полікультурному просторі своєї країни, 

так і світі загалом» (Сотер, 2018, с.24). 

В області вищої освіти названі вище тенденції переломлюються з 

урахуванням її сучасного завдання – формування у студентів  

загальнокультурної і ціннісно-світоглядної компетентностей при розгляді 

іноземної мови як засобу пізнання картини світу, прилучення до цінностей, 

створених іншими народами, відкриття унікальності і своєрідності власної 

народної самобутності та досягнень представників інших культур. 

Домінуючим визнається підхід, при якому успішність взаємодії людини з 

іншим культурним середовищем безпосередньо пов'язується зі знанням 

особливостей мови і культури партнера й толерантного ставлення до них.  

У педагогічних дослідженнях (І. Балицька (2003), І. Бахов (2016), 
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І. Білецька (2014), Н. Бориско (2000), Л. Гончаренко (2007), О. Грива (2008), 

Т. Грушевицька (2003), П. Донець (2003), Г. Єлізарова (2005), І. Закір'янова 

(2006), Н. Ішханян (1995), В. Калінін (2005), Т. Колосовська (2006), 

Л. Костикова (2011), О. Котенко (2011), І. Лощенова (2004), С. Лук’янчук 

(2012), Р. Мільруд (2004), І. Плужник (2003), В. Сафонова (2014), 

С. Шехавцова (2011a), А. Щербакова (2015), W. Gudykunst (1997) та ін.) 

наголошується на важливості врахування культурно-мовних аспектів 

підготовки у закладі вищої освіти, ведуться дослідження в області 

полікультурної освіти.  

Отже, сучасні глобалізаційні процеси породжують специфічні 

особливості міжкультурної взаємодії, задають нові напрямки теоретичних 

досліджень, ведуть до переосмислення традиційних дослідницьких методів і 

методологічних підходів. У цьому контексті пріоритетним стає теоретичне 

узагальнення знань, накопичених в практиці взаємодії культур, розкриття 

механізмів міжкультурної взаємодії та чинників, що сприяють адекватному 

розумінню відмінностей і культурних цінностей інших народів, а також 

проектування процесу відповідної підготовки майбутніх фахівців. 

До парадигми сучасної мовної освіти належить інтегроване навчання 

мови та культури країн, мова яких вивчається, засноване на діалозі рідної та 

іноземної культур. Навчання мові через втілену в неї культуру, культури 

через мову має за мету формування стійких моральних орієнтирів, якими 

фахівець буде керуватися у своїй професійній діяльності. Результатом 

навчання, яке базується на співвивченні мови і культури, має стати 

лінгвокультурна компетентність як здатність до взаєморозуміння і взаємодії 

у багатомірному полікультурному співтоваристві. 

Визначальним механізмом формування лінгвокультурної 

компетентності студентів у процесі фахової підготовки є сукупність 

методологічних підходів, які створюють необхідну теоретико-методологічну 

базу для формування ЛКК майбутніх менеджерів. За визначенням 
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С. Сисоєвої, методологія є сукупністю теоретичних знань, які представляють 

собою систему провідних принципів наукового пізнання і засобів організації 

наукових досліджень (Сисоєва & Кристопчук, 2011, с.70). Саме методологія 

дозволяє ґрунтовно дослідити процес або явище, отже для розв’язання 

актуальних теоретичних проблем вищої освіти необхідно визначитись з 

методологію процеса формування важливих компетентностей майбутнього 

фахівця. 

Вивчення принципів навчально-виховної діяльності ЗВО з урахуванням 

різних методологічних підходів представлені в роботах К. Абульханової-

Славської, В. Андреєва, А. Брушлинського, Г. Ващенка, С. Вітвицької, 

Е. Волкова, В. Гриньова, І. Зязюна, В. Татенка та ін.  

Для вирішення поставленого завдання з’ясуймо, що розуміється під 

«підходом» взагалі. У літературі поняття «підхід» використовується як 

сукупність ідей, цілей, принципів, методів, соціально-економічних, 

філософських, психолого-педагогічних передумов, що лежать в основі 

рішення проблем. За І. Зимньою (2002), підхід до навчання у вищому 

навчальному закладі є світоглядною категорію, що відображає соціальні 

орієнтири носія певної суспільної свідомості; загальною системою 

організації освітнього процесу, до якого належать усі складові і суб’єкти 

педагогічної інтеракції (викладач, студент) (Зимняя, 2002, с. 97). 

В результаті аналізу наукових джерел з професійної освіти 

майбутнього менеджера, положень і принципів суміжних наукових 

напрямків ми виділили наступні підходи до дослідження та розв’язання 

педагогічних завдань у досліджуваному аспекті: компетентнісний, 

особистісно орієнтований, лінгвокультурологічний, середовищний, 

аксіологічний та міждисциплінарний. Вважаємо, що варто зосередитись на 

взаємозв’язку наукових підходів, оскільки в умовах сучасної парадигми 

вищої професійної освіти не можливо розмежувати сфери реалізації кожного 

з них. 
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Головним проявом професіоналізму і готовності до здійснення 

діяльності є компетентність. Тому вважаємо за необхідне включити до 

основних теоретико-методологічних засад нашого дослідження положення 

компетентнісного підходу, які можна простежити в сутнісних 

характеристиках лінгвокультурної взаємодії суб’єктів досліджуваного 

освітнього процесу в змістовному і методико-технологічному плані. 

Д. Іванов вважає, що компетентнісний підхід – це спроба привести у 

відповідність масову школу і потреби ринку праці, підхід, який акцентує 

увагу на результаті утворення, при чому в якості результату розглядається не 

сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в різних ситуаціях 

(Иванов та ін., 2003, с.65). 

Впровадження компетентнісного підходу в освіті стало можливим, по 

перше, через вимоги бізнесу щодо підвищення професіоналізму сучасних 

фахівців, і по друге, завдяки трансформаціям у вітчизняній і зарубіжній 

системі освіти, викликаним соціально-економічними змінами (глобалізація, 

нові умови ринку праці, полікультурність, орієнтири Болонського процесу), 

як відповідь на потреби людини в здобутті реальної, корисної, практико-

орієнтованої освіти, яка допоможе їй на подальшому етапі життєдіяльності 

(Біла, 2014). 

Концепція компетентності стала однією з провідних педагогічних 

теорій сучасності. Незважаючи на те, що термінологічна проблема, пов'язана 

з науковою рефлексією щодо визначення понять «компетентність» і 

«компетенція» науковцями різного фаху різних країн дискутується вже 

багато часу, розв’язання цього питання є й досі актуальним.  

Відповідно до Закону України про вищу освіту, компетентність –

спроможність особистості до успішної соціалізації, навчання, здійснення 

професійної діяльності, яка є синтезом динамічної сукупності знань, умінь, 

навичок, поглядів, цінностей, способів мислення, інших особистих 

характеристик і якостей. Компетенція визначається, як суспільно визнаний 
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рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини 

(Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти). У 

Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти компетенція – це 

«сукупність знань, умінь та характеристик, що дозволяють виконувати дії» 

(Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, 2003, с.9). 

Суттєвий внесок у розуміння сутності понять «компетентність» і 

«компетенція» зроблено українськими й зарубіжними вченими: у педагогіці – 

Н. Бібік, А. Вербицьким, В. Введенським, М. Голованем, І. Зязюном, 

О. Локшиною, В. Луговим, Н. Ничкало, О. Овчарук, А. Петровим, 

О. Пометун, Ю. Татуром, А. Хуторським; у психології: А. Бодальовим, 

Дж. Равеном, А. Марковою; в лінгвістиці: Н. Хомським, І. Зимньою, 

Р. Мільрудом, Н. Остапенко та іншими. Чимало дослідників під 

компетентністю розуміють єдність знань, професійного досвіду, здібностей 

діяти і навичок поведінки індивіда, що визначаються метою, заданістю 

ситуації і посадою.  

Узагальнюючи досвід зарубіжних країн у підходах до трактування 

понять «компетенція» і «компетентність», можна стверджувати, що дані 

поняття, як правило, ототожнюються. І те, і інше включає в себе акумуляцію 

знань, умінь і поведінкових моделей, орієнтованих на умови конкретної 

діяльності. Якщо освітня підготовка має на меті формування і розвиток 

компетенцій майбутнього фахівця, то людина, яка отримала освіту, повинна 

володіти сформованими моральним цінностями, вміти систематизувати свої 

знання й мобілізувати практичний досвід; застосовувати свої власні прийоми 

до навчання; вирішувати проблеми власними силами; займатися самостійним 

навчанням.  

Питання сутності поняття «компетентність (компетенція)» є предметом 

уваги міжнародних експертів у галузі освіти, які трактують цей феномен як: 

- здатність особистості ефективно й творчо реалізовувати знання та 

вміння в міжособистісних відносинах-ситуаціях, які передбачають відносини 
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з іншими людьми в суспільному контексті так само, як і в професійних 

ситуаціях (Антонова & Маслак, 2011); 

- сукупність пов’язаних знань, способів поведінки, вмінь та навичок, 

що призводять до успішної діяльності (UNESCO, 2016); 

- здатність вдало задовольняти індивідуальні або соціальні потреби, 

здійснювати діяльність чи виконувати поставлені завдання; кожна 

компетентність є поєднанням відповідних пізнавальних ставлень та 

практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових моделей, знань і вмінь, 

усього того, що можна проявити у активній дії (Rychen, 2002); 

- набір знань, навичок, ставлень, що дають змогу особистості 

кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. 

(Нормативні документи Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання,  досягнення та  освіти  (Foxon і ін., 2003). 

Серед украінських учених і вчених ближнього зарубіжжя проблема 

розмежування понять «компетентність» і «компетенція» дискутується дуже 

широко. Значна більшість дослідників вбачають у понятті компетентності 

сукупність особистісних якостей і характеристик (знань, умінь, навичок, 

способів діяльності), які необхідні фахівцю для того, щоб якісно й 

продуктивно діяти (А. Хуторськой, А. Петров, В. Байденко, І. Зимня та ін.). 

Компетентність – це «володіння людиною відповідною компетенцією, що 

включає особистісне ставлення до неї і предмета діяльності» (Хуторской, 

2003). Тобто компетентності – це подальший особистісний і поведінковий 

прояв компетенцій. На думку І. Зязюна, «компетентність, як властивість 

індивіда, існує в різних формах – як високий рівень умілості, як спосіб 

особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як 

деякий підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей» (Зязюн, 

2005). 

Отже, результат аналізу науково-педагогічної літератури доводить, що 

компетентність – це складне, багатокомпонентне, міждисциплінарне поняття, 
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яке визначається за допомогою безлічі різних дефініцій. В узагальненому 

вигляді можна визначити компетенцію як властивість (якість), а 

компетентність як володіння цією властивістю, що виявляється у 

професійній діяльності; термін «компетентність» є логічним при 

характеристиці особистості фахівця в його професійній діяльності, а 

«компетенція» – для позначення базової якості (знань, умінь, навичок), яка 

робить фахівця «потенційно» компетентним. 

Основні принципи компетентнісного підходу дозволяють розглядати 

ЛКК студентів-менеджерів як вагомий результат вищої професійної освіти та 

завдяки її здатності враховувати зміст багатьох навчальних дисциплін 

(циклів як загальної, так і професійної підготовки) «пронизувати» всі рівні 

фахової підготовки. Професійно-особистісне зростання студента значною 

мірою забезпечується розвитком у нього в цілісному навчально-виховному 

процесі ЗВО системи загальнокультурних і професійних компетенцій.   

При формуванні ЛКК майбутнього менеджера важливим для нас є 

розуміння компетентності як інтегрованої якості особистості та посилення 

уваги до особистісно-значущих і затребуваних на практиці результатів 

фахової  і лінгвокультурної підготовки студентів у ЗВО. Особистість фахівця, 

яка є центром уваги науково-педагогічної теорії і практики при формуванні 

компетентності, зумовлює висвітлення концепцій особистісного підходу 

стосовно формування ЛКК майбутнього менеджера. 

Особистісний або особистісно зорієнтований підхід співвіднесений зі 

зміною освітніх ориєнтирів у зв'язку з активізацією гуманістичної традиції в 

освіті і виникненням нових педагогічних концепцій у розробці технології 

становлення творчо активної, духовно розвиненої і самостійної особистості. 

Сенс особистісно-орієнтованої освіти полягає у зміщенні акцентів з 

отримання певного обсягу знань і окремих вмінь як таких на надання 

навчанню особистісних смислів, на увагу до індивідуальних особливостей й 

життєвого досвіду особистості; на особистісне зростання майбутнього 



23 

 

 

фахівця. Наукове уявлення про особистісно-орієнтовану освіту має різну 

концептуально-понятійну структуру у працях І. Беха, Є. Бондаревської, 

В. Сєрикова, Є. Степанова, Т. Фролової, Н. Шуркової, І. Якіманської та ін. 

І. Бех вважає особистісно зорієнтований відхід новим поглядом на 

особистість як мету освіти. Вчений наголошує на відмові від примушення як 

методу, який не дає результатів в сучасних умовах; і на увазі до формування 

спрямованої унікальної індивідуальності, тому що людині доведеться жити в 

динамічному світі, до формуванні позитивної «Я» – концепції (Бех, 2003). 

Ознаками  особистісно зорієнтованого підходу в ЗВО є перенесення 

акценту з організаці суб’єкт-об’єктної взаємодії на суб’єкт-суб’єктну; 

створення унікальних умов для самоактуалізації та активності особистості 

через активізацію внутрішніх мотивів студентів, отримання задоволення від 

навчання, самооцінювання і саморегуляцію; зміну у функціях педагога з 

керуючої позиції на посередницьку (фасилітаторну). 

Втілення основних положень і принципів особистісно зорієнтованого 

підходу у формуванні ЛКК майбутніх менеджерів знаходить вираження в 

увазі до особистості майбутнього фахівця як індивідуальності, 

неповторності, цілісності, її права на вільний розвиток і прояв своїх 

здібностей у суспільстві. 

Одним із основних аспектів діяльності менеджерів є налагодження і 

підтримка професійних контактів, які базуються на міжкультурній взаємодії і 

потребують комунікативних навичок для досягнення взаєморозуміння в 

іншомовному спілкуванні. Досліджуючи лінгвокультурну компетентність, 

логічним було б звернутись до основних позицій лінгвокультурологічного 

підходу, який дає можливість розглядати мову і культуру у єдності, тому що 

вивчення мови завжди пов’язане з вивченням культури народу, який 

розмовляє цією мовою, знання культури знищує комунікативні бар’єри, 

дозволяє толерантно ставитись до інакомислення, вірувань і поведінки її 

представників, краще усвідомлювати особливості мови її носіїв.  
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Основні концепції лінгвокультурологічного підходу складаються з 

розгляду мови і культури в процесі їх функціонування, вивчення 

національної картини світу, мовної свідомості, норм комунікативної 

поведінки членів культурної спільноти, що відображені в мові. Серед 

найважливіших завдань лінгвокультурологічного підходу виділимо 

формування особистого ставлення до мови, її історії, культури та виховання 

студентської молоді до самостійного вивчення та удосконалення знань 

іноземної мови. 

Прихильники лінгвокультурологічного підходу (Н. Арутюнова, 

Є. Верещагін, В. Воробйов, В. Карасик, В. Костомаров, В. Красних, 

Ю. Степанова, В. Телія та ін.) пропонують орієнтуватись на нову систему 

культурних цінностей, яку висуває нове мислення, сучасне життя 

суспільства, на повну об’єктивну інформацію про культурний код народу. 

Лінгвокультурологічний підхід націлений на формування та вдосконалення 

навичок і вмінь здійснення міжкультурного спілкування шляхом вивчення 

іноземної мови як феномену культури, коли культура поряд з мовою складає 

основний зміст навчання.  

Отже, такий підхід надає можливість відійти від спрощеного 

фактологічного, фрагментарного ознайомлення студентів з певними 

аспектами культури і дозволяє їм сформувати доволі повну картину 

іншомовної дійсності за допомогою дослідження як мовного, так і 

позамовного змісту обраних для вивчення культурних сфер. 

Оскільки лінгвокультурологічний підхід полягає у вивченні ціннісно-

смислових аспектів духовної, фізичної та матеріальної культури народів, 

вважаємо за необхідне розглянути також фундаментальні положення та 

основні принципи ціннісного (аксіологічного) підходу.  

Аксіологічний підхід є механізмом, який відбиває сутність 

гуманістичної педагогіки. Основні позиції аксіологічного підходу розроблені 

К. Абульхановою-Славською, І. Бехом, А. Здравомисловим, В. Ільїним, 
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І. Ісаєвим, А. Кир’яковою, С. Рубінштейном, М. Рокичем Н. Ткачовою та ін. 

З позицій аксіологічного підходу людина розглядається як найвища цінність 

суспільства, а особистість є самоціллю суспільного розвитку. Аксіологія 

дозволяє представити світ у взаємозалежності, цілісності, спільності, яка 

забезпечується орієнтацією людства на спільні цінності і характеризує кожну 

окрему особистість. 

Теоретичні положення аксіологічного підходу дозволяють виділити 

цінності в якості базового структурного компонента особистості. Цінність є 

одним з ключових морально орієнтованих понять, культурним зразком, 

умовою повноцінного буття особистості; тим, до чого особистість прагне, 

ставиться з повагою, визнанням; тим, що відповідає її потребам, інтересам, 

намірам, цілям, планам. Термін «цінність» вживається в двох значеннях: 

предметному (результат людської діяльності) і суб'єктному (форма 

внутрішнього життя людини, його певний психологічний стан).  

Теоретико-методологічне значення категорії «цінність» є особливо 

значущим для психолого-педагогічної науки, педагогічної діяльності і 

практики, оскільки саме педагогіка цілеспрямовано, системно займається 

вихованням, формуванням особистості. Засвоєння цінностей поступово 

викликає в особистості різні зміни, стаючи суб'єктивною реальністю її 

внутрішнього світу, насичуючи її духовно, через цінності особистість 

усвідомлює свою приналежність до соціуму. Визнані особистістю цінності 

перетворюються в ціннісні орієнтації (відносини), відбувається їх змістове 

наповнення. Ціннісні орієнтації є визначними при формуванні потреб, мети 

діяльності, у пізнавальній активності.  

Аксіологічний підхід цікавить нас у сенсі професійної діяльності 

особистості. Професія як домінанта людської діяльності і всього життя 

служить умовою повноцінного існування особистості, засобом реалізації її 

знань і компетенцій. У професії працівник здатний зрозуміти своє 

призначення і місце в житті, вона надає життю людини цінність, створює 
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умови для того, щоб людина могла принести якомога більше користі 

суспільству, собі, своїм близьким та оточуючим. 

Аксіологічний підхід до формування ЛКК майбутніх менеджерів дає 

підставу враховувати систему цінностей їхньої майбутньої професійної 

діяльності і будувати процес формування ЛКК на основі ціннісних орієнтирів  

професії менеджера, наявність яких визначає високий рівень його 

професійної компетентності. 

Цінності складають соціально-культурне середовище, в якому 

відбувається розвиток і становлення особистості та її соціалізація. З огляду 

на це, актуальним стає питання підвищення якості  професійної  підготовки  

майбутніх  менеджерів  на  засадах впровадження середовищного підходу та 

виокремлення теоретичних положень даного процесу. 

В теорії середовищного підходу під середовищем розуміється не 

просто абсолютно все, що оточує людину. Як зазначає Ю. Мануйлов, 

середовище детермінується необхідною системою дій, яка забезпечує його 

перетворення у засіб діагностики, проектування і продукування виховного 

результату (Мануйлов, 1997).  

На теперішній час існує велика кількість наукових праць, у яких 

висвітлено теоретичні концепції середовищного підходу (Ю. Мануйлов, 

Л. Новікова, С. Сергеєв, В. Ясвін, К. Ясперс тощо). Потенціал «освітнього 

середовища» розглянуто у дослідженнях Є. Бондаревської, В. Весніна, 

І. Левицької, А. Лукіна, та ін.   

У контексті  нашого  дослідження  важливою представляється думка, 

що середовище (освітнє, виховне і т.д.) не виникає само по собі і не є 

фактором, незалежним від людини, а навпаки, для його побудови необхідна 

цілеспрямована діяльність, зокрема педагогічна, яка набуває ефективності 

лише за умови її проектування (Ясвин, 2001).  

Важливим для нас є також визнання культурного впливу освітнього 

середовища на формування лінгвокультурної компетентності майбутнього 
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фахівця. Освітне середовище університету – це складна взаємодія різних 

культур, цінностей, яка веде до збагачення духовного світу майбутніх 

фахівців. Основними елементами такого середовища виступають викладачі 

як носії академічної лінгвокультури та освітній процес як модель 

соціокультурного простору, в якому і відбувається становлення особистості 

та її підготовка до міжкультурної комунікації. Завдяки оптимальному 

поєднанню традиційних і нетрадиційних форм навчання, різноманітних видів 

робіт, забезпечується прояв і розвиток потенціалу особистості студента, 

здатного до міжкультурного діалогу (Мрачковська, 2014). 

Одним із перспективних шляхів для врахування особливого 

культурного впливу університету на формування особливості майбутнього 

фахівця є впровадження програм навчання з урахуванням міждисциплінарної 

інтеграції, а також поєднання традиційних й інноваційних методів 

викладання. Основні положення міждисциплінарного підходу втілюються 

через актуалізацію принципів активності, ініціативи, самостійності, 

діалогічності, інтегративності, творчості. 

Лінгвокультурна підготовка передбачає співвивчення мови і культури, 

а ЛКК розглядається як новий синтезовний «гибридний» тип компетентності, 

особливістю якого є міждисциплінарна інтеграція у навчальному процесі 

ЗВО. Вочевидь, має сенс розглядати формування ЛКК як інтегроване 

поєднання впливів різних дисциплін, форм і методів викладання.  

Під міждисциплінарним підходом в науково-освітньому процесі 

розуміють інтеграцію знань, отриманих в рамках окремих дисциплін і їх 

взаємодію на новому рівні узагальнення, що дає нові концептуальні і 

методологічні імпульси для вирішення комплексних проблем сучасності.   

Підкреслимо, міждисциплінарність – це не стільки спільний розгляд проблем 

з різних областей науки і практики, скільки кооперація, синтез різних знань з 

метою отримання нового рішення складного завдання. 

Проведений у рамках дослідження аналіз науково-педагогічної 
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літератури показав високий науковий інтерес дослідників до феномену 

міждисциплінарності в освітньому процесі. Питання міждисциплінарності 

розглядається у працях значної кількості сучасних учених, серед яких 

Н. Бреднєва, Ю. Голубєв, С. Гончаренко, О. Зеленкова, Л. Каменська, 

В. Кремень, В. Огнев’юк, С. Сисоєва, В. Стьопін, В. Шибаєв, Л. Яковенко, 

Р. Яфізова та ін. Низка досліджень з міждисциплінарної інтеграції здійснена 

на прикладі дисципліни «Іноземна мова»: розвиток комунікативної культури 

майбутніх менеджерів (Н. Стеняшина, 2012), формування інтегративних 

компетенцій студентів технічного ЗВО з використанням інтернет-технологій 

(А. Сочнева, 2011), формування інтегративних компетенцій 

багатопрофільного ЗВО з використанням лінгвокомп’ютерних завдань та 

проектів (Н. Попова, 2011). 

Міждисциплінарна парадигма у навчальному процесі ЗВО є 

об’єднуючим фактором для викладачів і забезпечує спадкоємність і 

цілісність навчання з урахуванням взаємодії змістовних і процесуальних 

компонентів задіяних дисциплін (Попова, 2011).  

Під час дослідження встановлено щільний міжпредметний зв’язок у 

освітньому процесі викладання дисциплін різних циклів спеціальності 

«Менеджмент», що розкриває широкі можливості для використання 

міждисциплінарної взаємодії в процесі формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх фахівців з управління підприємством. Кожна 

академічна дисципліна органічно включена у загальну систему 

міждисциплінарної інтеграції за принципом професійності навчання. 

У контексті формування ЛКК менеджера потенціал міждисциплінарних 

зв’язків ми бачимо у поєднанні змістів курсів різних напрямків і цілей: як 

правило, викладання фахових дисциплін має за мету передати студентам 

певні теоретичні фахові знання і практичні вміння за тематикою курсів, тоді 

як викладання мовних дисциплін спрямоване на формування у студентів 

мовно-комунікативної компетенції та навичок вчитися та опрацьовувати 
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інформацію іноземною мовою.   

Спираючись на основні положення міждисциплінарного підходу, 

виділимо його переваги при формуванні ЛКК майбутнього менеджера: 

створення високого рівня внутрішньої мотивації учасників до активної 

навчальної діяльності та особистого професійного розвитку, формування 

професійного дискурсу та аутентичного контексту професійної діяльності в 

університетській аудиторії.  

Проаналізувавши основні методологічні підходи, які використовуються 

у професійній освіті закладу вищої освіти з метою формування ЛКК 

майбутнього менеджера, ми визначили, що кожен з них відіграє важливу 

роль у цьому процесі. Спрямованість процесу фахової підготовки менеджера 

на досягнення практично вагомих результатів у вигляді системи 

компетентностей реалізується на основі компетентнісного підходу. Втілення 

положень особистісно зорієнтованого підходу знаходить вираження в 

ставленні до майбутнього менеджера як до індивідуальності,  неповторної 

цілісної особистості. В свою чергу лінгвокультурологічний підхід акцентує 

увагу на співвивченні мови і культури та сприяє формуванню здатності 

майбутнього менеджера до міжкультурного спілкування. Аксіологічний підхід 

надає можливості сприймати і засвоювати естетичні, моральні, правові, 

професійні та інші цінності під час навчання і у подальшому житті. 

Середовищний підхід допомагає представити освітній процес як модель 

соціокультурного простору, в якому і відбувається становлення особистості 

та її підготовка до міжкультурної комунікації. На основі міждисциплінарного 

підходу забезпечується наступність і цілісність формування ЛКК майбутніх 

менеджерів з урахуванням взаємодії змістовних і процесуальних компонентів 

задіяних дисциплін.  

Тільки комплексне інтегроване використання концептуальних 

положень обраних підходів створює необхідне теоретико-методологічне 

підґрунття для глибокого осягнення суті ЛКК майбутніх менеджерів. Це 
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дозволить спиратись на найважливіші наукові позиції під час обґрунтування 

педагогічних умов щодо формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів, які мають принципове значення для нашої 

дисертаційної роботи. 

Визначення методологічних підходів дозволило сформулювати базові 

принципи організації лінгвокультурного навчання, що покладені в основу 

розробки педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів, а саме: принцип культуропов’язаного співвивчення 

іноземної і рідної мов, принцип професійної комунікативної спрямованості, 

принцип забезпечення активності студентів у опануванні цінностями 

лінгвокультурної компетентності, принцип конґруентності вираження 

почуттів і думок у ситуаціях професійної поведінки, принцип 

міждисциплінарної корпоративності. 

Принцип культуропов’язаного співвивчення іноземної і рідної мов 

ґрунтується на положенні про те, що існує нерозривний зв’язок кожної 

окремої мови та відповідної культури, а усвідомленість форм рідної мови 

стає можливою за контрастом з досліджуваною іноземною мовою, що, в 

свою чергу, є аналогічним і для феноменів культури.  

Процес вивчення іноземної мови можна уявити як процес співвивчення 

мов і культур, який втілюється в одночасному представленні зіставних 

лінгвістичних феноменів у нерозривному зв’язку з втіленими в них 

культурними цінностями (Бахов, 2009). Викладач повинен представити 

мовне явище у всій його повноті, донести до свідомості студентів його 

значення, охарактеризувати його з точки зору схожості або відмінності від 

мовних явищ в рідній мові. 

Особливостями цього принципу є такі: усвідомлення національної 

специфіки рідної та іншої культури, активне залучення мовного та 

культурного досвіду, відбір навчального матеріалу з точки зору потенційної 

можливості моделювання діалогу культур у навчальному процесі (Юдіна, 
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2012). 

Виходячи з того, що через контрасти з іноземною мовою у студентів  

розвивається здатність до більшого проникнення у свою рідну мову і 

культуру і розуміння того, що існують численні способи бачення світу, в 

процессі лінгвокультурної підготовки вдається моделювати процеси 

міжкультурного спілкування на основі зіставлення культури ділової 

поведінки носіїв іноземної мови, створення соціально-педагогічних і 

дидактичних умов для підготовки студентів-менеджерів до професійно 

орієнтованого міжкультурного спілкування, виховувати емпатію, 

толерантність, неупереджене ставлення до представників іншої культури, 

позбавлятись стереотипів.  

Неможливо уникнути фрагментарності та суб’єктивності образів інших 

культур у навчальних матеріалах, тому що не існує повної об’єктивної 

картини країни у неносіїв мови. Н. Бориско пропонує спиратись на низку 

характеристик, яким повинні відповідати «образи країн», що беруть участь у 

діалозі культур (Бориско, 2000, с. 55): динамічність, актуальність, можливість 

доповнення та розширення, типовість і зберігання специфіки, критична 

реалістичність, плюралізм точок зору, здатність «розмивати» кліше і 

стереотипи, врахування культурно-контрастивного аспекту.  

Наступним є принцип професійної комунікативної спрямованості, 

згідно з яким процес навчання нерідною для учнів мовою необхідно будувати 

в контексті майбутньої професійної діяльності, що має враховуватись при 

презентації мовного матеріалу. Студенти мають розуміти, що можна 

повідомити за допомогою даної мовної одиниці, про що дізнатися, і повинні 

застосовувати це в рішенні професійних завдань. 

Відсутність природного іншомовного середовища у навчанні 

передбачає моделювання умов автентичного застосування мови у навчальних 

ситуаціях, оскільки під час навчальної комунікації можна відтворити 

багатогранний зміст майбутньої фахової діяльності студентів. Наближення 



32 

 

 

навчальної моделі спілкування до реального має за мету розвиток у студентів 

умінь міжособистісної взаємодії (інтеракції) та міжособистісного сприйняття 

(перцепції). Потреба спілкуватися (комунікативна мотивація) виникає у 

певній ситуації, а прагнення до спілкування у студентів буде виникати, якщо 

тема обговорення відповідатиме їх професійним та особистісним інтересам.  

Реалізація принципу комунікативної спрямованості у процесі навчання 

забезпечує формування таких якостей як активність, колективність, а також 

розвиток у студентів нестандартного, критичного та креативного мислення, 

рефлексивних умінь, фантазії, уваги, уяви (Юдіна, 2012). 

Істотні зміни у професійній діяльності менеджера, розширення його 

професійного поля, нові кваліфікації фахівців-менеджерів, що спричинені 

новими соціально-економічними умовами, тобто необхідність професійної 

мобільності, обумовили застосування принципу забеспечення активності 

студентів у опануванні цінностями лінгвокультурної компетентності. Він 

передбачає вироблення умінь і навичок самостійного набуття знань, творчого 

їх застосування в різних професійних ситуаціях, в подальшому житті, 

активізує діяльність студентів в опануванні нових знань.  

У процесі навчання реалізація цього принципу передбачає розвиток у 

студентів творчого мислення, самостійності, професійної стійкості у виборі 

мети, в проектуванні професійної кар’єри. Активність є найважливішою 

характеристикою особистості, що формується в процесі навчання, і 

проявляється в прагненні особистості до безперервного інтелектуального 

розвитку і самостійності. Активні форми взаємодії викликають значно 

більшу зацікавленість з боку студентів та виражаються в умінні переносити 

нові знання і вміння в традиційну ситуацію, комбінувати і перетворювати 

раніше відомі способи діяльності при вирішенні нових проблем.  

Принцип забеспечення активності студентів тісно пов’язаний з 

принципом комунікативної спрямованості та принципом конгруентності 

вираження почуттів і думок в ситуаціях професійної поведінки. 
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Конгруентність в перекладі з латинської означає «зустрітися і прийти до 

угоди». Закон конгруентності, докладно розроблений американським 

психологом  К. Роджерсом, має особливе значення в діловому спілкуванні. За 

К. Роджерсом, конгруентність – це вільне і адекватне вираження в поведінці 

своїх почуттів і переживань, здатність діяти природньо, відкрито, не боятись 

власних помилок (Роджерс, 1994).  

Основним мотивом поведінки особистості є прагнення до 

самоактуалізації, тобто реалізації особистістю своїх здатностей, щоб зробити 

себе більш сильною, а життя таким, що більше її задовольняє (Лисюк, 2012). 

Самоактуалізація реалізується через міжособистіснє спілкування, де більш 

тісна психологічна взаємодія досягається через оцінювання, розуміння і 

співпереживання.  

У навчально-виховному процесі принцип конгруентності базується на 

розумінні, що навчальна діяльність – це регулярна навчальна взаємодія 

викладача і студентів у різних організаційних формах навчання. Стосовно 

професійної ролі викладача треба зазначити, що провідною його позицією 

визначено роль керівника і організатора навчально-виховного процесу, 

транслятора культурної і мовної картини світу (Волкова & Степанова, 2018). 

Викладач виступає фасилітатором при перетворенні процесу 

комунікації в зручний і легкий для всіх його учасників. У сучасному 

педагогічному дискурсі поняття «фасилітація» широко використовується в 

аспекті міжособистісної взаємодії. Здатність педагога до створення такого 

освітнього простору стає мірилом його професіоналізму.  

Рівень самореалізації особистостей в навчально-виховній, пізнавальній 

та комунікативній діяльності та ймовірність досягнення ними успіху 

залежить від результативності функціонування педагогічної взаємодії. А це є 

умовою активізації позитивного загальноособистісного розвитку як педагога, 

так і учня. Результатом функціонування подібної педагогічної системи є 

досягнення студентом стану успіху, який активізує його позитивний 
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загальноособистісний розвиток. 

Принцип міждисциплінарної координації  ґрунтується на досягненні 

згоди і партнерства всіх учасників навчальної взаємодії. Цей принцип дає 

змогу формувати у свідомості студента цілісну картину іншомовної культури 

та передбачає узгодження тем, що вивчаються на заняттях дисциплін 

гуманітарного і загальнопрофесійного циклів.  

Процес залучення студентів до іншої культури відбувається засобами 

як рідної, так і іноземної мови в межах, що передбачає володіння студентами 

низкою практичних прийомів і теоретичних знань, набутих у процесі 

вивчення інших предметів. Міждисциплінарні зв’язки дають змогу зв’язати в 

єдину систему всі знання, отримані на різних заняттях, а також здобути нові 

результати: спонукають інтерес до предмету, стимулюють до самостійного 

пошуку, до використання різних джерел інформації; формують наукові 

поняття, сприяють пізнавальній діяльності, практичним умінням активного 

пошуку і обміну інформацією, формують характерні для колективу 

взаємовідносини, які служать умовою і засобом підвищення ефективності 

навчання (Зеліковська, 2011). 

Отже, ми визначили основні методологічні підходи, на 

фундаментальних положеннях яких ґрунтується наше дослідження, і 

конкретизували найбільш важливі принципи формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів, що спрямовують шляхи її реалізації у 

процесі фахової підготовки. Це дає нам підстави для з’ясування сутності 

поняття «лінгвокультурна компетентність майбутнього менеджера», 

визначення її поняттєво-категоріального апарату та структурно-

компонентного складу. 
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1.2. Сутність, зміст і структура лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів 

 

Лінгвокультурна компетентність не є новим поняттям у науково-

педагогічній практиці. Теоретичні положення ЛКК стали предметом 

досліджень Н. Андрейчик, Ж. Глотової, Л. Городецької, А. Іонової, 

А. Подгорбунських, М. Суворової, Л. Ушакової, Л. Шкатової та ін. Серед 

дефініцій ЛКК, запропонованих вченими, можна виділити загальний 

стрижень: лінговкультурна компетентність – це якість особистості, яка 

здатна розуміти культуру іншого народу крізь знання власної культури з 

метою ефективної комунікації з використанням мови цього народу в 

частковому або повному обсязі.  

Ми розглядаємо лінгвокультурну компетентність майбутнього 

менеджера як одну з складових комплексного педагогічного феномена 

комунікативної компетентності фахівця (Подгорбунських, 2012). В умовах 

компетентнісної парадигми лінгвокультурна компетентність не розглядалась 

у контексті професійної підготовки майбутніх менеджерів й методологія 

формування ЛКК у фахівців з менеджменту знаходиться на недостатньо 

розробленому і науково обґрунтованому  рівні.  

Для реалізації багатопланового дослідження сутності даного поняття 

вважаємо за доцільне визначити теоретичне підґрунтя центральних понять 

дослідження і на основі комплексного наукового аналізу перейти до 

визначення структури лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів у процесі фахової підготовки. 

Останнім часом проблема співвивчення мов і культур знаходиться в 

центрі уваги як науковців, так і викладачів-практиків у зв’язку з великою 

кількістю досліджень в області міжкультурної комунікації та діалогу 

культур. Основні засади пов’язаного вивчення мови і культури присвячені 

роботи вітчизняних і зарубіжних авторів. Зокрема у працях Є. Верещагіна, 
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Г. Єлізарової, В. Костомарова, С. Тер-Мінасової, Г. Томахіна досліджувалось 

вираження культури в мові, М. Байрам, О. Корнілов вивчали взаємозв’язок 

мови і культури. Фундаментальним визначенням культурних універсалій і 

порівняльному аналізу культур присвячені наукові доробки М. Беннета, 

К. Крамш, Л. Самовара, Є. Фалькової, та ін. Питання інтеграції компонентів 

культури у процес фахової підготовки розглядалися у рамках 

соціокультурної (Н. Бібік, Н. Бориско, І. Закір’янова, В. Калінін, Т. Колодько, 

О. Першукова, Л. Смірнова, М. Тадеєва, С. Шехавцова та ін.), міжкультурної 

(Ю. Вторушина, І. Миронова, С. Ніколаєва), культурологічної (М. Булигіна, 

Н. Грицик, А. Сібгатулліна, О. Федорова, С. Харитонова та ін.) 

компетентностей. Попри беззаперечні досягнення у висвітленні 

культурномовних аспектів у педагогічній теоріїї, потрібно конкретизувати, 

як використовується взаємозв’язок мови і культури для формування ЛКК 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки.  

Поняття «компетентності» ґрунтовно було розглянуто нами у 

попередньому підрозділі. Розуміючи під компетентністю складне 

інтегративне особистісне утворення, зосередимось на сутнісному змісті ЛКК. 

До науково-термінологічного поля атрибуту «лінгвокультурний» ми 

відносимо такі складники й поняття, як «мова», «культура», «мовна 

культура», «лінгвокультура» тощо. 

Перш за все зосередимось на основоположному для нашого 

дослідження понятті «культура».  

В сучасній науковій літературі зустрічається більш 500 визначень 

культури. При цьому не існує дефініції, яку можна було б назвати 

універсальною, всеосяжною або вичерпною. М. Агар називав культуру 

«концептуальним монстром», маючи на увазі її виняткову складність як 

базового феномену (Єлізарова, 2005). Насправді, знайти універсальну 

характеристику такого багатовимірного загальнометодологічного поняття  як 
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«культура», яка задовольнила б спеціалістів різноманітних дисциплін і 

галузей, представляється доволі складним завданням.  

Своїм корінням термін культура сягає до стародавнього Риму. Марк 

Ціцерон визначав культуру як «обробляння», «обробка». Саме слово 

«культура» походить від лат. cultura – оброблення, виховання, освіта, 

розвиток, шанування, що робить її за своєю первісною функцією подібною 

до педагогіки. У різні історичні епохи і цивілізації це поняття було 

предметом осмислювання у філософії. У німецькій філософії XVIII ст. 

підходили до трактування культури з різних сторін, виділяючи, однак, два 

яскраво виражених відтінки: матеріальне надбання і внутрішнє духовне 

багатство особистості, позначене словом освіта. Перше визначення культури 

було сформульовано С. Пуфендорфом, який пов’язував культуру з виховним 

впливом суспільства на людину (Гришкова, 2008). 

У Словнику української мови «культура» трактується як: 1. сукупність 

матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його 

історії; 2. те, що створюється для задоволення духовних потреб людини. 

(Словник української мови, 1989). За одним із визначень у Філософському 

енциклопедичному словнику, культура це сукупність матеріальних і 

духовних надбань на певному історичному рівні розвитку суспільства і 

людини, які втілені в результатах продуктивної діяльності (Філософський 

енциклопедичний словник, 2002, с.313).  

Значущі аспекти культури вивчаються з різних підходів у різних 

галузях знань. У філософії й культурології найбільш вагомі дослідження 

належать Е. Баллеру, М. Бахтіну, В. Біблеру, В. Давидовичу, М. Заковичу, 

І. Зязюну, Л. Когану, С. Кримському, Е. Маркаряну, В. Межуєву, 

В. Соловйову, А. Швейцеру та ін.; у педагогіці та психології – Б. Ананьєву, 

І. Зимній, В. Кочеткову, Н. Кузьміній, Н. Криловій, Б. Ломову, 

О. Петровському, В. Сластьоніну, Г. Онкович, О. Щербакову та іншим. 
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Більшість дослідників (Д. Бенкс, П. Гуревич, В. Зинченко, А. Леонтьєв, 

Ю. Павленко і ін.) схильні розглядати культуру як наслідок діяльності 

людини (Багатокультурність і освіта, 2001). Культура, як багатогранне 

явище, відображає усі сторони людського буття, з одного боку, – це 

діяльність, а з іншого боку – сукупність предметів і продуктів цієї діяльності.  

У сучасному розумінні культура – це «історично визначений рівень 

розвитку суспільства, творчих сил і здібностей людини, що виражається в 

типах і формах організації життя й діяльності людей та їх взаємовідносинах, 

а також в утворених ними матеріальних і духовних цінностях» (Гришкова, 

2008, с.31). 

Загальнолюдські цінності є базовими елементами культури. У 

цінностях людина відображає, оцінює, розуміє світ, зводить у цілісний 

світогляд усі явища дійсності, зв’язує минуле, сьогодення і майбутнє 

конкретної спільності і соціуму. Тобто, цінності втілюють людський вимір 

культури і уособлюють в собі відношення культури до форм людського 

буття, всього життя людини, її діяльності. Концентруючи в собі все духовне 

різноманіття, цінності впливають на розум, почуття і волю людини і 

акумулюють історично накопичений соціальний опит.  

Системою ціннісних орієнтацій людини культура формує спосіб життя 

як суспільства в цілому, так і окремої особистості – носія певної культури 

(Елизарова, 2005). Система цінностей безпосередньо транслюється 

культурою, живе в ній і засвоюється індивідом через безпосереднє оточення 

та через спілкування індивіда з усім культурним різноманіттям. 

Незважаючи на відмінності, всі культури мають багато спільного, їх 

об’єднують так звані культурні універсалії. До таких універсалій належать  

віковий розподіл, громадські установи освіти, етика, сім’я, ігри, уряд, брак, 

медицина, релігія, торгівля тощо. Цінності є ядром культурних універсалій, 

тому що вони відображають загальну біологічну природу людей та їх 

загальні потреби. Завдяки культурним універсаліям різні культури 
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об’єднуються, незважаючи на розрізнення, через них відбувається трансляція 

накопиченого досвіду, знань, вмінь і навичок новим поколінням. 

Транслятором цінностей, соціального досвіду, культурних звичаїв та 

традицій від покоління до покоління слугує мова. Мова як відмінна якість 

людини є важливішою та єдиною культурною універсалією: вона сприяє 

вивченню форм концептуалізації реалій життя, допомагає появі більш 

чіткого розуміння багатоаспектності різних концептів та життєвих моделей, 

має загальне розвиваюче, виховне та світоглядне значення. Саме через мову  

відбувається сполучення цінностей і культури. Завдяки мові різні культури 

знаходяться у постійному взаємозв’язку і взаємодії,  відбувається процес 

інтеграції культур різних етносів, що і складає основу існування сучасного 

світу.  

У різні часи співвідношення культури і мови вивчали представники 

різних наукових шкіл: С. Артаповський, Ф. Боас, Г. Брутян, І. Вайсгербер, 

Е. Верещагін, Д. Віко, І. Гердер, В. Гумбольдт, В. Костомаров, Е. Маркарян, 

О. Потебня Э. Сепір, Б. Уорф, С. Тер-Мінасова, та ін. Незалежно від 

приналежності до конкретної наукової школі, всі дослідники культури 

визнають виняткову роль мови в структурі цього складного явища. Як 

зазначали Е. Верещагін і В. Костомаров, «в будь-який момент розвитку 

культури обслуговуюча її мова відображає її повністю і адекватно» 

(Верещагин & Костомаров, 1990). Пізнаючи мову людини, можна зрозуміти і 

мову її культури, тобто оволодіння мовою означає оволодіння тими 

культурними цінностями, які накопичені суспільством, а від так, освоєння 

цінностей неможливе без знання мови, оскільки цінності зафіксовані в мові. 

Наведемо висловлення Г. Єлізарової про особливий зв’язок мови і 

культури: «Розуміння феномену культури зближує культуру з мовою. 

Людська мова виконує, як мінімум, три основні функції: соціальну функцію 

спілкування, семіотичну функцію репрезентації явищ різної природи і 

когнітивну функцію формування думки» (Елизарова, 2005, с. 22). Отже, мова 
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не тільки дає ім’я разним речам і явищам, вона також об’єднує людей через 

спілкування і вчить мислити. 

Мова як засіб формування думки розглядалась багатьма вченими. 

Е. Сепір стверджує наступне: «Культуру можна визначити як те, що дане 

суспільство робить і думає, мова ж є те, як думає» (Сепир, 2001). Вчений 

наголошував на тому, що культура обумовлює характер мислення, спосіб 

пізнання світу, впливає на свідомість і поведінку людини, пов’язана з 

системою знаків і значень, тобто з мовою. Зміст культури може бути 

виражений за допомогою її мови, і зміст мови нерозривно пов'язаний з 

культурою. Ідея аналізу залежності мислення від мови стала центральною 

дослідницькою позицією школи Сепіра-Уорфа. ЇЇ можна вважати важливою 

віхою в становленні лінгвокультурології як науки і поняття 

«лінгвокультурологія» (Подгорбунских, 2012, с.24).  

Чимала кількість дослідників вказують на діалектичну єдність, що  

утворюють мова і культура. Відношення мови до культури подвійно: з 

одного боку, мова це частина духовної культури, з іншого – мова є 

породженням самої культури і засобом її вираження. Так С. Тер-Мінасова 

уточнює, що доцільніше говорити про взаємопроникнення,  взаємозв'язок і 

взаємодію: «Мова – частина культури, але і культура – тільки частина мови» 

(Тер-Минасова, 2000).  

Акумулюючи різні позиції і думки щодо місця мови по відношенню до 

культури, С. Тер-Мінасова сформулювала наступні умовиводи: 

- Мова є дзеркалом культури, в ній відбиваються реальний світ, 

який  оточує людину, реальні умови життя, суспільна самосвідомість 

народу, його менталітет, національний характер, традиції, звичаї, 

мораль, система цінностей, світовідчуття народу тощо; 

- Мова є скарбницею культури; вона зберігає культурні цінності в 

мовному матеріалі; 
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- Мова це транслятор культурних цінностей від покоління до 

покоління; 

- Мова є знаряддям культури, вона формує особистість – носія 

мови; 

- Мова є суспільне  знаряддям, вона формує етнос, який утворює 

націю; 

- Мова є ідеологічним інструментом, що впливає на свідомість, волю, 

поведінку людини (Бочкарева & Богомолова, 2015). 

Визнання нерозривного зв’язку культури і освіти приводить до 

висновку, що важливішою метою культури є формування всебічно 

розвинутої людини, збагачення її духовного світу, забезпечення можливості  

для творчості. І тоді мова – основа педагогіки,  база для духовно-моральних, 

розумових та громадянських якостей особистості, а мовна освіта – запорука 

оволодіння культурою не тільки рідної, але й іншої країни. 

Багато видатних вчених відзначали соціальну, суспільну природу мови 

(В. Гумбольд, О. Потебня, Ф. де Соссюр і ін). О. Потебня описує мову як 

соціально обумовлену діяльність: «Мова потрібна для суспільства, для 

узгодженої течії його справ, але вона передбачає вже договір, отже, 

суспільство і згоду» (Потебня, 1999). Отже, мова представляє собою 

своєрідний фундамент культури, тому що з його допомогою відбувається 

засвоєння культурних норм і соціальних ролей, необхідних людині для життя 

в суспільстві. Саме у соціумі реалізується найважливіша функція мови – 

комунікативна. Культура і мова існують і розвиваються в діалозі, без 

комунікації неможливі ніякі форми відносин і діяльності.  

Залучення людини в певні соціальні відносини завдяки комунікації, 

тобто її соціалізація, виступає основним засобом перетворення людини в 

мовну особистість. Вважається, що термін «мовна особистість» з’явився в 

науковому обігу завдяки Д. Хаймсу (1999), який у своїй теорії про 

комунікативну компетенцію виокремлював визначення того, що має знати 
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мовець, щоб бути компетентним у спілкуванні. На його думку, мовною 

особистістю вважається людина, яка використовує мову як засіб спілкування, 

володіючи певною сукупністю особливостей вербальної поведінки 

(Hymes,1979). В результаті соціалізації мовна особистість вступає в 

комунікацію відповідно до норм і стандартів мовної поведінки, властивим 

саме цій культурі.  

За ствердженням В. Красних, мовна особистість це особистість, що 

реалізує себе у мовленнєвій діяльності на основі сукупності певних знань та 

уявлень (Красных, 2002, с.49–51). Мовна особистість здатна здійснювати 

різні види мовленнєво-розумової діяльності, застосовувати багатий запас 

засобів комунікації, використовувати різні комунікативні ролі в умовах 

соціальної взаємодії з оточуючими людьми. На думку Ю. Караулова, мовна 

особистість втілює «багатошаровий і багатокомпонентний набір мовних 

здібностей, умінь, готовностей до здійснення мовленнєвих вчинків різного 

ступеня складності (Караулов, 1987, с. 29). 

З комунікацією пов’язують поняття «дискурс», що є процесом 

мовленнєвої взаємодії в рамках релевантних для певної мовної спільноти і 

культури комунікативних ситуацій. Дискурс завжди діалогічний, оскілки 

виникає в результаті інтеракції між комунікантами.  Унікальну ідентичність  

особистості як приналежність до тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти 

Н. Герман називає лінгвокультурною ідентичністю. Під лінгвокультурною 

ідентичністю дослідниця розуміє ідентичність, яка встановлюється на 

підставі розпізнавання і використання суб'єктом комунікації моделей 

дискурсивних подій, визнаних в культурі і засвоєних суб'єктом в процесі 

соціалізації. Лінгвокультурна ідентичність спонукає суб'єкта комунікації до 

прийняття і використання адекватних моделей дискурсивних подій в процесі 

як внутрішньо-, так і міжкультурної взаємодії. Міжкультурна комунікація 

або діалог культур представляє собою міжособистісну взаємодію 
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комунікантів, що володіють лінгвокультурною ідентичністю, сформованою в 

тій чи іншій культурі (Герман, 2009). 

Мовна особистість як один із ключових концептів в теорії 

міжкультурної комунікації, лінгвокультурології та етнопсихології має 

інваріантну загальнонаціональну складову, яка, незалежно від 

індивідуальних властивостей, дозволяє робити висновки щодо 

приналежності до тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти, тобто спільноти, 

об’єднаної  спільною лінгвокультурою. 

 Лінгвокультурою Л. Городецька (2007) називає сукупність явищ 

культури і явищ мови, взаємопов'язаних між собою і відображених у 

свідомості певної спільноти людей (етнічної, соціальної, гендерної, 

професійної, вікової і т.п.) або в свідомості окремої особистості як цілісне 

ментальне утворення. Найважливішим компонентом лінгвокультури є мова 

даної лінгвокультурної спільноти, що скріплює і сегментує лінгвокультуру, 

пронизуючі всі інші її компоненти (Городецкая, 2007, с.112).  

Лінгвокультура вивчається з позицій лінгвістики або інших її 

напрямків – психолінгвістики, етнопсихолінгвістики, соціолінгвістики, 

лінгводидактики. Поєднання лінгвістики і культурології стало передумовою 

становлення нової синтезованої науки міждисциплінарного типу – 

лінгвокультурології, а також оформлення її як самостійної галузі досліджень. 

Назва «лінгвокультурологія» вперше з’явилась у 1975 у статті  

Є. Верещагіна і В. Костомарова «Liguocultural Studies and Linguocultural 

Dictionary», де автори відстоювали точку зору, що лінгвокультурологія 

вимагає одночасного вивчення мови і культури народу. Цей постулат ми, 

слідом за Ж. Глотовою, будемо вважати відправною точкою в баченні 

проблеми формування лінгвокультурної компетентності (Глотова, 2006). 

У 90-ті роки ХХ століття відбулося оформлення лінгвокультурології в 

окрему галузь науки, яка має предмет, об’єкт і методи дослідження, а також 

сформований категоріальний апарат і теоретичні положення, які 
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реалізуються в практичних результатах, що стало важливою прикметою 

інтеграційних процесів у гуманітарній науці.  

Серед дослідників колишнього Радянського Союзу питання 

лінгвокультурології у межах інших наук або окремо розглядали 

Н. Арутюнова, Є. Бартмінський, А. Вежбицька, В. Воробйов, А. Залізняк, 

В. Карасик, В. Красних, В. Маслова, Ю. Степанов, В. Телія, С. Тер-Мінасова, 

М. Толстой, С. Толстая, О. Шмельов, та ін. Українська лінгвокультурологія 

розвивалася в руслі ідей В. Гнатюка, Б. Грінченка, М. Грушевського, 

М. Драгоманова, С. Килимника, М. Костомарова, М. Максимовича, 

І. Огієнка, І. Франка та ін. (Кравець, 2016). 

 Хоча поняття «лінгвокультурологія» і фігурує в назвах багатьох 

досліджень, проте дефініції цього терміну не співпадають. Спільним є те, що 

лінгвокультурологія вивчає взаємозв’язок і взаємодію культури і мови в 

процесі їх функціонування.  

Традиційний погляд лінгвістів на співвідношення мови і культури 

полягає в спробі вирішити лінгвістичні завдання, використовуючи деякі 

уявлення про культуру. Однак ціла низка науковців вважає, що 

лінгвокультурологія – це не доповнення вивчення мови відомостями про 

культуру народу, а вивчення проявів культури народу, які позначилися і 

закріпилися в мові. З позиції культурологів принциповим є положення, що 

лінгвокультурологія не є частиною лінгвістики, оскільки мова не є для 

культурології об'єктом вивчення. Тільки вивчаючи фіксацію культури в мові 

можна знайти серйозні дані про «ключові концепти» культури, про глибинні 

найважливіші уявлення, що співвідносяться з архетипами свідомості, з 

складним комплексом небіологічних, соціально трансльованих знань і 

відносин, із стереотипами поведінки (Красных, 2002). 

Вичерпним вважаємо визначення В. Воробйова: «Лінгвокультурологія  

– комплексна наука синтезуючого типу, яка вивчає діалектичний 

взаємозв’язок, взаємодію і взаємообумовленність культури і мови у їх 
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функціонуванні й узагальнює цей процес як цілісну структуру одиниць у 

єдності їх мовного й культурного змісту за допомогою системних методів з 

орієнтацією на сучасні пріоритети та культурні установки (систему норм і 

суспільних цінностей)» (Воробьёв, 2006, с. 36).  

Об’єктом дослідження лінгвокультурології є взаємодія мови як 

транслятора культурної інформації і людини, яка створює цю культуру, 

користуючись мовою (Ушакова, 2014). Існує також точка зору деяких вчених 

на те, що об'єктом лінгвокультурології може виступати і мова, як 

відображення культури, і одночасно культура крізь призму мови. Предметом 

дослідження лінгвокультурології є засоби і способи взаємодії мови і 

культури у синхронному аспекті (Телія, 1999).  

В сучасних лінгвокультурологічних дослідженнях розробляється 

термінологічний апарат для аналізу взаємовідношення мови і культури, для 

визначення рівня лингвокультурної компетентності мовної особистості. 

Одним з таких понять є «лінвокультурна грамотність», яке розглядається, як 

вміння тлумачити мовні одиниці, що містять національно-культурний 

компонент значення, використовувати їх у мовній практиці і в такий спосіб 

освоювати соціокультурний простір. Л. Шкатова розуміє 

лінгвокультурологічну компетенцію як володіння різними видами 

мовленнєвої діяльності в певному соціокультурному просторі, вміннями 

сприймати чужу мову і чужу культуру, створювати власні висловлювання з 

урахуванням умов і завдань толерантного спілкування, читати, розуміючи 

зміст, виражений в словах і в підтексті.  

Як показує проведений аналіз наукових джерел, проблема 

співвідношення мови і культури вивчена досить повно і представлена в 

роботах широкого кола науковців. У даному дослідженні не ставиться мета 

представити якийсь новий підхід до розгляду проблеми мови і культури. 

Наше завдання ми бачимо в тому, щоб у сформованій систематиці знання 

знайти місце лінгвокультурній компетентності як значущого компонента у 
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професійній діяльності майбутнього менеджера. З огляду на те, що культура, 

будучи інтегративним образом людської діяльності, нерозривно пов'язана з 

мовою, зміст лінгвокультурної компетентності фахівця, безумовно, відіграє 

особливу роль в статусі його професійної компетентності. 

В сучасних лінгвокультурологічних дослідженнях розробляється 

термінологічний апарат для аналізу взаємовідношення мови і культури, для 

визначення рівня лингвокультурної компетентності мовної особистості. 

Одним з таких понять є «лінвокультурна грамотність», яке розглядається, як 

вміння тлумачити мовні одиниці, що містять національно-культурний 

компонент значення, використовувати їх у мовній практиці і в такий спосіб 

освоювати соціокультурний простір. Лінгвокультурна грамотність дозволяє 

сприймати чужу мову і чужу культуру, створюючи власні висловлювання з 

урахуванням умов і завдань толерантного спілкування, читати, розуміючи 

зміст, виражений в словах і в підтексті (Шкатова, 2007). 

Розумінню терміну «лінгвокультурна компетентність» сприяє 

розв’язання проблеми співвідношення понять «культурна компетентність» і 

«лінгвокультурна компетентність». Культурна компетентність це комплекс, 

що включає «норму загальносоціальної ерудованості людини в даному 

середовищі, суму правил, зразків, законів, звичаїв, заборон, етикетних 

установок та інших регулятивів поведінки, вербальних і невербальних мов 

спілкування, систему загальноприйнятих символів, світоглядних підстав, 

ідеологічних і ціннісних орієнтацій, безпосередніх оцінок, соціальних і 

міфологічних ієрархій і т. п.» (Флієр, 2000). Культурна компетентність може 

використовуватися представниками даної культури у самих різних областях 

суспільного життя: політиці, науці, літературі, мистецтві.  

Спілкування диктує представникам суспільства певні норми, правила, 

ритуали, які є обов’язковими для всього соціуму в рамках даної культури і 

специфічними для різних національних, релігійних, професійних та ін. 

суспільств (Андрейчик, 2012). У зв’язку з тим, що існують різні форми 
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комунікації для розвитку цивілізації, доцільно виділити пов’язану зі 

спілкуванням частину культурної компетентності в окремий аспект, який 

можна позначити лінгвокультурною компетентністю.  

Л. Городецька (2007) вважає, що співвідношення культурної та 

лінгвокультурної компетентностей відповідає співвідношенню культури та 

лінгвокультури, тобто визначається в форматі відмінностей частини і цілого: 

лінгвокультурна компетентність – це та частина культурної компетентності, 

яка забезпечує прийняту в даній культурі комунікативну поведінку. Таким 

чином, дослідниця аргументує, що лінгвокультурна компетентність, яку 

вивчає лінгвокультурологія, є феномен культури, а не феномен мови, отже, і 

лінгвокультурологія є розділом культурології, а не розділом лінгвістики 

(Городецька, 2007, с.105). 

Незважаючи на авторитет і вагомі аргументи вченої, все ж не можемо 

погодитись з думкою, що те, що стосується культури можна проектувати на 

компетентність. На наш погляд, ці категорії мають зовсім різні виміри: 

культура є складним феноменом, що визначає систему ціннісних орієнтацій 

як суспільства в цілому, так і окремої особистості – носія певної культури 

тоді як компетентність є уособленням особистісних якостей людини, 

особистісно й інтелектуально обумовленим виявом соціально-професійної 

життєдіяльності людини в її поведінці. 

Існує чимало вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій, в яких 

досліджуються різні лінгвокультурологічні аспекти: лінгвокультурологічна 

компетенція як володіння різними видами мовленнєвої діяльності в 

соціокультурному просторі (Л. Шкатова), процес формування 

лінгвокультурної ідентичності суб’єкта сучасної міжкультурної комунікації 

(Н. Герман), психологічні особливості вчителя, який реалізує 

лінгвокультурний підхід до навчання іноземної мови (М. Межиєва), 

лінгвокультурологічний підхід до вивчення іноземних мов (А. Іонова, 

М. Суворова), особливості формування лінгвокультурологічної компетенції в 
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процесі вивчення рідної мови (О. Макарова, К. Полупан, Л. Саяхова, 

Ф. Хубієва) лінгвокультурологічна компетентність майбутніх учителів 

іноземних мов (Л. Ушакова), лінгвокультурна компетентність студентів 

педагогічного ВНЗ (А.  Подгорбунських), проблема формування 

лінгвокультурологічної компетенції у процесі фахової підготовки іноземних 

студентів (К. Іванова, М. Кисельова, М. Мигненко, О. Ротмистрова), 

лінгвокультурологічна інтерпретація художнього тексту як компонент 

професійної підготовки (Т. Павлішак, М. Пахноцкая), розвиток 

лінгвокультурологічної компетенції викладача іноземних мов ЗВО 

(О. Фоменко), розвиток лінгвокультурологічної компетенції учнів 

(С. Дортман) та ін. Лінгвокультурологічні проблеми мовної освіти 

представлені також у численних публікаціях наукових статей (О. Борисенко, 

С. Гурбанська, О. Добринець, О. Зеленко, Л. Курач, О. Мірошникова, 

Є. Михайлова, С. Певна, Т. Симоненко, А. Соломаха, А. Хомаєва, 

А. Шелякіна, П. Якименко та ін.). Питання ж формування ЛКК як складової 

фахової підготовки у немовному ЗВО, і зокрема ЛКК майбутніх менеджерів, 

залишилось поза увагою  вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Як зазначалося у попередньому підрозділі, компетентність є 

особистісною властивістю і заснована на  сукупності знань, умінь, мотивацій, 

досвіду успішного здійснення діяльності, необхідних для ефективної 

професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію.  

Зміст ЛКК більшість науковців інтерпретують як здатність і готовність 

до адекватного взаєморозуміння з представниками іншої лінгвокультурної 

спільноти на основі оволодіння знаннями про світ, що містяться у одиницях 

мови і складають когнітивний фундамент комунікації (Подгорбунських, 

2012, с.46). 
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Розглянемо деякі важливі і релевантні для нашого дослідження 

дефініції феномену ЛКК, які існують у сучасній науково-педагогічній 

літературі.  

Вперше це поняття було запропоновано Л. Городецькою (2007), яка 

вважала, що ЛКК – це відображення лінгвокультури в свідомості 

особистості, а саме, уявлення про загальні норми, правила і традиції 

вербального і невербального спілкування в рамках даної соціально-етнічної 

спільності. Лінгвокультурна компетентність формується в процесі 

привласнення індивідом частини всього масиву лінгвокультурної інформації 

(текстів в найширшому сенсі), породжених даною лінгвокультурою. Вчена 

пов’язує лінгвокультурну компетентність з національною лінгвокультурою, 

але зазначає, що вона може бути властива членам різних субкультур 

(соціальних, професійних, вікових та ін.) всередині національної культури 

(Городецкая, 2007, с.81). 

Білоруська дослідниця Н. Андрейчик (2012) поєднує лінгвокультурну 

компетентність з мовною культурою. Мовна культура виражає вміння 

особистості найбільш ефективним чином використовувати функції мови, 

припускає володіння літературними нормами мови, вміння відбирати 

необхідні мовні засоби для досягнення результативного спілкування, 

володіння усними та письмовими жанрами текстів різних стилів, наявність 

навичок публічного виступу та мовленнєвого спілкування в процесі 

професійної діяльності. Маючи в своєму арсеналі мовні одиниці і мовні 

засоби, володіючи вмінням їх використовувати, індивід стає більш 

компетентним у виборі і використанні мовних засобів та в удосконаленні 

своєї мовної культури, а значить і загальної культури в цілому, зазначає 

науковець (Андрейчик, 2012). 

Далі автор доходить висновку, що мовна культура пов’язана з 

лінгвокультурною компетентністю, більш того, вони є взаємопов’язаними і 

взаємообумовленими: без усвідомлення і засвоєння мовної культури не може 
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бути сформована лінгвокультурна компетентність, а без формування 

лінгвокультурної компетентності неможливо оволодіти мовною культурою 

Лінгвокультурна компетентність особистості повинна співпадати за своїми 

основними параметрами (цінності, уявлення, принципи) з національною 

культурою, якщо цього не відбувається, виникає конфлікт особистості з 

зовнішнім середовищем  (Андрейчик, 2012).   

Ж. Глотова (2006) розуміє лінгвокультурну компетентність як 

комплексну здатність розбиратися в різних явищах культури і мови, 

взаємопов'язаних між собою і відображених у свідомості певної спільноти 

людей (етичної, соціальної, гендерної, професійної, вікової та ін.) або в 

свідомості окремої особистості як цілісне ментальне утворення (Глотова, 

2006, с.232). Отже, можна погодитись з дослідницею в тому, що ця здатність 

може бути притаманна серед інших також представникам певних 

професійних спільнот. 

За трактовкою А. Подгорбунських (2012), ЛКК є інтегративною якістю 

особистості, що включає знання і вміння, пов’язані з відбором, засвоєнням, 

переробкою, трансформацією і використанням в практичній діяльності 

інформації про лінгвокультуру, досвід міжкультурної комунікації та 

особистісні якості, необхідні для її успішного здійснення в умовах іншої 

лінгвокультури (Подгорбунских, 2012, с.47). У цьому визначенні для нас 

важливими є комунікативні властивості і особистісні якості для здійснення 

міжкультурного спілкування в процесі стикання з іншою лінгвокультурою. 

На комплексному комунікативно-когнітивному сенсі 

лінгвокультурологічної компетенції наполягає Л. Шкатова (2007). Ця 

компетенція передбачає володіння різними видами мовленнєвої діяльності в 

соціокультурному просторі, вміннями сприймати чужу мову і чужу культуру, 

створювати власні висловлювання з урахуванням умов і завдань 

толерантного спілкування (Шкатова, 2007). У даному визначенні ми згодні з 
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наявністю особистісного компонента, проявом якого є толерантність по 

відношенню до іншої культури. 

Л. Ушакова розглядає лінгвокультурологічну компетентність у 

площині професійної діяльності викладача іноземних мов і розуміє її як 

систему лінгвокультурологічних знань, умінь, досвіду, ціннісного ставлення, 

яка характеризує особистість фахівця, відображену в теоретико-практичній 

підготовленості до виконання професійних завдань (Ушакова, 2014). Не 

можемо погодитись з авторкою, тому що компетентність значно більша за 

підготовленість до діяльності, вона є характеристикою усіх особистісніх й 

поведінкових проявяв у практичній діяльності. 

На думку О. Мірошникової (2016), ЛКК вчителя іноземної мови 

повинна включати вміння і навички іншомовного спілкування, глибоке 

знайомство з культурним контекстом і особливостями національного 

менталітету країни мови, що вивчається, а також компетентність в області 

лінгводидактики (Мирошникова, 2016). Якщо сукупність знань, вмінь і 

навичок як внутрішні психологічні новоутворення скоріш можна 

охарактеризувати як компетенцію, а компетентністю вважати поведінковим 

проявом особистості, то таке пояснення нам здається таким, що відноситься 

до лінгвокультурної компетенції. 

Для порівняння наведемо визначення лінгвокультурної компетенції 

Ф. Бацевичем: «Лінгвокультурна компетенція – одне з найважливіших 

понять міжкультурної комунікації; знання базових елементів культури 

(національних звичаїв, традицій, реалій тощо) країни, мовою котрої 

здійснюється комунікація; здатність мовця виявляти у мові країнознавчу 

інформацію і користуватись нею з метою досягнення запланованої 

комунікативної мети; уміння здійснювати міжкультурну комунікацію, яке 

передбачає знання лексичних одиниць з національно-культурним 

(етнокультурним) компонентом семантики і навички адекватного їх 

уживання в ситуаціях міжкультурного спілкування, а також уміння 
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використовувати фонові знання для досягнення взаєморозуміння в ситуаціях 

опосередкованого і безпосереднього міжкультурного спілкування» (Бацевич, 

2007).  

Складовою міжкультурної комунікації вважає лінгвокультурну 

компетенцію фахівця і А. Шелякіна (2017) і для її успішної реалізації 

наголошує на необхідності соціокультурних знань, володінні іноземною 

мовою (мовною компетенцією), комунікативними навичками і 

психологічними вміннями (Шелякіна, 2017). 

Дослідник Л. Чернов (2011) до ключових компетентностей  сучасної 

міжкультурної освіті відносить лінгвосоціокультурну компетентність і 

трактує її як здатність до розуміння культури іншого народу, позитивного 

ставлення до неї, осмислення її реалій, моралі, цінностей та інших складових 

компонентів крізь призму власної культури, а також уміння ефективно 

функціонувати в умовах іншого лінгвокультурного середовища, в тому числі 

на іноземній мові (Чернов, 2011). Тут можна погодитись з наявністю 

особистісного ставлення до іншої культури як важливий компонент цього 

виду компетентності. 

О. Бурукіна (2014) говорить про спеціальну ЛКК, яка є невід’ємною 

складової професійної компетентності фахівця і трактує її як 

високорозвинену здатність індивіда орієнтуватися в ціннісно-смисловому 

просторі мови і культури, частиною якої він є, в тому числі бути носієм 

етномовної картини світу, мовної свідомості, а також інтегральним суб'єктом 

культурно-пізнавального простору мови і активним учасником всіх видів 

комунікації (Бурукина, 2014). Це визначення нам вдається найбільш 

змістовним і повним, воно вміщує такі характристики ЛКК, які можно 

віднести й до ЛКК майбутнього менеджера. 

Порівнюючи і узагальнюючи вищенаведені визначення, спробуємо 

виділити основні дослідницькі положення авторів.  
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Лінгвокультурна (лінгвокультурологічна, лінгвосоціокультурна) 

компетентність заснована на взаємодії мови і культури, є комплексним 

проявом особистості, ментальним утворенням, високорозвиненою здатністю 

індивіда, його інтегративною якістю, яка вміщує знання літературних норм 

рідної і іноземної мови, особливостей національного менталітету і 

лінгвокультурного контексту, лінгвокультурної інформації,, вміннями 

орієнтуватись в культурному просторі своєї і іншої культури; володіє 

різними видами мовленнєвої діяльності, комунікативними навичками, 

навичками вербального і невербального спілкування  на основі особистого 

досвіду спілкування, а також особистісними психологічними якостями для 

здійснення міжкультурної комунікації, які реалізує в практичній 

(професійній) діяльності. 

У результаті проведеного багатомірного науково-педагогічного пошуку 

ми врахували наукові доробки вітчизняних і закордонних дослідників і 

вважаємо за необхідне дати власне визначення ЛКК майбутніх менеджерів.  

Під лінгвокультурною компетентністю майбутніх менеджерів 

економічної сфери ми розуміємо складну інтегративну високорозвинуту 

якість особистості, яка віддзеркалює: найвищий ступінь самоцінності її знань 

в економічній, професійно-комунікативній, мовно-культурній сфері; умінь 

орієнтуватися у ціннісно-смисловому просторі рідної і іноземних мов 

насамперед у професійних цілях і ефективно взаємодіяти з представниками 

іншого лінгвокультурного соціуму; особистісний досвід у розв’язанні 

професійних завдань з урахуванням особливостей етномовної картини світу в 

професійному аспекті.  

Як будьякий інший процес, формування ЛКК майбутніх менеджерів 

має ціловий, змістовий і технолого-методичний компоненти, які відбивають 

цінності феномену лінгвокультурності. Отже, формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів ми розуміємо як цілеспрямований 

спеціально організований процес, який має на меті розвиток інтегративної 
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якості майбутнього фахівця – лінгвокультурної компетентності – на основі 

оволодіння знаннями про іншу мову і культуру і соціонормативним 

комунікативним досвідом з метою їх реалізації в сфері майбутньої 

професійної діяльності при використанні в навчальному процесі певного 

педагогічного супроводу з ретельно розробленим методичним і тематичним 

наповненням. 

Лінгвокультурологічні дослідження, описуючи факти культури через 

мову, ставлять питання, як реалізувати співвивчення мови і культури на  

практиці. Деякі відповіді можна знайти в методичних і лінгводидактичних 

дослідженнях. Вище ми вже зазначали, що кожна культура формує свою 

мовну особистість. У лінгводидактиці мовна особистість – це особистість у 

парадигмі реального спілкування, в діяльності. Як зауважує Ю. Прохоров 

(1999), знання параметрів і принципів реалізації спілкування закладено на 

когнітивному та прагматичному рівнях мовної особистості, а вибір 

конкретних з них для даного мовного спілкування визначається самим 

змістом спілкування (Прохоров, 1999). 

Якщо спроектувати основні ознаки мовної особистості (сукупність 

здібностей до спілкування, адекватна взаємодія з представниками інших 

культур) на професію менеджера, то можна визнати, що менеджер, 

безумовно, є мовною особистістю, яка працює в сфері ділового спілкування. 

У цьому сенсі він повинен володіти:  

- комунікативно-прагматичної нормою, тобто правилами відбору мовних 

засобів і побудови висловлювань у різних ситуаціях ділового 

спілкування з різними комунікативними цілями;  

- вміннями здійснювати мовні вчинки, усвідомлюючи систему мотивів і 

цінностей у мовній моделі світу;  

- національно-специфічною сукупністю понять, ідей, концептів, які 

створюють картину світу особистості в даному лінгвокультурному 

середовищі і реалізуються в мовному спілкуванні;  
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- знаннями рідної і іноземної мови, рідної і іншомовної культури; 

- розумінням особливостей невербальних елементів, які супроводжують 

(вербальне) мовне спілкування; 

- вмінням брати участь в міжособистісному/міжкультурному 

спілкуванні.  

Всі перераховані знання та вміння менеджера можуть бути сформовані 

екстенсивно, тобто в тривалому природному процесі формування 

особистості/ мовної особистості, або інтенсивно – в процесі 

цілеспрямованого навчального процесу, як наприклад, в процесі навчального 

спілкування на рідній і іноземній мові, а також в процесі навчання 

міжкультурній/кроскультурній комунікації (Томарева, 2006, с.61). Особливо, 

якщо частину фахової підготовки становить процес навчання спілкуванню, 

якє в силу своєї універсальності і комунікативної затребуваності інтегрує 

більшу частину досліджуваних студентами предметів. Зміст таких 

інтегрованих курсів, що реалізують міждисциплінарні зв'язки, може бути 

закладено в навчальні програми майбутніх менеджерів. 

Лінгвокультурологія не є дисципліною, яка вивчається у немовному  

закладі вищої освіти, але професійна підготовка майбутніх менеджерів 

повинна складатися з дисиплін, які враховують лінгвокультурологічні 

аспекти. Тому ми маємо підставу говорити про лінгвокультурну підготовку 

студентів цього фахового напряму.  

До комплексної лінгвокультурної підготовки майбутніх фахівців з 

управління в процесі фахової підготовки на сучасному етапі ми відносимо: 

орієнтацію мовної підготовки студентів на знання літературних норм рідної 

мови і функціональне володіння відповідною іноземною мовою; формування 

знань про форми поведінки, історії, психології, культури партнерів по 

спілкуванню – представників іншої лінгвокультури; формування позитивного 

ставлення до представників інших культур; формування у студентів знань 
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механізму процесу спілкування, в тому числі комунікації у міжкультурній 

сфері і практичного володіння навичками професійної комунікації,. 

Для подальшого розкриття змісту ЛКК майбутнього менеджера 

необхідно визначити її структуру. У педагогіці під структурою розуміють 

сукупність компонентів, взаємопов’язаних між собою таким чином, що вони 

дають уявлення про цілісність явища.  

Лінгвокультурна компетентність неоднорідна за своїм складом. Серед 

найбільш релевантних для нашого дослідження концепцій щодо визначення 

структурних компонентів ЛКК, можемо виділити наступні: 

1. Структура ЛКК включає інтракультурну компетентність (знання 

норм, правил і традицій власної лінгвокультурної спільноти) і міжкультурну 

(або інтеркультурну) компетентність (знання загальних лінгвокультурних 

норм, правил і традицій іншої лінгвокультурної спільноти). 

2. ЛКК включає ті ж самі компоненти, що засвоюються в аспекті їх 

комунікативної реалізації: 

- інституційну компетентність (знання про політичні і 

правові інститути суспільства); 

- конвенціональну компетентність (знання звичаїв, норм, 

правил етикету); 

- семіотичну компетентність (знання різного роду символів, 

властивих даній культурі, в тому числі символів соціальної 

престижності);  

- лінгвістичну компетентність (володіння мовою в декількох 

її соціальних варіантах: усному та письмовому, офіційному і 

розмовному) (Флієр, 2000). 

Такі складові лінгвокультурної компетентності у ситуації взаємодії 

культур формують і міжкультурну компетентність, тільки вони 

розширюються за рахунок розсування рамок однієї культури і включення 

механізмів аналізу та порівняння різноманітних форм прояву двох або більше 
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культур. Інституційна компетентність необхідна всім, хто веде міжнародну 

діяльність в політиці, бізнесі, мистецтві чи освіті. Конвенціональна 

компетентність необхідна перекладачам, комерсантам, учасникам 

студентських обмінів і туристам, які вступають у взаємодію з 

представниками інших культур. Семіотична компетентність необхідна щоб 

уникнути непорозумінь і кроскультурних помилок у дипломатії, науці, 

журналістиці і т.п. Володіння лінгвістичною компетентністю є основою всіх 

інших форм міжкультурної компетентності, без якої складно опанувати всіма 

іншими і застосовувати їх на практиці (Городецкая, 2007, с.86). 

Результати системного аналізу науково-педагогічної літератури 

свідчать про існування різних підходів щодо розуміння структури 

професійної компетентності фахівця з управління і економіки.  

Потрібно сказати, що як вітчизняні, так і зарубіжні науковці виділяють 

різні складові залежно від того, що вони розуміють під компетентністю та від 

того, структуру компетентності фахівця якої професійної сфери вони 

досліджують. Тому вважаємо за доцільне розглянути структурні компоненти 

як фахових компетентностей менеджерів, так і тих, що входять до 

термінологічного кола комунікативної компетентності, щоб виокремити 

сутнісні ознаки, принципи структурування і їх аргументовану 

характеристику. 

Однією з провідних у цьому контексті можна назвати концепцію 

Н. Кузьміної (1990), яка визначила компетентність через систему здібностей, 

необхідних фахівцю. На її думку, професійна компетентність, включає п'ять 

видів компетентності: спеціальна і професійна компетентність в галузі 

дисципліни, що викладається; методична компетентність (щодо способів 

формування знань, умінь учнів); соціально-психологічна компетентність 

(стосовно процесу спілкування); диференційно-психологічна (відноситься до 

мотивів, здібностей, напрямів учнів); аутопсихологічна компетентність 

(стосується переваг та недоліків власної діяльності та особистості. В змісті 
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кожного з видів педагогічної компетентності Н. Кузьміна віддає перевагу 

необхідним в педагогічній діяльності знанням та вмінням (Кузьмина, 1990). 

Багато з обраних авторами компонентів співзвучні аспектам  

компетентності, виокремлених І. Зимньою: мотиваційний аспект як 

готовність до виявлення компетентності; когнітивний як володіння знанням 

змісту компетентності; поведінковий як досвід виявлення компетентності в 

різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях; ціннісно-смисловий 

як ставлення до змісту компетентності та об’єкту її застосування; емоційно-

вольова регуляція процесу і результату прояву компетентності (Зимняя, 

2006). 

Так О. Бондарева (2003) досліджує комунікативно-функціональну 

компетентність, як інтегративну якість особистості фахівця-економіста, і 

виділяє наступні компоненти: мотиваційно-вольовий, функціональний, 

комунікативний і рефлексивний (Бондарева, 2003).  

Мотиваційно-вольовий компонент включає мотиви, цілі, потреби, 

ціннісні орієнтири/установки актуалізації в професійній компетентності і 

стимулює творчий прояв особистості в професійній компетентності; він 

містить у собі здатність до екстравертності, що дозволяє підсилювати вплив 

на інших людей, і домінування (мається на увазі прояв наполегливості, 

активність і витримка, завзятість при виконанні складних завдань, 

цілеспрямованість), тобто характеризує вольову сторону поведінки. 

Функціональному компонентові, зазначає дослідниця, надаються такі 

значення, як поінформованість, знання, досвід тощо. Він є системою набутих 

у ЗВО знань з урахуванням їх глибини, обсягу, стилю мислення, норми 

етики, соціальних функцій економіста. Даний компонент функціонує у 

вигляді способів діяльності, необхідних економісту для проектування власної 

технології управління й організації в економічній діяльності, конструювання 

логіки  економічного процесу, прийомів самостійного і мобільного рішення 
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економічних задач, генерування ідей, нестандартного мислення, що в цілому 

сприяє підвищенню  його самоосвіченості і професіоналізму.  

До комунікативного компонента, як вважає дослідниця, належвть 

уміння точно і зрозуміло висловлюти думки, формулювати чіткі аргументи, 

наводити докази й переконувати, аналізувати й робити висновки, передавати 

раціональну й емоційну вислови, встановлювати міжособистісні відносини, 

налагоджувати контакт з колегами, будувати найбільш прийнятний стиль 

спілкування в різних ділових ситуаціях, ініціювати і підтримувати діалог. 

Цей компонент включає наступні вміння: проведення ділових зустрічей і 

бесід; проведення ділових нарад; обговорення проекту, плану, програми 

тощо, ведення ділового листування;  спілкуватися по телефону; уміння 

слухати.  

До рефлексивного компоненту дослідниця відносить: уміння свідомо 

оінювати результати своїх дій, особистісних досягнень і власний розвиток; 

сформовані особистісні якості – активність, креативність, впевненість у собі, 

готовність до співробітництва і співтворчості, схильність до рефлексії, 

здатність прогнозувати свою діяльність, ініціативність, критичне й 

інноваційне мислення, творча уява, а також професійно важливі знання, 

уміння і навички (Бондарева, 2003). 

На думку Н. Колісник (2016), професійна  компетентність  менеджера 

агропромислового комплексу містить  наступні компоненти:  мотиваційно-

ціннісний (сукупність якостей, здібностей і потреб у вдосконаленні пам’яті, 

мислення, творчих проявів; володіння науковими методами і формами 

пізнання; вміння усвідомлювати власні потреби й інтереси до здійснення 

діяльності в професійній сфері), когнітивно-процесуального (знання, уміння 

та здатності менеджера до здійснення діяльності в управлінській сфері, 

готовність і здатність самостійно й об’єктивно вирішувати професійні 

завдання, проблеми, досягати результатів), та особистісно-рефлексивного 

(готовність і здатність розуміти й оцінювати інформацію про ділові 
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відносини і зв’язки, розвивати власні стратегії і техніки навчання, 

створювати ситуації спілкування, формулювати, аналізувати й презентувати). 

(Колісник, 2016, с.27 – 28). 

Вивчення наукових джерел дозволило дійти висновку, що не існує 

єдиного підходу щодо структури комунікативної компетентності. 

Традиційним вважається поділення комунікативної компетентності на окремі 

блоки: мотиваційий, ціннісний, цільовий, гностичний, когнітивний, 

конативний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольний (регулюючий, 

оцінний), рефлексивний, емоційний, особистісний, інтерактивний, 

перцептивний, поведінковий. Такі компоненти виокремлюють  В. Асадчих, 

М. Бернавська, Т. Гринченко, Н. Завіниченко, О. Кудашкіна, С. Петрушин, 

В. Черевко та ін. 

У структурі комунікативної компетентності менеджера українська 

дослідниця В. Черевко (2001) виділяє такі основні блоки (компоненти): 

когнітивний (знання особливостей психології спілкування; адекватне 

сприйняття себе й партнера по спілкуванню, орієнтація у ситуації ділового 

спілкування, усвідомлення конкретних професійно-комунікативних цілей), 

емоційно-оцінний (мотиви вибору зумовлені інтересом до обраної професії, 

самосприйняття й оцінка інших, свідоме комунікативне самовдосконалення) 

та поведінковий (володіння комунікативними прийомами, перцептивні 

вміння і здатність до конструктивного розв’язування конфліктів, діалогічний 

стиль спілкування у професійній взаємодії, ситуативна адаптивність у 

професійно-значущих ситуаціях) (Черевко, 2001, с.11). 

А. Петрова (2009) вважає формування іншомовної компетентності  

важливою умовою підготовки менеджерів ЗЕД та виділяє у її структурі такі 

складники: мотиваційно-ціннісний (свідомий індивідуальний професійний 

вибір, визначення ціннісних орієнтацій і установок, поєднання особистісного 

та професійного інтересу, потреба у самореалізації та самовдосконаленні); 

цільовий (прогнозування і визначення стратегічних цілей і завдань,  
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обґрунтування і формулювання навчально-професійних дій, усвідомлення 

іншомовної компетентності як професійної якості); змістовий (сукупність і 

повнота знань, умінь і навичок ефективного іншомовного спілкування, 

здатність адаптувати навчальну інформацію до умов професійних ситуацій, 

готовність планувати особистісний та професійний розвиток); процесуальний 

(уміння оперувати набутими знаннями у життєвих і професійних ситуаціях, 

використовувати джерела інформації для власного розвитку, функціональне 

використання іноземних мов із професійною метою, встановлення 

оптимальних виробничих взаємин); результативно-оцінний (діагностування 

рівня сформованості іншомовної компетентності; контроль та оцінка власної 

діяльності; моніторинг професійних рішень, стратегій, тактик; здатність до 

самостійного управління, корекції рівня знань, умінь, навичок, емоційно-

психологічного стану) (Петрова, 2009). 

Структуру міжкультурної компетентності фахівців з міжнародних 

відносин у дослідженні О. Сніговської (2014) представлено як поєднання 

гносеологічного, праксеологічного і аксіологічного компонентів. 

Гносеологічний компонент  містить систему професійно-орієнтованих знань 

рідної та іноземної мов, лінгвокультурологічних знань і знань основ 

іміджелогії. Праксеологічний компонент передбачає наявність професійно-

орієнтованих умінь (володіння міжособистісними комунікативними 

стратегіями та моделями поведінки у професійному контексті), перцептивно-

інтерактивних умінь і вмінь самопрезентації. Аксіологічний компонент 

зумовлений удосконаленням особистісних якостей (етнічної толерантності, 

етноемпатії, емоційного інтелекту), що пов’язані з особливостями діяльності 

міжнародників в умовах мультикультурного суспільства (Сніговська, 2014). 

Розглянуті вище складники компетентностей менеджера є тільки 

частиною системного аналізу, проведеного нами для комплексної рефлексії 

щодо компонентного складу ЛКК майбутніх менеджерів, але вони 
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окреслюють основні напрями у структуруванні такого складного 

педагогічного феномену, як компетентність.  

Отже, розуміючи структуру лінгвокультурної компетентності  

майбутніх менеджерів особливим чином організованою сукупністю 

компонентів і зв’язків між ними, ми вважаємо, що до складу ЛКК майбутніх 

менеджерів належать наступні структурні компоненти: 

  -   ціннісно-мотиваційний, пов’язаний з мотивацією до формування ЛКК 

– прагненням володіти іноземною мовою і знаннями про культуру носіїв цієї 

мови; з усвідомленням потреби в іншомовному спілкуванні; забезпечується 

системою ціннісних орієнтацій менеджера та соціальних установок на 

вдосконалення комунікативної компетенції і наявністю мотивів до 

професійної діяльності;  

  -    інформаційно-когнітивний, який передбачає знання рідної і іноземної 

мови, мовну грамотність (лінгвістична компетенція), синтез і повноту знань 

про рідну культуру та культуру інших країн і народів, історію, традиції 

(лінгвокраїнознавча компетенція); розуміння механізму міжкультурної 

взаємодії, людських взаємин, моральних норм та заборони (соціокультурна 

компетенція);  

   -  особистісний, під яким розуміються особистісні характеристики 

менеджера як суб’єкта ефективного міжкультурного спілкування 

(комунікабельність, емпатія, толерантність, чуйність, відчуття 

справедливості, тактовність), наявності в нього рефлексії щодо результату 

діяльності, прагнення до засвоєння моральних цінностей, естетичної та 

ділової культури (стратегічна компетенція); 

  -     перцептивно-інтерактивний, що розкриває наявність системи знань 

і умінь, необхідних для здійснення професійної діяльності (професійна 

компетенція); здатність будувати конструктивні відносини з партнерами на 

основі спільних інтересів; знання норм ділового спілкування і особливостей 

ведення професійного діалогу (тематична компетенція); володіння способами 
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рішення професійних завдань на основі застосування засобів міжкультурного 

спілкування (соціолінгвістична компетенція), здатність використовувати 

певні техніки й стратегії складання й інтерпретації тексту (дискурсивна 

компетенція); 

  - комунікативно-поведінковий, який базується на вмінні 

використовувати традиційні вербальні та невербальні засоби спілкування 

(прагматчна компетенція), форми соціальної поведінки при вираженні 

ціннісного відношення до іншої культури, поведінкову гнучкість 

(комунікативна компетенція). 

Ці складники є функціонально взаємопов’язаними, безперервно 

реалізуються та оновлюються і визначають здатність фахівця ефективно 

розв’язувати професійні завдання, використовуючи весь спектр 

комунікативних умінь і навичок.  

Таким чином, сутність, зміст та структура ЛКК відображають 

складність цієї цілісної професійно-особистісної характеристики майбутніх 

менеджерів, яка обумовлена такими соціально-філософськими та психолого-

педагогічними категоріями, як «культура», «мова», «лінгвокультура», «мовна 

культура», «мовна особистість», «компетентність», тощо.  

Характеристика виокремлених структурних компонентів педагогічного 

феномена ЛКК майбутніх менеджерів слугуватиме підґрунтям для 

визначення її критеріїв, показників, окреслення рівнів сформованості 

досліджуваного педагогічного явища. 

Таким чином, можна говорити про комплексний зміст лінгвокультурної 

компетентності студента – майбутнього менеджера, яка являє собою 

сукупність знань, умінь і навичок і має багаторівневий характер. У зв’язку з 

цим процес формування лінгвокультурної компетентності є досить складним. 

Пропоновані завдання можуть бути досягнуті при використанні в 

навчальному процесі певного педагогічного супроводу з ретельно 

розробленим методичним і тематичним наповненням, що в своїй сукупності і 
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представляє концепцію формування лінгвокультурної компетентності 

майбутнього менеджера зокрема, а в цілому – концепцію сучасної 

полікультурної освіти.  

 

1.3. Формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів як предмет наукового дискурсу 

 

На тлі стрімкого зростання міжнародних контактів між представниками 

різних національно-етнічних культур відбувається також трансформація 

зв’язків між мікро- або субкультурами, на перший план виступають 

взаємовідносини і взаємовплив різних лінгвокультур у результаті процесу 

комунікації. Поступово виявляється, що як культурні схожості, так і 

розбіжності відіграють важливу роль у ділових відносинах і можуть значно 

вплинути на успішність співробітництва. Великою мірою це стосується 

менеджерів, підприємницька діяльність яких відбувається в умовах 

суспільно-економічних змін та тенденцій доби інформатизації й глобалізації. 

Успішна професійна діяльність менеджера можлива за умови володіння 

професійною компетентністю, морально-етичними переконаннями, 

загальною культурою, інноваційним характером мислення і здатністю 

вирішувати складні виробничі ситуації, творчо адаптуватися до 

різноманітних ситуацій професійної комунікації, що передбачає володіння 

навичками та вміннями спілкування грамотною, фаховою, логічно 

вибудованою мовою, знаннями іноземних мов і навички їх активного 

користування, прийомів мовного впливу і переконання.  

Менеджер (від англ. manage – керувати, справлятись) – фахівець, який 

здійснює управлінські функції в системі ринкових відносин. Оксфордський 

словник з ділової англійської мови тлумачить «менеджера» як особу, яка 

була найнята для контролю, організації та керівництва частиною або цілим 

підприємством (Oxford, 1994). Головне завдання менеджера – бути здатним 
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приймати рішення, а головні професійні функції, за допомогою яких він 

здійснює свою діяльність, – планування, контроль, управління, організація 

бізнесу (Личко, 2009, с.15).  

У загальному розумінні менеджер – це кваліфікованій спеціаліст, який 

розуміється на механізмах самоорганізації суспільства та його осередків, що 

приводяться в дію людьми, працює за допомогою людей і здобуває результат 

в інтересах людей (Добровольска, 2013). На думку С. Франка (2011), 

консультанта у сфері міжнародного бізнесу, важливу роль в управлінні 

відіграє людський  чинник: «Сучасний керівник повинен уміти спілкуватися 

з персоналом і клієнтами, ставити задачі, що мають здійснюватися і 

створювати додаткові імпульси для їх вирішення. У психології цю якість 

називають «емоційним інтелектом» (від англійської emotional intelligence), 

маючи на увазі під ним здатність усвідомлювати та розуміти власні емоції та 

емоції оточуючих і тим самим упливати на них» (Франк, 2011). 

Професія менеджера з’явилась у нашій країні відносно нещодавно. 

Згодом склалося розуміння, що менеджер – це управлінець, який активно 

працює з людьми. А це значить, що навчання професійним навичкам 

повинно поєднуватися з вихованням людини нової формації, з новим 

світорозумінням, новим відношенням до праці, до своїх обов’язків. 

Проблеми професійної освіти і розвитку менеджера, вимог до його 

компетентностей і фахової підготовки привертають увагу багатьох науковців 

як в Україні, так і за її межами. Особливості професійної діяльності 

менеджерів висвітлено у дослідженнях В. Авдєєва, Л. Балабанової, Р. Блейка, 

И. Бризгалова, О. Булавенко, М. Вудкока, Л. Ємельянової, Р. Сакурової, 

С. Смурової, Ф. Тейлора, Д. Френсіса, Л. Якокка. Різні аспекти фахової 

підготовки стали предметом дослідження науковців А. Алексюка, 

С. Батишева, І. Беха, М. Євтуха, М. Жалдака, І. Зязюна, В. Галузінського, 

Р. Гуревича, Н. Ничкало, Н. Мойсеюк, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна. 

Теоретичні аспекти управлінської діяльності розроблені О. Вербило, 
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Й. Завадським, О. Романовським, В. Тарасовим, В. Пудичем, А. Шегдою; 

педагогічним аспектам підготовки менеджерів приділяли увагу Н. Волкова, 

В. Козаков, А. Кредісов, Є. Панченко, М. Фоміна, Г. Щокін; проблеми 

розвитку особистості майбутнього фахівця досліджені у працях М. Дьяченка, 

Л. Кандибовича, Г. Назаренкової, Л. Сергєєвої та ін.  

Однак, незважаючи на істотний теоретичний і практичний доробок 

вчених і значущість отриманих до теперішнього часу результатів, складність 

та різноманітність сучасних проблем фахової підготовки майбутніх 

менеджерів, як і раніше, потребують уваги і переосмислення, пошуку нових 

форм, методів і засобів навчання, які забезпечують формування і 

вдосконалення професійних і особистісних здібностей майбутніх 

управлінських кадрів. 

Підготовка є різновидом організованої (формальної та неформальної) 

освіти для досягнення визначених у дослідницькій, освітній або навчальній 

програмі цілей учіння, що ведуть до набуття або вдосконалення кваліфікації 

відповідно до чинної Міжнародної стандартної класифікації освіти 

(Термінологічний словник, 2014, с.134). Професійна (фахова) підготовка – це 

система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в 

особистості професійної спрямованості, знань, навичок, умінь і професійної 

готовності (Термінологічний словник, 2014, с.146). 

Професійна підготовка в навчальних закладах здійснюється в 

основному шляхом використання традиційних форм і методів навчання, що 

відображають когнітивно і діяльнісно орієнтовані парадигми у професійній 

освіті. Головним завданням підготовки в цьому випадку вважається 

засвоєння студентами системи професійних знань, умінь і навичок, 

визначених кваліфікаційними вимогами Державного освітнього стандарту. 

Однак, не можна заперечувати той факт, що модернізація економіки 

викликає нові вимоги, які висуваються до випускників закладів вищої освіти, 

серед яких все більший пріоритет отримують системно організовані 
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інтелектуальні, комунікативні, рефлексивні, самоорганізуючі і моральні 

якостей, що дозволяють ефективно організовувати діяльність в широкому 

соціальному, економічному і культурному контекстах. Тобто перед ЗВО  

виникає важливе питання цілісного розвитку особистості, вирішення якого, 

на думку Н. Добровольської, передбачає використання творчого потенціалу, 

навчання вмінню працювати в складних умовах спільної діяльності, 

формування толерантного ставлення до інших культур при виникненні 

конфліктних ситуацій та ін. (Добровольска, 2013). 

Фахова підготовка майбутніх менеджерів має базуватися на програмах, 

які орієнтуються на перспективні потреби економіки та підприємств і 

враховують особливості спільної управлінської діяльності на міжнародному 

ринку праці; забезпечувати різнобічний розвиток особистості фахівця та 

засвоєння ним знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної 

діяльності; мотивувати майбутніх менеджерів мислити самостійно й 

неупередженно, активно проявляти ініціативу у вирішенні кризових 

ситуацій.   

Вища університетська освіта менеджерів має бути спрямована на 

оволодіння фаховими знаннями з організації та адміністрування, з економіки, 

маркетингу, фінансів, а також знаннями з психології, педагогіки, соціології, 

математики і логіки, завдяки яким майбутній управлінець зможе приймати 

оптимальні рішення; формувати професійно значущі риси характеру. 

Викладачі повинні створювати належні умови для оволодіння студентами 

знаннями з інформаційних технологій, для формування вмінь і навичок 

використання Інтернету в професійній діяльності; готувати менеджера до 

обов’язкового самостійного навчання та самовдосконалення упродовж усього 

життя (Влодарска-Зола, 2003). 

Для досягнення сучасних цілей професійної підготовки менеджерів 

сьогодні головним інструментарієм, необхідним для забезпечення 

педагогічного процесу необхідної якості, є Державні освітні стандарти. До 
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комплекту складових Стандарту вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» входять «Освітньо-

професійна програма», «Освітньо-кваліфікаційна характеристика», «Засоби 

діагностики вищої освіти» та вимоги до матеріально-технічного 

забезпечення. Розроблені на їх основі нормативно-методичні документи 

вищих навчальних закладів – навчальні плани, програми навчальних 

дисциплін тощо – регламентують навчальну роботу у ЗВО.  

Галузеві стандарти вищої освіти України базуються на 

компетентнісному підході, що передбачає зміщення акценту з організації 

навчального процесу на його кінцевий результат. Таким результатом має 

стати компетентність – інтегрована характеристика особистості фахівця як 

результат підготовки у ЗВО для виконання діяльності в певних професійних 

та соціально-особистісних предметних сферах (компетенції), яка 

детермінується необхідним колом знань і рівнем досвіду у певному виді 

економічної і функціональної діяльності (Мазаракі & Ткаченко, 2013).  

Необхідність впровадження компетентнісного підходу щодо 

формування ЛКК майбутнього менеджера не викликає сумнівів. 

Комплексний розгляд основних теоретичних позицій компетентнісного 

підходу поряд з іншими методологічними підходами до формування ЛКК 

майбутніх менеджерів здійснений нами у підрозділі 1.1 цієї глави 

дослідження.  

Найважливішим завданням професійного навчання в закладі вищої 

освіти є формування необхідного і достатнього рівня професійної 

компетентності. За Б. Гершунським, категорія «професійна компетентність» 

визначається рівнем власне професійної освіти, досвідом та індивідуальними 

здібностями людини, його мотивованим прагненням до безперервної 

самоосвіти та самовдосконалення, творчим і відповідальним відношенням до 

справи» (Гершунский, 2003). Професійні компетенції – це пов’язані з фахом 

навички, відповідні прийоми й способи дій, які притаманні різним 
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предметним галузям (Байденко, 2005). Передбачається, що успішний 

фахівець має низку ключових, базових і спеціальних компетенцій.  

Розглядаючи ключові компетенції, виділені дослідниками як необхідні 

результати якісної професійної освіти, можна помітити, що попри наявність 

розбіжностей, простежується і певна спільність у розуміння їхньої структури. 

Переважна більшість дослідників поділяють думку, що основними 

характеристиками ключових компетенцій, які визначають ефективність 

реалізації спеціальних компетентностей, є їхня універсальність, 

надпредметність. Так перша група компетенцій охоплює соціальні та 

політичні аспекти буття, друга пов’язана з установленням міжособистісних 

стосунків у полікультурному суспільстві на основі визнання пріоритету 

загальнолюдських цінностей, третя група компетенцій охоплює всі види 

людського спілкування, четверта група компетенцій стосується використання 

сучасних інформаційних технологій, п’ята група компетенцій спрямовує 

особистість на самопізнання та розвиток (Ісаєнко, 2009).  

Проаналізуємо низку компетенцій, які дослідники вважають 

необхідними сучасному менеджеру. 

Виходячи із наукового обґрунтування практичних потреб сучасного 

бізнес-середовища, В. Приймак виокремлює необхідні й базові вимоги до 

сучасного менеджера та його професійних компетенцій: фахівець з 

управління має володіти необхідним професійним інструментарієм у 

конкретній предметній сфері (відповідно до кола діяльності компанії) – тобто 

базовими професійними компетенціями, та має володіти спеціальними 

професійними компетенціями у сфері інформаційних технологій та 

відповідним рівнем комунікаційних компетенцій: компетенціями у діловому 

спілкуванні та міжособистісних відносинах, лінгвістичними і соціальними 

компетенціями, компетенціями емоційного інтелекту тощо (Приймак, 2012). 

Академік І. Зимня пропонує наступний варіант ключових 

компетентностей сучасного менеджера: ефективне цілепокладання, 
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комунікативна компетентність і робота з ключовими співробітниками, 

персональний і корпоративний тайм-менеджмент, вміння відпочивати і 

здатність творити (Зимняя, 2009). 

 Розглядаючи важливість формування професійної компетентності у 

майбутніх менеджерів, складовими освіченості менеджера О. та Ю. Продіус 

визначають економічну, психологічну, соціальну та іншомовну компетенції. 

Названі складові є невід’ємними одна від одної. В окремих своїх проявах 

вони можуть наповнюватись однаковим чи близьким за суттю змістом. 

Економічна складова сприяє володінню предметом спілкування. 

Психологічна – допомагає зрозуміти партнера, сприяє взаєморозумінню 

людей. Соціальна складова допомагає людині адекватно орієнтуватися в 

людському суспільстві, виконувати свої професійні обов’язки в межах 

загальноприйнятих норм. Іншомовна – забезпечує найширше 

розповсюдження іншомовних засобів комунікації, сприяє успішному 

розв’язанню професійних завдань іноземною мовою, заохочує до 

саморозвитку та особистісної самореалізації (Продіус & Продіус, 2013).  

За класифікацією Є. Клімова, менеджер входить до складу професій 

гуманітарного напрямку і відноситься до соціономічного типу, який 

характеризується як «людина-людина». Особливість цієї професії полягає в 

наявності комунікативного ядра – необхідності особистісної фахової 

взаємодії, професійного спілкування, встановлення ділових контактів з 

іншими людьми з метою обміну духовними та матеріальними цінностями, 

пізнанні людей і управління ними. Менеджер повинен мати інтерсоціальні 

здібності, тобто такі, що забезпечують успішну інтеракцію між людьми, 

розуміння людей і ефективний вплив на них, встановлення контактів, 

організацію сумісних дій (Климов, 1996, с.280). 

Ефективність фахової діяльності менеджера, яка характеризується 

різноманітністю і частотою контактів усередині та за межами підприємства, 

швидкою зміною обставин та людей, значною мірою залежить від успішної 
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реалізації професійної комунікації. Тому вміння спілкуватися – неодмінна 

умова конкурентоздатності менеджера. Сучасний менеджер повинен 

володіти високою культурою управління, що базується на конструювання 

мови спілкування для прийняття ефективних рішень. Культура мови і 

мовлення менеджера забезпечуються основними функціями мови та 

засобами їх реалізації, коли керівник є джерелом інформації та її носієм, а 

мова є персональним ресурсом особистості керівника, який допомагає їй 

взаємодіяти в різноманітних ситуаціях спілкування (Попова, 2015a).   

За ствердженням Н. Замкової, спілкування можна розглядати як 

особливу сферу діяльності менеджера (Замкова, 2005, с.36). Дослідниця 

доводить, що саме комунікативні зв’язки складають основу професійної 

діяльності фахівця управлінської сфери. Спілкування дозволяє людині 

усвідомити себе як особистість, здатну до професійного самовизначення. 

Професійне спілкування має особливий вплив на особистість, ставить перед 

нею певні вимоги, змінює її зовнішній та внутрішній світ. Без професійного 

спілкування не може бути професійної діяльності. І, нарешті, без спілкування 

неможливо досягнути успіху в професії менеджера (Замкова, 2009, с. 49) 

Отже, однією з ключових компетентностей сучасного менеджера є 

комунікативна компетентність, яка, згідно з думкою багатьох дослідників 

(Ю. Ємельянов, Е. Зеєр, І. Зимня, Р. Мільруд, Ю. Пассов, Л. Петровська, 

Д. Хаймс та ін.), представляє собою інтеграційний особистісний ресурс, що 

забезпечує успішність комунікативної діяльності. Вивченням комунікативної 

компетентності займались філософи, лінгвісти, педагоги, психологи, 

методисти і можна з упевненістю стверджувати, що визначення цього 

феномену є і досі актуальним. 

Комунікативна компетентність особистості фахівця проявляється у 

ставленні до людей, умінні контролювати свою поведінку, вміло 

аргументувати свою позицію; вона проявляється в здатності моделювати 

особистість співрозмовника, домагатися реалізації комунікативної мети за 
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допомогою вербальних і невербальних засобів і уникати конфліктних 

ситуацій. Отже, комунікативна компетентність є для фахівців показником їх 

професійної компетентності і займає важливе місце в її структурі. 

Формування комунікативної компетентності майбутнього управлінця 

як складової вищої менеджерської освіти передбачає опанування студентами 

норм «чесного» ведення бізнесу, формування професійних і ділових якостей, 

таких як соціальна активність, відкритість, врівноваженість, самовладання, 

відповідальність, працездатність, енергійність, ініціативність, творчий підхід, 

гнучкість мислення при виборі методів роботи тощо (Гузеева, 2010). 

На відміну від комунікативної компетентності, комунікативна 

компетенція трактується як професійно важлива якість фахівця будь якої 

сфери, необхідна частина загальнокультурної компетентності особистості, 

яка передбачає вдосконалення загальної і гуманітарної культури, формування 

норм поведінки, необхідних для успішності професійної діяльності. Багато 

дослідників розглядає її як передумову ефективної комунікативної діяльності 

на основі засвоєних моделей і стратегій мовного спілкування, що 

підкріплюються мовними навичками і мовними вміннями (Л. Бахман, 

Р. Мильруд і ін.).  

У лінгводидактиці термін «комунікативна компетенція» належить 

М. Вятютнєву, який виділяв два види компетенцій – мовну і комунікативну. 

Перша розумілася ним як «придбане інтуїтивне знання невеликої кількості 

правил, що лежать в основі побудови глибоких структур мови, які 

перетворюються в процесі спілкування в різні висловлювання». Друга 

трактувалася як «вибір і реалізація програм мовної поведінки в залежності 

від здатності людини орієнтуватися в обстановці спілкування; вміння 

класифікувати ситуації в залежності від теми, завдань, комунікативних 

установок, що виникають у учнів до бесіди, а також під час бесіди в процесі 

взаємної адаптації» (Вятютнєв, 1977). 
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Таким чином, комунікативна компетенція являє собою не тільки знання 

мовної системи і володіння мовним матеріалом, але і дотримання соціальних 

норм і правил, особливостей мовної поведінки. Співвідносити мовні засоби з 

нормами мовленнєвої комунікації неможливо без знань про країну мови, що 

вивчається, про її реалії і явища. При вивченні різноманітних способів 

вираження можна дізнатися багато інформації краєзнавчого характеру, а 

також долучитись до культури країни мови, що вивчається. В цьому сенсі 

йдеться про соціокультурну комунікацію, яку А. Флієр (1999) визначає як 

«процес взаємодії між суб’єктами соціокультурної діяльності (індивідами, 

групами, організаціями і т.п.) з метою передачі або обміну інформацією за 

допомогою прийнятих в даній культурі знакових систем (мов), прийомів і 

засобів їх використання» (Флієр, 1999).  

Певні навички в побудові мовлення, вміння висловлюватись логічно, 

послідовно й аргументовано, визначати завдання й переконливо їх 

вирішувати через спілкування – це вже новий рівень комунікативної 

компетентності, що у матеріалах Ради Європи схарактеризований як 

стратегічний або дискурсивний. Робимо висновок, що формування 

комунікативної компетентності не може здійснюватися без наявності як 

лінгвістичного, так і соціокультурного компонента. Як слушно зазначає 

С. Шехавцова (2011а), соціокультурні дії лежать в основі успішності 

взаєморозуміння представників різних соціокультурних середовищ. 

Важливими є не тільки власні знання соціокультурного середовища, у якому 

відбувається спілкування, а й вивчення процесу становлення особистості 

майбутнього фахівця в соціокультурному аспекті (Шехавцова, 2011а, с.449). 

Соціокультурна комунікація забезпечує можливість формування 

культурних зв’язків всередині окремих культур і між культурами. Певною 

мірою кожна культурна взаємодія може бути розглянута як комунікативна, 

тому що містить і виражає певну інформацію. Характер міжкультурної 

взаємодії набуває особливого значення в наші дні, коли завдяки розвитку 



74 

 

 

технічних засобів в загальносвітовий комунікативний процес залучена 

переважна більшість існуючих етнокультурних утворень. Надзвичайно 

важливим стає вміння визначати культурні особливості і відмінності народів, 

щоб зрозуміти один одного, сприяти успішному спілкуванню.  

В основі міжкультурної взаємодії, як застави мирного і рівноправного 

розвитку різних культур, лежить ідея діалогу культур. Діалог як засіб 

комунікації культур передбачає процес взаємодії суб’єктів культурного 

обміну, коли вони не утискають один одного, не прагнуть домінувати, а 

дбайливо і обережно зближуються і співіснують.  

В основі діалогу культур лежить міжкультурна комунікація – процес 

взаємного зв’язку і взаємодії представників різних культур. Міжкультурна 

комунікація – це специфічна суб’єкт-суб’єктна взаємодія, у якій відбувається 

обмін інформацією, досвідом, умінням і навичкам різних типів культури 

(Нікітіна & Нєчаєва, 2015). Саме міжкультурна комунікація відіграє важливу 

роль у створенні багатополярного світу, будучи основою культурної 

інтеграції. 

Як підкреслює Л. Городецька (2007), «міжкультурна комунікація 

включає вивчення міжкультурних комунікативних компетенцій, тобто 

процедурних знань, необхідних і реалізованих у конкретних комунікативних 

сферах і ситуаціях у формі конкретних мовних висловлювань або конкретної 

комунікативної поведінки, і знаходиться в тісному зв’язку з вивченням 

іноземних мов» (Городецька, 2007, с.96). Отже, забезпечення успішної 

міжкультурної комунікації у різноманітному полікультурному просторі 

відбувається завдяки спілкуванню іноземними мовами.  

Комунікацію іноземними мовами розглядають члени Європейської 

комісії, Ради Європи та Європейського парламенту як одну з восьми 

ключових компетенцій, що формуються у процесі навчання. Згідно з 

міжнародними освітніми стандартами, описаними у Загальноєвропейських 

рекомендаціях з мовної освіти, основною ціллю навчання іноземної мови у 
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немовних ЗВО є формування та розвиток професійно орієнтованої 

міжкультурної комунікативної компетенції, яка є компонентом діяльнісної 

іншомовної компетенції та обумовлена розвитком комунікативної, 

соціокультурної, фахової, навчальної та стратегічної компетенцій (Жданова, 

2007). Специфіка професійної діяльності менеджера потребує 

функціонального володіння однією чи кількома іноземними мовами, що 

актуалізує необхідність формування у нього іншомовної міжкультурної 

компетенції. 

Сьогодні актуальність міжкультурної комунікації зростає в зв’язку з 

тим, що в багатьох міжнародних компаніях і командах працюють 

представники різних культур, релігій, світоглядів і т.д. Функціонування 

бізнесу в умовах диверсифікації ринку потребує від менеджерів здібностей 

знаходити ділових партнерів у різних країнах і підтримувати ділові стосунки 

з ними використовуючи весь свій іншомовний репертуар. Різнобічні 

міжнародні контакти керівників і фахівців з менеджменту доводять, що успіх 

в професійній міжнародній діяльності залежить від ступеня підготовки 

фахівців в області міжкультурної комунікації. Ділове спілкування, на думку 

Г. Копил (2011), належить до ділової та підприємницької культури певної 

країни і є невід’ємною частиною цього виду культури як компонента 

діяльності фахівців, що здійснюється у сфері міжнаціонального 

співробітництва (Копил, 2011).  

Процес безпосередньої професійної взаємодії ділових культур 

відбувається в умовах неспівпадаючих національних стереотипів мислення і 

поведінки. При міжкультурній діловій взаємодії менеджери стикаються як з 

універсальними, так і національно-специфічними рисами і характеристиками 

ділової культури, що утворюють специфічність та унікальність кожної 

окремої культури. Відмінності можуть простежуватися в системах ціннісних 

орієнтирів і соціокультурних установок, що регулюють ділове спілкування, в 

національних концепціях ділового етикету, в традиціях, ритуалах, символіці, 
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поведінкових моделях, у відносинах до матеріальних артефактів, 

оформляють простір міжкультурного ділового спілкування (одяг, офісні 

меблі, місце для відпочинку, оформлення робочого місця, прикраси і колір 

одягу, подарунки та ін.) (Тарнаева, 2016). Професійне ділове спілкування 

передбачає урахування як універсальних, так і культурно-специфічних 

аспектів ділової взаємодії. 

Не можна не погодитись з Г. Копил (2016) у наступному: щоб уникнути 

невдач і провалів у професійній сфері, майбутні менеджери мають оперувати 

мовою як соціокультурним знаряддям, зводячи непорозуміння та 

дистанціювання між діловими партнерами до мінімуму. Тобто, майбутні 

менеджери повинні набути такого рівня комунікативної компетентності, який 

дозволив би вільно користуватися іноземною мовою при встановленні 

контактів із закордонними фахівцями, сприяти кооперації, згоді, 

взаєморозумінню, створенню сприятливої атмосфери у бізнесі. (Копил, 

2016). 

Ми також підтримуємо точку зору Н. Замкової (2005) в тому, що 

здатність вільно орієнтуватись у засобах мовної виразності зарубіжних 

бізнес-партнерів (міжкультурна компетентність) зближує їх позиції та 

оптимізує професійну діяльність. Високий рівень володіння мовою, 

культурою мови та розуміння специфіки використання експресивних 

мовленнєвих особливостей, що обумовлені культурними відмінностями, є 

важливими складовими професійного становлення менеджерів (Замкова, 

2005). 

Ще одним аспектом міжкультурної комунікації є володіння певними 

особистісними якостями, притаманними фахівцю сфери ділового 

спілкування. При знайомстві з культурами інших народів і їх досягненнями 

виникає необхідність виробити толерантне ставлення до представників цих 

народів, що є важливим при зіставленні різних культур, і в свою чергу 

призводить до розуміння цінності своєї власної культурної спадщини. В 
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цьому сенсі нагальною потребою стає формування людини, яка не тільки 

володіє іноземними мовами, а й готова до цілісного сприйняття світу, до його 

розуміння на основі культурного плюралізму та поваги до людської 

особистості (Нікітіна & Нєчаєва, 2015). 

Західні дослідники вважають міжкультурну компетенцію (Intercultural 

сompetence) важливим компонентом структури професійної компетентності 

фахівців різних галузей і пов’язують її формування з викладанням іноземних 

мов професійного вжитку (Schachtner, 2003; Ulich 2000). У зв’язку з цим 

з’являється необхідність вирішення питання про співвідношення 

комунікативної і міжкультурної компетенцій, що складають основу сучасної 

методичної науки і практики.  

Відзначаться, що існує принципова відмінність між комунікативним і 

міжкультурним підходами у навчанні, так як вони ґрунтуються на різних 

цілях і завданнях. Комунікативний підхід орієнтований на формування 

комунікативної компетенції, яка моделюється за зразком компетенції носіїв 

мови, а міжкультурний – на формування бікультурної мовної особистості, 

здатної до міжкультурної комунікації (Редченко, 2013; Свиридон, 2014). У 

більшості випадків комунікативна і міжкультурна компетенції розглядаються 

як різні поняття. Хоча їх взаємозв’язок не викликає сумніву, питання про 

співвідношення цих двох компетенцій вирішується неоднозначно: або 

міжкультурна компетенція трактується як складова комунікативної 

компетенції, або ці дві компетенції розглядаються як ті, що частково 

перетинаються.  

Хоча багато дослідників (Н. Гальскова, Г. Єлізарова, M. Bennet, 

М. Byram, С. Kramsch) підкреслюють, що обидва види компетенцій не є 

еквівалентними, але тільки їх поєднання в повній мірі може забезпечити 

готовність і здатність студентів до успішної іншомовної міжкультурної 

взаємодії (Гальскова, 2004; Єлізарова, 2005; Bennet, 1998; Byram, 2004; 

Kramsch, 2011).  
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Отже, щоб досягти розуміння в міжкультурному спілкуванні фахівець-

менеджер повинен опанувати баченням не тільки професійної картини світу, 

але й при встановлюванні контактів враховувати національно-специфічні 

риси свого партнера, ставитись з повагою до його культурних відмінностей і 

розуміти співрозмовника як представника певної етнічної або соціальної 

спільноти. В кожному комунікативному акті існують складові ефективної 

міжкультурної комунікації, такі, як добре знання мови і культури, а також 

використання лінгвістичних і невербальних, засобів комунікації, які 

сприяють розумінню і успішній міжкультурній взаємодії. Адекватна 

комунікативна поведінка, таким чином, вимагає набуття:  

- лінгвістичної компетенції (включає сукупність знань про мовну 

систему, про правила вживання мовних одиниць, здатність користуватися 

мовою для розуміння чужих і висловлювання власних думок в усній і 

письмовій формах у різноманітних мовленнєвих ситуаціях); 

- комунікативної компетенції (передбачає знання засобів 

висловлення думок за допомогою мови, що забезпечують можливість 

організовувати і здійснювати мовну дію (реалізація комунікативного наміру) 

і вміння користуватися такими засобами у різних ситуаціях спілкування 

(Самохвал, 2009); 

- соціокультурної компетенції (окреслена знаннями національно-

культурної специфіки соціальної і мовленнєвої поведінки носіїв мови: їх 

традицій, етикету, соціальних стереотипів, історії і культури країни, 

здатністю користуватися отриманими знаннями в процесі спілкування) 

(Свиридон, 2014); 

- соціолінгвістичної компетенції (дозволяє обирати і 

використовувати засоби спілкування, що є найбільш доречними в ситуаціях 

професійної взаємодії з колегами і партнерами – представниками іншої 

культури);  
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- прагматичної компетенції (характеризується уміннями кодувати і 

декодувати повідомлення через вербальні і невербальні канали, знаннями і 

вміннями вступити в мовленнєвий контакт у конкретних ситуаціях, тобто 

знати особливості побудови діалогу, дискусії, полеміки, правил 

використання невербальних засобів спілкування (жести, міміка);  

- дискурсивної компетенції: знання особливостей, властивих 

різним типам дискурсів, а також здатність використовувати певні стратегії 

для конструювання й інтерпретації тексту. Найбільш споживаними типами 

дискурсів у сфері менеджменту є: доповідь, повідомлення, презентація, 

обговорення, опитування тощо; 

- стратегічної компетенції, яка є здатністю долати труднощі в 

процесі професійної взаємодії; передбачає наявність знань про природу явищ 

етноцентризму, стереотипів, забобонів і узагальнень, умінь подвійного 

бачення однієї й тієї ж ситуації (з власної точки зору і з точки зору 

співрозмовника), емпатійних умінь (Ваврів, 2009; Самохвал, 2009; Свиридон, 

2014). 

Виявляється, що для повноцінного міжкультурного взаєморозуміння 

одного володіння іноземною мовою недостатньо – потрібне знання всього 

комплексу форм поведінки, психології, культури та історії своїх партнерів по 

спілкуванню. Нарешті, потрібно знання механізму самого процесу 

спілкування, щоб прогнозувати і запобігати можливостей неправильного 

розуміння партнерів. Мова це ефективний, але не єдиний інструмент 

людського спілкування. Як правило, емоції, почуття, переживання 

передаються засобами невербального спілкування (інтонація, міміка, жести 

та ін.), яким також потрібно навчати майбутніх фахівців. Крім того, можна 

додати вміння компетентно і аргументовано обговорювати важливі 

проблеми, відстоювати свою точку зору, з повагою ставитися до чужої думки 

і спростовувати думку опонента. Зрозуміло, що міжкультурна комунікація 

може бути здійснена тільки на національно-культурній базі рідної мови за 
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умови усвідомлення своєї власної національної культури. Це є необхідною 

умовою для взаємопроникнення і взаємодії культур. 

Отже, фахова підготовка майбутніх менеджерів безперечно має 

охоплювати багато аспектів і включати як мовні, культурні, так і 

комунікативно-психологічні складові. Комунікативна міжкультурна 

спрямованість передбачає орієнтацію навчання на формування здатності 

виступати в ролі медіатора культур (міжкультурної особистості) у 

міжкультурному спілкуванні. Мова йде про «гібридний» вид компетентності, 

який дозволив би фахівцю виходити за межі рідної культури, не втративши 

власної культурної ідентичності. Такою компетентністю ми вважаємо 

лінгвокультурну компетентність, міждисциплінарний характер якої не 

дозволяє повністю ототожнювати її ані з комунікативною компетентністю, 

ані з міжкультурною компетентністю. 

У зв’язку з тим, що навчальні програми професійної освіти майбутніх 

менеджерів складені таким чином, що фундаментальну підготовку з 

гуманітарних дисциплін студенти отримують лише на першому курсі, а 

іноземні мови хоча і вивчаються протягом всього циклу навчання бакалаврів, 

кількість їх годин у навчальному плані скорочена, стає актуальним питання 

інтеграції дисциплін в програмі підготовки майбутніх менеджерів і розробки 

і впровадження міждисциплінарних курсів з даної тематики.  

Вважаємо, що успіх у майбутній професійній міжкультурній 

комунікативній діяльності стає можливим лише за умови переорієнтації 

професійної підготовки у сфері менеджменту на співвивчення мови і 

культури з використанням можливостей інших фахових дисциплін, тобто 

мова йде про відповідну синтезовану культурно-мовно-комунікативну 

підготовку майбутніх фахівців управлінської діяльності. 

Щодо іншомовної підготовки фахівця в процесі фахового навчання, то 

багатьма дослідниками з педагогічної теорії і практики доведено, що 

культура і мова виступають особистісними професійно-формуючими 
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факторами, саме тому сьогодні викладання іноземних мов у виші набуває 

особливої значущості і потребує перегляду традиційних форм і методів 

навчання. Проблеми викладання іноземних мов слід розглядати в комплексі, 

що включає мовні, комунікативні та соціокультурні аспекти міжкультурної 

комунікації. Якщо раніше існувала така точка зору, що, аби сприйняти 

культурні знання, студенти повинні мати високий рівень володіння мовою; 

втім, згідно з сучасними уявленнями про зміст іншомовної освіти, 

міжкультурні знання є невід’ємною та обов’язковою складовою вивчення 

мови й вважаються необхідними на всіх рівнях навчання, починаючи з 

початкового.  

Такі завдання можливо вирішити впровадженням у професійну 

підготовку комплексної лінгвокультурної підготовки майбутніх фахівців 

управлінської діяльності. Пріоритетними напрямками у лінгвокультурній 

підготовці у ЗВО є комунікативність, інтерактивність, автентичність, 

вивчення мови в культурному контексті, які формують лінгвокультурну 

компетентність. 

Лінгвокультурна підготовка, яка спрямована на формування 

лінгвокультурної компетентності фахівця, займає важливе місце в системі 

професійної підготовки майбутнього менеджера, дозволяє орієнтуватися в 

сучасному культурно-мовному просторі і здійснювати культурну референцію 

на відповідному рівні (Глотова, 2006). Будувати лінгвокультурну підготовку 

треба з урахуванням геолінгвістичної ситуації, процесів кросскультурної 

комунікації, вимог Ради Європи, згідно з якими процес вивчення як 

гуманітарних, так і фахових дисциплін повинен бути спрямований на 

формування не тільки комунікативної, лінгвістичної, а й соціокультурної, 

соціолінгвістичної, прагматичної і стратегічної компетенцій, що включають в 

себе вироблення такої стратегії спілкування, яка активно сприяє становленню 

і здійсненню контактів як у вітчизняному, так і у іншомовному та 

іншокультурному бізнес-середовищі.  
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Основними особливостями комплексної лінгвокультурної підготовки у 

закладі вищої освіти на сучасному етапі повинні стати: орієнтація мовної 

підготовки майбутніх менеджерів на функціональне володіння іноземною 

мовою; формування синтезованих уявлень про форми поведінки, історії і 

традицій, особливостей психології, культури партнерів по спілкуванню – 

представників іншої лінгвокультури; оволодіння студентами механізмами і 

стратегіями процесу спілкування, в тому числі комунікації у міжкультурній 

сфері (Подгорбунских, 2012, с.160), формування толерантності і поваги до 

представників інших народів. 

Розглянуті позиції створюють теоретичне підґрунтя для визначення 

педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів і дозволяють нам перейти до їх детального аналізу. 

 

1.4. Педагогічні умови формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів 

 

Уточнення поняття, змісту і структури ЛКК, результат аналізу 

проблеми об’єктивного зв’язку сформованості лінгвокультурної 

компетентності менеджерів з особистісною орієнтацією умов її формування в 

процесі фахової підготовки дозволило зробити висновок про те, що 

лінгвокультурна компетентність не формується стихійно і вимагає зусиль по 

її формуванню. Теоретико-методологічний пошук, здійснений нами у 

попередніх підрозділах цієї глави, дає можливість окреслити принципові 

позиції у визначенні педагогічних умов формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів, що мають концептуальне значення 

для нашого дослідження. 

Під формуванням ми розуміємо процес цілеспрямованого 

педагогічного впливу для розвитку професійно важливих якостей 

особистості. Проектування процесу формування ЛКК майбутнього 
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менеджера передбачає, що бажаний рівень сформованості ЛКК досягається 

завдяки створенню умов, які мають безпосередній позитивний вплив на цей 

процес. Тому вважаємо за необхідне обґрунтувати педагогічні умови 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів та 

згодом експериментально перевірити їх ефективність. 

Перш ніж перейти до опису означених педагогічних умов, з’ясуємо і 

уточнимо значення терміну «педагогічні умови». 

У тлумачному словнику української мови зазначається, що умова – це 

«необхідна обставина, яка робить можливим здійснення, створення, 

утворення чого-небудь або сприяє чомусь» (Новий тлумачний словник 

української мови, 1999, с.632). У Великому тлумачному словнику 

«педагогічний» – такий, що відповідає правилам, установленим поняттям, 

вимогам педагогіки (Великий тлумачний словник сучасної української мови, 

2005, с.713).  

Термін «педагогічні умови» трактується як обставини, що впливають 

на організацію навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти, із 

функціонуванням навчально-виховного середовища, у якому відбувається 

навчальна, пізнавальна, науково-дослідницька діяльність студентів, 

орієнтована на формування у них поряд з професійними знаннями, уміннями 

і навичками, розвиток їх світоглядної культури, професійної компетентності 

тощо.  

С. Гончаренко (2000) визначає «педагогічні умови» як демонстрацію 

сукупності процесів відношень, що необхідні для виникнення та існування 

певного об’єкта або обставин процесу навчання, які є результатом відбору, 

конструювання і пристосування елементів, змісту, методів, засобів навчання 

для досягнення поставлених завдань (Професійна освіта, 2000).  Є. Хриков 

наполягає на розумінні педагогічних умов як обставин, які створюються 

педагогами і обумовлюють певний напрямок розвитку педагогічного процесу 

(Хриков, 2011). Іншу думку висловлює А. Литвин: педагогічні умови є 
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сукупністю спеціально спроектованих чинників впливу на зовнішні та 

внутрішні обставини навчально-виховного процесу й враховують особистісні 

параметри всіх його учасників. Він запропонував при визначення 

педагогічних умов звертати увагу на: обставини (зміст, методи, технології 

навчання тощо) та середовище навчального процесу (освітнє, інформаційно-

освітнє); позицію педагога щодо організації та управління навчанням; 

ставлення студента до навчального процесу; спрямованість на особистість 

студента (Литвин, 2014). 

Вищеозначене дає нам підставу розуміти педагогічні умови як 

сукупність чинників, спрямованих на вдосконалення педагогічної діяльності; 

обставини, від яких залежить ефективність і продуктивність цілісного 

педагогічного процесу професійної підготовки фахівців; засоби, що 

обумовлюють процес досягнення педагогічної мети та є результатом відбору 

й моделювання змісту, форм, технологій, методів та прийомів навчання й 

виховання, що сприяють ефективному вирішенню поставлених завдань. 

Проаналізувавши існуючі та експериментально підтверджені 

педагогічні умови в процесі фахової підготовки майбутніх менеджерів, нами 

було визначено, що найчастіше їх формулюють у залежності від мети 

навчання. Мета навчання – основоположна ознака педагогічної процесу, що 

задається соціальним замовленням суспільства: «…важливою метою 

навчання у світлі державного замовлення стає інтелектуальний розвиток 

особистості, який покликаний базуватися на широких системних поглядах, в 

основі яких лежать концепції синергетики, життєтворчості, діалогу культур, 

автентичної педагогіки, педагогіки як еволюції життя та ін.» (Пальчевський, 

2007). 

В залежності від мети навчання автори формулюють як 

системоутворювальні ті чи інші умови у професійній підготовці майбутніх 

фахівців у ЗВО, серед великого різноманіття яких ми можемо виділити 

наступні:  
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- зосередження на мотиваційному компоненті у процесі 

навчання (О. Баглай, О. Краєвська, Н. Колісник, Г. Копил, 

Н. Костриця, Ю. Ніколенко, А. Петрова, Л. Сікорська,  

Г. Чередниченко та ін.); 

- орієнтація на майбутню професійну діяльність (С. Амеліна, 

Н. Замкова, Н. Колісник, В. Лівенцова, А. Петрова, Г. Походзей і 

М. Сергєєва, О. Олексенко, Л. Сікорська,  Л. Шепеленко та ін);  

- створення стимулюючого культурно-освітнього 

середовища; (Л. Максимова, Ю. Ніколенко, Г. Піскурська, І. Савчак 

та ін.); 

- використання потенціалу міждисциплінарних зв’язків 

(О. Зеліковська, І. Каменська, О. Перевозова, та ін.). 

На підставі проаналізованих визначень педагогічних умов і виходячи з 

власних міркувань, визначаємо педагогічні умови формування ЛКК 

майбутнього менеджера як сукупність необхідних зовнішніх і внутрішніх 

обставин, створених педагогами і спрямованих на підвищення ефективності 

педагогічної діяльності для глибокого та якісного оволодіння майбутніми 

менеджерами лінгвокультурною компетентністю.  

У якості мети формування ЛКК майбутнього менеджера відповідно 

виступає її продукт – компетентний менеджер, готовий до практичної 

діяльності та саморозвитку у лінгвокультурному суспільстві, що має 

сформований стиль комунікативної діяльності.  

Резюмуючи низку педагогічних умов різних аспектів професійної 

підготовки працівників з управління бізнесом, розроблених українськими 

дослідниками за останній час, і на підставі концептуальних основ власного 

дослідження на теоретико-методологічних засадах системного, діяльнісного, 

компетентнісного, культурологічного і міждисциплінарного наукових 

підходів ми визначили наступний комплекс педагогічних умов 
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лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки: 

- формування особистісної спрямованості майбутніх менеджерів  

на оволодіння лінгвокультурною компетентністю; 

- орієнтація змісту лінгвокультурної підготовки на формування у 

студентів знань про цінності майбутньої професійної діяльності, норми 

міжкультурної взаємодії як особистісних за допомогою лінгвістичних 

та екстралінгвістичних засобів; 

- створення лінгвокультурного середовища з використанням 

мультимедійних технологій;  

- забезпечення оволодіння студентами досвідом фахової комунікації 

шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній 

підготовці майбутніх менеджерів; . 

Наразі розглянемо кожну умову окремо. 

Першою умовою вважаємо формування особистісної спрямованості 

майбутніх менеджерів  на оволодіння лінгвокультурною компетентністю.  

Розуміння компетентності як комбінації особистісних якостей 

(поглядів, цінностей, способів мислення), що визначає здатність людини 

успішно соціалізуватись і провадити професійну діяльність, відображає 

об’єктивну потребу в посиленні особистісно-значущих ориєнтирів 

майбутнього фахіця. Менеджер як фахівець з управління людськими 

ресурсами не може бути підготовлений лише на основі засвоєння знань і 

умінь, він повинен володіти соціальним досвідом, опановувати зразки 

міжособистісної взаємодії, мати установку на безперервний професійний 

саморозвиток, бути здатним до адекватного самооціновання і прагнути 

самовдосконалення. 

Незважаючи на відмінність трактувань особистості у психології і 

педагогіці, практично всі дослідникі визнають спрямованість провідною 

характеристикою особистості. Як вимір особистості спрямованість ініціює 
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поведінку людини, яка виходить за межі пасивних імпульсів на зовнішні 

подразники. У цій найважливішій властивості особистості відбивається 

динаміка розвитку людини як соціальної і духовної істоти, головні тенденції 

її поведінки.  

Б. Ломов вважає особистісну спрямованість системоутворювальною 

характеристикою особистості. Ця система складається з потреб, мотивів, 

схильностей, ідеалів, інтересів, переконань, ціннісних  орієнтацій. Через 

вивчення означених психологічних властивостей і станів особистості можна 

опосередковано виявити і її спрямованість (Ломов, 2013). 

Резюмуємо: особистісна спрямованість – це сукупність стійких 

мотивів, поглядів, переконань, потреб і прагнень, що орієнтують людину на 

певну поведінку і діяльність, на досягнення складних життєвих цілей.  

Велика роль у формуванні спрямованості особистості відводиться 

мотивації, мотивам вибору професії, привабливістї її здобуття. Мотивація 

традиційно носить стимулюючий характер, є рушійною силою поведінки 

особистості, що пронизує всі її складові: спрямованість, діяльність, емоції, 

характер, здібності. Як відомо, результативність людських дій лише на 20-

30% залежить від її інтелекту, а від мотивів – на 70-80%. 

Отже, основною категорією мотиваційної сфери особистості більшість 

науковців вважає «мотив». Так Н. Бордовська (2011) визначає мотивацію як 

«сукупність стимулів або мотивів, що мають певну ієрархію і виражають 

спрямованість особистості» (Бордовская & Реан,  2011). Тобто, мотив – це те, 

що спонукає людину до дії. Він завжди є переживанням чогось особистісно 

значущого для людини. 

Як провідний фактор регуляції активності особистості, її поведінки і 

діяльності мотивація становить винятковий інтерес як психологів, так і 

педагогів. Доведено, що ефективність процесу навчання значно зростає за 

умови забезпечення високого рівня мотивації навчальної діяльності з метою 
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виявлення внутрішніх резервів особистості для її розвитку, навчання і 

діяльності.  

Взаємообумовленість мотивації і діяльності дає підстави говорити про 

пізнавальну активність особистості. Як вважає Н. Тализіна (2002), мотивом 

слугує пізнавальний інтерес, пов’язаний з даним предметом (Талызина, 

2002). Р. Гуревич (2008) визначає мотивацію через «систему 

взаємопов’язаних і підпорядкованих мотивів діяльності особистості. 

Мотивація є рухомою силою будь-якої людської, а звісно, і навчально-

пізнавальної діяльності людини» (Гуревич, 2008).  

Мотивацію як фактор пізнавальної активності особистості 

досліджували М. Алексєєва, Л. Божович, А. Вербицький, Б. Додонов, 

Є. Ільїн, С. Занюк, І. Зарубінська, І. Зязюн, Т. Левченко, А. Маркова, 

А. Маслоу та інші.  

При дослідженні мотивів навчальної діяльності автори відзначають їх 

величезну кількість. За джерелом виникнення мотиви навчання ділять на 

зовнішні і внутрішні. Зовнішні мотиви задаються іншими людьми (батьками, 

педагогами, іншими членами колективу і т.д.). Вони мають форму повчань, 

вимог, вказівок, установок, директив, правил, розпоряджень, наказів, команд. 

Все це зазвичай діє, але цей вплив часто наштовхується на внутрішній опір 

особистості. Внутрішні мотиви – це власні мотиви людини, які 

народжуються всередині неї. Необхідно, щоб сам учень захотів щось 

вивчити, виготовити, створити і зробив це. Тому чільне значення відводиться 

внутрішнім мотивам, внутрішнім спонукальним силам. 

З цього приводу цікавою на наш погляд є точка зору Є. Ільїна (2000), 

який пов’язує мотивацію зі стимулами, що можуть бути як зовнішніми так і 

внутрішніми і викликати процес мотивації. Мотивацію він також вважає 

психічними  процесами,  що перетворюють  зовнішні  впливи  у  внутрішнє 

спонукання. Не може бути зовнішніх мотивів, мотиви завжди зумовлені 

внутрішніми потребами, тобто є внутрішніми. (Ильин, 2000, с. 65). 
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Усвідомлення вагомого значення мотивації для успішного навчання 

призвело до формування принципу мотиваційного забезпечення навчального 

процесу (Ильин, 2000, с. 268). Студенти повинні бути залучені в активний 

процес пізнання суті досліджуваних явищ. Таким чином створюються умови 

для реалізації особистісних орієнтирів та активної особистісної позиції, 

студент демонструє пошукову активність, спрямовану на поповнення 

інформаційних прогалин загальноосвітнього, професійного, лінгвістичного і 

культурологічного плану. Саме тому ми можемо стверджувати, що пошук 

шляхів формування у студентів особистісної спрямованості на навчання є 

актуальною педагогічною умовою забезпечення ефективного навчального 

процесу. 

Мотивація формуються у процесі навчання, вона залежать від його 

організації, методів і прийомів навчання, засобів і змісту навчального 

матеріалу. Мотив визначає і результат (досягнення мети навчання) і процес 

навчання (діяльнісна мотивація). Діяльнісна (пізнавальна) мотивація 

реалізується через постановку якоїсь проблеми, коли студент стикається з 

необхідністю знайти спосіб вирішення змодельованої проблеми, 

стимулюючої весь свій особистісний потенціал. Принцип пріоритету 

проблемного пояснення над пояснювально-ілюстративним є надзвичайно 

важливим в рамках діяльнісного підходу, коли важливою стає активність і 

самостійність суб'єкта навчання. 

При вивченні іноземної мови мотивація стає основною складовою, бо 

мова – це засіб вираження думки, а думка, як правило, приводиться в рух 

мотивом, потребою.  

Розвиток мислення мовної особистості є невід’ємною складовою 

процесу оволодіння мовою, тому навчання мовам не має будуватися тільки 

на сприйнятті і механічному заучуванні одиниць мови (структур, 

словосполучень, мовних зразків) або правил. Максимальна активізація 

мотивації студентів при вивченні іноземної мови може бути виконана 
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шляхом створення ситуацій активного спілкування, коли кожен учасник 

спільної пізнавальної діяльності потрапляє в умови необхідності говорити 

іноземною мовою, використовуючи наявні знання, навички та вміння. 

Посилення комунікативної спрямованості навчального процесу наближує 

його до реального процесу спілкування. На це вказують Ю. Пассов, 

Г. Китайгородська, Р. Мильруд, Н. Бориско, Р. Мартинова, Л. Савенкова, 

Г. Піфо, У. Литлвуд та інші дослідники. Успіх у комунікативній діяльності є 

передумовою ефективного професійного буття фахівця з управління бізнесом 

і залежить від  культури мовлення. Ми згодні з Н. Замковою (2005), яка 

вважає, що загальний рівень сформованості культури мовлення фахівців у 

галузі менеджменту відбиває одну із суттєвих професійних якостей. 

Культура мовлення студентів пов’язана з правильністю, комунікативною 

доцільністю, точністю висловлювань, якістю і доступністю викладу, 

чистотою і виразністю мовлення, багатством і різноманіттям мовних засобів, 

доречністю висловлювань, естетизмом, стилістичною довершеністю, 

відсутністю «слів-паразитів», граматичною правильністю, великим 

словниковим запасом, зрозумілістю, технікою мовлення, загальною 

комунікабельністю, логічністю висловлювань (Замкова, 2005, с. 100). 

Ми підтримуємо позицію О. Самохвал (2009), яка вважає, що  

перенесення акценту з пасивного заучування на функціональне використання 

мови, тобто моделювання реальних, життєвих ситуацій, перенесення уваги з 

мови на ситуацію, запропоновану викладачем, робить можливим 

використання мови як засобу, а не мети, що відповідає ситуації реального 

спілкування та майбутньої професійної діяльності. В результаті 

задовольняються комунікативні потреби студента і створюється позитивна 

установка на розвиток іншомовної мовленнєвої діяльності (Самохвал, 2009, 

с.88). 

Дослідниця також наголошує на вмотивованості діалогічного мовлення 

з психологічної точки зору. В умовах навчання з різних психологічних 



91 

 

 

обставин мотив до мовлення у студентів виникає не завжди. Саме тому 

необхідно створити умови, коли у студентів з’явилося б бажання та потреба 

говорити, передавати почуття і емоції, дискутувати. Викладачеві необхідно 

створити сприятливий емоційний фон в аудиторії, доброзичливі стосунки, 

зацікавленість у роботі – все те, що стимулює живе діалогічне мовлення. 

Досвід викладання іноземної мови в немовному ЗВО доводить, що 

ефективність навчання значно підвищується, якщо спілкування моделюється 

в межах навчальної гри. Навчальна гра вважається одним з 

найперспективніших шляхів підвищення ефективності навчального процесу 

у ЗВО. На думку І. Підласого, навчальна (дидактична) гра належить до 

технологій проблемного навчання, вона є активною навчальною діяльністю з 

імітаційного моделювання систем, явищ, процесів, які вивчаються 

(Подласый, 2018). Навчальні ігри є методами, які стимулюють інтерес до 

навчання і мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. Такими іграми є  

ділові та рольові ігри, дискусії та диспути. Рольова організація навчального 

процесу дозволяє реалізувати принцип колективної взаємодії, який створює 

оптимальні умови для втілення потенційних можливостей мовленнєвих 

партнерів у процесі комунікації (Алексєєва, 2019). Комунікація у межах 

одержаної ролі з широким спектром засобів спілкування мотивує студентів 

до мовленнєвих дій при вирішенні поставленого завдання.  

Відбір матеріалу і організація рольових начальних ігор в процесі 

вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти потребує кропіткої 

підготовчої роботи викладача, вироблення теоретичних і практичних умінь і 

навичок з конструювання гри. Така робота завжди спрямована на педагогічне 

керівництво навчально-ігровою діяльністю студентів. 

Технологія навчальної гри як методу побудови навчального процесу з 

метою освоєння соціальної реальності як правило містить наступні 

компоненти: ігрові ролі і їх прийняття, побудову за визначеними правилами 

ігрової дії, моделювання ігрового процесу і супутнього йому емоційного 
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напруження. Методика проведення навчальних ігор має різнобічний 

характер, але в будь-якому разі гра складається з таких етапів: підготовка 

гри; проведенні гри; аналіз та оцінка результатів гри. Етап аналізу і 

оцінювання гри не менш важливий, ніж її проведення, він передбачає обмін 

думками, дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень, спільний 

підсумок результатів гри. Завдяки іграм розвивається увага, 

спостережливість, кмітливість. Сучасна дидактика вбачає в ігрових форм 

навчання можливості ефективної взаємодії педагога і студентів, 

продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, 

непідробної цікавості (Очеретна, 2013). 

Ділові ігри володіють особливими умовами процесу засвоєння знань – 

теоретичні знання та практичні навички засвоюються студентами в 

ненав'язливій формі природного ділового спілкування, а не через примусове 

запам'ятовування значного обсягу інформації (найбільш вагомі труднощі 

викликають термінологія, граматичні структури, фрази професійного 

спілкування,  професійні знання). 

У реальному житті ділове спілкування неодмінно включає елементи 

повсякденного спілкування, тому навчальна ділова гра є комплексним 

вирішенням наступних завдань: навчання конкретним умінням і навичкам, 

навчання міжособистісній взаємодії, пов’язаній з конкретною соціальною або 

професійною роллю, отримання в процесі гри певних знань, формування 

певних способів мислення. 

Деякі вчені розглядають лінгвокультурний (лінгвокраєзнавчий, 

інтеркультурний, соціокультурний) компонент змісту навчання як окремий 

можливий вид мотивації при вивченні мов. Такий вид мотивації називається 

лінгвопізнавальною і полягає у виключної зацікавленості тих, хто навчається,  

мовою, вивченням основних властивостей мови, оволодінням мовним 

матеріалом різними засобами (Копил, 2007).  
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С. Григорян вважав лінгвопізнавальну мотивацію різновидом 

внутрішньої мотивації, яка відбивається в позитивному ставленні до самої 

мовної матерії. Таким чином  студенти охоче проявляють зацікавленість до 

мовниго матеріалу, з інтересом працюють з різними мовними формами 

(Григорян, 1982) Вважається, що можливі два шляхи виникнення 

лінгвопізнавальної мотивації: опосередкований, тобто через комунікацію, і 

безпосередній, шляхом стимулювання пошукової діяльності студентів у 

мовному матеріалі.  

Лінгвопізнавальна мотивація надає змогу викладачеві втілювати 

невичерпні загальнокультурні можливості мови на занятті: зосереджувати 

увагу студентів на самій мові, на її здатності надавати імена предметам, 

ідеям, процесам; на ідіоматиці, на країнознавчому слові, зрозуміло, якщо ці 

явища можуть бути пояснені на матеріалі навчальної програми як рідної, так 

і іноземної мови. З цією метою слід надати роботі над мовою пошуковий 

характер, в результаті чого у студента розвивається вміння бачити за мовним 

знаком значення і зміст.  

При актуалізації кроскультурної складової лінгвопізнавальна 

діяльнісна участь студентів має носити пошуково-дослідницький характер. 

Студент повинен уявляти той результат, якого необхідно досягти. В іншому 

випадку можна не отримати повноцінної діяльності. При цьому важливо 

пам'ятати, що будь-яка мета повинна об'єктивно існувати в деякій предметній 

ситуації. Система вправ має будуватися на виконанні завдань, націлених не 

лише на пошук інформації, але і на креативне використання даної інформації 

в різних ситуаціях ділового спілкування на основі розширення когнітивних 

просторів, в яких задіяні релевантні мовні і поведінкові моделі. Таким чином 

студенти отримують необмежені можливості для самоосвіти, 

самовдосконалення, для розвитку і мовних навичок, і знань про мову і 

культуру. 
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На думку Т. Бучинської та С. Шумської, формування комунікативних 

якостей майбутнього менеджера можна розглядати в двох аспектах: по-

перше, в процесі соціалізації й виховання; по-друге, засобом спеціально-

організованого навчального тренінгу, який базується на активних, 

інноваційних методах навчання (Бучинська & Шумська, 2012). 

Метод тренінгу передбачає роботу в групах, яка дає можливість 

обговорювати проблеми, ідеї, ділитися знаннями, враженнями та досвідом. 

Під час тренінгу цінним є зворотний зв’язок, який учасники отримують один 

від одного, такий взаємообмін формує нове відношення, створює атмосферу 

довіри і комфортного мікроклімату завдяки схвальної реакції з боку інших, 

стимулює відкритість і підвищує самооцінку учасників.  

Формування навичок міжособистісного та ділового спілкування в ході 

тренінгу відбувається через програвання своєї поведінки в різних ситуаціях. 

Учасники мають змогу оцінити, яка поведінка є найбільш ефективною. 

Завдяки тренінговій роботі кожний учасник вчиться адекватному розумінню 

самого себе, корекції самооцінки. В процесі тренінгу відбувається вивчення 

індивідуалізованих прийомів міжособистісної взаємодії для підвищення її 

ефективності, створюються умови для самовдосконалення комунікативної 

компетентності менеджера (Максвел, 2007). 

Другою педагогічною умовою вважаємо орієнтацію змісту 

лінгвокультурної  підготовки на формування  у студентів знань про цінності 

майбутньої професійної діяльності, норми міжкультурної взаємодії за 

допомогою лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів як особистісних. 

Формування позитивного відношення до професії, морального 

самовизначення майбутнього менеджера як професіонала є не менш 

важливим завданням, ніж формування його професійної компетентності. 

Весь процес професійної підготовки майбутнього фахівця можна уявити як 

процес формування в нього ціннісного ставлення до майбутньої професійної 

діяльності і до себе як носія цих професійних цінностей.  
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Як одне з центральних особистісних новоутворень, цінності виражають 

свідоме ставлення людини до соціальної дійсності і в цій якості 

обумовлюють мотивацію її поведінки, істотно впливають на всі сторони 

буття людини і складають основу її світогляду.  

Поняття «цінність» розглядають різні науки: аксіологія, філософія, 

соціологія, біологія, психологія. У цінностях сконцентровані досвід і 

результати пізнання минулих поколінь, що втілюють спрямованість культури 

в майбутнє. Будучи найважливішими елементами культури, цінності надають 

їй єдність і цілісність. 

Повноцінна реалізація людини в суспільстві можлива лише за умови її 

спроможності в професії. Професійні цінності, безумовно, посідають 

провідне місце в системі цінностей особистості, вони впливають на 

становлення особистості як професіонала своєї справи. Система професійних 

цінностей особистості обумовлює відповідальне ставлення до справи, 

стимулює її на пошук, творчість, вдосконалення, компенсує певною мірою 

прогалини серед вмінь і навичок (Потуй, 2013). 

Цінності й ціннісні орієнтації особистості представлені у працях 

Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, А  Маслоу, Е. Фромма, В. Франка 

та інших представників психолого-педагогічної науки. Ціннісне 

самовизначення особистості у професійній діяльності досліджували 

Л. Божович, Е. Зеєр, І. Зимня, Й. Ісаєв, Є. Климов, Н. Крилова, А. Маркова, 

В. Мудрик, В. Сластьонін та ін.. 

Значущими цінностями професійної діяльності дослідникі вважають ті, 

що формують відношення фахівця до різних аспектів професійної діяльності; 

цінності, пов'язані з сутністю професійної діяльності, з визнанням професії 

суспільством, а також цінності професійного зростання, самоствердження, 

матеріальної винагороди за працю. 

До теперішнього часу не існує однозначно визнаної структури 

професійних цінностей, інваріантної для всіх професій. Якщо спробувати 
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узагальнити професійні цінності, які періодично визначаються різними 

дослідниками, то можна виділити зміст професійної діяльності та зумовлені 

ним можливості самореалізації працівника; суспільну значущість 

професійної праці, яка визначається її результативністю і іншими 

наслідками; оцінку трудової діяльності працівника, що залежить від ступеня 

корисності його праці для суспільства; оптимальні умови роботи: 

матеріально-технічні, тимчасові, морально-психологічні та ін.  

Професійний потенціал менеджера ґрунтується на особистісній системі 

цінностей, потребує неперервного професійного розвитку та забезпечує в 

подальшому успіх його діяльності. Менеджер через систему управлінських 

рішень транслює власну систему цінностей і відносин до себе, до оточуючих 

людей, суспільства, професії. Саме він визначає імідж організації, а значить, 

успіх підприємства безпосередньо пов’язаний з особистісним 

самовизначенням майбутнього управлінця (Царан & Савва, 2014). 

Ступінь якості професійної діяльності, утворення системи особистісних 

сенсів, які представляють собою рівень якості професійної діяльності та 

життя людини, детермінуються високим рівнем професійної культури, яка 

посідає одне з центральних місць в процесі формування особистості фахівця. 

Поняття «професійна культура» отримало широке поширення у вітчизняній 

педагогіці у 80-х роках XX століття. Цей термін підкреслює, що культура в 

даному випадку розглядається у відношенні до специфічної якості діяльності 

фахівця та розкриває предметний зміст культури, визначається специфікою 

професії, професійної діяльності та професійного співтовариства. 

Професійна культура майбутнього менеджера передбачає розвиток 

його культурного потенціалу, зокрема, серед вимог до майбутнього 

управлінця вказуються володіння культурою мислення, культурою мови, 

культурою поведінки. До основних елементів професійної культури 

менеджера науковці відносять також культуру ділового мовлення і ділового 
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спілкування, культуру зовнішнього вигляду, культуру організаційної 

поведінки, рівень досконалості менеджера (Данилова, 2006). 

Успіх у комунікативній діяльності є передумовою ефективного 

професійного буття фахівця з управління бізнесом і залежить від  культури 

мовлення. Ми згодні з Н. Замковою (2005), яка вважає, що загальний рівень 

сформованості культури мовлення фахівців у галузі менеджменту відбиває 

одну із суттєвих професійних якостей. Культура мовлення студентів 

пов’язана з правильністю, комунікативною доцільністю, точністю 

висловлювань, якістю і доступністю викладу, чистотою і виразністю 

мовлення, багатством і різноманіттям мовних засобів, доречністю 

висловлювань, естетизмом, стилістичною довершеністю, відсутністю «слів-

паразитів», граматичною правильністю, великим словниковим запасом, 

зрозумілістю, технікою мовлення, загальною комунікабельністю, логічністю 

висловлювань (Замкова, 2005, с. 100). 

Процес формування професійної культури досить складний і тривалий і 

потребує всебічного системного підходу, який можливо скорегувати 

викладачам у процесі професійної підготовки, враховуючи особливості 

майбутньої професійної діяльності менеджера, важливість формування 

професійно важливих навичок і якостей, необхідність засвоєння норм 

поведінки і етикету у професійному середовищі.  

Професійна підготовка студентів спеціальності «Менеджмент» має 

свою специфіку, яка відрізняється від інших спеціальностей: майбутні 

менеджери вступають до університету вже з добрим рівнем володіння 

іноземною мовою; навчальний план містить велику кількість аудиторних 

годин, відведених на викладання дисциплін соціально-гуманітарного блоку; 

у курсі навчання обов’язковим є вивчення другої іноземної мови; студенти 

цього напряму підготовки мають порівняно високу мотивацію опанування 

курсу. 
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Погоджуємось з Н. Замковою, що формування професійних якостей і 

навичок майбутніх управлінців у процесі мовної (у даному дослідженні – 

лінгвокультурної) підготовки значною мірою реалізується через потенціал 

навчального матеріалу як засобу впливу на процес виникнення позитивних 

стимулів до навчання. Такими імпульсами дослідниця вважає: новизну 

навчальної інформації; яскравість фактів; культурологічну спрямованість; 

оригінальність висновків, а також вдале використання методичних прийомів 

таких як: ігрове моделювання, заповнення інформаційних прогалин, 

укладання, реконструкція висловлювань або тексту тощо  (Замкова, 2005). 

Важливість роботи з іншомовними текстами не викликає сумніву. 

Текст є основною одиницею викладання та навчання іноземної мови, 

джерелом лексики, засобом формування лінгвістичної, професійної та 

соціокультурної компетенції студентів. Лексична, граматична та смислова 

насиченість тексту формує розуміння і відчуття мови, розвиває лінгвістичні 

та когнітивні навички. Визнання тексту в якості основної комунікативної 

одиниці і, як наслідок, звернення до нього з метою осягнути мову в 

комунікації розширює горизонт власне лінгвістичних досліджень до кордонів 

мовленнэво-розумової діяльності.  

На сучасному етапі вивчення іноземної мови неможливе без 

використання оригінальних матеріалів, які дають змогу дізнатися про 

культурні традиції тієї чи іншої країни, про особливості професійного 

спілкування у різних культурах. На наш погляд, особливо цінним для 

формування як іншомовної та міжкультурної, так і професійної 

компетентностей студентів галузі менеджменту є використання оригінальних 

періодичних видань із загальної і фахової тематики іноземною мовою, які 

можна знайти в Інтернет-мережі. Вважаємо автентичні матеріали 

ефективним зacoбом формування ycix видів мовленнєвої діяльності 

студентів.  
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Для формування навичок професійної комунікації важливо розуміти, 

що автентичні тексти окрім фахових містять соціальні знання про цінності і 

явища звичайного життя, про норми комунікативної поведінки, що 

накопичені людьми в теоретичній та практичній діяльності як виразники 

загальної та ділової культури всього соціуму (Копил, 2014). 

На думку Г. Копил, якщо на початковому етапі навчання студенти 

розуміють текст іноземною мовою лише після перекладу або ретельного 

аналізу і таким чином відбувається формування загальних мовно-

мовленнєвих знань та комунікативних навичок, то для просунутого рівня 

володіння мовою робота з автентичними текстами передбачає трактування 

тексту на інтерпретаційному рівні, коли студенти розпізнають краєзнавчу, 

лінгвокраєзнавчу та міжкультурну інформацію ділового змісту (Копил, 2014). 

Ми спираємось на досвід дослідниці М. Сотер (2018), яка стверджує, 

що оригінальні професійно-орієнтовані тексти мають практичну значимість, 

дозволяють підготувати майбутніх фахівців до міжкультурного професійного 

спілкування з урахуванням норм, соціальних і ситуативних рис у конкретних 

комунікативних ситуаціях. Використані при цьому мовні засоби сприяють 

стимулюванню пізнавальної активності студентів і підвищенню рівня 

професійної культури (Сотер, 2018, с.173). 

Професійна орієнтація навчання майбутніх менеджерів передбачає 

створення умов, близьких до їхньої професійної діяльності, що допомагає 

краще зрозуміти її специфіку і на цій основі формувати здатність 

здійснювати професійну та мовленнєву поведінку відповідно до ситуацій 

професійного спілкування.  

Успіх у професійному спілкуванні є передумовою ефективного 

професійного буття фахівця з управління бізнесом і залежить від  культури 

мовлення. Загальний рівень сформованості культури мовлення фахівців у 

галузі менеджменту відбиває одну із суттєвих професійних якостей. 

Культура мовлення студентів пов’язана з правильністю, комунікативною 



100 

 

 

доцільністю, точністю висловлювань, якістю і доступністю викладу, 

чистотою і виразністю мовлення, багатством і різноманіттям мовних засобів, 

доречністю висловлювань, естетизмом, стилістичною довершеністю, 

відсутністю «слів-паразитів», граматичною правильністю, великим 

словниковим запасом, зрозумілістю, технікою мовлення, загальною 

комунікабельністю, логічністю висловлювань (Замкова, 2005, с. 100). 

Вважаємо суттєвим те, що знання й уміння з фаху мають відповідний 

вплив на мовленнєву і соціальну діяльність. Тому  правомірним є 

ствердження, що мова професії тісно пов’язана зі спілкуванням, яке є 

типовим для різноманітних сфер професійної діяльності людини, а також зі 

специфічним фаховим спілкуванням. 

Для розвитку навичок професійного спілкування з використанням 

лінгвістичних і екстралінгвістичних засобів А. Подгорбунських пропонує 

розробляти лінгвокультурно-орієнтовані завдання з урахуванням 

професійних типажів. Професійний типаж є персоніфікованим образом самої 

професії, це узагальнений профіль типового професіонала, пов’язаний з 

престижністю професії, з уявленням про типові особистісні риси 

професіонала, емоційно-ціннісне ставлення до професії і професійної 

діяльності (Подгорбунских, 2012). До таких завдань авторка відносить 

проектні, тренінгові і медіативні вправи.  

Проектні завдання базуються на моделюванні студентами обраного 

професійного типажу на фактичній (характеристика реальних індивідуумів) і 

функціональній (характеристика персонажів з історії, літератури або кіно) 

основі.  

Тренінгові завдання ми розглядали вище. Додамо, що такий тип 

завдань має за мету розвиток навичок міжособистісної і професійної 

поведінки студентів у спілкуванні за умови поєднання чіткості планування 

тренінгу з великим ступенем свободи, гнучкістю підходу і здатністю 

відповідати конкретним завданням кожної взаємодії.  
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До сучасних форм бізнес-комунікації у міжкультурному дискурсі 

належить жанри, спрямовані на встановлення бізнесового контакту, 

представлення бізнес-ідей чи товару, основна мета яких полягає в досягненні 

комунікантами спільного розуміння бізнес-контексту. Серед таких жанрів – 

метод «ліфт-презентації» (еlevator speech, elevator pitch), тобто 

короткотривала бізнес-презентація, стисле повідомлення про ідею, продукт, 

проект, сервіс тощо, яке може реалізуватися в будь-який час і в будь-якому 

місці, зокрема й у ліфті. 

Такий вид презентації детально описує українська дослідниця 

С. Терещенко (2015). Специфіка функціональної реалізації ліфт-презентації 

полягає в обмеженому часу її проведення (поки ліфт здійснює одну поїздку), 

а основна її ціль – повідомити про концепцію продукту, ідеї для 

встановлення ділового контакту з використанням мінімальної кількості 

мовних засобів, наприклад, 125–150 слів за одну хвилину. С. Терещенко 

відзначає, що ліфт-презентації як різновиду бізнесового спілкування та 

мовно-комунікативному жанру притаманні тематична обмеженість, 

інформативність, монологічність, часткова діалогічність, сугестивність 

(Терещенко, 2015). 

Серед головних вимог такої стратегії – лаконічність і аргументованість 

висловлювань, що має викликати зацікавленість адресата до запропонованої 

ідеї, для переконання в необхідності докладного вивчення пропозиції. Саме 

за допомогою цієї моделі спілкування студенти вчаться логічно й 

аргументовано вмотивовувати розгляд своєї пропозиції, доводити її 

корисність, використовуючи мовні засоби і вміння переконання (Терещенко, 

2015).  

Серед інших типів завдань виділимо медіативні. Метою таких вправ є 

формування умінь лінгвокультурної медіації, яка органічно поєднує в собі 

професійний, перекладацький та лінгвокраїнознавчий аспекти і дає 

можливість будувати процес навчання відповідно до методичного принципу 
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діалогу культур. Лінгвокультурна медіація є різновидом професійно 

орієнтованої міжкультурної комунікації, в процесі якої здійснюється 

транскодування вихідної інформації засобами іншої мови з урахуванням 

специфіки «приймаючої» корпоративної субкультури конкретного 

співтовариства (Косарева, 2011). Медіативна діяльність передбачає мовне 

посередництво між рідною і іншою професійними культурами, при цьому 

посередник долає не лише мовні, але й культурні бар’єри, створюючи, таким 

чином, текстовий продукт. Тому завданням медіатора є не стільки переклад, 

скільки інтерпретація висловлювань, намірів, очікувань та почуттів усіх 

учасників комунікативної діяльності.   

Третьою педагогічною умовою вважаємо створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій.  

Важливий вплив на розвиток особистості студента має середовище як 

те оточення, яке він сприймає, з яким вступає в контакт і взаємодіє. Таким є 

освітне середовище ЗВО, яке розуміється в сучасних умовах як обстановка, 

сукупність факторів, умов, заходів організаційного, методичного або 

психологічного характеру, що сприяють успішній взаємодії між учасниками 

освітнього процесу. Створення навчально-виховного середовища сприятиме 

ефективному професійному становленню мовної особистості фахівця 

(Савчак, 2013). 

Процеси навчання і виховання у закладі вищої освіти, як відомо, тісно 

взаємопов’язані. На розвиток і становлення особистості майбутнього фахівця 

впливає атмосфера, яка виникає в результаті творчої реалізації навчального 

процесу всім педагогічним колективом навчального закладу, і яку прийнято 

називати лінгвокультурним середовищем ЗВО.  

А. Подгорбунських вважає лінгвокультурне середовище підвидом 

освітнього середовища ЗВО і визначає його як модель освітнього простору, 

системно організовану сукупністю інформаційного, технічного, навчально-

методичного забезпечення, що є предметним контекстом майбутньої 
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професійної діяльності студентів, яка репрезентує змістовно-предметну 

основу навчання мовам, лінгвокультурної і міжкультурної взаємодії і 

забезпечує навчальний процес засобами доступу і оперування автентичної і 

навчальної іншомовної інформацією, засобами комп'ютерно-опосередкованої 

комунікації іноземною мовою, інструментами соціалізації в іншомовній 

культурі і дистанційного вивчення лінгвокультурних реалій (Подгорбунских, 

2012, с.101). Нам таке визначення представляється вичерпним і для 

формування ЛКК майбутніх менеджерів. 

В основі створення лінгвокультурного середовища лежить традиція, що 

складається протягом тривалого часу і зачіпає такі найважливіші сфери 

університетського життя, як підходи професорсько-викладацького складу до 

читання лекцій, проведення семінарських та практичних занять, організації 

наукової та позанавчальної роботи, взаємини зі студентами і т. д. Таким 

чином, особистість викладача є однією зі складових лінгвокультурного 

середовища ЗВО, а підготовка і виховання фахівців багато в чому залежить 

від рівня кваліфікації та особистісних якостей професорсько-викладацького 

складу закладу (Шаклеин, 2005). Чим вище рівень професійно-педагогічної 

культури викладача, тим ефективніше його діяльність. 

Лінгвокультурне середовище має свої особливості в кожному закладі 

освіти і представляє собою складну, полікомпонентну систему, що має 

великий потенціал в комунікативному розвитку студентів. Засобами 

академічної лінгвокультури розвиваються і удосконалюються навички і 

вміння студентів в навчально-науковому, навчально-професійному, науково-

професійному спілкуванні. Цей компонент також виконує функції інтеграції 

студентів у лінгвокультурне професійне співтовариство: в процесі 

спілкування з викладачами спеціальних дисциплін, з фахівцями під час 

виробничої практики студенти засвоюють морально-етичні норми і правила 

професійно-комунікативної взаємодії.  
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Багато дослідників з лінгвокультурології поряд з терміном 

лінгвокультурнє середовище вживають терміни «корпоративна культура 

університету», «комунікативний простір ЗВО», «організаційна культура». Ці 

поняття мають багато спільного, тому що, по суті, кожне з них є особливим 

комунікативним середовищем. Заклад вищої освіти  як і будь-яке інше велике 

підприємство, повинен мати щось, що об’єднує працівників в єдиний 

колектив. Назва цього – корпоративна культура. З корпоративною культурою 

підприємства майбутні менеджери матимуть справу у подальшому 

професійному житті, отже основним завданням академічного 

лінгвокультурного середовища є створення корпоративної картини світу у 

майбутніх фахівців, фактору, інтегруючого відмінності в сприйнятті 

навколишньої дійсності в єдиний коммунікативний простір і будування 

моделі корпоративного бачення світу, відповідну завданням корпоративної 

культури, відображену і закріплену в мовних стереотипах. 

Як кожне лінгвокультурне середовище, університет має свою 

лінгвокультуру – сукупність взаємопов'язаних явищ культури і мови, 

відображених у свідомості групи людей, найважливішим компонентом якої 

виступає мова. Мова об’єднує всіх учасників лінгвокультурної спільноти, 

пронизуючи всі компоненти означеного середовища. Головним 

комунікативним завданням освітнього лінгвокультурного середовища є 

долучення студентів до академічного дискурсу, який є єдиною системою 

спеціалізованого, клішованого науково-навчального спілкування і 

складається з навчального і наукового дискурсів.  

За дефініцією Л. Куликової, академічний дискурс – це нормативно 

організована мовленнєва взаємодія, яка володіє як лінгвістичними, так і 

екстралінгвістичними планами, використовує певну систему професійно-

орієнтованих знаків і враховуючи статусно-рольові характеристики основних 

учасників спілкування (вчених як дослідників і/або викладачів, а також 

студентів в сфері університетської освіти), інтерпретується як культурно 
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маркована система комунікації (Куликова, 2006). Основною метою 

навчального дискурсу є соціалізація нових членів суспільства, а призначення 

наукової комунікації полягає у відстоюванні своєї точки зору в процесі 

пізнання навколишнього світу.  

Навчальні дисципліни в університетській освіті – це свого роду розділи 

наукового знання, а навчальна діяльність для студента в значній мірі 

збігається з науковим спілкуванням. Університетська система занять сприяє 

реалізації не тільки навчальної і розвиваючої, а й виховної функції процесу 

навчання і тим самим створює умови для розвитку особистості майбутнього 

професіонала. 

Інформаційне середовище, створене на базі високотехнологічних 

засобів інформатизації є наразі невід’ємною складовою процесу навчання у 

ЗВО. Сучасні університети мають інформаційно-освітнє середовище, яке 

відповідає, перш за все, новітнім освітніми технологіями, а також сучасному 

рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, які успішно 

реалізують весь комплекс питань університетської політики.  

Адекватне інформаційне представництво вищого навчального закладу 

у мережі Інтернет нині набуває важливого значення і стає частиною 

лінгвокультурного середовища ЗВО як інформаційно-комунікаційне поле, 

створене на базі високотехнологічних засобів інформатизації. Знайомство 

студентів з академічним дискурсом починається задовго до вступу і початку 

навчального процесу в університеті. Майбутні студенти долучаються до 

нового для них середовища, відвідуючи сайт освітнього закладу. 

Інформаційне наповнення сайту надає змоги студентам поринути у світ 

університетського сьогодення, знайомитись з його структурою, новинами, 

досягненнями у навчанні і науці, міжнародною діяльністю, бібліотекою і 

студентським життям.  

Отже, офіційний сайт університету є представленням навчального 

закладу в глобальній мережі; формує його імідж, інвестиційну привабливість; 
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забезпечує вхід в освітній портал та на інші сторінки і сайти; сприяє 

відкритості й доступності інформації про діяльність ЗВО; представляє 

інтереси навчального закладу в інформаційному просторі світу (Виноградня, 

2010).  

Університет, який має сучасне інформаційно-освітнє середовище, 

готовий забезпечити не тільки застосування інформаційних технологій 

навчання, включаючи дистанційну освіту, а й вирішувати освітні завдання з 

найменшими витратами при порівняно високій якості освітніх послуг, що 

підтримується освітніми технологіями на основі інформаційно-

комунікаційних технологій, і формувати інформаційну компетентність 

студентів і викладачів. 

Роль особистості педагога беззаперечно є визначальною в освітньому 

просторі будь-якої ланки освіти. У закладі вищої освіти при формуванні 

професійної компетентності студентів  – майбутніх фахівців – ми говоримо 

про формуючу роль педагога. Особистість педагога визначається не даною 

йому «владою», і не «нормованістю» ролі, а соціальною значущістю його 

праці, особистісними якостями і цінностями, професійними здібностями та 

вміннями: вміння здійснювати наукові дослідження, організовувати освітній 

простір і вибудовувати взаємини зі студентами (Бєлєнька, 2015). 

Значну роль у формуванні мовно-мовленнєвих умінь і навичок 

студентів відіграють викладачі-мовники. Здатність викладати мову крізь 

призму чужої і рідної культур забезпечує максимальний результат навчання. 

Для досягнення цієї мети сам викладач повинен володіти достатнім рівнем 

лінгвокультурної компетенції, тобто здатністю розбиратися в різних явищах 

культури і мови, взаємопов'язаних між собою і відображених у свідомості 

певної спільноти людей, в тому числі професійної (Глотова, 2006). У зв'язку з 

тим, що основне навантаження викладачів кафедри мовної підготовки 

ДонНТУ становить навчання української і іноземних мов, всі види діяльності 

колективу так чи інакше пов'язані з вирішенням завдань у сфері 
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міжкультурного спілкування і формуванням лінгвокультурної 

компетентності студентів університету. 

До лінгвокультурної компетенції педагога належить його вербальний і 

психологічний інструментарій. Викладач, володіючий цим інструментарієм, 

здатний створювати належну атмосферу психологічної підтримки студентів в 

аудиторії, сприятливих умов для їх бажання розвиватись та прагнути до 

самореалізації. Р. Гришкова вказує на те, що при викладанні іноземної  мови  

викладач має створювати у навчально-виховному процесi навчальні 

педагогiчні ситуацiї, що спонукають студентiв до усвiдомлення  свого  

образу-Я та адекватної самооцiнки; перевазi дiалогу над монологом у 

спiлкуваннi зi студентами; через ситуацiї успiху формувати позитивну Я-

концепцiю студента; використовувати нові технологiї у процесі вивчення 

iноземної мови, які орієнтовані на зміну позиції викладача відносно студента,  

коли викладач допомагає студенту стати не об’єктом, а суб’єктом навчальної 

діяльності (Гришкова, 2000).  

Діяльність викладача має бути спрямована на стимулювання процесу 

навчання, створення належної атмосфери психологічної підтримки студентів, 

сприятливих умов для їх саморозвитку та самореалізації. Український 

педагог І. Підласий виокремлює серед базових освітніх технологій 

особистісно-орієнтовану технологію, яку він називає «створенням ситуації 

успіху» (Підласий, 2004). Вважаємо, що впровадження у навчальний процес 

ЗВО технології педагогічної підтримки (фасилітації) через створення ситуації 

успіху має великі переваги в аспекті створення лінгвокультурного 

середовища ЗВО. Переживання успіху надає людині впевненості у власних 

силах, пробуджує бажання досягати ефективних результатів, викликає 

відчуття внутрішнього спокою, що, у свою чергу, позитивно впливає на 

загальне ставлення людини до навколишнього світу (Левченко, 2008).  

Успіх пов’язаний з почуттям радості, емоційного піднесення, які 

відчуває людина в процесі виконаної роботи. Тобто, переживання успіху — 
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це дещо особисте, суб’єктивне. В результаті цього стану формуються нові 

мотиви до діяльності, змінюється рівень самооцінки, самоповаги. Створення 

ситуації успіху – це поєднання умов, а також результат продуманої, 

підготовленої стратегії й тактики з боку викладача, які забезпечують успіх. 

Основне завдання викладача під час навчання – залучення студентів до 

діяльності через стимулювання успіху в цій діяльності, щоб кожний студент 

відчував себе повноцінним, самодостатнім, творчим суб’єктом діяльності, 

пізнання та спілкування (Маркова & Шматок, 2015). Таким чином, «ситуація 

успіху» може стати послідовною реакцією, яка змінює потенційні 

можливості особистості, механізмом спонукання до майбутнього 

особистісного та професійного розвитку (Триндюк, 2017, с.139). 

Науковці О. Маркова і Т. Шматок розглядають створення «ситуації 

успіху» в умовах освітнього простору ЗВО як значний педагогічний ресурс 

для ефективності досягнених студентами результатів, усвідомлення ними 

подальшої професійної діяльності. Мотивований на успіх студент відчуває 

підтримку та характеризується наполегливістю на шляху до досягнення своєї 

мети, стає сміливішим і більш активним, упевненим у собі. При створенні 

ситуації успіху треба звернути увагу, що, реалізуючи ситуацію успіху на 

занятті, викладач допомагає студенту бути не об’єктом, а суб’єктом 

навчальної діяльності (Маркова & Шматок, 2015). 

Впровадження інформаційних мультимедійних технологій робить 

процес навчання більш технологічним і успішним. Головний результат – 

інтерес студентів, їх готовність до творчості, потреба в одержані нових знань 

і відчуття самостійності, яке сприяє розвитку у студентів інтересу до 

навчання, активізації та зосередженню уваги на предметі.  

На нашу думку, лінгвокультурне середовище ЗВО стає ефективною 

умовою формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів, якщо воно створюється на основі електронних освітніх ресурсів, 

забезпечує синхронну і асинхронну комунікацію учасників навчального 
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процесу, можливості тестування й адміністрування, забезпечено всіма 

сучасними засобами мультимедійних технологій і доступом в Інтернет 

(Рихерт, & Харламова, 2009). 

З’ясуємо, що розуміється у сучасній педагогічній науці під 

мультимедійними технологіями навчання.  

Термін «мультимедіа»  утворився з латинської («множинний засіб» або 

«багато середовищ») й поширився за рахунок англомовних джерел (multy – 

множинний, складний та media – середовище, засіб, спосіб). Мультимедіа – 

це інтерактивні комп’ютерні інтегровані системи, що забезпечують роботу з 

текстом, мовою, високоякісним звуком, фото, відео й анімованою 

комп'ютерною графікою. Отже, мультимедійні технології – це система 

комплексної взаємодії візуальних і аудіоефектів під управлінням 

інтерактивного програмного забезпечення з використанням сучасних 

технічних і програмних засобів в одному цифровому відтворенні. 

Теорію сприйняття і засвоєння різних видів інформації у педагогічній 

науці розробляли Л. Виготський, О. Леонтьєв, В. Беспалько, Н. Тализіна, 

І. Якиманська. Питання впровадження Інтернету та мультимедійних 

технологій у процес викладання іноземних мов з’явились у 90-х роках 

минулого століття. Провідні американські вчені і педагоги Р. Блейк, 

Д. М. Чан, В. Девіс та інші вказували на те, що комп’ютери і якісне 

програмне забезпечення пропонують ще один стимул вивчення іноземної 

мови. Розв’язанням проблем створення інформаційних засобів навчання, 

зокрема електронних, мультимедійних, дистанційних, комунікативних, 

займались також вітчизняні і зарубіжні вчені: Е. Ангерер, Л. Анциферов, 

Л. Богаткіна, Г. Роуелл, В. Самсонов, Дж. Стренг, В. Черняшевський, 

Г. Шаповаленко, М. Шут та інші.  

Важко переоцінити інноваційне значення сучасних мультимедійних 

ресурсів у викладанні іноземних мов. Інтерактивність, що здатна 

структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію студентів, 
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активізує їхню пізнавальну діяльність як на рівні свідомості, так і 

підсвідомості. Засоби інтерактивного режиму роботи – графіка, анімація, 

фото, відео, звук, текст – здатні створювати таке інтегроване інформаційне 

середовище, в якому користувач знаходить якісно нові можливості, 

спроможні відігравати роль вагомого інструменту активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів (Синиця, 2014). 

Створенню лінгвокультурного середовища у ЗВО, безумовно, 

допомагає Інтернет. Лише в Інтернеті студент, який не має можливості 

фізично побувати в країні мови, що вивчається, може зробити це віртуально. 

Можливості глобальної мережі дають повну свободу спілкування з 

реальними носіями будь-якої мови, в тому числі, при наявності технічних 

можливостей, голосового і візуального. До того ж, будучи найбільш 

динамічним і великим інформаційним банком, в якому представлені всі 

інститути і сфери суспільства, інтернет може дати безліч соціокультурних 

знань про країну досліджуваної мови і її народ.  

Інформаційні ресурси Інтернету містять велику кількість текстової, 

аудіо- і візуальної інформації з різної тематики на різних мовах, тому 

сучасному викладачеві досить легко знайти необхідний матеріал для 

створення власного курсу викладання. Використовуючи інформаційні 

ресурси всесвітньої мережі, можна більш ефективно вирішувати цілий ряд 

завдань на занятті: формувати навички та вміння читання, користуючись 

матеріалами різного рівня складності безпосередньо у мережі; 

удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових текстів; 

удосконалювати вміння писемного мовлення; поповнювати свій словниковий 

запас (активний чи пасивний) лексикою, що відбиває певний етап розвитку 

культури народу, соціального і політичного устрою суспільства; знайомитися 

з лінгвокраїнознавчою інформацією, що включає в себе мовний етикет, 

особливості мовної поведінки різних народів в умовах спілкування, 
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особливості культури і традицій країни досліджуваної мови; удосконалювати 

вимову, використовуючи мультимедійні програми.  

Використання мультимедійних технологій в навчальному процесі 

дозволяє перейти від об’єктного до суб’єктного способу реалізації освітньої 

діяльності, при якому студент є головним учасником процесу навчання. 

Мультимедіа забезпечують таке подання інформації, при якому студент 

сприймає її відразу декількома органами почуттів паралельно, а не 

послідовно, як це робиться при звичайному навчанні. Супроводжуючи 

динамічний візуальний ряд звуком, викладач може розраховувати на більшу 

увагу з боку студента. При комбінованому впливі на студента через зір і слух 

й залучення його до активних дій частка засвоєння навчального матеріалу 

може скласти 75% (Князева, 2010). 

В переважній більшості засвоєння нерідної мови відбувається в досить 

специфічних умовах, коли студенти майже повністю відірвані від можливості 

спілкування із носіями мови, тобто не відбувається занурення в мовне 

середовище (Василенко, 2015). У цьому контексті важливо враховувати 

можливості використання аудіо- і відеоматеріалів для створення штучного 

іншомовного лінгвокультурного середовища. Технологія роботи з 

аудіотекстом має чітку послідовність в діях викладача і студентів: 

попередній інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття і 

осмислення інформації; завдання, контролюючі розуміння прослуханого 

тексту. Підбираючи або розробляючи вправи до аудіотекстів, націлені на 

формування аудитивних навичок і розвиток умінь аудіювання, викладачеві 

необхідно враховувати рівні складності різних типів завдань. Звичайно, що 

для студентів початкових курсів розробляються завдання з загальної 

тематики. При впровадженні курсів з ділового спілкування 

використовуються теми, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю, 

що дозволить також поглибити знання студентів з інших навчальних 

дисциплін. 
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Використання відео має більш широкий спектр можливостей для 

створення лінгвокультурного середовища. Відео захоплює й утримує увагу 

студентів і одночасно апелює до різних органів чуття та каналів пізнання: 

розмовна мова доповнюється візуальними елементами, які полегшують 

сприйняття і розуміння діалогів, демонструється реальне мовлення у 

аутентичному повсякденному оточенні. Студенти отримують наочне 

уявлення про життя, традиції, мовні реалії іншомовних країн. За рахунок 

зміни враження й емоційного впливу відеоролику формується особистісне 

ставлення учнів до побаченого. Перегляд відео впливає на психологічні 

особливості студентів, сприяє інтенсифікації навчального процесу і створює 

сприятливі умови для формування ЛКК майбутніх фахівців. Успішне 

досягнення цього завдання можливе лише при систематичному показі 

відеоматеріалів і методично організованому супроводі їхньої демонстрації 

(Барменкова, 2011). 

Ще одним шляхом формування лінгвокультурного середовища у ЗВО є 

організація освітніх програм, в яких могли б об’єднати свої зусилля 

викладачі різних дисциплін. Тому четвертою педагогічною умовою 

визначаємо забезпечення оволодіння студентами досвідом фахової 

комунікації шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній 

підготовці майбутніх менеджерів..  

Виходячи з того, що забезпечення якості освіти та професійної 

підготовки майбутніх фахівців тісно пов’язане з актуалізацією та розвитком 

інтегрованих знань, умінь та навичок студентів на міждисциплінарній основі, 

розглядаємо формування ЛКК майбутніх менеджерів як органічне поєднання 

процесів взаємодоповнення, взаємопроникнення та взаємокорекції різних 

предметних знань, умінь і навичок у процесі навчання.   

Однією з найбільш поширених форм міждисциплінарної інтеграції є 

традиційні інтегровані навчальні заняття – лекції, семінари, практичні 

заняття. У них можуть бути використані динамічні елементи інтеграції, які 
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при використанні певних методик і технологій дозволяють отримати якісні 

педагогічні результати. Побудова освітнього процесу на основі модульної 

технології дозволяє забезпечити відкритість, інтегрованість, адаптованість, 

можливість «профілізації» відповідно до індивідуальних особливостей 

студентів, викладачів та інших учасників освітнього процесу (Вишнякова, 

2007). 

Аналіз робочих навчальних планів та робочих програм дисциплін 

фахової підготовки студентів спеціальності «Менеджмент» провідних ЗВО 

України доводить, що можливості щодо формування ЛКК майбутніх 

менеджерів представлені у змісті таких навчальних дисциплін: «Українська 

мова», «Історія України», «Історія української культури», «Ділова українська 

мова», «Іноземна мова», «Філософія», «Психологія», «Соціологія», 

«Політологія»,  «Управління інноваціями», «Менеджмент і адміністрування», 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Управління персоналом», 

«Міжнародні економічні відносини»; і вибірковими навчальними 

дисциплінами: «Ділове спілкування», «Ділова друга іноземна мова», 

«Кроскультурний менеджмент», «Корпоративне управління».  

Додамо, що потенціал дисциплін з лінгвокультурної підготовки 

дозволяє включати у зміст своїх навчальних програм тематичні елементи з 

фахових дисциплін викладання економіки і менеджменту. Формування 

лінгвокультурної компетентності майбутнього менеджера відбувається 

завдяки координації навчальних програм, яка передбачає неперервність та 

наступність навчання. Така міждисциплінарна  інтеграція мобілізує знання, 

удосконалює професійну спрямованість, посилює практичну підготовку, 

сприяє уникненню повторення матеріалу. Крім того, завдяки принципу 

міждисциплінарності відбувається активізація самостійної роботи студентів у 

процесі отримання багатопредметних знань, умінь та навичок, розвиток 

творчого пошуку студентів у ситуативному розв’язанні завдань, що 

виникають у навчальному процесі (Кустовський, 2005). 
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Модульне навчання дозволяє визначити інтеграційні зв'язки між 

модулями спеціальних дисциплінарних циклів і модулями іноземної мови, 

виявити, на основі цього можливе поєднання цих освітніх сфер і проводити 

«бінарні» уроки і навіть цілі цикли занять. Модульний принцип якомога 

краще поєднує традиційні і нетрадиційні методи навчання, відповідаючи тим 

вимогам, які звичайно пред’являються дидактикою до навчання іноземної 

мови в немовному – штучному – середовищі. З огляду на логічну 

послідовність і спадкоємність всіх етапів лінгвокультурної підготовки, 

модульний характер навчання сприяє системному оволодінню лінгвістичним 

матеріалом, розширенню фонових (лінгвокранознавчих, професійних, 

культурологічних та ін.) знань студентів, вдосконаленню умінь і навичок за 

основними видами мовленнєвої діяльності.  

Потенціал міждисциплінарного навчання Н. Тодорова (2005) бачить у 

командній взаємодії викладачів різних циклів дисциплін. Різница змісту 

курсів та цілей навчання дозволяє координувати викладацькі дії таким 

чином: викладання фахової дисципліні має за мету передати студентам певні 

теоретичні знання і практичні вміння в межах тематики фаху, а викладання 

іноземної мови орієнтоване на формування у студентів певного рівня 

мовленнєвої та комунікативної компетенції та навичок опрацьовувати 

інформацію іноземною мовою. При цьому викладачі-лінгвісти вчаться 

організовувати та підтримувати дискурс, пов’язаний з фахом, а викладачі 

фахових дисциплін вчаться підкріпляти процес викладання методичними 

прийомами, що враховують індивідуальні стилі навчання та стимулюють 

когнітивні можливості студентів (Тодорова, 2009). 

Результатом щільної співпраці між викладачами фахових та 

гуманітарних дисциплін є складення творчих авторських курсів, що успішно 

враховують реальні потреби студентів та майбутніх працедавців і 

синергетично об’єднують творчий педагогічний та науковий потенціал 

викладацького складу ЗВО. 
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Використання міждисциплінарних зв’язків у викладанні дозволяє 

приділити особливу увагу таким формам і методам навчання, які дозволили б 

студенту активно включатися в самостійний пошук. Прикладом такої 

міждисциплінарної інтеграції є використання методу проектів. Робота над 

проектом є одним з проблемних методів, коли студенти вирішують 

поставлену проблему через певну пошукову, дослідницьку і творчу 

діяльність. В процесі вирішення проблеми студенти створюють конкретний 

реальний продукт, який доводить їх можливості і вміння застосувати 

отримані результати на практиці.  

Такий метод активізує мотиви студентів до професійного навчання в 

процесі вивчення іноземних мов. Студенти самостійно планують, створюють, 

захищають свій проект, тобто активно долучаються до процесу 

комунікативної діяльності.  

Як вже зазначалось, розвиток мислення є невід’ємною складовою 

процесу оволодіння мовою, тому метод проектів можна вважати ефективним 

засобом у формуванні критичного мислення. Через вирішення складної 

проблеми відбувається залучення студентів у певну пошукову, дослідницьку 

і творчу діяльність. В результаті такої роботи студенти мобілізують процес 

мислення, вчаться знаходити спільні рішення і компроміси у спілкуванні з 

іншими, доходити згоди заради спільного успіху. 

Виконання проектної роботи при вивченні мови має наступні переваги: 

- мова використовується в ситуаціях, максимально 

наближених до умов реального спілкування; 

- студенти вчаться самостійно працювати індивідуально і у 

групах; 

- обрання теми зумовлено великим інтересом студентів і 

безпосередньо пов’язане з умовами, в яких виконується проект; 

- відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовності 

роботи відбувається відповідно до теми і мети проекту; 
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- студенти отримують змогу наочного уявлення результату 

(Щербакова, 2011).  

У викладанні менеджменту, соціології, державного управління та 

інших фахових дисциплін, в яких розглядаються ситуації і різні варіанти їх 

розвитку, міждисциплінарна і міжкафедральна узгодженість інтерактивних 

форм навчання має великі потенційні можливості при створенні привабливої 

для студентів структури практичної підготовки. 

Одним із ефективних методів такого інтерактивного навчання 

вважається кейс-метод або метод використання професійних ситуацій. Він 

належить до неігрових імітаційних активних методів навчання. Сутність 

цього методу полягає в описі реальних бізнес-ситуацій. Студенти повинні 

дослідити ситуацію, яка базується на реальному фактичному матеріалі, 

розібратися в суті проблеми, запропонувати можливі рішення і вибрати 

найкраще з них (Вільна Енциклопедія). Пояснення та опис має одночасно 

відображати не тільки якусь практичну проблему, а й спонукати до 

актуалізації певного комплексу знань, які необхідно засвоїти для вирішення 

даної проблеми (Шадриков, 1996).  

Використання методу кейсів у навчанні студентів напрямку 

менеджмент дозволяє підвищити пізнавальний інтерес до дисциплін, що 

вивчаються, покращити розуміння економічних законів, сприяє розвитку 

дослідницьких, комунікативних та творчих навичок прийняття рішень.  

В. Ягоднікова вказує на те, що метод використання кейсів має не тільки 

навчальні переваги, а й великий виховний потенціал у формуванні 

особистісних якостей, а саме: розвиток працьовитості і креативності; 

формуванні здатності до конкурентоспроможності; розвиток готовності 

брати на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації і за 

роботу всієї групи;  формуванні впевненості в собі; розвиток 

цілеспрямованості; формуванні навичок роботи в групі; формуванні навичок 

комунікативної культури (Ягоднікова, 2008).  
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На думку Ю. Сурміна (2015), в процесі роботи за кейс-методом 

спостерігається єдність основних функцій діяльності викладача: виховної, 

навчальної, організуючої, дослідницької (Сурмін, 2015). 

Кейс-метод широко відомий в українських навчальних закладах і 

активно використовується у професійній освіті менеджерів, державному 

управлінні та бізнес-освіті. Також кейс-метод може бути успішно 

використаний на заняттях з іноземної мови, оскільки завдяки розв'язуванню 

ситуативних вправ студенти залучаються до всіх видів мовленнєвої 

діяльності: читання (оглядове, селективне, детальне), говоріння 

(монологічна, діалогічна мова), письмо (складання плану, написання есе, 

тощо.), аудіювання та переклад. Таким чином, окрім вирішення фахових 

завдань у студентів з’являється реальна можливість спілкування іноземною 

мовою в процесі взаємодії з іншими учасниками групи і викладачем 

(Романов, 2017).  

У лінгвокультурній підготовці майбутніх менеджерів використання 

«західних кейсів» дає можливість познайомити студентів з реаліями 

зарубіжного бізнесу, нормами західної підприємницької  культури, 

долучитися до вирішення проблемної ситуації іноземною мовою.  

Метод кейсів у процесі фахової підготовки менеджерів дозволяє 

формувати кілька компетенцій: предметну – шляхом тренування навичок 

спілкування іноземною мовою у сфері професійної діяльності; 

соціокультурну – у процесі роботи над кейсом формуються і розвиваються 

вміння працювати в команді, нести відповідальність за результат; 

здійснюється навчання технікам ведення переговорів, вмінню аргументувати 

свою позицію, виступати з презентацією; лінгвістичну – розвивати всі види 

мовної діяльності, працювати над лексикою і структурами мови ділового та 

професійного спілкування, створювати логічно пов’язані, відповідні певній 

ситуації спілкування письмові та усні повідомлення й узагальнені висновки. 

В ході спільної роботи над кейсом формуються організаторські та лідерські 
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якості членів команди, навички міжкультурної комунікації в процесі 

вивчення текстів та статей іноземною мовою (Шапран, 2014). 

Отже, ми вважаємо, що розроблені нами педагогічні умови 

сприятимуть ефективному формуванню лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки. Перевірка ефективності 

розроблених педагогічних умов потребує проведення педагогічного 

експерименту, детальному опису якого присвячено другий розділ нашого 

дисертаційного дослідження. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В області вищої освіти світові соціально-економічні тенденції 

переломлюються з урахуванням її сучасного завдання – формування у 

студентів загальнокультурної і ціннісно-світоглядної компетентностей при 

розгляді іноземної мови як засобу пізнання картини світу, прилучення до 

цінностей, створених іншими народами, відкриття унікальності і своєрідності 

власної народної самобутності та досягнень представників інших культур. 

Успішність взаємодії людини з іншим культурним середовищем 

безпосередньо пов'язується зі знанням особливостей мови і культури 

партнера по спілкуванню. 

До парадигми сучасної освіти належить інтегроване навчання мови та 

іншомовної культури. Результатом такого навчання має стати 

лінгвокультурна компетентність як здатність до взаєморозуміння і взаємодії 

у багатомірному полікультурному співтоваристві.  

Визначальним механізмом у вирішенні завдання формування ЛКК 

студентів у процесі фахової підготовки є низка методологічних підходів, які 

створюють необхідне методологічне підґрунтя для формування ЛКК 

майбутніх менеджерів, а саме: компетентнісний, особистісно зорієнтований, 

лінгвокультурологічний, аксіологічний, середовищний, міждисциплінарний.  
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Визначенність методологічних підходів щодо даної проблематики 

дозволила сформулювати базові принципи організації лінгвокультурного 

навчання у немовному ЗВО: організації лінгвокультурного навчання 

майбутніх менеджерів: культуропов’язаного співвивчення іноземної й рідної 

мов; професійної комунікативної спрямованості; забезпечення активності 

студентів в опануванні цінностей лінгвокультурної компетентності; 

конгруентності прояву почуттів і думок у ситуаціях професійної поведінки; 

міждисциплінарної корпоративності..  

Узагальнення праць вітчизняних і зарубіжних науковців (Н. 

Андрейчик, О. Бурукіна, Л. Городецька, А. Подгорбунських, Л. Ушакова та 

ін.) дозволило виокремити провідні теоретичні положення як підґрунтя 

формування ЛКК майбутніх менеджерів: співвивчення мови й культури, 

концепція мовної особистості, формування лінгвокультурної ідентичності, 

лінгвокультурна грамотність, вивчення лінгвокраїнознавства, створення 

лінгвокультурного середовища. 

У сучасному розумінні культура є сукупністю творчих сил і здібностей 

людини, що виражається в типах і формах організації життя й діяльності та 

взаємовідносинах людей, а також в утворених ними матеріальних і духовних 

цінностях. Транслятором цінностей, соціального досвіду, культурних звичаїв 

та традицій від покоління до покоління слугує мова. Культура і мова існують 

і розвиваються в діалозі, тому залучення людини в певні соціальні відносини 

завдяки комунікації, тобто її соціалізація, виступає основним засобом 

перетворення людини в мовну особистість. Менеджер є мовною особистістю, 

яка працює в сфері ділового спілкування. 

ЛКК майбутнього менеджеера економічної сфери визначено як складну 

інтегративну високорозвинуту якість особистості фахівця, яка віддзеркалює: 

найвищий ступінь самоцінності її знань в економічній, професійно-

комунікативній, мовно-культурній сфері; умінь орієнтуватися у ціннісно-

смисловому просторі рідної і іноземних мов насамперед у професійних цілях 
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і ефективно взаємодіяти з представниками іншого лінгвокультурного 

соціуму; особистісний досвід у розв’язанні професійних завдань з 

урахуванням особливостей етномовної картини світу в професійному аспекті. 

Структуру лінгвокультурної компетентності  майбутніх менеджерів  

складають наступні компоненти: ціннісно-мотиваційний, інформаційно-

когнітивний, особистісний, перцептивно-інтерактивний, комунікативно-

поведінковий.  

На основі аналізу наукової літератури щодо формування ЛКК у 

фаховій підготовці майбутніх менеджерів виявлено низку теоретичних 

положень, які впливають на ефективність лінгвокультурної підготовки 

майбутніх менеджерів. Успішність професійної діяльності менеджера 

залежить від володіння ним професійними знаннями, морально-етичними 

переконаннями, уміннями творчо адаптуватися до різноманітних ситуацій 

професійної комунікації, що передбачає володіння навичками та вміннями 

спілкування грамотною, фаховою, логічно вибудованою мовою, упевненим 

знанням іноземних мов і їхнім активним користуванням, прийомами мовного 

впливу й переконливістю.  

Процес фахової підготовки майбутніх менеджерів має охоплювати 

широке коло міждисциплінарних аспектів і включати мовні, культурні й 

комунікативно-психологічні складники. Лінгвокультурна підготовка має 

ґрунтуватися на гармонійній взаємодії мовного, комунікативного, 

когнітивного, культурознавчого складників, а також інформаційно-

комунікаційних можливостях для створення лінгвокультурного середовища.  

На основі теоретичного аналізу обґрунтовано методологічні засади 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів, які 

визначили виявлені педагогічні умови: внутрішня мотивація до формування 

ЛКК виникає в студентів у процесі активного спілкування й 

лінгвопізнавальної діяльності; знання про цінності майбутньої професійної 

діяльності засвоюються студентами через зміст навчального матеріалу, його 
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мовний, культурологічний й лінгвокраїнознавчий складники; 

лінгвокультурне середовище ЗВО є предметним контекстом майбутньої 

професійної діяльності студентів; мультимедійні технології дозволяють 

створювати штучне лінгвокультурне середовище в аудиторії; узгодження 

змісту навчальних програм дає змогу використовувати можливості дисциплін 

різних циклів для формування ЛКК. 

Визначено педагогічні умови формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів: формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю; орієнтація змісту лінгвокультурної підготовки на 

формування у студентів знань про цінності майбутньої професійної 

діяльності, норми міжкультурної взаємодії як особистісних за допомогою 

лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій; забезпечення 

оволодіння студентами досвідом фахової комунікації шляхом реалізації 

міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній підготовці майбутніх 

менеджерів. Перевірка ефективності обґрунтованих педагогічних умов 

формування ЛКК майбутніх менеджерів потребує розробки діагностичного 

інструментарію для проведення педагогічного експерименту та їх практичної 

реалізації у фаховій підготовки майбутнього менеджерів. 

Матеріали розділу висвітлено у публікаціях автора (Попова, 2013; 

2014; 2015a; 2015b; 2016a; 2016b; 2017a; 2018a; 2018b; 2019a; 2019b). 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

2.1. Діагностика рівнів сформованості лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів як розв’язання вихідного завдання програми 

експерименту 

 

Для підтвердження наукової істинності висунутих нами теоретичних 

положень потрібна організація спеціальних заходів щодо їх практичного 

виконання. Аргументоване обґрунтування висунутого гіпотетичного 

твердження складається з виведення наслідків з їх подальшим 

співвіднесенням з достовірно встановленими положеннями за допомогою 

емпіричного методу дослідження – педагогічного експерименту.  

Під педагогічним експериментом розуміють науково обґрунтовану і 

добре продуману організацію педагогічного процесу, направлену на 

відкриття нового педагогічного знання, перевірки і обґрунтування 

заздалегідь розроблених наукових припущень, гіпотез. При підготовці та 

проведенні експерименту ми керувалися головними положеннями теорії 

педагогічного експерименту, розробленою Ю. Бабанським, В. Загвязинським 

В. Журавльовим, В. Розовим та ін. 

Перш ніж вдатися до детального розгляду основних позицій 

екпериментального дослідження, представимо загальну програму 

педагогічного експерименту у структурованому вигляді (табл.2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Програма педагогічного експеримента з формування ЛКК майбутніх 

менеджерів 

Тема експерименту Формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів 

Загальна характеристика 

місця проведення 

ДВНЗ «Донецький національний технічний 

університет», ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет,  ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», Маріупольський державний 

університет 

Загальна характеристика 

учасників 

185 студентів, 95 студентів – КГ, 90 студентів – ЕГ 

Теоретичні основи (опорні 

теорії, основні поняття) 

Положення компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, лінгвокультурологічного, 

середовищного та міждисциплінарного наукових 

підходів; базові принципи лінгвокультурної підготовки; 

базове поняття – лінгвокультурна компетентність 

майбутніх менеджерів, структурні компоненти ЛКК - 

ціннісно-мотиваційний, інформаційно-когнітивний, 

особистісний, перцептивно-інтерактивний, 

комунікативно-поведінковий 

Мета експериментального 

дослідження 

Перевірка ефективності педагогічних умов формування  

ЛКК майбутніх менеджерів  

Гіпотеза Упровадження в процес фахової  підготовки   майбутніх 

менеджерів педагогічних  умов  формування ЛКК 

дозволить підвищити  успішність  та  якість  навчання 

майбутніх фахівців 

Опис незалежних змінних Педагогічні умови формування ЛКК майбутніх 

менеджерів 

Опис залежних змінних Рівні сформованості ЛКК майбутніх менеджерів: 

високий, середній, низький 

Методи діагностування 

незалежних змінних 

педагогічне спостереження, анкетування, тестування, 

експертна оцінка, бесіда 

Методи діагностування 

залежних змінних 

Критерії та показники рівнів сформованості ЛКК 

майбутніх менеджерів 

Методи обробки емпіричних 

даних 

Метод математичної статистики (кутовий критерій 

Фішера) 

Методичне забезпечення Робоча програма спецкурсу «Кроскультурна 

комунікація», комплекс вправ з лінгвокультурного 

тренінгу, методичні рекомендації щодо формування 

лінгвокультурної компетентності для викладачів 

іноземних мов 

Графік проведення 

експерименту 

2016 – констатувальний етап  

2017–2018 формувальний етап 

2019 – контрольний етап  
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Дослідно-експериментальну роботу проведено на базі ДВНЗ 

«Донецький національний технічний університет», ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», Маріупольського державного університету. 

Всього для проведення експериментальної роботи було охоплено 185 

студентів третього курсу (95 студентів – контрольна група (КГ), 90 студентів 

– експериментальна група (ЕГ).  

З метою об’єктивності проведення експерименту та вірогідності 

результатів дослідження склад експериментальної та контрольної груп був 

максимально типовим та рівноцінним за вихідними параметрами: 

чисельністю, віком, статевою ознакою та рівнем підготовки. До початку 

експерименту обрані групи знаходилися в однакових умовах, оскільки 

навчання та виховання в них регламентувалося однаковими програмами і 

здійснювалося за подібними навчальними планами вищих навчальних 

закладів. 

Дослідно-експериментальна робота з формування ЛКК майбутніх 

менеджерів в умовах організаційного навчання тривала з 2016 по 2019 рр. і 

складалась з теоретико-аналітичної розвідки і експериментальної перевірки, 

яка включала наступні етапи:  

1. Констатувальний етап (організаційно-діагностичний)   

2. Формувальний (змістовно-діяльнісний)  

3. Контрольний (оцінно-узагальнюючий)  

В ході кожного етапу дослідження послідовно було вирішено низку 

завдань. 

Під час теоретико-аналітичної розвідки (2013 – 2016 рр.) методом 

наукового пошуку здійснювалось вивчення й аналіз стану проблеми 

формування лінгвокультурної компетентності в науково-педагогічній 

літературі; аналіз досвіду формування компетентностей; виявлена специфіка 

професійної діяльності менеджера особливості його фахової підготовки, 
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з’ясовано категоріально-понятійний апарат дослідження, обґрунтовано зміст 

і структуру поняття «лінгвокультурна компетентність майбутнього 

менеджера»; виокремлено базові компоненти лінгвокультурної 

компетентності майбутнього менеджера в процесі фахової підготовки. Як 

наслідок, було визначено предмет і завдання дослідження і сформульована 

його мета, для реалізації мети і завдань дослідження були обґрунтовані 

методологічні підходи і принципи. На основі сформульованих теоретичних 

положень було розроблено педагогічні умови для ефективного формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів. 

Констатувальний етап експериментальної перевірки (організаційно-

діагностичний) дозволив визначити критерії, показники і рівні сформованості 

ЛКК майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки і провести 

діагностику стану сформованості ЛКК в контрольній і експериментальних 

групах. Основними методами проведення дослідження на цьому етапі 

експериментальної роботи виступали: теоретичний аналіз літератури з 

проблеми дослідження, спостереження, анкетування, тестування, 

ранжирування, узагальнення досвіду, методи експертної оцінки й 

самооцінки. 

Формувальний етап (змістовно-діяльнісний) експерименту проводився 

в природніх умовах освітнього процесу ЗВО при організації 

експериментальних заходів у експериментальних групах з впровадження 

педагогічних умов і при продовженні освітнього процесу в контрольній групі 

за традиційною методикою без створення педагогічних умов. Серед методів 

проведення дослідження на цьому етапі експериментальної роботи 

використовувалися теоретичний аналіз й реалізація експериментальної  

методики формування ЛКК відповідно до цілей дослідження.  

Контрольний етап експериментального дослідження (оцінно-

узагальнюючий) характеризувався узагальненням, систематизацією, описом і 

підсумковим оцінюванням результатів експерименту в контрольній та 
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експериментальних групах; констатацією ефективності реалізації визначених 

педагогічних умов; впровадженням результатів дисертаційного дослідження 

в освітню практику ЗВО. На даному етапі експериментальної роботи ми 

застосовували методи табличної й діаграмної інтерпретації отриманих даних, 

узагальнення результатів педагогічного експерименту, зіставний аналіз 

експериментальних даних констатувального та контрольного етапів 

експериментальної роботи, математичної статистики.  

Перевірка ефективності виявлених педагогічних умов передбачала 

розробку діагностичного апарата: визначення критеріїв, показників і рівнів 

сформованості лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів  у 

процесі фахової підготовки та добір відповідних методів діагностики.  

Поняття «діагностика» з грецької перекладається як «розрізняльне 

пізнання» або «здатний пізнавати». Педагогічна діагностика має на меті 

вивчення за допомогою науково обґрунтованого інструментарію 

результативності навчального процесу на підставі змін в рівнях розвиненості 

професійної компетентності досліджуваної категорії фахівців (Ингенкамп, 

1991). 

Під терміном «критерій» (в перекладі з грецької – засіб, переконання, 

мірило) слід розуміти реальну, точно обрану ознаку, на основі якої 

здійснюється оцінка, визначення чогось; а під показником – ступінь її 

прояву, за яким можна судити про її сформованість і розвиток (Савченко, 

2004).  Поняття «критерій» за сутністю більш широке, ніж показник, тому 

можлива ситуація, коли за одним критерієм існує ціла система показників. 

Разом з тим, критерій і показник тісно взаємопов’язані: науково-

обґрунтований вибір критерію значною мірою зумовлює правильний вибір 

системи показників, а якість показника залежить від того, наскільки він 

повно і об’єктивно характеризує прийнятий критерій (Чубук, 2008).   

Ми пропонуємо розглядати критерії як найвищі ступені, еталонні рівні 

сформованості ЛКК майбутнього менеджера, а показники – як окремі її 
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прояви, елементи. При визначенні критеріїв сформованості ЛКК майбутнього 

менеджера ми брали до уваги, насамперед, відповідність концептуальним 

засадам нашого дослідження, теоретичні уявлення про змістові 

характеристики та специфічні особливості процесу формування 

лінгвокультурної компетентності майбутнього менеджера (Попова, 2017b). 

Критерії повинні містити наступні ознаки: 

- об’єктивність – передбачає оцінювання досліджуваної ознаки 

однозначно, не допускати суперечливих оцінок;  

- адекватність – оцінювати саме ту ознаку, яка потребує оцінки; 

- нейтральність стосовно аналізованих явищ і процесів (Колісник, 

2016, с.73). 

Поняття ЛКК є цілісним, інтегральним утворенням, тому при 

визначенні критеріїв її сформованості ми виходили з того, що в межах фаху 

«Менеджмент» знання з іноземних мов відносяться не тільки до професійних 

знань, а виступають складником ЛКК. Виходячи з цього, основними 

знаннями, уміннями і навичками, які належать до ЛКК, можна зазначити: 

- володіння словниковим запасом і навичками оперування 

правилами; 

- вміння адекватно використовувати мовні засоби відповідно 

цілям, місцю, часу і сфері спілкування, а також соціальному статусові 

партнера по спілкуванню; 

- вміння розуміти висловлювання в значущих смислових блоках, 

планувати свою мовленнєву поведінку і передавати інформацію у 

зв'язних, логічних, аргументованих висловлюваннях; 

- вміння аналізувати і оцінювати ситуації спілкування, приймати 

адекватне рішення щодо мовленнєвої поведінки; 

- знання соціокультурної специфіки мови, що вивчається і вміння 

будувати свою мовленнєву і немовленнєву поведінку відповідно до цієї 

специфіки; 
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- вміння задовольняти свої пізнавальні інтереси за допомогою 

іноземної мови (Вербицкий, 1991).  

Під час розробки критеріїв та показників рівнів сформованості ЛКК 

майбутніх менеджерів ми спирались на наукові дослідження О. Бондаревої, 

С. Гончаренка, В. Денисова, С. Дружилова, А. Дусавицького, І. Зарецької, 

І. Зимньої, В. Кан-Каліка. Г. Копил, І. Підласого, Б. Пономаренка, 

Л. Савенкової, С. Савченка та ін.  

Аналіз наукових і науково-методичних джерел дозволив нам зробити 

висновок про те, що поки не вироблено єдиних, прийнятих усіма 

дослідниками, наукових положень щодо визначення критеріїв, показників і 

рівнів сформованості ЛКК майбутніх менеджерів. Для визначення власних 

критеріїв сформованості ЛКК майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки ми проаналізували взаємозв’язок і взаємообумовленість культури 

мови, що вивчається і рідної культури (підрозділ 1.2) і виявили, що ЛКК 

формується під впливом соціуму, поведінкових норм, прийнятих у 

суспільстві, в процесі вивчення комплексу дисциплін гуманітарного і 

фахового змісту, в тому числі іноземної мови, накладаючись на особистісну 

спрямованість студента.  

Спираючись на вище сказане і враховуючи, що основою формування 

ЛКК майбутніх менеджерів є цілісний педагогічний процес, від ефективності 

якого залежитиме ефективність педагогічної системи в цілому, відповідно до 

структурних компонентів лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів ми виділили наступні критерії оцінки сформованості ЛКК:   

когнітивний,  мотиваційний, особистісний,  діяльнісний, комунікативний. 

Складність структури лінгвокультурної компетентності представлена 

нами у вигляді таблиці (Таблиця 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Структура ЛКК майбутніх менеджерів 

компонент критерій показники 

ціннісно-

мотиваційний  

мотиваційний  усвідомлення прагнень, потреб і мотивів, відбитих у 

змісті ціннісно-мотиваційного компоненту ЛКК 

майбутніх менеджерів  

інформаційно-

когнітивний 

когнітивний синтез і повнота знань, представлених у змісті 

інформаційно-когнітивного компоненту ЛКК 

майбутніх менеджерів 

особистісний особистісний сформованість особистісних характеристик, 

професійно важливих якостей (управлінських, 

фахових, комунікативних) і здатність до рефлексії, 

конкретизовані у змісті особистісного компоненту 

ЛКК майбутніх менеджерів 

перцептивно-

інтерактивний 

діяльнісний наявність системи професійних умінь для  

здійснення успішної професійної діяльності, 

відображених у змісті перцептивно-інтерактивного 

компоненту 

комунікативно-

поведінковий 

комунікативний сформованість комунікативних умінь і 

поведінкових якостей для ефективної 

міжкультурної комунікації, представлених у складі 

комунікативно-поведінкового компоненту ЛКК 

майбутніх менеджерів.  

 

Ефективність формування ЛКК майбутнього менеджера значною 

мірою залежить від визначення його рівневої характеристики. Важливо 

враховувати поширене в педагогічній науці уявлення про рівень як про 

ступінь, величину розвитку явищ та факт диференціювання за групами 

(Білецька, 2014). Рівень сформованості того чи іншого утворення 

встановлюють (згідно з визначеними критеріями) як умовну міру, що дає 

змогу збагнути явище і на цій підставі дати йому оцінку. 

За сукупністю критеріїв та показників було визначено три рівні 

сформованості ЛКК майбутніх менеджерів, що характеризують процес 

формування ЛКК майбутніх менеджерів як розвиток, зміну якісно своєрідних 

етапів лінгвокультурної підготовки: низький (базовий), середній (достатній), 

високий. 

Низький рівень сформованості ЛКК характеризується обмеженими 

мовними знаннями, низьким рівнем готовності до мовленнєвої комунікації, 
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що полягає в частковому розумінні загального змісту прочитаного або 

прослуханого професійно-орієнтованого тексту; порушенням логіки викладу 

монологічного і діалогічного висловлювання; низьким рівнем готовності до 

творчої діяльності; недостатньо вираженою переконаністю у важливості ЛКК 

в майбутній професійній діяльності; недостатнім знанням національних 

етикетних стереотипів в різних ситуаціях; незначною міжкультурною 

обізнаністю; недостатньою мотивацією міжкультурної професійно-

комунікативної діяльності.  

Середній рівень сформованості ЛКК характеризується переконаністю у 

використанні в подальшій професійної діяльності такої якості як ЛКК і 

переконаністю в її формуванні; знанням лексичних одиниць і граматичних 

конструкцій з наявністю невеликих неточностей; достатньою мотивацією 

іншомовної професійно-комунікативної діяльності; розумінням прочитаного 

або прослуханого професійно-орієнтованого тексту з невеликими 

неточностями; адекватною реакцією на висловлювання співрозмовника; 

прагненням користуватися комунікативними вміннями та навичками в 

мовних ситуаціях; знанням національних етикетних стереотипів в різних 

ситуаціях; достатнім рівнем міжкультурної обізнаності; готовністю до 

творчої діяльності. 

Високий рівень сформованості ЛКК характеризується вмінням 

застосовувати мовні знання як на рівні  підготовленого, так і 

непідготовленого висловлювання, прагненням удосконалювати його, 

використовувати в практичній комунікативній діяльності; вмінням творчо 

користуватися набутими знаннями і вміннями; яскраво вираженою 

переконаністю у важливості ЛКК в майбутній професійній діяльності і 

переконаністю в її формуванні; знаннями і використанням національних 

етикетних стереотипів в різних ситуаціях; високим рівнем міжкультурної 

обізнаності; високою мотивацією іншомовної професійно-комунікативної 

діяльності; високим рівнем готовності до творчої діяльності. 
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Вибір критеріїв, показників і характеристика рівнів сформованості 

ЛКК дозволив отримати загальну об’єктивну картину щодо сформованості 

ЛКК майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту. 

Першим кроком констатувального етапу експериментального 

дослідження було виявлення початкового рівня сформованості ЛКК 

майбутніх менеджерів у контрольній і експериментальній групах. Для цього 

був проведений комплексний моніторинг, кількісні і якісні характеристики 

якого були отримані завдяки анкетуванню, тестуванню, опитуванню і 

узагальненню отриманих результатів.  

Необхідно підкреслити, шо тестова методика містила таку структуру: 

1) сукупність тестів, що дали змогу оцінити знання, якості і навички 

особистості, необхідні для формування ЛКК; 2) класифікатори кожного 

тесту, розміщені в тому ж порядку, що і самі завдання. Об’єктивність і 

уникнення «підтасування» результатів забезпечувались порядком проведення 

тестувань, коли спочатку студенти давали відповідь на усі запитання тестів і 

підраховували результати відповідно до запропонованих інструкцій і лише 

потім знайомились з інтерпретацією тесту.  

Для перевірки рівнів сформованості ЛКК за мотиваційним критерієм 

використовувався діагностичний інструментарій, представлений у Додатку 

А: 1) методика діагностики структури ціннісних орієнтацій особистості (за 

С. Бубновим); 2) діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних 

комунікаціях (за І. Ладановим і В. Уразаєвою); 3) анкетування студентів 

шодо визначення мотивів вибору професії (А. Щербакова); 4) опитування 

«Визначення мотивації до формуванні лінгвокультурної компетентності» 

(модифікована методика О. Горячук).  

В якості першого діагностичного інструменту використовувався 

опитувальник С. Бубнова (Додаток А.1), спрямований на вивчення реальної 
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структури ціннісних орієнтацій особистості (Баклицький, 2008). Отримані 

результати представлені у таблиці 2.3.  

Як відомо, будь-яка діяльність відбувається під впливом внутрішніх і 

зовнішніх факторів. На відміну від внутрішніх, зовнішні чинники і їх 

об’єктивна оцінка – величина досить мінлива. Обидві групи факторів 

детермінують процес формування професійних якостей, який залежить від 

суб’єктивної притаманної особистості системи ціннісних орієнтацій.  

 

Таблиця 2.3 

Система ціннісних орієнтацій особистості у майбутніх менеджерів  

 

Цінності 

Міра 

вираження 

(%) 

 

КГ 

 

ЕГ 

1. Високе матеріальне благополуччя  76 70 

2. Приємне проводження часу, відпочинок 73,5 68 

3. Добре здоров’я  63,7 66,5 

4. Коло спілкування, яке б задовольняло духовно та емоційно  48,4 45,6 

5. Любов 42,4 40,4 

6. Високий соціальний статус й управління людьми  22,4 24,5 

7. Визнання і повага людей і вплив на оточуючих 19,1 20,3 

8. Допомога і милосердя до інших людей 13,7 12,7 

9. Пізнання світу, природи, людини  5,3 6,6 

10. Соціальна активність для досягнення позитивних змін у суспільстві 3,7 4,2 

11. Пошук прекрасного і насолода ним 3,5 3,2 

 

За результатами проведеного опитування (таблиця 2.3) у майбутніх 

менеджерів домінують такі ціннісні орієнтири: високе матеріальне 

благополуччя; приємне проводження часу, відпочинок; добре здоров’я; 

інтенсивне спілкування; любов. 

Перевагу таким цінностям, як пошук і насолода прекрасним; соціальна 

активність для досягнення позитивних змін у суспільстві; пізнання світу, 

природи, людини  надає невелика кількість опитаних студентів. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що група пріоритетних 

цінностей майбутніх фахівців відображає переважно зацікавленість у 
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особистісному становленні та процвітанні, а головним у житті студентів є 

спрямованість на побутову (матеріальну і розважальну) сторону життя. У 

цьому процесі проявляються такі суперечності: очікування високих 

матеріальних статків не підкріплюється намірами адекватної соціальної 

активності; розширення кола спілкування – із допомогою і милосердям до 

інших людей.  

Такі результати підтверджують, що більшість студентів-менеджерів 

орієнтована на зовнішні особистісні фактори (матеріальне становище, 

насолода життям, висока посада), що свідчить про низький рівень 

внутрішньої мотивації до виконання професійної діяльності, недостатнє 

усвідомлення суті і цінності своєї професійної компетентності. Отже, у 

процесі фахової підготовки варто моделювати професійні ситуації, 

розв’язання яких спонукало б до розширення світоглядної складової – на 

основі стимулювання розвитку самосвідомості з урахуванням зовнішніх і 

внутрішніх умов. 

Наступним інструментом діагностики за ціннісно-мотиваційним 

критерієм ми обрали опитування за методикою І. Ладанова і В. Уразаєвої 

«Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікаціях» 

(Додаток Б) (Фетискин і ін., 2002). Така методика дозволила виявити основні 

індивідуальні особистісні орієнтації та їх гармонійності у процесі 

формального спілкування. Серед них у методиці визначено орієнтацію на 

прийняття партнера, на адекватність сприйняття і розуміння партнера, на 

досягнення компромісу.  

Для діагностування наявності мотивів вибору професії ми 

використовували анкету А. Щербакової (Додаток А.3). Результат 

анкетування виявив, що прагнення до матеріального благополуччя і бажання 

заробити превалює у 82,02% студентів ЕГ та 84,68% у КГ, яскраво виражене 

прагнення зайняти видне положення в суспільстві, реалізувати свій високий 

рівень домагань продемонстрували 78,07% ЕГ та 78,30% КГ, прагнення до 
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творчої роботи, інтерес до нових технологій, отримання необхідних навичок і 

вмінь, які вимагає професія, що обирається, важливі для 49,12% ЕГ та 47,23% 

КГ.   

Для оцінки мотивів до формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів був використаний опитувальник за модифікованою 

методикою О. Горячук (див. Додаток А.4). Студентам пропонувалося за 7-

бальною шкалою оцінити ступінь прояву того чи іншого чинника в своїй 

поведінці. До переліку тверджень включені ті, що стосуються прояву 

інтересу до формування лінгвокультурної компетентності в навчальному 

процесі вищого навчального закладу. Отримані результати і їх обробка 

дозволили визначити рівні мотивації студентів-менеджерів до формування 

лінгвокультурної компетентності і дійти висновку, що більша кількість 

респондентів мають низький рівень мотивації до формуванні ЛКК. 

Характеристика кожного рівня і процентне співвідношення виглядають 

наступним чином: 

1) Наявність у студента високого рівня мотивації до формування ЛКК 

свідчить про те, що студент усвідомлює важливість ЛКК як інтегративної 

якості особистості менеджера, прагне її розвитку, намагається постійно 

розширювати лінгвокультурні знання і використовує їх у навчальній і 

професійній діяльності (мають 19% респондентів). 

2) Середній рівень мотивації у формуванні ЛКК передбачає уявлення 

студента про ЛКК як про важливу якість особистості для досягнення успіхів 

у навчальній і професійній діяльності менеджера, ситуативним прагненням 

до засвоєння і застосування ЛКК (34% респондентів). 

3) Усвідомлення потреби у формуванні ЛКК на базовому  рівні можна 

пояснити слаборозвинутим проявом необхідності розвитку ЛКК як 

інтегруючої якості особистості і байдужим відношенням до засвоєння 

компетенцій, необхідних для її формування (47% опитаних). 
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Отже, більшість студентів мають недостатньо розвинутий рівень 

мотивації у формуванні ЛКК, що є досить сприятливою передумовою для 

подальшого розвитку ЛКК як важливої якості фахівця з менеджменту. 

Вимірювання рівня сформованості ЛКК майбутніх менеджерів за 

когнітивним критерієм передбачало виконання студентами тестових завдань, 

проведення анкетування, опитування задля виявлення обсягу знань 

необхідних для міжособистісної і міжкультурної комунікації. Приклади 

завдань представлені у додатку А (5-7). Використання цього діагностичного 

матеріалу дозволило визначити рівень знань про зміст лінгвокультурної 

підготовки. Показниками виступали: знання рідної і іноземної мови; мовна 

грамотність; синтез і повнота знань про рідну культуру та культуру іншої 

країни, історію, традиції; знання про міжкультурну взаємодію, про людські 

взаємини, моральні норми та заборони. 

Щоб визначити вихідний рівень лінгвокультурної підготовки 

майбутніх менеджерів був проведений лінгвокультурний тест за авторською 

розробкою (Додаток А.5). Тест включав тестові питання відкритого типу, 

спрямовані на виявлення лінгвістичних знань, загальних уявлень про 

взаємовплив мови і культури, розуміння ролі мови і міжкультурних 

комунікацій у менеджменті. Обробка результатів тесту проводилась методом 

експертної оцінки за повнотою знань. Для кількісної обробки отриманих 

даних використовувалися ключі, що вміщують «ідеальні відповіді» щодо 

максимального вияву кругозору лінгвокультурних знань студентів. Якість 

відповідей оцінювалась за наступним ступенем: повна відповідь (дали 3,5% 

респондентів), неповна відповідь (у 13% респондентів), відповідь з 

помилками (59,4% опитаних), немає відповіді (24,1%).  

За результатами тестового опитування високий рівень володіння 

базовими лінгвокультурними знаннями виявлено у 12,7% студентів ЕГ, 

11,4% – у студентів КГ; середній рівень – ЕГ: 28,6%, КГ: 30,5%, низький 

рівень – ЕГ: 58,7%, КГ: 58,1%. В цілому результати проведення тестування за 
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цією методикою показали, що лінгвокультурні знання у більшості студентів 

характеризуються низьким ступенем повноти, системності, усвідомленості та 

дієвості.  

У якості наступного інструменту діагностики за когнітивним критерієм 

ми скористались анкетою на визначення рівня етнічної свідомості і культури, 

розробленою А. Щербаковою (Додаток А.6). Обробка результатів 

анкетування виявила такі процентні показники: серед чинників, що 

відрізняють представників різних націй, найчастіше студенти називали 

культурні традиції – 57,2% в ЕГ та 53,4% у КГ, особливості поведінки – 

25,1% в ЕГ та 18,3% у КГ, риси характеру – 27,3% в ЕГ та 19,3% у КГ. У 

більшості студентів-менеджерів, що брали участь в експериментальному 

дослідженні, ми визначаємо низький рівень світоглядної зрілості.  

Опитування щодо визначення розуміння майбутніми менеджерами 

міжкультурної комунікації і готовності до неї проводилось за допомогою 

анкети, складеної М. Сотер (Додаток А.7). За результатами опитування 

більшість студентів виявили середній або низький рівень готовності до 

міжкультурної комунікації, що свідчить про недостатні знання особливостей 

міжкультурного спілкування і нерозвиненість комплексу вмінь, які 

дозволяють орієнтуватися й адекватно вести себе в кроскультурних 

ситуаціях, тобто в ситуаціях, де стикаються носії різних культур.  

Рівні сформованості ЛКК за особистісно-рефлексивним критерієм, 

представлені у додатку А (8-10), були оцінені за допомогою тестування, 

анкетування, опитування на виявлення особистісних якостей за різними 

методиками. При цьому ми орієнтувались на наступні показники: 

толерантність, емпатія, особистісні характеристики (справедливість, 

тактовність, чуйність, вмотивованість, рефлексія, комунікабельність) та 

особистісні професійні якості (.  

Результати тесту «Наскільки ви толерантні» (Додаток А.8) дають змогу 

припустити, що толерантне ставлення до оточуючих формується у студентів 
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в процесі навчання завдяки збільшенню досвіду міжособистісних стосунків. 

Низький рівень толерантності пояснюється  інтенсивним формуванням 

життєвої позиції, становленням власного «Я», що часто призводить до 

нетерпимості через відсутність досвіду конструктивних міжособистісних 

стосунків. В цілому всі рівні сформованості толерантної поведінки майже не 

відрізняються за кількісними показниками між собою. Наявність низьких 

показників сформованості вказаної якості підтверджує необхідність 

цілеспрямованої роботи з метою виховання толерантності як важливої 

особистісної і професійної якості майбутніх менеджерів.  

Рівень емпатійності ми виявляли  за  методикою  А. Щербакової 

(Додаток А.9). Кількісно-якісний аналіз діяльності й поведінки студентів, а 

також результатів цих дій, здійснювався за допомогою педагогічного 

спостереження. Отриманий емпіричний матеріал дозволив стверджувати, що 

переважній більшості респондентів притаманний високий рівень емпатії  – 

66,7% студентів в ЕГ та 65,8% у КГ.  Нормальний (середній) рівень емпатії 

продемонстрували 24,6% студентів ЕГ та 23,8% у КГ, низькі ематійні 

тенденції спостережено у 8,7% (ЕГ) та 10,4% (КГ).  

Для виявлення вміння студентів організувати процес рефлексії і 

контролю в якості методу дослідження було обрано опитувальник 

рефлексивності А. Карпова (Карпов,2003) (Додаток А.10). За результатами 

опитування високий рівень сформованості рефлексивності виявлено лише у 

10,6% студентів ЕГ і 11,1% КГ; середній рівень: ЕГ – 43,7%, КГ – 40,7%; 

низький рівень – ЕГ: 45,7%, КГ – 48,2 %. Такі показники можуть бути 

обумовлені тим, що майбутні менеджери мають певний рівень 

рефлексивності до моменту початку навчання і вимагають подальшого 

розвитку цієї якості.  

Виявлення сформованості особистісних якостей за особистісним 

критерієм дозволило дійти висновку, що високий рівень сформованості 

означених якостей продемонстрували 13,7% опитаних у ЕГ і 12,5% у КГ; 
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середній рівень показали 17,5% і 20% відповідно, низький рівень наявності 

досліджуваних якостей був діагностований у 68,8% (ЕГ) і 67,5% (КГ). Такі 

дані свідчать про необхідність цілеспрямовано працювати над формуванням 

якостей особистості майбутніх менеджерів, необхідних для їх професійної 

діяльності в умовах міжкультурного середовища. 

Загалом за результатами діагностики рівень сформованості ЛКК 

майбутніх менеджерів за особистісним критерієм виявився недостатнім. Як 

показало дослідження, студенти не схильні до самоконтролю в процесі 

навчальної діяльності. Проте слід відмітити наявність у респондентів 

потенціальних можливостей для подальшого саморозвитку і розвитку 

рефлексії. 

Особлива увага на констатувальному етапі експерименту приділялася 

визначенню сформованості діяльнісного критерію, показниками якого є: 

наявність системи умінь, необхідних для здійснення професійної діяльності, 

здатність будувати конструктивні відносини з партнерами на основі спільних 

інтересів; володіння нормами ділового спілкування і особливостями ведення 

професійного діалогу; способами рішення професійних завдань на основі 

застосування засобів іншомовного спілкування.  

Найбільш адекватним способом діагностики ЛКК майбутніх 

менеджерів за діяльнісним критерієм є кількісно-якісний аналіз діяльності і 

поведінки студентів, а також результатів цих дій, здійснюваних за 

допомогою педагогічного спостереження. 

Для дослідження професійної активності особистості менеджера 

використовувався опитувальник В. Орлова (Додаток А.11) (Орлов, 2001). 

Обрана методика дала можливість виявити прагнення студентів – майбутніх 

менеджерів до професійної діяльності: високий рівень прагнення 

зафіксований у 12,3% студентів експериментальної і 11,9% контрольної 

групи; середній рівень – експериментальна група: 38,2%, контрольна: 37,3%; 

низький рівень – експериментальна група: 49,5%, контрольна: 50,8%.  
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Переосмислення, аналіз і корекція навчальних, а згодом і професійно-

значущих ситуацій створюють основу для подолання стереотипів у 

квазіпрофесійній діяльності, сприяють завданню вектору формування 

лінгвокультурної компетентності у майбутнього менеджера.  

З метою визначення рівня уявлень про своє професійне майбутнє 

студентам пропонувалося розповісти про обрану професію і назвати причини 

її вибору, вказати, чи затребувана вона в регіоні, які завдання вона покликана 

вирішувати і чого можна чекати від цієї професії (у додатку А.12 – 

опитування щодо вміння уявляти своє професійне майбутнє). Студентам 

дозволялось давати відповіді рідною мовою, якщо в них виникали складнощі 

з використанням іноземної мови. Аналіз висловлювань показав неясні 

уявлення про майбутню професійну діяльність (86% респондентів в 

контрольній групі, 84% – в експериментальній групі). 

Наступним засобом перевірки знань студентів про професію менеджера 

було завдання, пов'язане з переглядом відео (Додаток А.13). У сюжеті 

йдеться про керівника консалтингової компанії з Мюнхена і його професійне 

сьогодення. Після перегляду відео студенти повинні були виконати тест на 

розуміння отриманої інформації.  Особливість завдання полягала у тому, що 

відео було на німецький мові, тестові ж питання давались українською, а 

важливі для розуміння слова і висловлювання, пов'язані з менеджментом, 

додавались у скобках німецькою. Виконання завдання передбачало володіння 

німецькою мовою на рівні В1, що відповідає вимогам підготовки з іноземної 

мови на початок навчання у ЗВО. Але питання тесту сформульовані таким 

чином, що при відповіді студентам не потрібно було детально і точно 

розуміти все, про що розповідається у ролику, достатньо було почути окремі 

вислови і зіставити з відеорядом. З даним видом завдань на високому рівні 

впоралися лише 8% студентів в контрольній і 9% – в експериментальній 

групах, що свідчить про недостатній рівень лінгвопрофесійних знань, 
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невеликий словниковий запас з професійної тематики і недолік знань про 

обрану професію. 

За результатами оцінювання рівня сформованості ЛКК за діяльнісним 

компонентом ми дійшли висновку, що студенти  не повною мірою уявляють 

собі майбутню професію і свою практичну діяльність, недостатньо володіють 

знаннями про особливості професійного спілкування і мають навчитися 

користуватися іноземною мовою для професійних цілей. 

Формування професійних якостей майбутніх фахівців відбувається в 

міжособистісній взаємодії. Тому професійна майстерність майбутніх 

менеджерів залежить від рівня адекватного сприйняття ситуації та вибору 

раціональних прийомів реагування, що відповідатимуть комунікативно-

поведінковому компоненту діяльності. Все це потребує високого рівня 

сформованої здатності діяти гнучко, адаптивно – як у типових, так і у 

нестандартних ситуаціях. Формування поведінкових стратегій і тактик 

здійснюється у процесі інтенсивного спілкування. Отже, природня потреба у 

спілкуванні є особистісною якістю, на основі якої формуються такі 

професійно важливі якості як урівноваженість, організованість, емоційна 

стійкість, що є запорукою успіху у професійній діяльності менеджерів.  

З метою визначення початкового рівня сформованості ЛКК за 

комунікативним критерієм, який включав у себе наступні показники: знання 

про лінгвістичні, паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування, 

комунікативні вміння, поведінкова гнучкість; вміння застосовувати фахові 

знання в умовах професійної комунікації з представниками інших культур, 

був проведений ряд досліджень. Так, для виявлення рівня сформованості 

навичок спілкування у майбутніх менеджерів була використана методика 

Ю. Орлова (Додаток А.14). Як свідчать результати експериментального 

дослідження, високий рівень ативності у спілкуванні зафіксовано у 27,5% 

студентів ЕГ і 25,7% студентів КГ, найбільший процентний показник (ЕГ – 

57,3%, КГ -  55,9%) свідчить про середній рівень комунікативності студентів. 
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Низьку схильність до комунікації продемонстрували відповідно 15,2% (ЕГ) і 

18,4% (КГ) респондентів.  

Одержаний результат підтверджує тезу про те, що у процесі фахової 

підготовки потрібно цілеспрямовано працювати над розширенням меж 

комунікативної активності, оскільки виявлені позитивні тенденції можуть 

нівелюватися. Проведений аналіз опитувань дає змогу припустити, що 

студенти відчувають потребу у спілкуванні як необхідну передумову 

професійної діяльності, але без належного стимулювання не здатні її 

реалізовувати. На заняттях з фахових дисциплін потреба у спілкуванні 

повинна трансформуватися в комунікативно-професійні завдання (діалог, 

дискусія, обговорення, виступ, повідомлення), незважаючи на те, що 

переважна більшість студентів уникає виконання таких завдань через низьку 

інтелектуальну підготовленість, наявність таких особистісних якостей як 

невпевненість, сором’язливість, тривожність. Педагогічна майстерність у 

стимулюванні комунікативної активності студентів через створення ситуацій 

успіху, заохочення до спільної роботи на заняттях, перевага діалогу над 

монологом повинні допомогти  у подоланні вказаних перешкод. 

Упровадження таких форм організації навчального процесу як рольові 

та ділові ігри, дискусії, спільне обговорення, проектні завдання, спільне 

розв’язання кейсів  має сприяти зменшенню емоційної напруженості і надати 

змогу студентам повністю сконцентруватись на реалізації власних 

потенційних можливостей, що сприятиме формуванню професійно важливих 

якостей.  

Кількісні результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту за чотирма критеріями виявилися статистично однорідними 

(еквівалентними) для контрольної і експериментальної груп та засвідчили 

недостатній рівень сформованості лінгвокультурної компетентності у  

майбутніх менеджерів за всіма критеріями (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 
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Загальна характеристика розподілу студентів за рівнями 

сформованості ЛКК майбутніх менеджерів на констатувальному етапі 

експерименту (%) 

 

Група Рівень 

Критерії сформованості ЛКК 

мотивацій-

ний 

когнітив-

ний 

особистіс-

ний 

діяльніс-

ний 

комуніка-

тивний 

 

КГ 

Високий 19,6 24,7 25,1 18,5 22,3 

Середній  39,2 37,2 37 35,2 46,2 

Низький  41,2 38,1 37,9 46,3 31,5 

 

ЕГ 

Високий  21,3 25,1 25,6 17,8 21,8 

Середній   39,9 37,7 36,8 36,4 50,3 

Низький  38,8 37,2 37,6 45,8 27,9 

 

Таким чином, ми представили результати діагностування, проведеного 

на початковому етапі дослідження в експериментальній і контрольній групах. 

Проаналізувавши дані констатувального етапу експерименту, можна зробити 

наступні висновки.  

Результати діагностики в експериментальній і контрольній групах 

відрізняються несуттєво, що свідчить про наявність рівних можливостей для 

всіх студентів. У межах констатувального етапу педагогічного експерименту 

виявлено початковий стан сформованості лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів. Особистісна спрямованість майбутніх менеджерів на 

оволодіння лінгвокультурною компетентністю визначається досить низьким 

рівнем, студенти не усвідомлюють значення лінгвокультурної 

компетентності менеджера для його професійного майбутнього і, відповідно, 

не акцентують на ній увагу в процесі фахової підготовки; більшість студентів 

недостатньо чітко представляють специфіку професійної діяльності 

менеджера і мають низький рівень сформованості комунікативних умінь. 

Показник мовних знань і знань про культуру хоч і свідчить про те, що 

студенти мають певний рівень іншомовної підготовки і загального 

культурного кругозору, але він не є достатнім для впевненого вживання мови 
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у міжкультурному середовищі. Лише невелика кількість студентів у 

контрольній і експериментальній групах мають достатній рівень 

сформованості ЛКК, здатні використовувати мовні і культурні знання для 

вирішення майбутніх професійних завдань. В ході експериментальної 

діагностики у майбутніх менеджерів виявлено низьку рефлексивність, 

недостатньо розвинені такі особистісні і професійні якості, як 

комунікабельність, толерантність і емпатійність, організаторські здібності.  

Отримані під час діагностування дані віддзеркалюють реальний стан 

досліджуваної проблеми у практиці сучасної вищої школи і свідчать про 

необхідність цілеспрямованого впровадження у навчально-виховний процес 

ЗВО науково обґрунтованих педагогічних умов формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів та проведення 

експериментальної перевірки їхньої ефективності. Детальному опису й 

аналізу цих процесів будуть присвячені наступні підрозділи нашого 

дисертаційного дослідження. 

 

2.2. Практична реалізація педагогічних умов формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів  

 

На основі розроблених нами педагогічних умов формування ЛКК 

майбутніх менеджерів, діагностики рівнів сформованості ЛКК за 

визначеними критеріями й показниками стало можливим проведення 

формувального етапу експерименту, завдання якого були пов’язані з 

апробацією теоретичних положень дослідження в навчально-виховному 

процесі вищого навчального закладу і перевіркою ефективності розроблених 

педагогічних умов ЛКК майбутніх менеджерів. 

Даний підрозділ присвячений опису організації процесу формування 

ЛКК майбутніх менеджерів в експериментальній групі, побудованому на 

основі використання найбільш адекватних, на наш погляд, форм і методів 
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упровадження розроблених нами педагогічних умов і відповідного 

навчально-методичного забезпечення. 

Для впровадження педагогічних умов формування лінгвокультурної 

компетентності було вирішено ряд завдань: відібрано і систематизовано 

навчальний матеріал, розроблено спецкурс «Кроскультурна комунікація» і 

складено комплекс вправ з лінгвокультурного тренінгу, виконано добірку 

ігрових і проектних завдань, аудіо- і відеоматеріалів, відібрано кейси, 

складено методичні рекомендації для викладачів щодо фомування ЛКК. 

Як вже визначалось раніше, процес формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів набуде ефективності, якщо у 

навчально-виховному процесі ЗВО буде реалізовано низку педагогічних 

умов, які обгрунтовано вище. 

Оскільки цілковито розділити сфери впровадження кожної із 

запропонованих педагогічних умов неможливо, адже процес фахової 

підготовки майбутніх менеджерів має цілісний характер і відбувається в 

єдиному освітньому просторі ЗВО, який визначається нормативами і обсягом 

аудиторної і позааудиторної роботи, впровадження всіх педагогічних умов 

під час проведення формувального етапу експерименту відбувалося 

інтегровано. При аналізі реалізації педагогічних умов у практиці навчання 

будемо розглядати кожну з них диференційовано, детально описуючи 

особливості їхнього впровадження в процесі формування ЛКК майбутніх 

менеджерів.  

Упровадження першої педагогічної умови (формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю) було пов’язано з стимулюванням ціннісно-мотиваційного 

компонента ЛКК.  

У підрозділі 1.4 ми обґрунтували, що особистісна спрямованість 

виявляється через мотивацію, яка формується в процесі навчання і залежить 

від його організації, методів і прийомів, засобів і змісту навчального 
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матеріалу. Актуалізація внутрішньої мотивації студентів і потреби до 

опанування матеріалу через включення студента у вирішення широкого кола 

питань, використання індивідуальних і групових форм роботи сприяло більш 

міцному засвоєнню необхідних знань і максимальному використанню 

навчального часу через постійну підтримку і допомогу з боку викладача. 

У процесі дослідження було виявлено, що найбільш ефективними 

формами організації освітнього процесу є практичні заняття, аудиторна та 

позааудиторна робота студентів, індивідуальні заняття та консультації (в 

тому числі через підтримку контакту зі студентами завдяки сучасним засобам 

комунікації), участь у практиці, зустрічі з фахівцями різних сфер бізнесу, 

подорожі та ін. 

Як було визначено у теоретичній частині роботи, інтерес до мови й 

пов’язаної з нею культури виникає у студентів у процесі активного 

спілкування цією мовою, а зосередженість на мовному матеріалі, уміння 

побачити за мовним знаком значення і зміст стимулює особистісне позитивне 

ставлення студентів до мови (лінгвопізнавальна мотивація). На практичних 

заняттях із іноземної мови комунікативна спрямованість навчання 

забезпечувалась використанням ігор (ігрові ситуації, рольові ігри, ділові 

навчальні ігри) і проектної роботи. 

Як відомо, навчальні ігрові ситуації створюють умови для активізації 

інтелектуальної активності студентів, інтенсифікують навчальний процес і 

сприяють кращому засвоєнню матеріалу. Загалом, навчальна гра стає 

перехідним етапом, який по’єднує процес навчання з реальним життям. 

Отож, у процесі гри обговорювались як загальновідомі речі, так і 

складні проблеми, застосовувались правила ведення дискусії, і таким чином, 

вдалося стимулювати мовленнєву активність і креативність студентів. Так, 

власний досвід роботи зі студентами Донецького національного технічного 

університету засвідчив, що студенти активно долучались до словарних ігор: 

«Word explaining» (пояснити слово) – потрібно було, не називаючи слово, або 
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термін, пояснити його чи описати, аби іншим студентам стало зрозуміло що 

мається на увазі. Наприклад, якщо на навчальному і середньому рівнях 

володіння мовою зазвичай обговорювались слова з загальної тематики, як то 

computer, vacation, hotel, work та ін., то на просунутому рівні пояснювались 

терміни професійного вжитку, наприклад, reclamation, supervisor, branch, 

competition, delivery terms тощо, «Word guessing» (вгадати слово) – група 

ставила питання до учасника, який загадав слово (Is that an object or a living 

being? What do you need that for? What color is it? What does he/she/it do?), 

поки слово не було вгадано; «Market puzzle» (скласти речення з ринкової 

тематики ) – треба було розташувати слова таким чином, щоб вони утворили 

речення, яке є визначенням якогось поняття, наприклад:   

consistent is of company to the Marketing the

 requirements the alignment   . of market   

При правильному порядку склалось таке визначення: 

Marketing is the consistent alignment of the company to the requirements of the 

market. Такі завдання студенти виконували у невеликих групах 3-4 людей.  

Формування мовленнєвих компетенцій у майбутніх менеджерів 

передбачалось за допомогою наступних комунікативних ситуацій: countries 

and people, eating habits, hobby, traveling, education, transport, living, 

environment тощо. Більш високий рівень володіння іноземної мови дозволив 

тренувати навички адекватної мовленнєвої поведінки в таких ситуаціях 

спілкування: buying/selling, paying bills, renting, at the travel agency, at the 

hotel, at the airport, at customs, telephone calls та ін. Хоча такі ситуації можна 

віднести до сфер непрофесійної комунікації, але в них вже є значна кількість 

економічно-маркованих мовних одиниць. 

Використання сюжетних рольових ігор соціально-побутового змісту, 

сприяло розвитку мовленнєвих і комунікативних навичок загальної мовної 

підготовки. Під час рольової гри «Сімейний портрет» студенти 

відтворювали фрагменти і різні сторони свого реального життєвого досвіду. 
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Наприклад, розповідаючи про себе і свою сім’ю, студенти користувалися 

предметами свого реального життя: фотоальбомами, книгами, журналами, 

газетами тощо. 

При вивченні ділової іноземної мови і ділового спілкування  

використовувались ділові ігри. Головна ознака ділової гри – обов’язкова 

наявність професійно-спрямованої проблеми, коли студенти для її вирішення 

повинні були активно користуватися іноземною мовою. Таким чином 

розвиваються і закріплюються мовленнєві навички і уміння студентів, їхні 

здібності мислити творчо, використовувати свої знання і досвід, здобуті при 

вивченні інших дисциплін, самостійно шукати рішення.  

Темами таких ділових ігор були «Meeting in the company», «Product 

presentation», «Negotiations» тощо. Для підготовки і проведення ділових ігор 

використовувався матеріал навчальних посібників з ділової англійської мови 

«Delta Business Communication Skills: Socialising», «Communicating in 

Business», «New Market Leader», «Business one: one», з ділової німецької мови 

«Gesprächstraining Deutsch im Beruf», «Kommunikation in der Wirtschaft», 

«Wirtschaftskommunikation», «Fokus: erfolgreich im Alltag und Beruf», які 

містять рольові ігри за різноманітними темами, ситуаціями і завданнями. Як 

правило, автори оригінальних підручників використовують багато 

культурологічної і країнознавчої інформації про країну, мова якої вивчається, 

що сприяє розширенню лінгвокультурних знань і лінгвокомунікативних 

умінь.  

Як приклад розглянемо ігру «Negotiations». Учасники імітували 

проведення переговорів англійською мовою з укладання угоди про продаж 

партії повітряних кульок. Спочатку потрібно було розподілити ролі, хто бере 

участь у перемовинах – пропонувалось обрати керівника підприємства і його 

помічника. Потім розроблялись умови продажу про кількість, фарбу, дату 

постачання і т.д. Кожна переговорна сторона з 2-х людей повинна була 

дотримуватись своєї стратегії, вміти торгуватись, але й шукати компроміс. 
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Важливим етапом рольової гри є її аналіз, коли викладач разом із 

студентами проводять групове обговорення правдоподібності, 

переконливості і доцільності поведінки та відповідно застосованих прийомів 

спілкування. На цьому етапі було цікавим зібрати висловлювання учасників 

гри і їхньої оцінки. Наведемо деякі з них: 

«Рольова гра є репетицією майбутніх професійних ситуацій і готує 

нас до справжнього професійного життя. Вважаю, що це дуже корисно і 

робить заняття веселим і цікавим». (Кирил В.)  

«Ми вчимося спілкуватися і накопичуємо навички, які нам 

знадобляться при вирішенні складних проблем у майбутньому. Іноді було не 

просто переконати одногрупників у чомусь, але треба вчитися це робити» 

(Лєра Х.) 

«Ми ніби актори в театрі граємо ролі, які можуть бути корисними в 

нашій професії. Мені подобається розмовляти іноземною мовою, це дає 

змогу мобілізувати мовні знання. Відкрила в собі багато нового.» (Ольга Р.) 

«Вважаю, що професія менеджера і актора мають багато спільного. 

Менеджер теж має багато обличь і повинен пристосовуватись до обставин 

свого бізнесу. Тому дуже корисно навчитись «грати» менеджера». (Олег Д.)   

Ще одним методом, який активізував мотиви студентів до 

професійного навчання в процесі вивчення іноземних мов був метод 

проектів, коли студенти самостійно планують, створюють, захищають свій 

проект, тобто активно долучаються до процесу комунікативної діяльності. 

Проектна робота мотивує студентів на вивчення і активне користування 

іноземними мовами і, крім того, є вдалим проявом міждисциплінарної 

інтеграції у лінгвокультурній підготовці.  

Загалом робота над проектом відбувалась за такими правилами: 

студенти самостійно (індивідуально або в невеликих групах) без допомоги 

викладача або при мінімальній його координації виділяли проблему, 

висували різні гіпотези для її вирішення і пропонували шляхи її розв’язання. 
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В ході захисту проекту передбачалося широке обговорення іноземною мовою 

пропонованих рішень, опонування і дискутування. Тому від учасників 

проекту потрібне було вміння аргументувати свою точку зору, висувати 

контраргументи опонентам, підтримувати дискусію, приходити до 

компромісу. 

Уміння вести дискусію у формі діалогу або полілогу – необхідна умова 

успішної спільної роботи студентів над проектом у групах. Студенти вчаться 

застосовувати на практиці набуті знання і мовні навички, творчо мислити і 

через спілкування отримувати нові мовні знання.  

Студентам пропонувалися творчі проектні завдання з наступних тем: 

«What is happiness», «Time is money», «Typical british/american/german 

hobbies», «Dream house in a dream location» та інші. Серед тем проектів 

ділового напрямку – «Global Сommuniсation Language», «Advertising is Art», 

«Fair Trade», «Corporate Culture in the USA and Ukraine», «Use of Social 

Networks», «Fit for the Future», «Manager Types». Остання тема увійшла до 

комплексу завдань лінгвокультурного тренінгу і детально буде описана далі. 

Завдяки проектній методиці студенти демонстрували більш високий 

ступінь залученості в навчальний процес, вмотивованості і пізнавального 

інтересу, у них підвищувався рівень впевненості і самооцінки, а також 

ступінь довіри до викладача і одногрупників. Виконання студентами проекту 

сприяло підвищенню ефективності оволодіння іноземною мовою і 

результативності їх навчальної праці. Формування ЛКК майбутніх 

менеджерів з використанням методики проектного навчання стало цілком 

очевидною і виправданою інтеграцією ціннісно-мотиваційного, перцептивно-

інтерактивного і комунікативно-поведінкового компонентів ЛКК майбутніх 

менеджерів.  

Ще одним різновидом внутрішньої мотивації студентів до навчання 

взагалі, і вивчення іноземної мови зокрема, є лінгвопізнавальна мотивація. У 

даному контексті студентам був запропонований комплекс вправ з 
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лінгвокультурного тренінгу, який включає різноманітні види завдань з 

загальнокультурної, лінгвістичної, лінгвопрофесійної тематики. Оригінальна 

система завдань була орієнтована на засвоєння знань в області 

міжкультурного спілкування, розвитку умінь і навичок у практичному 

оволодінні іншомовною комунікацією з метою знайомства з культурним 

різноманіттям сучасного світу. 

Подача матеріалу, зміст і характер вправ тренінгу ґрунтувались на 

новітніх методичних розробках вітчизняних і закордонних авторів, 

опублікованих як в Україні, так і за кордоном, або викладених у мережі 

Інтернет. Лінгвокультурний тренінг сприяв забезпеченню гармонійної 

підготовки студента до міжкультурної комунікації, а насичення освітнього 

процесу мовною, країнознавчою, лінгвокраїнознавчою та соціокультурною 

інформацією, яка відображає специфіку та стратегії поведінки під час 

взаємодії з носіями різних культур, особливості їх культур, звичаїв, традицій, 

ціннісних орієнтацій, релігійних поглядів, норм поведінки, етикету, слугував 

розвитку умінь, навичок та якостей, необхідних для ефективного 

налагодження міжнародних контактів у професійній діяльності.  

Студентам пропонувалось широке коло завдань, коли вони повинні 

були розв’язувати і обговорювати питання лінгвістичного, культурного, або 

професійного характеру індивідуально, у парах або в малих групах, 

проводити інтерв’ю, презентувати результат групової роботи у пленумі, 

дискутувати тощо. Наприклад, учасники інтерв’ювали один одного у парах з 

наступних питань: 1. Яке перебуванням за кордоном було для вас найбільш 

значним і чому? 2. Які міграції були у вашій сімейній історії? (Бабусі і дідусі, 

родичі, батьки, ви самі ... / міграція більше 15 кілометрів). 3. Які 

інтернаціональні впливи ви відчуваєте у вашому повсякденному житті? 

(Музика, фільм, друзі, їжа, література ...). Після закінчення парного 

обговорення, треба було представити свого респондента всій групі.  
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При виконанні іншої вправи студентам надавався певний час на 

міркування  над власним ім’ям: Хто дав вам ім’я? Чому було обрано саме це 

ім’я? Звідки походить ваше ім’я і що воно означає?  Чи є у вас прізвиська? 

Чи подобається вам ваше ім’я? Після чого вони коротко презентували своє 

ім’я і сімейну історію у групі. Завдяки такій вправі учасники повинні були 

дізнатися значення власного імені рідною мовою і знайти відповідні мовні 

засоби у іноземній мові для перекладу і пояснення. 

Пошукова активність студентів у мовному матеріалі стимулювалась 

через порівняння прислів’їв у англійській/німецькій і українській мовах. Цю 

Цю вправу ми назвали «Сонце і зорі світять всім». Треба було знайти 

еквіваленти схожих прислів’їв і визначити основне значення або цінність, яка 

закладена у прислів’ї. Наприклад:  

Коли почав орати, то у сопілку не грати! -  Erst die Arbeit, dann das 

Vergnügen (нім.)  (старанність, ретельність) 

Таким чином, через зрозумілі речі студенти були залучені у процес 

порівняння ціннісних акцентів і сенсів у різних мовах і культурах. 

Різні типи завданнь тренінгу щодо культурних відповідностей або 

відмінностей були об’єднані у рубрику «Культурний асимілятор». Одне з 

таких завдань полягало у порівнянні стереотипів у різних культурах (Додаток 

Б.1). Студенти знайомились з деякими висловами щодо загальних 

стереотипних уявлень про представників різних культур і працюючи у 

групах з 3-4 людей знаходили відповідно до кожного вислову спостереження 

щодо поведінки представників вищеназваних культур. Згодом усі разом 

дискутували над іншими спостереженнями щодо різних народів і пов’язаних 

з ними стереотипів. Завдання такого типу формують вміння інтерпретації 

поведінки представників інших культур, аналізу переживання емоційних 

реакцій в обставинах міжкультурної взаємодії та їх коригування, установку 

на толерантну поведінку в іншокультурному середовищі.  



152 

 

 

Вправа «Змінити перспективу» пропонувала студентам поміняти 

негативні характеристики людини на позитивні і розповісти, які якості або 

мотивації можуть стояти за такою поведінкою. 

Проблема діалогу культур знайшла відображення у наступному 

завданні. Студентам було запропоновано для обговорення завдання, яке ми 

назвали «Твоя бразильська кава»: велика кількість іммігрантів, які з’явились 

у Європі внаслідок війн і конфліктів у пошуках порятунку і кращої долі 

спричинила у демократичних країнах гостру дискусію, недовіру і підозру до 

іноземців. У прагненні запобігти зростанню таких негативних явищ уряди 

та місцева влада ряду країн приймають програми, проводять просвітницьку 

роботу, реалізують довгострокові проекти. Наприклад, у місті Кельн 

з’явився постер наступного змісту: 

Dein Christus ist ein Jude (Твій Христос – єврей) 

Dein Auto ist ein Japaner (твій автомобіль – японський) 

Deine Pizza ist italienisch (твоя піца – італійська) 

Dein Mittagsmahl ist chinesisch (твій обід – китайський) 

Dein Champagner ist französisch (твоє шампанське – французьке) 

Deine Demokratie ist griechisch (твоя демократія – грецька) 

Dein Kaffee ist brasilianisch (твоя кава – бразильська) 

Dein Urlaub ist türkisch (твоя відпустка –  в Туреччині) 

Deine Schrift ist lateinisch (твій алфавіт – латинський) 

 

… und Dein Nachbar ist nur ein Ausländer? (і ти вважаєш іноземцем 

лише свого сусіда?) 

Це завдання не є власною розробкою автора дисертації, воно багато 

використовується під час навчання міжкультурному спілкуванню, але ми 

вважаємо, що воно було корисним для стимулювання дискусії про 

толерантність, цінування різноманітності світу, правила співіснування у 

багатокультурному суспільстві.  
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Активізація пізнавальної діяльності у лінгвокультурній підготовці 

відбувалась за умови використання системи текстів, що характеризуються 

інформаційною новизною, проблемністю, нестандартністю викладу змісту, 

викликаючи тим самим інтерес на виявлення невідомого, його засвоєння і 

досягнення розуміння. 

Вивчення іноземної мови не можливе без використання оригінальних 

матеріалів, які дають змогу дізнатися про культурні традиції тієї чи іншої 

країни, особливості професійного спілкування у різних культурах. На наш 

погляд, особливо цінним для стимулювання  інформаційно-когнітивного і 

перцептивно-інтерактивного компонентів ЛКК студентів галузі менеджменту 

було використання оригінальних періодичних видань із загальної і фахової 

тематики, які можна знайти в Інтернет-мережі. Ми користувалися 

матеріалами сайтів Breakingnewsenglish.com, Thebalancecareers.com, 

Indeed.com, Englishclub.com, Deutsche welle, Wirtschaftsdeutsch.de, Manager-

magazin.de, Jobanzeigen.de, Deutsch-perfekt.com та іншими. Цінність та 

унікальність цих джерел інформації у їх абсолютній автентичності.  

Серед великого різноманіття текстової інформації доречним і корисним 

було обирати для навчання не адаптовані тексти. Використання у навчанні 

адаптованих текстів не повною мірою відображають «живий» лексичний 

матеріал, не дозволяє зануритися в атмосферу іншомовного середовища.  

Оригінальні тексти, які носії мови продукують для носіїв мови, створені не 

для навчальної ситуації, а для реальних умов, тому під час добору велика 

увага приділялась характеру текстів, їхній пізнавальній цінності, 

інформативності та якості.  

Змістовно текстовий матеріал тренінгу був орієнтований на теми 

спецкурсу «Кроскультурна комунікація», який буде детально описаний 

нижче, серед яких культурний шок, розуміння часу різними культурами, 

світська бесіда (смолток, від англ. small talk), стилі керування, стилі в одязі у 

діловому середовищі, тривалість робочого часу у різних культура тощо. 
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Таким чином, матеріал, який студенти розглядали і вивчали у теоретичному 

блоці, підкріплювався лінгвокультурними знаннями, автентичною лексикою і 

професійною інформацією іноземною мовою. До кожного тексту 

пропонувався глосарій з коментарями, лексичні вправи та завдання на 

вироблення мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного 

матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування (приклад у 

Додатку Б.2). 

Представлені в навчально-методичному посібнику автентичні тексти  

- стали потужним засобом для розвитку пізнавального та 

міжкультурного кругозору; 

- сприяли вивченню іноземної мови в контексті вивчення культур 

іншомовних мовних країн, а не просто прагматиці побутового та 

професійного спілкування іноземною мовою; 

- створювали базу для дискусії, спілкування, міркування, 

обговорення; 

- запобігали формуванню помилкових стереотипів про країни, що 

вивчається і про свою країну; 

- сприяли розумінню культурного різноманіття; 

- орієнтували на правильне позиціонування себе і своїх 

співрозмовників в рамках рідної культури і культури мови, що 

вивчається, з урахуванням факторів культурного різноманіття. 

Під час роботи з автентичними текстами у студентів зазвичай виникали 

труднощі, пов’язані з розумінням маловживаних іншомовних слів та 

сполучень. Адекватному розумінню тексту заважав також інтерферуючий 

вплив як рідної, так і іншої іноземної мови. Такі труднощі потребували 

значної уваги і роботи з боку викладача, який повинен був використовувати 

спеціальну методику для удосконалення мовних знань студентів.  

Розробка і проведення лінгвокультурного тренінгу сприяла також 

впровадженню другої педагогічної умови – орієнтації змісту 
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лінгвокультурної підготовки на формування у студентів знань про цінності 

майбутньої професійної діяльності, норми міжкультурної взаємодіїї як 

особистісних за допомогою лінгвістичних і екстралінгвістичних засобів– 

через стимулювання як перцептивно-інтерактивного компоненту ЛКК, так і 

комунікативно-поведінкового компоненту ЛКК.  

Процес навчання спрямовувався на використання студентами 

національно та культурно забарвлених фраз і сталих мовних виразів з 

репертуару професійної  діяльності з метою подолання міжкультурного 

непорозуміння у професійних комунікативних ситуаціях.  

Важливо було також враховувати, що умови й обставини, в яких 

відбувається реальне спілкування, ніколи не бувають абсолютно 

ідентичними, вони різняться й доволі суттєво. Тому необхідно було навчити 

студентів вмінню використовувати мову, яка вивчається у різних сферах 

діяльності і ситуаціях і має творчий характер (Гальскова & Гез, 2004). 

Особливо це стосується майбутніх менеджерів, професійна діяльність яких 

пов'язана часто не тільки з діловими контактами всередині країни, але й 

відбувається у складі іншомовного бізнес-середовища.  

Формуванню особистісного ставлення до цінностей майбутньої 

професії сприяли розроблені завдання, які враховували індивідуальний 

рівень мовленнєвої підготовки студентів. Необхідність приділяти належну 

увагу розвитку стимулів до професійного спілкування іноземною мовою 

менеджерів, пізнавальним, творчим, комунікативним потребам та потребі у 

досягненні результату відображена у низці завдань лінгвопрофесійного 

формату. 

Так, наприклад, люди, які вивчають іноземну мову зовні від відповідної 

лінгвокультури, потребують усвідомлених стратегій оволодіння принципами 

ввічливого спілкування, які складають важливіший етап акультурації. 

(Городецкая, 2007, с.169) Одна з таких вправ називалась «Комунікативні 

рітуали». Мова йшла про особливості ввічливого спілкування німецькою 
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мовою. Студенти  розбирали вживання граматичних засобів, таких як 

Konjunktiv II і модальних часток, що є неодмінною частиною німецької 

культури. Знання форм звертання, привітання, норм поведінки і етикету, 

одягу у бізнес-середовищі, порівняння цих форм у Німеччині і Україні, аналіз 

і використання засобів невербальної комунікації склали зміст різноманітних 

вправ і завдань професійного напрямку лінгвокультурного тренінгу. 

Серед засобів, які підвищують пізнавальний інтерес, дозволяють 

використовувати різні форми взаємодії, застосовувати знання на практиці, 

вчитись співпрацювати, виявляти взаємоповагу, толерантність, дослухатися 

до думки оточуючих – було використання лінгвокультурно-орієнтованих 

завдань з урахуванням професійних типажів. При створенні таких завдань ми 

спиралися на методику моделювання професійних типажів 

А. Подгорбунських (2012). Професійні типажи менеджерів представлені у 

великій кількості у всесвітній мережі, ми ж скористалися узагальненими 

образами менеджерів, розробленими американським психологом Д. Кирси  

(Додаток Б.4). 

Лінгвокультурно-орієнтовані завдання базувались на моделюванні 

студентами обраного професійного типажу на фактичній (характеристика 

реальних індивідуумів) і функціональній (характеристика відомих 

персонажів з історії, літератури, кіно) основі. Студенти працювали за 

наступними етапами на основі проектної методики: 

1) Етап підготовки: обговорення обраних професійних типажів у 

порівняльному аспекті (з точки зору двох лінгвокультур), вибір типажу і 

визначення основних пунктів для моделювання. 

2) Етап організації: моделювання кожним студентом обраного ним 

типажу з попереднім завданням презентувати і охарактеризувати даний 

типаж в порівняльному аспекті, а також провести опитування-анкетування, 

задавши наступні питання: Коли ви думаєте про «...», які визначення 
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приходять вам в голову? Як ви уявляєте собі українського / німецького / 

американського / французького «...»? 

3) Етап виконання проекту: проведення студентами суцільної вибірки 

словників, аналіз українських і іноземних текстів різних жанрів з метою 

опису ключових сторін і рис типажу. У якості лінгвокультурного пошуку 

студентам було запропоновано ознайомитися з типами менеджерів і їх 

характеристиками іноземною мовою й визначити згідно опису основні риси, 

притаманні  кожному типу менеджера. Робота виконувалась у невеликих 

групах з трьох-чотирьох людей, які обговорювали якості обраних ними 

типажів. Таким чином був оброблений кожний типаж і вся група мала змогу 

бачити заповнену таблицю.  Далі відбувалась підготовка костюмів типажів, 

створення фото-/ відеорепортажів. 

4) Етап презентації: представлення отриманих результатів, проведення 

вільної дискусії українською та іноземною мовами. 

В якості інших тренінгових завдань були використані: 

- «критичний інцидент» –  учасники розглядали взаємодію або досвід, 

який вважали неефективним, невдалим, незадовільним. Під час обговорення 

того чи іншого випадку учасники розповідали про свої власні реакції на 

подію. Разом з викладачем вони обговорювали ефективність пропозицій, що 

надійшли. Викладач питав учасників про те, як би вони почувалися в цій 

ситуації і просив їх знайти пояснення даному інциденту, виходячи з 

відмінностей між культурнозумовленими цінностями і нормами. 

- «майстерня кроскультурної комунікації» – моделювання 

міжкультурних ситуацій, в яких представлені професійні типажі; студенти 

знайомились з різними аспектами міжкультурної взаємодії і приміряли їх на 

себе через призму власного лінгвокультурного досвіду; 

- «симуляційна гра» – рішення професійно-орієнтованих кейсів і власне 

навчальну рольову гру-симуляцію з використанням необхідних професійних 

типажів. 
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- «професійна самопрезентація» – формування умінь створення 

сприятливого враження про себе як фахівця в певній сфері діяльності. Ці 

завдання були важливими для навчання студентів вибору стилю комунікації, 

самопрезентаційних тактик і стратегій, які можуть бути засвоєні в форматі 

відеотренінгу ефективної самопрезентації, де відпрацьовується 

самопрезентаційна поведінка в різних комунікативних професійно-

орієнтованих ситуаціях підвищеної соціальної значущості (виступ перед 

великою і/або негативно налаштованої аудиторією, інтерв'ю при влаштуванні 

на роботу, важлива співбесіда, переговори і ін.). 

Важливим вважаємо також формувати у студентів адекватне 

сприйняття партнерів по міжкультурному діловому спілкуванню з метою 

запобігання упередженності й непорозуміння під час бізнес-контактів. При 

виконанні вправи «Портрет бізнес-партнера» студентам пропонувалось 

відповісти на запитання: Як би ви описали своїх німецькомовних/англомовних 

партнерів? Запишіть щонайменше п’ять властивостей (треба було обрати 

зі списку якостей). Далі студенти обговорювали результати у пленумі і разом 

створювали загальний портрет бізнес-партнерів. Наступним кроком стала 

зміна переспективи: як би іноземні партнери описали своїх українських 

колег? Таким чином створювався відповідний портрет українського 

менеджера, яким його могли б побачити закордонні колеги-підприємці. 

Використання нових форм взаємодії, спрямованих на встановлення 

ділового контакту, було представлення бізнес-ідей чи товару. Основна мета 

полягала в досягненні комунікантами спільного розуміння професійного 

контексту (Терещенко, 2015). Такою формою було обрано так звану ліфт-

презентацію, або elevator speech (elevator-pitch). Вона передбачала стисле 

повідомлення про ідею, продукт, проект, сервіс і інше, що може 

реалізуватися в будь-який час і в будь-якому місці, зокрема й у ліфті, тому 

потребувала вкластися у обмежений досить невеликий (до 2 хвилин) час. 
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Динамізм та лаконічність такої форми спілкування мотивували 

студентів навчитися виділяти головне у представленій інформації, 

намагатися задіяти весь свій талант до переконання візаві у власній ідеї, 

оптимально використовувати навички вербальної і невербальної бізнес-

комунікації. Серед тем мобільних презентацій, які студенти мали обрати 

самі, були «Lowcosters», «Package tour», «New translations app», «Online 

platform for business ideas» та ін. Треба зазначити, що студенти досить 

активно долучались до такої роботи, мобілізували увесь свій мовний 

потенціал і репертуар професійної лексики, використовували різні розмовні 

тактики, аргументативні стратегії і засоби психологічного впливу. Звичайно, 

не вдалось уникнути помилок у мовленні, тому що увага була спрямована на 

інші моменти презентації, але студенти були задоволені тим, що вклались у 

короткий час.  

Ще одним методом формування лінгвокультурної компетентності 

вважаємо лінгвокультурну медіацію, яка передбачала не тільки переклад, а й 

мовне посередництво. У контексті комунікативного навчання переклад 

сприяв формуванню таких умінь, як точність (пошук значення), чіткість та 

гнучкість мислення (пошук найкращого відповідника), надавав змогу 

зосередити увагу студентів на конкретних завданнях. Зокрема таких, як 

тренування словника, граматики, стилістики тощо (Пасічник, 2019). Така 

діяльність здійснювалась як в усній, так і в письмовій формах і 

використовувалась на різних етапах навчання. Переклад або переказ був 

більш характерними для початкового етапу вивчення мови.  

Анотування, реферування та огляд (робота з декількома джерелами 

інформації) були значно складнішими. Кожен із цих видів діяльності 

потребував особливої методики формування відповідних умінь і навичок, 

тому що  вони виходили за межі побутового міжкультурного спілкування і 

стосувались скоріше академічної, професійної та ділової сфер, а відтак їх 

було інтегрувано до змісту навчання на старших курсах, коли студенти вже 
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володіли мовою та відповідною термінологією на належному рівні. Приклади 

медиативних вправ наведені у Додатку Б.3. 

Третя педагогічна умова – створення ЛК середовища з використанням 

мультимедійних технологій як засобу формування ЛКК – впроваджувалась  

нами через стимулювання інформаційно-когнитивного і перцептивно-

інтерактивного  компонентів ЛКК компетентності. 

Університет – це комунікативний простір, у якому реалізується велика 

частина академічного дискурсу і який разом з тимчасової організацією 

даного виду спілкування утворює просторово-часову парадигму науково-

навчальної комунікації. Як вже зазначалося, університет як освітня система зі 

своїми чинниками, структурою, своєрідною атмосферою, лінгвокультурними 

реаліями,  інформаційними ресурсами, особливим видом взаємовідношень і 

комунікації учасників навчального процесу представляє собою 

лінгвокультурне середовище, у якому відбувається особистісне і професійне 

становлення майбутніх фахівців. 

Представленням університету в освітньому просторі країни і за її 

межами виступає сайт закладу в інтернеті. Завданнями офіційного сайту 

Донецького національного технічного університету є надання інформації про 

структуру ЗВО і його діяльність, навчально-методичної та нормативної 

інформації для студентів, викладачів і співробітників, інформації для 

абітурієнтів; підтримка зв’язків з іншими науково-освітніми закладами і 

підприємствами. Скористатися матеріалами, розміщеними на головній 

сторінці сайту, можна, знайшовши потрібний підрозділ (факультет), галузь 

знань і спеціальність. Для кожної дисципліни система структурована у 

вигляді тек з різноманітним змістом. У вкладених теках містяться 

інформаційні матеріали з дисципліни. 

 Так, наприклад, виглядає сторінка факультету економіки та 

менеджменту. Тут можна знайти перелік всіх спеціальностей та  
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спеціалізацій і за посиланням отримати детальний опис видів професійної 

діяльності, знань і вмінь випускників, основних місц працевлаштування. 

 

Треба зазначити, що додатковим фактором долучення до академічної 

лінгвокультури стало представлення інформації на сайті університету 

різними мовами. Таким чином студенти мють можливість отримувати 

інформацію іноземною мовою, читати статті з освітньої діяльності, 

порівнювати трансформацію мовних одиниць у рідній і іноземній мові на 

основі близької їм тематики з університетського життя. Вважаємо такий вид 

роботи став корисним для методики навчання іноземним мовам. 

Серед інформаційних ресурсів, представлених на сайті ДонНТУ, 

базовим компонентом інформаційного простору лишається бібліотека. 

Традиційні функції університетської бібліотеки з часом не зазнали значних 

змін і залишаються актуальними і в наш час: бібліотека забезпечує супровід 

освітнього процесу, науково-дослідної діяльності викладачів і студентів, 

культурно-просвітницьку та методичну роботу. В наш час бібліотека є 

навігатором у складному світі університету, що орієнтує читача в 

інформаційних потоках (масивах), у міру можливості допомагає йому долати 

складнощі пошуку і збору інформації  (Бєлєнька, 2015).  
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Сучасна інформаційна бібліотечна платформа ДонНТУ містить як 

традиційні види доступу до читацьких фондів (абонемент і читальна зала 

відкритого доступу), так і новітні електронні ресурси (доступ до 

наукометричних баз і електронних каталогів). 

 Ми запропонували студентам відвідати сайт університету, знайти 

інформацію певного характеру (наприклад, про міжнародну діяльність 

закладу, або про свій факультет), скласти невеликий письмовий звіт про своє 

враження від профілю університету, про те, що вони вважають перевагами, а 

що недоліками в інформативній частині сайту, порівняти зміст сторінки 

рідною мовою і іноземною. Студенти із зацікавленістю поставились до 

такого завдання, тому що віртуальна форма знайомства з альма матер 

відрізняється від звичної і студенти повинні добре орієнтуватися в складному 

просторі закладу, знаходити потрібну їм інформацію і опрацьовувати її. 

Подібним чином студенти вивчали можливості бібліотеки.  Наведемо 

приклад такого звіту. 

Катерина М.: «Перш ніж вступати до університету я зайшла на його 

сайт. Тоді я ще мало розуміла, що таке деканат, кафедра, проректор і т.д. 

Але було дуже цікаво ходити по різним посиланням і дивуватись, що, де і як. 

Але вирішальним для мене стало те, як ативно і яскраво живуть студенти. 

Було багато фото і статей про поїздки за кордон, змагання, конкурси, 

олімпіади. Короче, це стало вирішальним, щоб подати документи сюди. 

Зараз університет мені дуже знайомий, але все одно цікаво дивитись новини, 

шукати знайомі обличчя. Відкрила сторінку нашого факультету, але тут 

все не зовсім добре, на мою думку. Є інформація про спеціальності, 

контакти, розклад, але воно якось дуже сухо і не яскраво. Наприклад, 

почитала про історію факультету і не побачила жодного фото. Немає 

новин з життя факультету, актуальної інформації про те, що відбувається 

кожного дня і мало фото. Англійською мовою не перекладена вся сторінка 

факультету, тільки загальна інформація. Зрозуміло, це все тільки для 
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загальної інформації, але студентам теж хотілося б щоб факультет жив 

яскраво навіть на сайті.» 

Поринути у світ академічного життя інших мовних спільнот студенти 

змогли через відвідування сайтів зарубіжних університетів. Завдання 

полягало у складенні глосарію з лексикою щодо навчання в ЗВО. Згодом 

досвід віртуального візиту до зарубіжного вишу і порівняння з вітчизняним 

обговорювалися у пленумі, студенти обмінювались коментарями і активно 

застосовували академічний лексікон. Загалом, такі завдання студенти 

сприймали дуже добре, тому що відкривали для себе академічний світ, 

долучались до  нових для себе понять, вчились долати складні або 

незрозумілі речі. Одним з університетів-партнерів ДонНТУ є Магдебурзький 

університет імені Отто фон Герике, тому студентам було цікаво здійснити 

віртуальну подорож до Магдебургу з екскурсією університетом. Студенти 

відмітили велику кількість спеціальностей на факультеті економіки 

підприємства, доступність безлічи інформації для студентів.  

Потрапляючи в університет, студенти часто мають труднощі, не завжди 

відчувають себе впевнено і психологічно комфортно, деякі з них потребують 

підтримки та постійного заохочення. Викладач, який володіє сучасними 

методиками і технологіями навчання, виступає в ролі фасилітатора при 

створенні належних умов, коли студенти бажають вчитися і розвиватись, 

займати активну життєву позицію, прагнути в мабутньому до самореалізації 

у професії. Педагогічна фасилітація передбачає легку взаємодію під час 

спільної діяльності студентів та викладача; не нав'язливу допомогу групі чи 

окремій людині в пошуку способів виявлення розв'язування проблем, 

налагодженні комунікативної взаємодії між суб'єктами діяльності. 

У багатьох людей при вивченні іноземної мови виникають 

комунікативні труднощі, коли важко почати розмовляти іноземною мовою, 

незважаючи на великий обсяг знань і словниковий запас. Тому викладач 

повинен знайти шляхи для подолання таких перешкод і бар’єрів. Створення 
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ситуації успіху на занятті є результатом продуманої, підготовленої стратегії й 

тактики педагога, який мотивує студентів на успіх. Такої мотивації на 

заняттях з іноземної мови особливо потребували студенти, яким важко було 

засвоїти програмний матеріал; які погано розуміли завдання, вимовлене 

іноземною мовою, або ті, які не наважувались говорити іноземною мовою в 

силу суб'єктивних причин: сорому, страху невдачі, випадкової помилки, і як 

наслідок – надмірної критики чи насмішок однокурсників. Саме тоді 

створення ситуації успіху усувало перешкоди на шляху до оволодіння 

мовою, допомагало подолати сором’язливість та невпевненість у собі, страх 

перед помилкою і насмішками інших учасників групи. «Педагогічна 

доброта» викладача – уміння створити ситуацію, яка допоможе студенту 

розкрити свої приховані здібності та забути про свої «недоліки» вчитися – 

зіграла неоціненну роль в мотивуванні студентів.   

Власний досвід викладання іноземних мов і цілеспрямоване 

використання технології ситуації успіху продовж формувального етапу 

експерименту довели, що встановлення сприятливого психологічного 

клімату на занятті, різнопланово організована діяльність студентів, 

поєднання репродуктивних і творчих методів роботи стимулюють студентів 

вивчати мову незважаючи на всі складнощі цього процесу. Доброзичлива 

невимушена атмосфера досягалась в більшості випадків за допомогою 

здатності дивувати учнів – неординарною організацією заняття, мовою, 

здібностями. Складниками доброзичливості є також привітна усмішка, 

погляд, заохочувальні жести, вміння слухати іншого, проявити зацікавленість 

проблемами студентів. За нашим спостереженням, підбадьорливі слова, 

мелодійність мовлення, м’які інтонації, коректність звертання завжди 

допомагали розрядити напруженість, надати студентам більшої сміливості, 

оживити розмову. 

Важливим було й те, що студент сам міг оцінити свій результат як 

успіх. Ми використовували цю методику наступним чином: атмосфера 
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доброзичливості в аудиторії створювалась завдяки прийомів «емоційне 

погладжування» (похвала за будь що, навіть незначне, усмішкою, поглядом, 

довірою і співчуттям); і «авансування» (заздалегідь обговорити зі 

студентами, що вони будуть робити, наприклад, оголосити тему наступного 

заняття, настроїти на можливий успіх, дати впевненість у своїх діях). Якщо 

заздалегідь назвати імена студентів, які будуть задіяні у виконанні завдання 

(прийом «персональної винятковості»), проаналізувати види можливих 

питань тесту, то виконання поставленого завдання супроводжувалось 

високою мотивацією і учні дійсно досягали високих результатів у роботі. 

Прийоми «дати шанс» (створення ситуації, коли студент неочікувано для 

самого себе розкриває власні можливості, здібності), «прихована допомога» 

(непомітний натяк, вказівка, побажання); «еврика» (активізація учнів на 

маленьке, але власне відкриття вже відомих фактів), «педагогічне 

навіювання» (експресивний вплив, спонукання до дії: До справи! 

Розпочинаймо!), «оцінювання» (ретельно аналізуються і оцінюються деталі 

роботи, без вказівок згори вниз і визначення загалом) мали ефективний вплив 

на залучення студентів до активної роботи і комунікації під час занять з 

іноземної мови.  

Важливим кроком для мотивування студентів вчитися було 

використання сучасних комп’ютерних і інтернет-технологій, що роблять 

процес навчання більш технологічним і результативним і якими студенти 

користуються активно і впевнено. До таких новітніх мультимедйних 

технологій належить програмний комплекс «NIBELUNG» — програма, яка 

здатна перетворити будь-який комп’ютерний клас у інтерактивне 

мультимедійне середовище з розширеними можливостями лінгафонної 

лабораторії. Програма пропонує велику кількість функції для управління 

інформаційними та інтернет-ресурсами і на базі лінгафонного кабінету 

кафедри мовної підготовки ДонНТУ використовується для викладання 

іноземних мов.  
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Такий сучасний лінгафонний кабінет помітно вирізняється серед інших 

освітніх програмних продуктів завдяки широкому спектру можливостей – 

аудіо, відео, інтерактивна дошка, обмін повідомленнями, проведення 

тестування тощо – що дозволяє використовувати його для навчання 

іншомовній комунікації, значно активізуючи мовленнєву діяльність 

студентів. Завдяки лінгафонному комплексу викладач може максимально 

ефективно розподіляти навчальний час і надавати нові імпульси процесу 

навчання; студенти ж отримують більше матеріалу для вивчення, в тому 

числі самостійно. 

Заняття з використанням мультимедійного обладнання дозволили 

студентам «увімкнути» всі канали сприйняття інформації, мультимедійні 

опції лінгафонного класу надали можливості у доступній формі підкреслити 

найбільш значущі моменти заняття. Все це сприяло кращому засвоєнню 

нового матеріалу. 

Для виконання тестів ми користувалися модулем тестування – 

спеціальним додатком для створення і редагування тестів, проведення 

тестувань і аналізу результатів. Система дозволяє створювати питання різних 

типів: одиночний або множинний вибір, заповнення прогалин, завдання на 

встановлення відповідності; упорядкування; вибір або переміщення в зоні 

зображення; завдання відкритого типу, запис голосової відповіді учня. Також 

можна було обмежити час на проходження тесту, вказати складність 

завдання в балах і задати максимальну оцінку. На контрольному етапі 

експерименту ми мали змогу тестувати студентів належним чином і технічно 

опрацьовувати результати, що дозволило значно скоротити час обробки і 

забезпечило неможливість помилок при оцінюванні. 

На момент написання наукової роботи система «NIBELUNG» 

працювала у тестовому режимі, тому ми не можемо описати всі можливості і 

функції програми на практиці. Розглянемо деякі з завдань, які ми проводили 

зі студентами і мали змогу оцінити.   
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При обговоренні теми «Aktiv zuhören» (активне слухання) студенти 

збирали ідеї та спостереження по темі разом, додаючи фрази на екран, при 

цьому кожний міг все бачити на своєму моніторі і корегувати у разі 

необхідності завдяки режиму «Інтерактивна дошка». В цьому режимі учні і 

викладач можуть спільно писати і малювати на віртуальній інтерактивній 

дошці. Результати малювання відображаються в спеціальному вікні, що 

відкривається на екранах учнів і на екрані викладача. Далі студенти 

прослухали аудіо, яке кожний учасник міг відтворити самостійно і 

програвати кілька разів, щоб зафіксувати окремі висловлювання. Треба було 

почути слова і вислови, що надають емоційне забарвлення фразам (Ja? Ah ja, 

Ach so, Hmhm, Verstehe, So was, Ja, Oh je, Na ja)  і розподілити їх згідно 

почуттів: Überraschung, Mitleid, Skepsis. Після цього студенти дивились відео 

з каналу Easy Languages, коли ведучі беруть інтерв’ю у перехожих на 

вулицях міст різних країн, і аналізували, які вислови німці використовують 

найчастіше. Для перегляду відео кожний студент обирав короткий ролик сам 

і працював індивідуально. Обговорення проводилось потім зі всіма 

учасниками групи. 

Завдяки використанню аудіо- і відеоформатів лінгафонного комплексу 

ми мали широкі можливості для створення штучного лінгвокультурного 

середовища, незважаючи на специфічні умови іншомовного навчання, коли 

розвиток усного мовлення відбувається дуже повільно, із багатьма 

перешкодами у вигляді необхідності вживати нову лексику, в тому числі 

фахову. 

Існує безліч інтернет-ресурсів як адаптованих до навчання, так і 

аутентичних, які містять інформацію про реалії справжнього 

лінгвокультурного іншомовного середовища. Використання таких матеріалів 

на заняттях і у позааудиторній роботі активізує різні види мовленнєвої 

діяльності, сприяє формуванню навичок міжкультурної взаємодії, розширює 

мовний репертуар і словниковий запас. 
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Аудіо та відео – це прекрасний автентичний матеріал з іноземної мови 

для відпрацювання умінь і навичок іншомовного спілкування. Такий медіа 

матеріал дозволяє вирішувати комплексні завдання. На формувального етапі 

експерименту робота майбутніх менеджерів з відеоматеріалами передбачала 

два  інформативно-пізнавальний та практично-комунікативний роботу з 

відео.  

При розв’язанні експериментальних завдань ми застосовували серію 

відео з каналу Easy English, тому що подача матеріалу розподілена 

тематично, теми розмов дуже різноманітні і можна обрати найбільш 

релевантні і актуальні для студентів на кожному етапі навчання. Як 

зазначалось вище, ведучі ставлять запитання звичайним перехожим на вулиці 

і наприкінці ролику пропонують відповісти глядачам на ті ж самі запитання у 

коментарях. Серед тем таких інтерв’ю – «What do you know about German?» 

(Що ви знаєте про Німеччину), «Message to the world» (Повідомлення 

світові), «What makes you happy?» (Що робить вас щасливими?), «What is an 

English stereotype?» (Що таке англійський стереотип?) і багато інших. Серед 

тем відео завжди можна знайти таку, яка була б пов’язана з навчальною 

програмою. Наприклад, якщо в навчальному плані є тема «Вільний час, 

подорожі», то в рамки цієї теми досить добре вкладається відео «Travel 

destinations»» або «Getting to know Berlin».  

Розглянемо, як проходила робота з відео «Job interviews in Germany», 

тому що тема співбесіди  при влаштуванні на роботу є актуальною подальшої 

кар’єри студентів. Перед переглядом студенти обговорювали у групах 

основні правила співбесіди, робили нотатки, складали питання для інтерв’ю. 

Після перегляду відео кожна група порівнювала власні відповіді з тими, які 

згадувались у відео, та обговорювала найбільш цікаві моменти. Бажаючі 

могли залишити коментарі на каналі. Одним з варіантів роботи з відео було 

обговорення кожної відповіді натисканням паузи. Після перегляду студенти 

повинні були згадати, що відповів той, чи інший учасник інтерв’ю, 
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побачивши скріншот з екрану. Формат короткого відео дозволив студентам 

не втрачати увагу, зосередитись на побаченому, фіксувати важливі моменти 

ролику. 

Практика роботи зі студентами на формувальному етапі впевнила, що 

особливі труднощі у них виникали під час розуміння автентичного мовлення 

на іноземній мові. Треба зазначити, що при перегляді відеоряд допомагав 

розумінню сказаного, але все одно в студентів існували певні труднощі 

розуміння, пов’язані з тим, що ті, хто дають інтерв’ю, не завжди розмовляли 

чіткою літературною мовою, а часто поряд з особистою манерою вимови 

вживали діалекти. Таким чином студенти отримали зразок оригінального 

мовлення мовного середовища. Відео супроводжувалось субтитрами 

англійською і німецькою мовами і студенти завжди мали можливість 

зупинити ролик і прочитати фразу, або слово, які були не зрозумілими.  

Не дивлячись на труднощі у розумінні мовного матеріалу, поринання у 

реальне мовне середовище завдяки перегляду автентичного відео стало 

найціннішою складовою навчання у плані наближення майбутніх фахівців до 

мовленнєвих зразків цільової мови. Зрозуміло, що в період знаходження у 

певному мовному середовищі, людина найчастіше матиме справу саме з 

таким мовленням. Доречно також нагадати, що такий вид роботи дав змогу 

поповнювати лексичний багаж, глядачі знайомилися одночасно з 

краєзнавчою інформацією, що є однією з позитивних сторін навчання з 

переглядом відеоматеріалів.  

Крім того, теми і форма відео-роликів надихала студентів на 

проведення подібних інтерв’ю на заняттях. Для гри «Інтерв’ю» студенти 

обирали двох модераторів і група ділилася на дві підгрупи. Кожний 

модератор проводив інтерв’ю з однією підгрупою і доповідав результати 

опитування всій групі. У разі оцінювання такі інтерв’ю записувались на відео 

і переглядались учасниками у якості домашнього завдання, яке полягало у 
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аналізі помилок або створенні субтитрів і також виконувалось за допомогою 

лінгафонної лабораторії. 

Слід зазначити, що існує достатня кількість відеоматеріалів з іноземних 

мов у загальних курсах, такі як відео до підручників “New Headway”, 

“English File“, “Studio D”, “Aspekte” та інші. Сучасні навчальні посібники 

супроводжуються відеопідтримкою, яка методично і дидактично 

обґрунтована, може бути встановлена на персональні комп’ютери студентів, 

чи повністю або частково доступна широкому загалу на відеохостинзі 

Youtube. Проте, відеоматеріалів, що доцільно використовувати у підготовці 

до ділового спілкування для менеджерів (тобто фахового спрямування), 

значно менше. Але у інтернеті теж можна знайти відео-ролики з бізнес-

комунікації іноземними мовами: сайти корпорації BBC (рубріка “Worklife”), 

Deutsche Welle , портал LinguaTV (розділ “Business English“), сайт 

Британської Ради (розділ “Business English“), сторінка Гете-інституту (розділ 

“Arbeit und Wirtschaft”), відео-хостинг Youtube (канали “Business English 

Pod”, “Oxford online English“, “English at Work“, “Geschätsdeutsch”, 

“Verhandlungssprache”, “Geschäftliche Verhandlungen” та ін.). Такі відео 

розраховані на тих, хто бажає покращити свої розмовні можливості в 

застосуванні ділової іноземної мови під час спілкування з бізнес-партнерами 

з метою створення атмосфери взаєморозуміння. При перегляді студенти 

розуміли, що максимальне порозуміння досягається тільки при наявності 

знань не лише мови ділових партнерів, а й їхньої загальної та 

підприємницької культури.  

Розглянемо детально приклад такого заняття з використанням відео на 

каналі Business English. Темою заняття  було обрано “Time is money”, яка 

стикається з темою “Міжкультурні відмінності в сприйнятті часу” з програми 

спецкурсу “Кроскультурна комунікація”. Таким чином, студенти вже 

володіли словниковим запасом з теми, вивчили деякі прислів’я англійською і 

вміли їх інтерпретувати, були знайомі з певними поняттями у лексиконі 
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ділової англійської мови. Перед переглядом відео викладач зазвичай 

детально пропрацьовував зі студентами новий лексичний матеріал, 

формулював питання, на які треба було закцентувати увагу під час 

перегляду. Студенти дивились ролик і робили нотатки. Після першого 

перегляду студенти відповідали на питання – Where does the conversation 

happen? Who takes part in the negotiations? What is the subject of the 

negotiations? Have the negotiations been successful? What misunderstandings 

have arisen? What mistakes did the participants make? 

 

Для закріплення навчального матеріалу додавались завдання, що 

доповнювали змістовий аспект теми, вправи на «вірне/невірне», множинний 

вибір, розуміння слів на правильність вживання словосполучень, на 

формування умінь доповнювати викладений матеріал. Наприкінці студенти 

виконували невеличкий тест, якій оцінював отримані знання. 

Для самостійної роботи студентам також пропонувалось 

використовувати відео. На інтернет-ресурсі  Youtube студенти самостійно 

обирали короткі 2-3-хвилинні ролики іноземною мовою з тематики, що 

відповідає певному напрямку спеціальності, або стосується міжкультурної 

комунікації. Наприклад: “An Office in Great Britain”, “10 facts about the USA”, 

“Travel to China”, “Non-verbal Communication” тощо. 
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Студенти самостійно опрацьовували відео, презентували інформацію 

іншим учасникам групи, складали завдання або невеличкі тести. 

Використання такого прийому забезпечувало самостійний пошук, 

оброблення, вивчення інформації для вдосконалення фахових та 

комунікативних умінь, розвитку загальнокультурної компетентності 

студентів. 

Четверта педагогічна умова – забезпечення оволодіння студентами 

досвідом фахової комунікації шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків 

у лінгвокультурній підготовці майбутніх менеджерів – передбачала загалом 

практичне впровадження міждисциплінарного підходу до професійної 

підготовки майбутніх менеджерів. В основі реалізації цієї умови було 

стимулювання інформаційно-когнітивного, перцептивно-інтерактивного, 

особистісного і комунікативно-поведінкового компонентів ЛКК майбутніх 

менеджерів. 

Зміст навчальних програм дисциплін фахової підготовки студентів 

спеціальності “Менеджмент” в університетах, де проходила 

експериментальна перевірка дослідження, надавав багато можливостей щодо 

формування ЛКК майбутніх менеджерів. Перспективи формування ЛКК у 

фаховій підготовці майбутніх менеджерів знаходимо у циклі обов’язкових 

гуманітарних і соціально-економічних дисциплін: “Культура українського 

мовлення”, “Історія України”, “Історія української культури”, “Ділова 

українська мова”, “Іноземна мова”, “Філософія”, “Соціологія”; у циклі 

дисциплін професійної і практичної підготовки: “Економіка підприємства”, 

“Маркетинг”, “Управління персоналом”, “Менеджмент і адміністрування”, 

“Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”, “Управління інноваціями”; 

у циклі вибіркових навчальних дисциплін: “Міжнародний менеджмент”, 

“Бізнес-менеджмент”, “Іноземна мова за проф. спрямуванням”, “Ділове 

спілкування”, “Ділова друга іноземна мова”, “Кроскультурний менеджмент”, 

“Корпоративне управління”. 
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Успішність лінгвокультурної підготовки майбутніх менеджерів 

залежить від того, наскільки ефективно в програмах перелічених дисциплін 

враховано міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами соціально-

гуманітарної підготовки та з дисциплінами циклу професійної та практичної 

підготовки. У Додатку В представлено деякі теми модулів напрямку 

підготовки «Менеджмент», які ми вважаємо складниками лінгвокультурної 

підготовки майбутніх менеджерів, і які були скоординовано завдяки 

міждісциплінарній взаємодії викладачів, . 

Позитивні впливи такої кооперації допомогли також долати труднощі 

під час кризових ситуацій в країні і реформам в освіті. Взаємодія між 

викладачами ДонНТУ після переміщення університету у Покровськ і значної 

реорганізації факультетів і низки кафедр стала ще тіснішою: скорочення 

кількості студентів і викладацького складу з об’єктивних обставин дозволило 

викладачам знаходитись у постійному контакті один з одним, опікуватись 

майже кожним студентом факультету особисто і отримувати постійний 

зворотній зв’язок, що мало додаткові психологічні стимули для студентів у 

складному процесі навчання у ЗВО і безумовно підвищило рівень їхньої 

мотивації до оволодіння майбутньою професією. 

У результаті співпраці з викладачами гуманітарних і фахових 

дисциплін, аналізу і співставленню навчальних програм на основі принципів 

модульного навчання автором був розроблений і впроваджений спецкурс 

“Кроскультурна комунікація”, який охоплював три взаємопов’язані модулі. 

Спецкурс спрямований на безпосередню підготовку майбутніх менеджерів до 

міжкультурного і кроскультурного ділового спілкування, до взаємодії з 

іноземними колегами, ознайомлення з особливостями комунікативної 

поведінки у мультикультурному середовищі і розширення знань про 

культурне різноманіття сучасного світу, формування якостей, умінь і навичок 

необхідних для міжкультурної комунікації, що під час виконання 

професійних обов’язків допоможе уникнути мовні і культурні бар’єри, 
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проявляти розуміння, емпатію, такт, толерантно сприймати культурні 

відмінності.  

У процесі його вивчення студенти мали можливість опанувати такі 

теми: “Комунікація в контексті глобалізації культури”, “Мова як засіб 

трансляції культури”, “Механізми міжкультурної комунікації та її складові”, 

“Комунікативні бар’єри і непорозуміння у міжкультурній комунікації”, 

“Мова, культура і національна ментальність”, “Корпоративна культура і 

міжкультурна комунікація”. Програма спецкурсу розрахована на 32 години, з 

яких 16 годин відводилось на опанування лекційним матеріалом і 16 годин 

практичних занять у рамках дисципліни “Ділове спілкування іноземною 

мовою”, яка входить до циклу вибіркових дисциплін професійного циклу. 

Прикладом міждисциплінарної інтеграції було також використання 

методу проектів, про який ми згадували при детальному розгляді реалізації 

попередньої педагогічної умови. Зокрема, робота з професійними типажами 

менеджерів базувалась на знаннях студентів про обрану професійну 

діяльність, типи керівників і їх функцій у підприємстві, які майбутні 

менеджери отримали в процесі вивчення фахових дисциплін.  

 У викладанні менеджменту, соціології,  управління персоналом та 

інших фахових дисциплін, в яких розглядаються ситуації і різні варіанти їх 

розвитку, міждисциплінарна і міжкафедральна узгодженість інтерактивних 

форм навчання має великі потенційні можливості при створенні привабливої 

для студентів структури практичної підготовки. До таких методів 

інтерактивного навчання належить кейс-метод, який передбачає розгляд 

реальних бізнес-ситуацій і їх детальний аналіз. 

 На формувальному етапі експерименту ми використовували 

порівняльно-дослідні кейси, метою яких було вивчення країнознавчих 

аспектів і культурних відмінностей країн, мова яких вивчається, і України. 

Для аналізу використовувались матеріали, пов'язані з різними стилями 

ведення бізнесу в Україні і за кордоном, особливостями проведення 
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рекламних компаній, кар’єрними перспективами. У процесі роботи над 

кейсом студенти використовували Інтернет-ресурси, спеціалізовані сайти, 

навчальну та спеціалізовану літературу іноземною мовою. Приклад 

ситуативної вправи наведено у додатку Г.  

Виконання таких завдань вважаємо конструктивним, тому що студенти 

побачили в цьому можливість працювати самостійно, творчо, ініціативно, 

демонструвати свої кращі сторони. За відгуками студентів, метод кейсів 

навчив самостійно обґрунтовувати рішення, відповідально ставитись до 

виконання завдання і опрацьовування результатів, допоміг відчути 

атмосферу майбутньої професійної діяльності, чітко формулювати і 

вирішувати складні кейси і вести себе як фахівець в умовах реальної 

професійної ситуації. Студенти проявляли увагу при урахуванні деталей і 

умов завдання, виявляли навички виокремлювання і діагностування 

проблеми, винахідливість у формулюванні шляхів вирішення проблемної 

ситуації, вміння аналізувати і обґрунтовувати іноземною мовою. В процесі 

обговорення своїх суджень, студенти мали змогу обмінюватись знаннями  та  

допомагати  один  одному  у  правильності  висловлювання  думок іноземною 

мовою, тобто взаємонавчатись, що особливо корисно для груп з різним 

рівнем володіння мовою.  

Таким чином, дослідно-експериментальна робота була спрямована на 

цілеспрямоване формування лінгвокультурної компетентності майбутніх 

менеджерів і була пов’язана із впровадженням у навчально-виховний процес 

ЗВО комплексу педагогічних умов на основі використання активних та 

інтерактивних форм й методів навчання та виховання, 

Впровадження форм і методів практичної реалізації педагогічних умов 

формування ЛКК майбутніх менеджерів потребує експериментальної 

перевірки із застосуванням інструментарію діагностики ефективності 

формування ЛКК майбутніх менеджерів. 
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2.3. Оцінка результатів експериментальної роботи з формування 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів  

 

Уточнення і перевірка об’єктивності результатів впровадження 

визначених педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки відбувалося на 

контрольному етапі формувального експерименту, який тривав з 2018 по 

2019 роки. Виходячи з теоретичних положень, розглянутих у попередніх 

підрозділах, метою експериментальної частини дослідження стала перевірка 

ефективності розроблених педагогічних умов формування ЛКК майбутніх 

менеджерів. Для досягнення цієї мети було організовано підсумковий 

моніторинг, що надав можливість розкрити зміни у показниках всіх 

компонентів ЛКК майбутніх менеджерів. Моніторинг здійснювався як у 

експериментальній, так і в контрольній групі за тією ж самою процедурою, 

що і на констатувальному етапі. У результаті аналізу даних моніторингу було 

виявлено динаміку змін високого, середнього і низького рівнів 

сформованості ЛКК майбутніх менеджерів за всіма критеріями: когнітивним, 

мотиваційним, особистісно-рефлексивним, діяльнісним, комунікативним. 

Співставлення результатів на початку і наприкінці педагогічного 

експерименту і динаміка змін дали підставу стверджувати про ефективність 

методики формування ЛКК майбутніх менеджерів.  

У ході формувального етапу експерименту в контрольній групі процес 

навчання проводився за традиційною методикою на основі навчально-

методичних матеріалів і засобів навчання, що використовуються в звичайній 

практиці підготовки студентів-менеджерів. В експериментальній групі зміст і 

засоби навчання відбиралися відповідно до педагогічних умов з метою 

цілеспрямованого формування ЛКК майбутніх менеджерів і здійснювалась 

комплексна робота, що супроводжувала скориговане навчально-методичне 

забезпечення.  
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Позитивна динаміка змін у чисельних показниках свідчить про те, що 

студенти під час проведеної у процесі педагогічного експерименту роботи 

засвоїли певну суму знань (знання загальновживаної і професійної лексики, 

термінології, необхідної для виконання функціональних обов’язків 

менеджера; знання стратегій ділового спілкування і техніки передачі 

інформації за допомогою вербальних і невербальних засобів комунікації; 

знання про культурне різноманіття сучасного світу і основних етичних норм і 

правил поведінки з представниками інших культур), сформували уміння і 

навички (когнітивні, комунікативні) і набули особистісних і професійних 

якостей, що необхідні для здійснення продуктивної професійної комунікації, 

включаючи міжкультурну. 

Розглянемо порівняльні характеристики кожного критерію. 

Зміни в мотиваційному критерії вказують на формування стійкої 

особистісної спрямованості до професійної діяльності, а, відтак, й до 

лінгвокультурної комунікації як складової частини професійного буття 

менеджера. Усвідомлення сутності лінгвокультурної компетентності 

менеджера приходило до студентів в ході оволодіння лінгвістичними, 

міжкультурними і фаховими знаннями,  а також реалізації особистісних 

здатностей у практичній діяльності. Результати формувального етапу 

експерименту за мотиваційним критерієм представлені у таблиці 2.6. 

Як бачимо, на контрольному етапі експерименту студенти обох груп 

продемонстрували приблизно однакові кількісні показники на середньому 

рівні сформованості лінгвокультурної компетентності за мотиваційним 

критерієм (48,2% – ЕГ та 44,4% – КГ). Це можна пояснити тим, що й на 

констатувальному етапі проведення експерименту  кількість студентів як ЕГ, 

так і КГ, що мали середній рівень сформованості даної якості, майже не 

відрізнялась від низького рівня.  
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Таблиця 2.5 

Розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК в кінці 

експерименту за мотиваційним критерієм (%) 

Групи 
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Контрольна  

група 19,6 26 39,2 44,4 41,2 29,8 

Експериментальна 

група 21,2 35,5 39,9 48,2 38,9 16,3 

  

 

Більш важливою є динаміка змін у розподілу студентів ЕГта КГ, які 

перебували на високому та низькому рівнях сформованості полікультурної 

компетентності за мотиваційним  критерієм. Так, кількість студентів ЕГ з 

високим рівнем сформованості лінгвокультурної компетентності за 

мотиваційним критерієм зросла на 14,3% і становила 35,5% від загальної 

кількості учасників експерименту, в той час як відсотковий показник у КГ 

збільшився лише на 6,4%. Більш ніж на 22% зменшилася кількість студентів 

ЕГ з низьким рівнем сформованості лінгвокультурної компетентності за 

мотиваційним критерієм, в той час як у КГ таких студентів стало менше на 

11,4%. 

Динаміку змін розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності за мотиваційним критерієм більш наглядно 

можна відслідкувати на рисунку 1. 
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Рисунок 1. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів за мотиваційним критерієм 

 

 

Таким чином можна стверджувати, що формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки через 

побудову освітнього процесу за педагогічних умов, виокремлених та 

обґрунтованих у дослідженні, слугувало посиленню вмотивованості 

студентів процесом професійної діяльності, і в одержанні й застосуванні 

лінгвокультурних знань, які є необхідними для налагодження продуктивної 

міжкультурної комунікації в підприємництві з одного боку, з іншого ж боку – 

соціальних установок та ціннісних орієнтирів на вдосконалення 

комунікативної компетентності і усвідомлення потреби в іншомовному 

спілкуванні. 

Суттєві зміни зафіксовані також і у інформаційно-когнітивному 

компоненті ЛКК майбутніх менеджерів (Таб. 2.7). Позитивна динаміка 

виявилася в збільшенні кількості студентів, які мають високий рівень 

відсоткового показника когнітивного критерію (з 24,7 до 27,5% у 

контрольній групі і з 25,1% до 35,6% в експериментальній групі), а також у 
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зниженні кількості студентів з низьким рівнем даного показника (з 38,1% до 

33,2%  у контрольній і з 37,2%  до 18,2% в експериментальній групі). 

Середній рівень майже не змінився в контрольній групі (з 37,2% до 39,3%) і 

дещо зріс у експериментальній групі (з 37,7% до 46,2%). 

 

Таблиця 2.6 

Розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК  в кінці 

експерименту за когнітивним критерієм (%) 
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Контрольна  

група 
24,7 27,5 37,2 39,3 38,1 33,2 

Експериментальна 

група 
25,1 35,6 37,7 46,2 37,2 18,2 

 

Динаміка сформованості ЛКК за когнітивним критерієм є позитивною: 

кількість студентів ЕГ із низьким рівнем зменшилася на 19%, у той час як у 

КГ лише на 4,9%; кількість студентів із середнім рівнем збільшилась в 

експериментальній групі на 8%, тоді як у контрольній групі лише на 2,1%. 

Щодо високого рівня, то тут показник  експериментальної групі збільшився 

на 10,5%, а у контрольній групі – тільки на 2,8%. Наочно ці позитивні зміни 

проілюстровано у вигляді діаграми на рисунку 2.  

Зростання відсоткового показника когнітивного критерію, яке було 

зафіксовано в експериментальній групі, можна пояснити детально 

розробленим, скоригованим й адаптованим змістом навчально-методичного 

забезпечення, використанням комплексу форм, методів й засобів організації 

навчально-виховного процесу, що докладно представлено у підрозділі 2.2. 

Низька динаміка розвитку за когнітивним критерієм ЛКК у студентів КГ 
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обумовлена тим, що в процесі навчання студенти не отримували необхідних 

лінгвокультурних знань за допомогою спеціально розробленої 

експериментальної методики. 

 

Рисунок 2. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів за когнітивним критерієм 

 

Аналізуючи використання отриманих лінгвокультурних знань в 

процесі тестування, було виявлено, що студенти в ЕГ мають достатній рівень 

сформованості лінгвокультурного кругозору, що дозволяють їм добре 

орієнтуватися в процесі міжкультурної професійно-комунікативної 

діяльності. Відповіді студентів стали більш повними, в них яскраво 

відбивається синтез знань про культуру і мовна грамотність, широкий спектр 

мовних засобів при виконання завдань, у більшості з них у відповідях 

відсутня шаблонність, простежується особисте бачення ситуації. Деякі 

учасники опитування запропонували кілька варіантів вирішення тієї ж самої 

ситуації, що також свідчить про високий рівень сформованості 

інформаційно-когнітивного компонента ЛКК. 
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Контрольний зріз на виявлення рівнів сформованості ЛКК за 

особистісно-рефлексивним критерієм також підтвердив певний позитивний 

вплив використаної методики формування ЛКК. Інструментами діагностики 

як і на констатувальному етапі виступили тестування, анкетування, 

опитування на виявлення особистісних якостей майбутніх менеджерів 

(толерантність, емпатія, справедливість, тактовність, чуйність, 

вмотивованість, рефлексія, комунікабельність), спостереження за їхньою 

аудиторною роботою, бесіда. 

Таблиця 2.7 

Розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК  в кінці 

експерименту за особистісним критерієм (%) 

Групи 

Рівні 

високий середній низький 
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Контрольна  

група 25,1 28,7 37 38,5 37,9 32,8 

Експериментальна 

група 25,6 37,4 36,8 48 37,6 14,6 

 

Як видно з таблиці 2.8 до проведення контрольного оцінювання 

розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК за особистісним критерієм 

у контрольній та експериментальній групах суттєво не відрізнявся, в той же 

час після експерименту різниця доволі суттєва. В експериментальній групі 

кількість представників середнього рівня зросла на 11,2% і на 12,8% 

збільшилась кількість студентів із високим рівнем, а в контрольній групі ці 

показники змінились лише на 1,5% і 3,6% відповідно. Що стосується 

низького рівня, то останній зріз виявив суттєве зменшення кількості 
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студентів з таким рівнем у експериментальній групі на 23% і лише на 5,1% у 

контрольній. Динаміка змін представлена на рис.3.  

Таким чином, було підтверджено позитивний вплив створених умов 

формування особистісного компоненту ЛКК, що успішно позначається на 

формуванні особистісних і професійних якостей майбутнього менеджера. 

Упровадження таких форм організації навчального процесу як рольові та 

ділові ігри, дискусії, спільне обговорення, проєктні завдання сприяли 

зменшенню емоційної напруженості і надали змогу студентам повністю 

сконцентруватись на реалізації власних потенційних можливостей, що 

сприяло формуванню особистісно і професійно важливих якостей. 

 

 

Рисунок 3. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів за особистісно-

рефлексивним критерієм 

 

В рефлексивній частині ігор і презентацій проектів більшість студентів 

відмітили, що вони стали більше розуміти сутність майбутньої діяльності, 

усвідомили важливість міжособистісних зв’язків, мали змогу проявити свої 

особистісні здібності (комунікабельність, організованість, толерантність, 

емпатію, справедливість, відповідальність, тактовність та ін.). Виконання 
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практичних завдань, пов’язаних з професійними ситуаціями, сприяло 

удосконаленню не тільки професійних навичок, а й особистісній впевненості 

і зрілості, контролю і критичній оцінці своїх дій з метою саморозвитку і 

самовдосконалення. Студенти ЕГ відмітили, що запропонована 

експериментальна методика не тільки підвищує інтерес, розуміння 

навчального матеріалу, але й сприяє розвитку уяви, мислення, особистісних 

проявів і якостей. Таким чином, у майбутніх менеджерів розвивається 

професійна здатність до самовизначення в умовах професійного ризику, 

опановуються стратегії досягнення і успіху, стійкість до стресів, уміння і 

навички ефективної співпраці, що унеможливлюватиме професійну 

деформацію. 

Після проведення формувального етапу експерименту також було 

зафіксовано позитивну тенденцію рівнів сформованості діяльнісного 

критерію ЛКК майбутніх менеджерів. Одержані дані подано в табл. 2.9 та на 

рис. 4. 

Таблиця 2.8 

Розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК  в кінці 

експерименту за діяльнісним критерієм (%) 
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Контрольна  

група 18,5 20,5 35,2 33,6 46,3 45,9 

Експериментальна 

група 17,8 24,8 36,4 45,7 45,8 29,5 

 

Результати вимірювання діяльнісного критерію виявили збільшення 

числа майбутніх менеджерів з високим рівнем сформованості ЛКК в 
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експериментальній групі на 7% і невеличкі зміни в контрольній (2%). 

Кількість студентів із середнім рівнем також зросла в експериментальній 

групі на 9,3%, а в контрольній навіть знизилась на 1,6%. Спостерігалося 

значне зниження числа студентів з низьким рівнем даного показника в 

експериментальній групі на 16,3% і лише на 0,4% в контрольній. 

 

 

Рисунок 4. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів за діяльнісним критерієм 

 

Вищенаведена діаграма яскраво свідчить про позитивні зрушення у 

експериментальній групі стосовно сформованості ЛКК майбутнього 

менеджера за діяльнісним критерієм. Така тенденція виявилась результатом 

спрямованості впровадженої методики формування ЛКК на 

міждисциплінарні зв’язки, завдяки яким студенти оволоділи комплексом 

знань і умінь, необхідних для набуття досвіду фахової комунікації, отримали 

чіткі уявлення про майбутнє професійне життя і познайомились з нормами  

ділового спілкування і особливостями ведення професійного діалогу із 

застосуванням засобів іншомовного спілкування.    
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Відносно комунікативного критерію при порівняльній діагностиці 

рівнів сформованості ЛКК майбутніх менеджерів теж спостерігаємо 

покращення (таблиця 2.10). Результати дослідження свідчать про значні 

зміни за цим критерієм як у експериментальній, так і в контрольній групах. 

Можна констатувати, що зміни у контрольній групі виявились нижчими, 

аніж у експериментальній.   

Таблиця 2.9 

Розподіл студентів за рівнями сформованості ЛКК  в кінці 

експерименту за комунікативним критерієм (%) 
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Контрольна  

група 22,3 25,5 46,2 47,7 31,5 26,8 

Експериментальна 

група 21,8 29,6 50,3 60,2 27,9 10,2 

 

Показники низького рівня ЛКК знизилися у контрольній групі на 4,7%, 

у експериментальній – на 17,7%; дані високого рівня збільшилися на 3,2% у 

КГ і на 7,8% у ЕГ, а середнього відповідно у КГ на 1,5%, у ЕГ на 9,9%. 

Отже, суттєво зросли рівні у студентів експериментальної групи у 

порівнянні із контрольною, чим підтверджується ефективність реалізації 

педагогічних умов за впровадженою методикою формування ЛКК. Діаграма 

розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості ЛКК майбутніх 

менеджерів за комунікативним критерієм наочно представлена на рис.5. 

Якщо у контрольній групі, де відбувалося навчання за традиційними 

методиками, зміни не дуже суттєві, то у експериментальній групі 

спостерігаємо значну позитивну тенденцію. Студенти ЕГ допускають менше 



187 

 

 

помилок у розповіді, впевненіше ведуть діалоги у ситуаціях професійного 

спілкування, успішніше продовжують бесіду, вміють перепитати, поставити 

уточнююче питання, погодитись, відмовитись, прокоментувати, оскільки 

отримали відповідну мовну і комунікативну підготовку, мають більший 

словниковий запас. У них сформовані навички структурування значного 

обсягу інформації, вони здатні стисло, точно та згідно з державним 

стандартом формулювати повідомлення та запити у межах вимог 

професійної діяльності.  

 

 

Рисунок 5. Динаміка зміни розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів за діяльнісним критерієм 

 

Дані результати говорять про те, що Їх відрізняє добре знання 

поведінкових стереотипів носіїв мови і висока обізнаність в області ділового 

спілкування. 

Узагальнені результати контрольного етапу педагогічного 

експерименту за чотирма критеріями сформованості рівнів ЛКК майбутніх 

менеджерів подано в таблиці 2.11 і на рисунку 6.  
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Кількісні показники та якісна інтерпретація результатів 

діагностувальних зрізів в експериментальній групі за критеріями, за 

допомогою яких ми визначали сформованість лінгвокультурної 

компетентності (мотиваційний, когнітивний, особистісний, комунікативний і 

діяльнісний) свідчать про збільшення кількості студентів, які впоралися із 

завданнями на високому рівні (на 10,3%) і середньому рівні (на 9,5%) за 

рахунок зменшення кількості студентів, які показали низький рівень на 

констатувальному етапі експерименту (на 19,7%). У контрольній групі 

відбулися незначні зміни. На 3,7% збільшилась кількість студентів на 

високому рівні, на 2% – на середньому та на низькому рівні кількість людей 

зменшилась на 5,3%. 

Таблиця 2.10 

Розподіл майбутніх менеджерів за рівнями сформованості ЛКК  в 

кінці експерименту  з урахуванням всіх критеріїв (%) 
 

Рівень  

Експериментальна група Контрольна група 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Високий 22,3 32,6 22,1 25,6 

Середній  40,2 49,7 38,9 40,8 

Низький  37,5 17,7 39,0  33,6 

  

Більш наочно отримані результати щодо загального рівня ЛКК  майбутніх 

менеджерів представлено на рисунку 6. 

Якщо провести порівнюючий аналіз результатів контрольного етапу 

експериментальної і контрольної груп, виявляється, що кількість студентів з 

високим рівнем сформованості ЛКК у ЕГ на 7 % вища ніж у КГ; середній 

рівень у ЕГ продемонстрували на 8,9% студентів більше, аніж у КГ; на 

низькому рівні число студентів ЕГ на 15,9% нижче, ніж у КГ. Оскільки на 

початку експерименту всі студенти перебували в однакових умовах, ці 

результати можна розглядати як наслідок використання запропонованої 

автором методики з виокремленням структурних компонентів, критеріїв, 

показників та рівнів сформованості. 
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Рисунок 6. Загальна динаміка змін розподілу студентів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів  

  

Практична реалізація обґрунтованих педагогічних умовах була 

запроваджена в експериментальній групі і показала позитивну динаміку 

рівнів сформованості ЛКК майбутніх менеджерів порівняно із 

констатувальним етапом експерименту, проте, відсутність застосування даної 

методики відчутно проявилась у низьких показниках контрольної групи. 

Як свідчить інтерпретація результатів діагностувального вимірювання, 

є всі підстави стверджувати, що в результаті запровадження 

експериментальної методики відбулася позитивна динаміка рівнів 

сформованості лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів. 

З метою перевірки ефективності проведення експериментальної роботи 

ми звернулись до методів математичної статистики. Достовірність отриманих 

результатів підтвердимо за допомогою кутового коефіцієнта Фішера, 

призначеного для зіставлення двох вибірок по частоті ефекту, який нас 

цікавить. Під «ефектом» будемо розуміти високий рівень ЛКК майбутніх 
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менеджерів. Розрахунок значущості різних статистичних сукупностей 

проведений за формулою:   
21

n2  n1
21

nn
емп




  ,  де  

φ1 – величина, яка відповідає більшій процентній частці,    

φ2 – величина, яка відповідає меншій процентній частці,  

n1 – кількість спостережень у вибірці 1, 

n2 – кількість спостережень у вибірці 2. 

Прослідкуємо, наскільки зменшилась кількість студентів з низьким 

рівнем розвитку ЛКК. Так, в експериментальній групі (φ1) рівень 

сформованості ЛКК підвищився у 17 студентів, що становить 19,8% 

студентів, у контрольній групі (φ2) у 5 студентів, що становить 5,4%. 

Результати розрахунку представлені на рисунку 7.  

Крітерий Фішера - φ             

                

  Кут φ %   n1 – кількість студентів (спостережень) у експ. групі 

φ1 0,927 19.8 0,46 n2 -  кількість студентів (спостережень) у контр. групі 

φ2 0,463 5.4 0,23         

n1 90 18 <- частота ознаки в експериментальній групі   

n2 95 5 <- частота ознаки в контрольній групі   

                

φемп  = 2,845 p<0,01         

                

    

Будуємо "Вісь     

значущості"       

                                       Зона невизначеності     

  0,05 0,01     

Зона 

незначущості       

Зона 

значущості     

                                            

2,8450703186 

    

              

  φ крит. = 1,64     φ крит. = 2,31     

 

Рисунок 7. Результати розрахунку коефіцієнта Фішера 

 

Отримане емпіричне значення φемп (2,845) знаходиться в зоні 

значущості (перевищує відповідне значення для рівня в 1%,), що свідчить 

про достовірність отриманих результатів. Отже, можна зробити висновок про 
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статистичну значимість розходжень між рівнями сформованості ЛКК у 

контрольній та експериментальній групах.  

Таким чином, проведена дослідно-експериментальна робота по 

формуванню лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у 

процесі фахової підготовки показала значні зміни ЛКК, що дозволяє 

говорити про продуктивність і необхідність такої роботи у ЗВО.  

Реалізація розроблених та впроваджених у навчально-виховний процес 

ЗВО педагогічних умов формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки підтвердила висунуту 

гіпотезу, достовірність даних експериментального дослідження, надійність 

отриманих результатів, що свідчить про розв’язання основних завдань 

експериментальної роботи. Сформованість лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів відображається у володінні іноземною мовою для 

впевненого вживання у міжкультурному середовищі, якісному покращенні 

усвідомлення майбутніми менеджерами лінгвокультурних особливостей 

професійного оточення, розвинених уміннях діяти згідно до культурних 

особливостей суб’єктів професійної діяльності, зберігаючи при цьому власну 

культурну ідентичність; чіткому уявленні про специфіку професійної 

діяльності менеджера і достатній рівень сформованості комунікативних 

умінь, здатності використовувати мовні і культурні знання для вирішення 

професійних завдань, знаннях норм ділового спілкування й розвиненні низки 

особистісних і професійних якостей, необхідних для ефективного 

професійного існування. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Для практичного обґрунтування висунутої в ході наукового 

дослідження  гіпотези був проведений педагогічний експеримент, який 

складався з констатувального, формувального і контрольного етапів.  
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1. На констатувальному етапі ми визначити рівні сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки в контрольній (95 осіб) і експериментальних (90 осіб) групах за 

виділеними критеріями, які є пов’язаними із компонентною структурою ЛКК, 

а саме – мотиваційним, когнітивним, особистісним, діяльнісним і 

комунікативним. У якості діагностувального інструментарію було 

використано анкетування, опитування, тестування, ранжування, узагальнення 

досвіду, методи експертної оцінки й самооцінки. Було виявлено високий 

рівень ЛКК у 22,3% студентів в ЕГ, 22,1% – в КГ. Середній рівень розвитку 

ЛКК було зафіксовано у 39,9% студентів ЕГ і 38,9% КГ. У 37,5% студентів 

ЕГ і 39% студентів КГ виявлено низький рівень сформованості зазначеної 

компетентності.  

Таким чином було встановлено, що рівень сформованості ЛКК є 

початковим для студентів обох груп і свідчить про необхідність 

цілеспрямованого впровадження у навчально-виховний процес ЗВО науково 

обґрунтованих педагогічних умов формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів та проведення експериментальної 

перевірки його ефективності.  

2. На формувальному етапі експерименту студенти КГ навчалися за 

традиційною методикою, а в навчальний процес студентів ЕГ було 

впроваджено педагогічні умови, що ґрунтуються на експериментальній 

методиці формування ЛКК майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки.   

Реалізація першої педагогічної умови – формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю – здійснювалась на заняттях з іноземної мови, ділової 

іноземної мови й ділового спілкування використанням ігрових ситуацій, 

рольових і ділових ігор („Product presentation”, „Market puzzle”, „Meeting in 

the company”, „Negotiations”), комплексу вправ з лінгвокультурного тренінгу 
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із завданнями із загальнокультурної („Культурний асимілятор”, „Твоя 

бразильська кава”), лінгвістичної („Комунікативні ритуали”, „Змінити 

перспективу”, „Сонце світить всім”), лінгвопрофесійної („Small talk”, 

„Портрет бізнес-партнера” та ін.) тематики. 

Друга педагогічна умова – орієнтація змісту лінгвокультурної 

підготовки на формування в студентів знань про цінності майбутньої 

професійної діяльності та норми міжкультурної взаємодії як особистісних за 

допомогою лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів – упроваджувалась 

шляхом включення до змісту дисциплін лінгвокультурної підготовки 

автентичних текстів, тем проєктної роботи („Реклама як мистецтво”, „Fair 

Trade”, „Корпоративна культура в США та Україні” та ін.), лінгвокультурно 

зорієнтованих завдань із моделювання професійних типажів менеджерів 

(„інспектор”, „конферансьє”, „ремісник”, „чемпіон”, „мрійник”, 

„фельдмаршал” та ін.), тренінгових завдань „Професійна самопрезентація”, 

„Критичний інцидент”, „Гра очима” та ін., використання методів 

лінгвокультурної медіації (переклад, реферування, анотування), „ліфт-

презентації” тощо. 

Згідно з третьою педагогічною умовою – створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій – студенти 

працювали із сайтом університету та із сайтами зарубіжних університетів, 

ознайомлювались із сучасною інформаційною платформою університетської 

бібліотеки. Атмосферу сприятливих умов для навчання підтримували 

викладачі мовних дисциплін на основі технологій педагогічної фасилітації та 

ситуацій успіху. Створення іншомовного лінгвокультурного середовища 

здійснювалось на базі сучасної лінгвістичної лабораторії зі спеціалізованим 

програмним забезпеченням „Nibelung” із використанням аудіоматеріалів, 

переглядом й опрацюванням автентичного відео (інтерв’ю з каналів Easy 

Languages), матеріалів сайтів корпорації BBC, Британської Ради та Deutsche 

Welle. 
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Упровадження четвертої умови – забезпечення оволодіння студентами 

досвідом фахової комунікації шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків 

у лінгвокультурній підготовці майбутніх менеджерів – реалізовувалось через 

узгодження змісту модулів дисциплін гуманітарного й професійного циклів у 

лінгвокультурній підготовці студентів-менеджерів; розробку авторського 

спецкурсу „Кроскультурна комунікація”. Метою спецкурсу була підготовка 

майбутніх менеджерів до міжкультурного ділового спілкування, а програма 

включала такі теми: „Комунікація в контексті глобалізації культури”, 

„Механізми міжкультурної комунікації та її складники”, „Мова, культура і 

національна ментальність”, „Корпоративна культура і міжкультурна 

комунікація” та ін. Акумуляція практичного досвіду студентів також 

досягалась через розв’язання порівняльно-дослідних західних кейсів. З 

метою підвищення педагогічної майстерності викладачів щодо формування 

лінгвокультурної компетентності студентів складено методичні рекомендації 

й проведено відповідні міжкафедральні методичні семінари. 

3. Контрольний етап експериментального дослідження підтвердив 

позитивні зміни у студентів експериментальної групи в порівнянні зі 

студентами контрольної групи. Кількість студентів ЕГ з низьким рівнем 

сформованості ЛКК зменшилася на 19,7%, кількість студентів із середнім 

рівнем збільшилася на 9,5%, а з високим рівнем сформованості ЛКК  на 

10,3%. У контрольній групі відбулися незначні зміни – на 3,7% збільшилась 

кількість студентів на високому рівні, на 2% – на середньому та на низькому 

рівні зменшилась на 5,3%. Достовірність отриманих відсоткових показників 

була підтверджена методом математичної статистики (кутовий критерій 

Фішера), який довів статистичну значимість розходжень між рівнями 

сформованості ЛКК у контрольній та експериментальній групах. 

Доведено, що ефект позитивної динаміки рівнів сформованості 

лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової 

підготовки зумовлений упровадженням обґрунтованих та апробованих 
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педагогічних умов й експериментальної методики, що й дає підставу 

стверджувати: мета дослідження досягнута, завдання наукового пошуку 

виконані, гіпотеза підтверджена. 

Матеріали розділу висвітлено у публікаціях автора (Попова, 2017b; 

2020a; 2020b; 2020c; Popova & Tsyssarchuk, 2012). 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне й експериментальне розв’язання 

проблеми об’єктивного зв’язку сформованості лінгвокультурної 

компетентності менеджерів з особистісною орієнтацією умов її формування в 

процесі фахової підготовки, що виявилося в розробці, обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці відповідних педагогічних умов. 

1. Теоретико-методологічними засадами розв’язання означеної 

проблеми стали фундаментальні положення компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, лінгвокультурологічного, аксіологічного, середовищного та 

міждисциплінарного наукових підходів, а провідними при організації 

лінгвокультурного навчання стали принципи культуропов’язаного 

співвивчення іноземної й рідної мов, професійної комунікативної 

спрямованості, забезпечення активності студентів в опануванні цінностей 

лінгвокультурної компетентності, конгруентності прояву почуттів і думок у 

ситуаціях професійної поведінки, міждисциплінарної корпоративності. На 

цій підставі розкрито понятійно-категоріальне поле лінгвокультурної 

компетентності, схарактеризовано її зміст, сутнісні ознаки і структуру.  

2. Лінгвокультурну компетентність майбутніх менеджерів економічної 

сфери визначено як складну інтегративну високорозвинуту якість 

особистості фахівця, яка віддзеркалює: найвищий ступінь самоцінності його 

знань в економічній, професійно-комунікативній, мовно-культурній сферах; 

умінь орієнтуватися в ціннісно-смисловому просторі рідної та іноземних мов, 

насамперед з професійною метою, та ефективно взаємодіяти з 

представниками іншого лінгвокультурного соціуму; особистісний досвід у 

розв’язанні професійних завдань з урахуванням особливостей етномовної 

картини світу в професійному аспекті.  

Структура лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів 

включає такі компоненти: ціннісно-мотиваційний (прагнення володіти 
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іноземною мовою і знаннями про культуру носіїв цієї мови; усвідомлення 

потреби в іншомовному спілкуванні; забезпечується системою ціннісних 

орієнтацій менеджера та соціальних установок на вдосконалення 

комунікативної компетенції й наявністю мотивів до професійної діяльності); 

інформаційно-когнітивний (знання рідної та іноземної мов, мовна 

грамотність, синтез і повнота знань про рідну культуру та культуру інших 

країн і народів, історію, традиції; розуміння механізму міжкультурної 

взаємодії, людських взаємин, моральних норм і заборон); особистісний 

(особистісні характеристики менеджера як суб’єкта ефективного 

міжкультурного спілкування (комунікабельність, емпатія, толерантність, 

чуйність, відчуття справедливості, тактовність), наявності в нього рефлексії 

щодо результату діяльності, прагнення до засвоєння моральних цінностей, 

естетичної та ділової культури); перцептивно-інтерактивний (наявність 

системи знань і вмінь, необхідних для здійснення професійної діяльності; 

здатність будувати конструктивні відносини з партнерами на основі спільних 

інтересів; знання норм ділового спілкування й особливостей ведення 

професійного діалогу; володіння способами вирішення професійних завдань 

на основі застосування засобів міжкультурного спілкування), комунікативно-

поведінковий (уміння використовувати традиційні вербальні та невербальні 

засоби спілкування, форми соціальної поведінки при виявленні ціннісного 

ставлення до іншої культури, поведінкова гнучкість.). Ці компоненти 

функційно взаємопов’язані, безперервно реалізуються та оновлюються й 

визначають здатність фахівця ефективно розв’язувати професійні завдання, 

використовуючи весь спектр комунікативних умінь і навичок. 

3. За результатами аналізу науково-методичних джерел та освітніх 

стандартів установлено, що складність фахової підготовки майбутніх 

менеджерів потребує пошуку нових форм, методів і засобів навчання, які 

забезпечують формування й удосконалення професійних і особистісних 

здібностей майбутніх управлінців для успішної професійної комунікації. 
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Успіх у майбутній комунікативній діяльності стає можливим за умови 

переорієнтації професійної підготовки менеджерів на співвивчення мови і 

культури з використанням програм фахових дисциплін, тобто на 

цілеспрямовану лінгвокультурну підготовку, яка забезпечує гармонійну 

взаємодію мовного, комунікативного, когнітивного, культурознавчого 

складників та інформаційно-комунікаційних засобів. Результатом такої 

підготовки є лінгвокультурна компетентність майбутніх менеджерів. 

4. На основі теоретичного аналізу обґрунтовано методологічні засади 

формування лінгвокультурної компетентності майбутніх менеджерів, які 

визначили виявлені педагогічні умови: внутрішня мотивація до формування 

ЛКК виникає в студентів у процесі активного спілкування й 

лінгвопізнавальної діяльності; знання про цінності майбутньої професійної 

діяльності засвоюються студентами через зміст навчального матеріалу, його 

мовний, культурологічний й лінгвокраїнознавчий складники; 

лінгвокультурне середовище ЗВО є предметним контекстом майбутньої 

професійної діяльності студентів; мультимедійні технології дозволяють 

створювати штучне лінгвокультурне середовище в аудиторії; узгодження 

змісту навчальних програм дає змогу використовувати можливості дисциплін 

різних циклів для формування ЛКК. 

Визначено педагогічні умови формування лінгвокультурної 

компетентності майбутніх менеджерів: формування особистісної 

спрямованості майбутніх менеджерів на оволодіння лінгвокультурною 

компетентністю; орієнтація змісту лінгвокультурної підготовки на 

формування у студентів знань про цінності майбутньої професійної 

діяльності, норми міжкультурної взаємодії як особистісних за допомогою 

лінгвістичних та екстралінгвістичних засобів; створення лінгвокультурного 

середовища з використанням мультимедійних технологій; забезпечення 

оволодіння студентами досвідом фахової комунікації шляхом реалізації 
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міждисциплінарних зв’язків у лінгвокультурній підготовці майбутніх 

менеджерів.  

5. Діагностовано сформованість ЛКК майбутніх менеджерів з 

урахуванням визначених критеріїв та їхніх показників: мотиваційний 

(усвідомлення прагнень, потреб і мотивів), когнітивний (синтез і повнота 

знань про мову і культуру), особистісний (сформованість особистісних 

характеристик та професійно важливих якостей), діяльнісний (професійні 

вміння для здійснення успішної професійної діяльності), комунікативний 

(комунікативні уміння й поведінкові якості для ефективної міжкультурної 

комунікації). Рівні сформованості ЛКК схарактеризовано як високий, 

середній, низький.  

6. Розроблено й експериментально перевірено педагогічний 

інструментарій реалізації педагогічних умов формування ЛКК:  рольових і 

ділових ігор, методів „ліфт-презентації”, лінгвокультурної медіації; 

комплексу вправ із лінгвокультурного тренінгу; робота з автентичними 

текстами; моделювання професійних типажів менеджерів; проєктна робота; 

використання аудіо- та відеоматеріалів на базі лінгвістичної лабораторії з 

сучасним програмним продуктом; упровадження авторського спецкурсу 

„Кроскультурна комунікація”; розв’язання кейсів; проведення 

міжкафедральних методичних семінарів для викладачів. 

У результаті зіставного аналізу результатів, отриманих у контрольній 

та експериментальній групах на констатувальному й контрольному етапах 

експерименту, доведено, що позитивна динаміка рівнів сформованості ЛКК 

майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки зумовлена 

впровадженням обґрунтованих та апробованих за допомогою відповідного 

навчально-методичного забезпечення педагогічних умов. Достовірність 

отриманих результатів була підтверджена методом математичної статистики 

(критерій Фішера).  
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Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язання 

розглянутої проблеми. Перспективність цієї дисертаційної роботи вбачається 

в подальшій теоретичній і практичній розробці шляхів формування ЛКК 

майбутніх фахівців у дистанційній освіті, узагальнення зарубіжного досвіду 

її формування, а також можливостей післядипломної освіти щодо розвитку 

відповідної компетентності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

 

Методика діагностики структури ціннісних орієнтацій особистості 

(за С. Бубновим) 

 

Цей опитувальник використовують для виявлення реальної структури ціннісних 

орієнтацій особистості. Міру вираження або реалізації кожної цінності підраховують за 

допомогою ключа. 

 
Цінності Номери питань 

1. Приємне проводження часу, відпочинок 1, 12, 23, 34, 45, 56 

2. Високе матеріальне благополуччя 2, 13, 24, 37, 46, 57 

3. Пошук і насолода прекрасним 3, 14, 25, 35, 47, 58 

4. Допомога і милосердя до інших людей 4, 15, 26, 36, 48, 59 

5. Любов 5, 16, 27, 38, 49, 60 

6. Пізнання в світі, природі, людині 6, 17, 28, 39, 50, 61 

7. Високий соціальний статус й управління людьми 7, 18, 29, 40, 51, 62 

8. Визнання і повага людей і вплив на оточуючих 8, 10, 30, 41, 52, 63 

9. Соціальна активність для досягнення позитивних змін у 

суспільстві 

9, 20, 31, 42, 53, 65 

10. Здоров’я 11, 22, 33, 44, 55, 66 

11. Спілкування 10, 21, 32, 43, 56, 64 
\ 

За результатами обробки індивідуальних даних будують графік, який діагностує міру 

вираження кожної цінності. Використовують шестибальну шкалу оцінки вираження: 

 

 

Список ідеальних цінностей 

1. Мати можливість використовувати свій час та засоби на задоволення потреб, бажань 

та відпочинок. 

2. Вміти заробляти гроші та витрачати їх на свої потреби та потреби своїх близьких. 

Важливо бути матеріально забезпеченою людиною. 

3. Насолоджуватися прекрасним і гармонійним: витворами мистецтва, красою природи 

та людини. Пошуки прекрасного – важлива мета в житті. 

4. Допомагати іншим людям, бути милосердним та великодушним, жертвувати для 
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інших. 

5. Любов до своїх близьких, чоловіка, жінки, дітей. 

6. Відкриття нового, цікавого, пізнання істини в світі, природі та людині. 

7. Завоювати таке суспільне становище, яке забезпечить мені високий статус та роль у 

суспільстві, а також управління людьми. 

8. Завоювати в житті таке становище, яке забезпечить мені повагу та визнання людей і 

вплив на оточуючих. 

9. Активність стосовно подій в суспільстві, змін у суспільному житті. 

10. Мати хороше здоров'я.  

11. Мати таке коло спілкування, яке задовольняло б духовно та емоційно. 

Нижчеподаний опитувальник спрямований на дослідження Вашої особистості та Ваших 

відносин. Відповідайте швидко, довго не роздумуючи над кожним питанням. Пам'ятайте, 

що поганих і добрих відповідей немає, є тільки Ваша власна думка. Відповідати треба 

«так», або «ні». У графі відповідей це, відповідно, «+», або «-». 

Опитувальник 

1. Чи любите Ви лежати на дивані та нічого не робити? 

2. Чи любите ви самі заробляти гроші й отримувати від цього задоволення? 

3. Чи часто у Вас виникає думка, що хочеться сходити в театр або на виставку? 

4. Чи часто Ви допомагаєте своїм близьким по господарству? 

5. Чи вважаєте Ви, що любов – визначальне почуття в житті? 

6. Чи любите Ви читати книги, про щось нове, ще не відоме Вам? 

7. Чи хочете Ви стати босом, керівником якоїсь компанії? 

8. Чи хочете Ви, щоб Вас поважали друзі за Ваші особисті якості? 

9. Чи хочете Ви самі брати участь у якихось громадських заходах (страйках, мітингах) 

на користь близького Вам прошарку населення? 

10. Чи вважаєте Ви, що без спілкування з друзями ваше життя буде безрадісним? 

11. Чи вважаєте Ви, що було б здоров'я, а все решта прикладеться? 

12. Чи часто Вам хочеться розслабитися (наприклад, послухати інструментальну музику)? 

13. Чи вибрали Ви свою професію в основному тому, що вона приносить великий 

матеріальний добробут? 

14. Чи вважаєте Ви, що в житті важливо вміти грати на музикальних інструментах, 

малювати і тому подібне? 

15. Якщо хтось з Ваших знайомих захворів, чи виберете Ви час, щоб його провідати? 

16. Ваш шлюб Ви побудуєте (побудували) на коханні? 

17. Чи любите Ви читати науково-популярні книги? 

18. Чи хотіли Ви в школі стати яким-небудь організатором? 

19. Якщо Ви здійснили нехороший вчинок у ставленні до друзів, або співпрацівників, чи 

будете Ви переживати з цього приводу? 
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20. Чи вважаєте, що шляхом суспільних дій, зібрань тощо можна щось зробити в 

суспільному житті? 

21. Чи можете Ви спокійно обійтись без частого спілкування зі своїми знайомими? 

22. Чи вважаєте Ви, що необхідно яким-небудь чином укріплювати своє здоров'я 

(плавати, бігати, грати в теніс)? 

23. Головне для Вас – ваш настрій у цей момент, а що буде потім – не так важливо? 

24. Чи вважаєте Ви, що головне – це придбати дім (квартиру) та інші матеріальні блага? 

25. Чи любите Ви гуляти в лісі, парку? 

26. Як Ви вважаєте, чи потрібно допомагати матеріально, хто просити милостиню? 

27. Любов – це почуття, яке народжується і вмирає? 

28. Чи хотіли б Ви стати учнем, або науковим співпрацівником? 

29. Влада – це почесне і значимо, або в ній більше турбот і всяких неприємностей? 

30. Чи хотіли б Ви, щоб у Вас було більше друзів? 

31. Чи приходило Вам у голову зайнятися перебудовою якої-небудь суспільної організації 

(клубу, консультаційного пункту, інституту)? 

32. Чи багато свого вільного часу Ви хотіли б приділяти спілкуванню? 

33. Чи часто Ви задумуєтеся про своє здоров'я? 

34. Чи вважаєте Ви, що дуже важливо вміти доставляти собі задоволення? 

35. Чи хотіли б Ви зайнятися фотографією? 

36. Чи вважаєте Ви, що потрібно обов'язково допомогти людині, яка спіткнулася? 

37. Якщо все почати спочатку, чи вибрали б Ви зараз високооплачувану роботу? 

38. Почуття любові для Вас – це першооснова життя, чи ні? 

39. Чи часто Ви задаєте собі питання: «А чому це саме так?» 

40. Чи хотіли б Ви робити політику? 

41. Чи часто Вам внутрішній голос задає питання: «А чи поважають мене оточуючі?» 

42. Чи є для Вас суспільні явища предметом обговорення вдома, або на роботі? 

43. Якщо Ви три дні проведете на безлюдному острові, чи помрете Ви від самотності? 

44. Чи катаєтеся Ви на лижах, щоб зміцнити своє здоров'я? 

45. Чи часто Ви довго замріюєтеся, лежачи з закритими очима? 

46. Головне в житті – це робити гроші та створювати власний бізнес? 

47. Чи часто Ви купляєте картини й інші художні витвори, чи хотіли б їх купити? 

48. Якщо хворіє хтось із близьких досить довго чи будете Ви виконувати його обов'язки 

по господарству терпляче? 

49. Чи любите Ви маленьких дітей? 

50. Чи хотіли б Ви створити яку-небудь свою «теорію відносності», «таблицю 

Менделєєва» тощо? 
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Додаток А.2 

Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних 

комунікаціях* 

           (за І. Ладановим, В. Уразаєвою) 

Призначення. Методика націлена на визначення основних комунікативних орієнтацій та 

їх гармонійності у процесі формального спілкування.  

Інструкція: Вам необхідно обрати один із варіантів відповідей на твердження, 

запропоновані в опитувальнику:  

а) саме так;  

б) майже так;  

в) здається, так;  

г) може бути, так.  

У процесі роботи з методикою намагайтеся спиратися на свій досвід спілкування з 

партнерами по діловому спілкуванню.  

Опитувальник 

1. Мій партнер дивиться на предмет обговорення всебічно, враховуючи і мою думку.  

2. Мій партнер уважає мене гідним поваги.  

3. Коли обговорюються різні погляди, ми вникаємо з партнером у справу по суті. Дрібниці 

нас не хвилюють.  

4. Я впевнений, що партнер розуміє мої наміри з приводу створення добрих 

взаємовідносин з ним.  

5. Мій партнер завжди гідно оцінює мої висловлювання.  

6. Мій партнер відчуває, коли в ході бесіди треба слухати, а коли говорити.  

7. Я впевнений, що при обговоренні конфліктної ситуації проявляю стриманість.  

8. Я відчуваю, що партнер може зацікавитися предметом мого повідомлення.  

9. Мені подобається проводити час у бесідах з партнером.  

10. Коли ми з партнером приходимо до угоди, то добре знаємо, що кожному з нас робити.  

11. Якщо обстановка того вимагає, то мій партнер готовий продовжити обговорення 

проблеми до її з'ясування.  

12. Я намагаюся йти назустріч проханням мого партнера.  

13. Обидва, мій партнер і я, намагаємося догодити один одному.  

14. Мій партнер зазвичай говорить по суті, без зайвих слів.  

15. Після обговорення з партнером різних думок я відчуваю, що це йде мені на користь.  

16. Будучи засмученим, я використовую занадто різкі висловлювання.  



234 

 

 

17. Я намагаюся щиро зрозуміти намір мого партнера.  

18. Я цілком можу розраховувати на щирість мого партнера.  

19. Я вважаю, що добрі взаємини залежать від зусиль обох сторін.  

20. Після будь-якої сварки з партнером ми, зазвичай, намагаємося бути один до одного 

уважнішими.  

* Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных коммуникациях (И. Д. Ладанов, В. 

А. Уразаева) Фетискин Н. П., Козов В. В., Мануйлов Г. М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. Москва: Ин-т психотерапии, 2002. С. 68–69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

Додаток А.3 

Анкета на визначення мотивів вибору професії 

(А. Щербакова) 

Інструкція до виконання анкети: з перерахованих мотивів необхідно вибрати ті, які більше 

за інші відповідають вашій особистій точці зору. У картці відповідей поставте „+‖, якщо 

даний мотив є значимим, і „-‖, якщо не має значення. 

Питання з виявлення мотивів професії: 

1. Інтерес до змісту професії 

2. Прагнення до самовдосконалення 

3. Престиж професії 

4. Сімейні традиції 

5. Матеріальна незалежність 

6. Інтерес до даної професії 

7. Бажання керувати людьми 

8. Приваблює індивідуальна робота 

9. Бажання займатися творчою роботою 

10. Упевненість у своїх здібностях 

11. Матеріальна забезпеченість 

12. Захоплення професією 

13. Самостійність у роботі 

14. Приваблює підприємницька діяльність 

15. Необхідність матеріально допомагати родині 

16. Бажання отримати економічні знання 

17. Прагнення отримати вищу освіту 

18. Приваблює професія, що не вимагає тривалого навчання 

19. Бажання працювати в престижному місці 

20. Прагнення знайти вдалий спосіб заробляти собі на життя 

21. Приваблюють модні професії 

22. Бажання приносити користь людям 

23. Інтерес до матеріальної сторони професії 

24. Приваблюють зовнішні властивості професії. 

Інтерпретація анкети:  
підрахувати кількість плюсів у кожному стовпчику окремо. Найбільша кількість плюсів 

означає в стовпчику А – переважають мотиви вибору престижної професії, яскраво 

виражене прагнення зайняти видне положення в суспільстві, реалізувати свій високий 

рівень домагань. У стовпці Б – більше приваблює матеріальне благополуччя, бажання 



236 

 

 

заробити. У стовпці В – прагнення до творчої роботи, інтерес до нових технологій, 

отримання необхідних навичок і вмінь, які вимагає професія, що обирається. 

 

А Б В 
3 5 1 

4 8 2 

7 11 6 

17 14 9 

18 15 10 

19 16 12 

21 20 13 

24 23 22 
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Додаток А.4 

Визначення мотивації до формування лінгвокультурної 

компетентності  

(модифікована методика О. Горячук) 

 

Інструкція. Ознайомтесь зі списком тверджень, виразіть ступінь своєї згоди/ незгоди з 

кожним твердженням на основі наведеної оціночної шкали: 

 Твердження Оцінка в балах 

1 Повністю згоден +3 

2 Згоден +2 

3 Більше згоден, ніж не згоден +1 

4 Ні так, ні ні 0 

5 Більше не згоден, ніж згоден 1 

6 Не згоден 2 

7 Повністю не згоден 3 

 

1 Мене, як майбутнього менеджера, цікавлять проблеми міжкультурного 

спілкування. 

2 Труднощі, які виникають в процесі виконання професійних завдань і які 

пов’язані з моїм рівнем сформованості лінгвокультурної компетентності, 

стимулюють інтерес і потребу в їх подоланні. 

3 Якби мені довелось вибирати, я б брав участь у лінгвокультурному 

спілкуванні для вирішення професійних завдань. 

4 Я ніколи не звертав уваги на питання формування ЛКК в спеціальній 

літературі. 

5 Я вважаю, що наявність розвинутої ЛКК сприяє самовдосконаленню людини 

як особистості і як фахівця. 

6 Проблема формування ЛКК мені менш цікава, ніж інші теоретичні і 

практичні проблеми менеджменту. 

7 Я б хотів більше часу витрачати на розвиток свого мовного репертуару. 

8 Мені не цікавий досвід колег в області лінгвокультурного спілкування і 

навчання. 

9 Я вважаю, що немає необхідності в цілеспрямованому формуванні ЛКК в 

навчальному процесі ВНЗ.  

10 Мене цікавить вивчення теоретичних питань, пов’язаних з розвитком ЛКК. 

11 Мені не цікаві наукові та навчальні публікації, матеріали, ресурси, які 

розкривають лінгвокультурні аспекти в сфері менеджменту. 

12 Я б хотів публікувати результати своєї діяльності в області професійної 

лінгвокультурної комунікації. 

13 Я вважаю, що ЛКК менеджера не є необхідною властивістю особистості. 

14 Обмінюючись думками з іншими студентами, я намагаюсь їх переконати в 

необхідності розвивати свій рівень лінгвокультурної компетентності. 

15 Мені цікаво брати участь в дискусіях з питання розвитку ЛКК менеджерів. 

16 На заняттях з мовних дисциплін я не проявляю ініціативи, з нетерпінням 

чекаю закінчення заняття. 
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17 Я хотів би виступити з повідомленням з питання розвитку певного аспекту 

ЛКК менеджерів на заняттях з мовних дисциплін. 

18 Коли в моїй присутності починають обговорювати питання набуття 

лінгвокультурних знань, мені стає нудно. 

19 Домашнє завдання з мовних дисциплін я роблю без бажання або не роблю 

взагалі. 

20 Свій вільний час я часто витрачаю на розвиток мовної компетенції і 

поглиблення знань про інші культури. 

21 Якби спеціальні заняття з формування ЛКК були факультативними, я би 

відмовився відвідувати їх. 

22 Зіткнувшись з труднощами у ситуації лінгвокультурного спілкування, я 

намагаюсь більш активно розвивати власну ЛКК. 

23 Я би приділяв більше уваги розв’язанню завдань професійної спрямованості 

традиційного характеру, ніж завдань, спрямованих на розвиток ЛКК. 

24 Я вважаю, що не треба витрачати навчальний час на діяльність, пов’язану з 

формуванням ЛКК. 

25 Я намагаюсь самостійно розширювати свої знання з лінгвокультури у сфері 

професійної діяльності.  

26 Я охоче відповідаю на запитання стосовно співвивчення мови і культури. 

27 Якщо у мене виникне бажання розвивати свою професійну компетентність 

менеджера, то я в останню чергу займатимусь розвитком своєї ЛКК. 

28 Я не маю бажання виконувати вправи і брати участь у ділових іграх, 

спрямованих на формування ЛКК. 

29 Я з задоволенням зайнявся би розробкою комунікативних вправ і ділових ігр 

для розвитку ЛКК. 

30 Я вважаю, що ЛКК менеджера допоможе майбутньому фахівцю в його 

повсякденному житті і в професійній діяльності.   

 

Відповіді в балах зі знаком + або – слід перевести в єдину шкалу:   

(1) -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

1 2 3 4 5 6 7 

(2) -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

7 6 5 4 3 2 1 

  

Порядкові номери тверджень для прямого варіанту (1) переводу оціночної шкали: 1, 2, 5, 

7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 30.  

Порядкові номери тверджень для зворотного варіанту (2) переводу оціночної шкали: 3, 4, 

6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28. 

 Інтерпретація.  

Сума балів 
Ступінь прояву готовності до 

формування ЛКК 

158-210 високий 

105-157 середній 

52-104 базовий 

0-51 початковий 
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Додаток А.5  

Тест на визначення розуміння лінгвокультурної компетентності у 

студентів* 

 

1. Термін «лінгвокультурна компетентність»  передбачає володіння мовними і 

культурними знаннями. Яким чином мова і культура народу, країни пов’язані між 

собою? 

2. Чому при взаємодії з представниками інших країн необхідно не лише добре 

знати іноземну мову, а ще й володіти лінгвокультурними знаннями? Поясніть свою 

думку. 

3. Що ви знаєте про лінгвокультурні розбіжності у перелічених нижче сферах 

повсякденного життя? Наведіть приклади. 

А)  спілкування 

Б)  форми привітання і прощання 

В)  міжлюдські стосунки 

Г)  прийоми їжі 

Д)  правила хорошого тону 

Е)  бізнес 

 

4. Яких із вказаних нижче понять необхідно уникати при знайомстві з 

представниками інших культур? Які необхідно враховувати або активно шукати? 

А)  різність 

Б)  універсалізм 

В)  спільність 

 

5. Чи згодні ви з думкою, що кожна людина має у житті інтернаціональний вплив 

через оточення, друзів, музику, літературу, їжу, політику та інше? 

6. Чи подобається вам ваше ім’я? Чи знаєте ви його походження і значення? 

7. Наведіть приклади слів, які існують у багатьох мовах і мають майже однакове 

звучання і значення (інтернаціоналізми). Чи знаєте ви слова, які у різних мовах 

мають однакове чи подібне звучання, але різне значення?  

8. Що означає слово Ordnung німецькою мовою? Чи має воно відношення до 

стереотипного уявлення про німців?  

9. Як ви вважаєте, якими іноземці бачать українців? Чи відрізняємося ми від інших 

національностей колишнього Радянського союзу? 

10. З чим пов’язане значення слова «fair»? У якому контексті воно вживається? 

11. Що важливо знати про час і яке відношення має це поняття для культури? Чи 

знаєте ви прислів'я чи вислови про «час» рідною і іноземними мовами?  

12. Як ви можете пояснити поняття «культурний шок»? 

13. Чи дивитесь ви рекламу? Який рекламний слоган вам найбільш запам'ятався і 

чому? 
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14. Що ви знаєте про форми ввічливості в німецький або англійський мові? 

15. У бізнес-середовищі існує таке поняття, як неформальна розмова або світська 

бесіда (Small talk). Яких тем краще не торкатися під час такої розмови?  

А)  погода 

 Б)  спорт 

В)  релігія 

Г)  політика 

Д)  відпустка 

Е)  книги, серіали, фільми 

Є)  колеги, їх особисте життя, або зовнішність 

Ж)  сім’я 

З)  особисті проблеми 

 

16. Уявіть, що ваша компанія запросила іноземних гостей і вам доручили провести 

для них екскурсію підприємством. Що ви повинні враховувати і як підготуватися? 

17. Які з перелічених якостей (Soft Skills) необхідні майбутньому менеджеру? Дайте 

відповідь будь-якою мовою. 

А)  communication skills 

Б)  talent in planning and organization 

В)  leadership & motivation talent  

Г)  egoism 

Д)  analytical thinking 

Е)  capacity for teamwork 

Є)  emotional іntelligenсе 

Ж)  creativity 

З)   conflict ability 

 І)  self-criticism 

18. Що ви знаєте про підприємницьку культуру?  

19. Які відомі особистості вплинули на ваше рішення обрати професію менеджера? 

20. Конкуренція на ринку іноді настільки сильна, що ділові партнери чинять тиск 

один на одного, щоб посилити свої позиції. У переговорах використовуються різні 

мовні засоби. Серед таких засобів – фрази-кілери (killer phrases). Чи знаєте ви такі 

вислови? 

21. Чи важливо дотримуватись правил в одязі у різних сферах менеджменту? Чи є 

різниця, що носити на роботу, якщо ви працюєте керівником ІТ-відділу, медичним 

представником або маркетологом? 

*розроблено автором 
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Додаток А.6 

Анкета на визначення рівня етнічної свідомості та культури  

(розробка А. Щербакової) 

 

Просимо уважно зачитати запитання і варіанти відповідей на кожне з них. Виберіть 

відповідь, що відповідає Вашій думці і обведіть кружечком номер цього варіанту. 

Не пропускайте запитань і не радьтесь з оточуючими, головною є ваша думка. 

1. Що на вашу думку повинно бути головним у виборі своєї національності 

людиною (помітьте лише одну ознаку): 

1.1. національність батька; 

1.2. національність матері; 

1.3. мова у сім’ї; 

1.4. власне бажання; 

1.5. місце або країна проживання; 

1.6. що ще (вкажіть) 

 

2.Як ви вважаєте, чим перш за все, відрізняються представники різних націй 

(можна відмітити три ознаки): 

2.1. рисами характеру, психологією; 

2.2. особливостями поведінки; 

2.3. культурними традиціями; 

2.4. зовнішнім виглядом; 

2.5. віруваннями; 

2.6. національною мовою; 

2.7. важко визначити; 

2.8. суттєвої різниці немає; 

2.9. чим ще (вкажіть). 

 

3. Чи є серед Ваших друзів і близьких знайомих представники інших 

національностей: 

3.1. так; 

3.2. ні. 

 

4.Що зближує Вас з представниками вашої національності (можна відзначити три 

ознаки); 

4.1.  звичаї, обряди, культура; 

4.2. рідна мова; 

4.3. релігія; 

4.4. важко сказати; 

4.5. що ще (вкажіть). 

 

5. Чи дратує Вас, коли у колективі представники однієї національності  

спілкуються своєю рідною мовою, а всі решта їх не розуміють: 

5.1 дратує, бо у багатонаціональному колективі треба спілкуватися на 

доступній для всіх мові; 
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5.2. дратує, хоча вважаю, що люди мають право розмовляти рідною мовою 

де завгодно і коли завгодно; 

5.3. не дратує, вважаю це цілком природно; 

5. 4. мені байдуже. 

6. Які риси характеру ви найбільше цінуєте в: 

6.1. українців;  

6.2. росіян; 

6.3. представників інших національностей. 

 

7. Які риси характеру не подобаються в: 

7.1. українців; 

7.2. росіян; 

7.3. представників інших національностей. 

 

8. Чи важить для вас національність людини, з якою маєте намір одружитися: 

8.1. так; 

8.2. ні; 

8.3. не знаю. 

 

9. Якою мовою будете спілкуватися у сім'ї, якщо ваша друга половина буде іншої 

національності: 

9.1. виключно мовою своєї національності; 

9.2. будемо намагатися навчати дітей розмовляти двома мовами; 

9.3. не знаю. 

 

10. Чи важливо для Вас усвідомлювати себе українцем (росіянином, угорцем 

тощо); 

10.1. важливо; 

10.2. ні. 
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Додаток А.7  

Анкета-опитувальник щодо визначення готовності майбутніх 

менеджерів до міжкультурної комунікації 

(модифікована анкета М. Сотер) 

 

Щоб правильно заповнити бланк анкети-опитувальника, будь-ласка, уважно читайте 

запитання. Обраний Вами варіант відповіді підкресліть або за потреби впишіть Вашу 

власну відповідь. Завчасно вдячні Вам за участь у анкетуванні! 

1. Чи був у Вас раніше досвід спілкування з іноземцем? 

а) Так, звичайно  в) Швидше за все ні   д) Важко відповісти 

б) Швидше за все так г) Ні. 

 

2. Як Ви оцінюєте власну можливість налагоджувати продуктивну професійну взаємодію 

з представниками інших культур? 

а) Відмінно    в) Задовільно.   д) Важко відповісти. 

б) Добре    г) Погано 

 

3. Як Ви вважаєте, у якій мірі Вам необхідні у майбутній професійній діяльності знання та 

навички міжкультурної комунікації? 

а) Дуже необхідні.   в) Не дуже часто.   д) Ніколи. 

б) Доволі часто.  г) Рідко. 

 

4. Вкажіть, роботі у якому колективі Ви надаєте перевагу: 

а) лише з українцями (мононаціональному); 

б) змішаному (мультинаціональному), у тому числі й з співвітчизниками; 

в) змішаному (мультинаціональному) лише з іноземцями. 

 

5. Що спонукає Вас вивчати іноземні мови? Оберіть три найбільш вагомі причини (від 1-

найбільш до 3-найменш значущої): 

а) іноземна мова конче потрібна для моєї майбутньої професійної діяльності; 

б) бажання бути висококваліфікованим фахівцем, конкуренто-спроможним на 

вітчизняному та міжнародному ринках праці; 

в) вважаю престижним знати іноземні мови; 

г) прагнення підвищити власний загальнокультурний рівень; 

д прагнення досягти хороших результатів з усіх предметів навчального циклу; 

е) подобається вивчати іноземні мови, спілкування іноземною мовою дозволяє мені 

відчути задоволення; 

ж) Ваш варіант відповіді: 

_____________________________________________________________ 

6. Яка, на Вашу думку, роль іноземної мови у міжкультурній комунікації? 

а) Провідна. 

б) Більша, ніж у інших навчальних дисциплін. 

в) Не більше, ніж у інших дисциплін. 
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г) Не знаю. 

д) Важко відповісти. 

7. Яким мовам спілкування Ви надаєте перевагу під час виконання безпосередніх 

професійних обов’язків та у вільний час: 

а) виключно українською мовою; 

б) поєднуючи англійську і українську мови; 

в) виключно англійською мовою; 

г) важко відповісти; 

д) Ваш варіант відповіді: 

_____________________________________________________________ 

8. Навіщо, на Вашу думку, опановувати уміння і навички міжкультурної комунікації? 

Оберіть 3 причини (1-найбільш значуща і 2-а найменш): 

а) дозволяє продуктивно і ефективно співпрацювати з представниками інших 

культур; 

б) сприяє кращому розумінню під час взаємодії з представником іншої культури; 

в) викликає повагу з боку закордонних колег; 

г) дозволяє розширити сферу спілкування, у тому числі й професійного з 

іноземними партнерами; 

д) дозволяє працювати закордоном, а також у роботи у мультикультурному 

колективі; 

е) розширює можливості оволодіти інформацією про іноземних партнерів. 

ж) дозволяє уникнути непорозумінь під час виконання професійних обов’язків у 

колективі з іноземними партнерами; 

з) Ваш варіант відповіді: 

_____________________________________________________________ 

9. Які чинники під час міжкультурної комунікації можуть завадити ефективному 

взаєморозумінню? Оберіть 4 причини (1-найбільш значуща і 4-а найменш): 

а) національно-культурні розбіжності; 

б) релігійні розбіжності; 

в) вербальні фактори; 

г) невербальні фактори (міміка, жести, поведінка); 

д) етноцентризм; 

е) відсутність тактовної поведінки; 

ж) відсутність емпатії; 

з) інформаційна розбіжність і розбіжність у сприйнятті; 

і) стереотипи та упередження. 

10. Чи здійснюється підготовка у Вашому навчальному закладі до міжкультурної 

комунікації, до взаємодії з іноземцями під час ведення бізнесу? Якщо так, вкажіть 

дисципліну, на якій відбувається підготовка до міжкультурної комунікації. 

а) Так.   в) Важко відповісти 

б) Ні.    г) Ваш варіант відповіді: 

___________________________________________________________ 
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Додаток А.8  

Тест «Наскільки ви толерантні?» 

(анкета О. Самохвал) 

  

1. Ви вважаєте, що у Вас виникла цікава ідея, але її не підтримали. Це вас 

засмутить? 

а) так; 

б) ні. 

2. Друзі пропонують розпочати гру. Чому Ви віддасте перевагу? 

а) щоб у ній брали участь ті, які грають добре; 

б) щоб грали й ті, хто не знає правил? 

3. Чи Ви зможете спокійно сприйняти погану для Вас новину? 

а) так; 

б) ні. 

4. Чи дратує Вас те, що нетверезі люди з'являються в громадському місці? 

а) якщо поводяться в допустимих межах, – це мене взагалі не цікавить; 

б) мені завжди були неприємними люди, які не вміють себе контролювати. 

5. Чи легко Ви знайдете контакт з людьми іншої професії, матеріального стану, з 

іншими звичками? 

а) це мені важко було б зробити; 

б) я не звертаю на це увагу. 

6. Над Вами пожартували. Як Ви на це відреагуєте? 

а) мені не подобаються ні жарти, ні жартівники; 

б) хоча цей жарт може бути неприємним, відповім тим самим. 

7. Чи згодні Ви з тим, що багато людей «знаходяться не на своєму місці» і «роблять 

не свою справу»? 

а) так; 

б) ні. 

8. Буває так, що в компанії Ви з другом (подругою), який стає об'єктом загальної 

уваги, відвертаючи її від Вас. Як ви на це відреагуєте? 

а) мені неприємно, що мене позбавляють уваги; 

б) я лише радію за нього (неї). 

9. У гостях Ви зустрічаєте людину похилого віку, яка критикує сучасне покоління і 

розхвалює старі часи. Ваша реакція: 

а) підете раніше під якимось приводом; 

б) почнете сперечатися? 

 

Підрахунок балів. По два бали дається за відповіді: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а. 

Від 0 до 4 балів  Ви безкомпромісні й уперті. Де б Ви не перебували, створюєте 

таке враження, що Ви намагаєтесь усім нав'язати свою думку. Ви можете проявити 
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агресію, навіть підвищити голос, аби досягти своєї мети. З Вашим характером 

важко підтримувати стосунки з тими, хто дотримується іншої точки зору, хто не 

погоджується з тими, що Ви робите. 

Від 6 до 12 балів Ви спроможні відстоювати свою точку зору і вести діалог, 

змінювати свою думку, якщо це необхідно. Хоча іноді можете бути і занадто 

різким, нечемним до свого співрозмовника. У такі моменти Ви, справді, можете 

виграти суперечки з людиною більш слабкого характеру. Але чи варто отримувати 

перемоги таким чином, коли це можна зробити, не принижуючи чиєїсь гідності. 

Від 12 до 18 балів Твердість Ваших переконань поєднується з Вашою 

толерантністю. Ви можете прийняти будь-яку ідею, з розумінням поставитися до 

досить неочікуваного вчинку, навіть якщо Ви його не схвалюєте. Ви досить 

критично ставитесь до своєї думки і здатні з повагою і тактом відмовитися від 

поглядів, які, як виявляється, були помилковими. 
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Додаток А.9  

               Дослідження рівня емпатійних тенденцій 

(Методика А. Щербакової) 

 

Пропонована нижче методика використовується для дослідження емпатії 

(співпереживання), тобто вміння поставити себе на місце іншої людини та здатність до 

довільної емоційної чуйності на переживання інших людей. Співпереживання – це 

прийняття тих почуттів, які має інша людина так, якби вони були нашими власними. 

Емпатія сприяє збалансованості міжособистісних стосунків. Вона робить поведінку 

людини соціально обумовленою. Розвинена в людини емпатія – ключовий фактор успіху в 

тих видах діяльності, які вимагають вживання в світ партнера по спілкуванню, і, 

насамперед, при навчанні та вихованні. 

Інструкція: Для виявлення рівня емпатійних тенденцій необхідно,  відповідаючи на 

кожне з 36 тверджень, приписувати відповідям наступні числа: якщо ви відповіли „не 

знаю“ – 0, „ні, ніколи“ – 1, „іноді“ – 2, „часто“ – 3, „майже завжди“ – 4, і відповіли „так, 

завжди“ – 5.  

Відповідати потрібно на всі пункти‖. 

Тест опитувача 

1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії „Життя видатних 

людей“. 

2. Дорослих дітей дратує турбота батьків. 

3. Мені подобається міркувати про причини успіхів і невдачі інших людей. 

4. Серед усіх музичних передач віддаю перевагу передачам про сучасну музику. 

5. Надмірну дратівливість і несправедливі докори хворого треба терпіти, навіть якщо вони 

тривають роками. 

6. Хворій людині можна допомогти навіть словом. 

7. Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома особами. 

8. Старі люди, як правило, уразливі без причин. 

9. Коли в дитинстві слухав смутну історію, на мої очі самі по собі наверталися сльози. 

10. Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій. 

11. Я байдужий до критики в мою адресу. 

12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з пейзажами. 

13. Я завжди вибачав усе батькам, навіть якщо вони були не праві. 

14. Якщо кінь погано тягне, його потрібно хльостати. 

15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то почуваю, немов це відбувається 

із мною. 

16. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо. 

17. Бачучи підлітків, що сваряться, або дорослих, я втручаюся. 

18. Я не звертаю увагу на поганий настрій моїх батьків. 

19. Я подовгу спостерігаю за поведінкою тварин, відкладаючи інші справи. 
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20. Фільми та книги можуть викликати сльози тільки в несерйозних людей. 

21. Мені подобається спостерігати за вираженням облич і поведінкою незнайомих людей. 

22. У дитинстві я приводив додому кішок і собак. 

23. Усі люди необґрунтовано озлоблені. 

24. Дивлячись на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як складеться її життя. 

25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах. 

26. Побачивши покалічену тварину, я намагаюся їй чимось допомогти. 

27. Людині полегшає, якщо уважно слухати її скарги. 

28. Побачивши вуличну подію, я намагаюся не попадати в число свідків. 

29. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або розвагу. 

30. Люди перебільшують здатність тварин почувати настрій своїх хазяїв. 

31. Зі скрутної конфліктної ситуації людина повинна виходити самостійно. 

32. Якщо дитина плаче, на то є свої причини. 

33. Молодь повинна задовольняти будь-які прохання й дивацтва старих. 

34. Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді були замислені. 

35. Безпритульних свійських тварин слід відловлювати та знищувати. 

36. Якщо мої друзі починають обговорювати із мною свої особисті проблеми, я намагаюся 

перевести розмову на іншу тему. 

 

Підрахунок результатів 

Перш ніж підрахувати отримані результати, перевірте ступінь відвертості, з якою ви 

відповідали. Чи не відповіли ви „не знаю‖ на деякі із тверджень під номерами: 3, 9, 11, 13, 

28, 36, а також чи не позначили пункти 11, 13, 15, 27, відповідями „так, завжди‖? Якщо це 

так, то ви не побажали бути відвертими перед собою, а в деяких випадках прагнули 

виглядати в кращому світлі.  

Результатам тестування можна довіряти, якщо за всіма перерахованими твердженнями ви 

дали не більш трьох нещирих відповідей, при чотирьох же слід сумніватися в їхній 

вірогідності, а при п’яти – можете вважати, що роботу виконали дарма. Тепер складіть усі 

бали, приписані відповідям на пункти: 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 

29 і 32. 

Співвіднесіть результат зі шкалою розвиненості емпатійних тенденцій.  

 

Класифікатор тесту 

Якщо ви набрали від 82 до 90 балів – це дуже високий рівень емпатійності. У вас 

болісно розвинене співпереживання. У спілкуванні, як барометр, тонко реагуєте на 

настрій співрозмовника, що ще не встигнув сказати ні слова. Вам важко від того, 

що навколишні використовують вас як громовідвід, обрушуючи на вас емоційний 

стан. Погано почуваєте себе в присутності „важких‖ людей. Дорослі та діти охоче 

довіряють вам свої таємниці і йдуть за радою. Нерідко маєте комплекс провини, 
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побоюючись заподіяти людям турботи; не тільки словом, але навіть поглядом 

боїтеся зачепити їх. У той же час самі дуже ранимі. Можете страждати, побачивши 

покалічену тварину, або не знаходити собі місця від випадкового холодного 

вітання вашого шефа. Ваша вразливість часом довго не дає заснути. Будучи в 

розстроєних почуттях, потребуєте емоційної підтримки з боку. При такому 

відношенні до життя ви близькі до невротичних зривів. Потурбуйтеся про психічне 

здоров’я. 

Від 63 до 81 бала – висока емпатійність. Ви чутливі до потреб і проблем 

навколишніх, великодушні, схильні багато чого їм вибачати. З непідробленим 

інтересом ставитеся до людей. Вам подобатися „читати‖ їх  обличчя та „заглядати“ 

у їхнє майбутнє, ви емоційно чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти з 

навколишніми та знаходите загальну мову. Мабуть, і діти тягнуться до вас. 

Навколишні цінують вашу щиросердність. Ви намагаєтеся не допускати конфлікти 

та знаходити компромісні рішення. Добре переносите критику у свою адресу. В 

оцінці подій більше довіряєте своїм почуттям і інтуїції, ніж аналітичним 

висновкам. Бажаєте працювати з людьми, ніж поодинці. Постійно потребуєте 

соціального схвалення своїх дій. При всіх перерахованих якостях ви не завжди 

акуратні в точній і кропіткій роботі. Не потребує особливої сили вивести вас із 

рівноваги. 

Від 37 до 62 балів – нормальний рівень емпатійності, властивий переважній 

більшості людей. Навколишні не можуть назвати вас „товстошкірим‖, але в той же 

час ви не належите до числа особливо чутливих осіб. У міжособистісних стосунках 

судити про інших більш схильні за їх учинками, ніж довіряти своїм особистим 

враженням. Вам не далекі емоційні прояви, але здебільшого вони перебувають під 

самоконтролем. У спілкуванні уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, ніж сказано 

словами, але при зайвому впливі почуттів співрозмовника втрачаєте терпіння. 

Віддаєте перевагу делікатно не висловлювати свою точку зору, не будучи певним, 

що вона буде прийнята. При читанні художніх творів і перегляді фільмів частіше 

стежите за дією, ніж за переживаннями героїв. Утрудняєтеся прогнозувати 

розвиток стосунків між людьми, тому, трапляється, що їх учинки виявляються для 

вас несподіваними. У вас немає розкутості  почуттів, і це заважає вашому 

повноцінному сприйняттю людей. 

12-36 балів – низький рівень емпатійності. Ви зазнаєте труднощів у встановленні 

контактів з людьми, незатишно почуваєте себе у великій компанії. Емоційні прояви 

у вчинках навколишніх часом здаються Вам незрозумілими та позбавленими 

змісту. Віддаєте перевагу відокремленим заняттям конкретною справою, а не 

роботі з людьми. Ви – прихильник точних формулювань і раціональних рішень. 

Імовірно, у вас мало друзів, а тих, хто є, цінуєте більше за ділові якості і ясний 

розум, ніж за чуйність. Люди платять вам тим же. Буває, коли почуваєте свою 

відчуженість, оточуючі не занадто приділяють вам увагу. Але це можна поправити, 

якщо ви розкриєте панцир і станете щільніше вдивлятися в поведінку близьких і 

приймати їх проблеми як свої. 

11 балів і менш – дуже низький рівень. Емпатійні тенденції особистості не 

розвинені. Утрудняєтеся першим почати розмову, тримаєтеся особняком серед 

товаришів по службі. Особливо важкі контакти з дітьми та особами, які набагато 
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старші за вас. У міжособистісних стосунках нерідко виявляєтеся в неприємному 

становищі. Багато в чому не знаходите взаєморозуміння з навколишніми. Любите 

гострі відчуття, віддаєте перевагу мистецтву більше, ніж спортивним змаганням. У 

діяльності занадто сконцентровані на собі. Ви можете бути дуже продуктивні в 

індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими не завжди виглядаєте в кращому 

світлі. Болісно переносите критику у свою  адресу, хоча можете на неї бурхливо не 

реагувати. Необхідна гімнастика почуттів. 
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Додаток А.10  

                          Опитувальник з рефлексивності 

(А. Карпов) 

 

ІНСТРУКЦІЯ. Вам належить дати відповіді на кілька тверджень методики. У бланку 

відповідей навпроти номера твердження поставте, будь ласка, цифру, відповідну варіанту 

вашої відповіді: 

1 - абсолютно невірно; 

2 - невірно; 

3 - скоріше невірно; 

4 - не знаю; 

5 - швидше вірно; 

6 - вірно; 

7 - абсолютно вірно. 

 

Текст опитувальника 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довгий час думаю про неї, прагну з 

ким-небудь її обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитують, я можу відповісти перше, 

що прийшло в голову. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я зазвичай подумки 

планую майбутню розмову. 

4. Зробивши який-небудь промах, я довго потім не можу відволіктися від думок 

про нього. 

5. Коли я розмірковую над чим-небудь або розмовляю з іншою людиною, мені 

буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про майбутні 

труднощі. 

7. Головне для мене - представити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають 

другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось не задоволений мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях представляти хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати важливий лист, якби я заздалегідь не склав плану. 

12. Я віддаю перевагу діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Як правило, щось задумавши, я прокручую в голові свої задуми, уточнюючи 

деталі, розглядаючи всі варіанти. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою думкою, 

яка прийшла в голову. 
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17. Часом я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, приводячи все нові 

і нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в ньому винен, я в 

першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно обміркувати і 

зважити. 

21. У мене бувають конфлікти через те, що я часом не можу передбачити, якої 

поведінки від мене чекають оточуючі. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я як би подумки веду з 

ним розмову. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають в 

інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш, ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково подумаю, якими 

словами це краще зробити, щоб її не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я обмірковую його навіть тоді, коли займаюся 

іншими справами. 

26. Якщо я з ким-небудь сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винуватим. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 

З цих 27 тверджень 15 є прямими (номери тверджень: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 

19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні твердження. Це необхідно враховувати при 

обробці результатів. Для отримання підсумкового балу слід підсумувати: а) у 

прямих твердженнях цифри, які відповідають варіантам, які обрали опитувані 

студенти; б) у зворотних твердженнях - значення, замінені на ті, що виходять при 

перевертанні шкали відповідей. 

Отримані бали слід перевести в стени: 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тестовые 

баллы 

80-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

≥ 157 

 

Інтерпретація 

Більше 7 стенів – високий рівень рефлексивності.  

4 – 7 стенів – середній рівень рефлексивності. 

Менше 4 стенів – низький рівень розвитку рефлексивності. 
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Додаток А.11 

Діагностика підприємливості 

(автор В. Орлов) 

 

Інструкція. Уважно прочитайте питання. На кожне питання запропоновано 6 

альтернативних відповідей. Обведіть один з варіантів колом.  

Опитувальник 

№ Твердження 
Шкала 

оцінювання 

1 Я можу йти попереду інших не тільки в міркуваннях, але і в діях 0 1 2 3 4 5 

2 Я радію, що живу в такий активний час 0 1 2 3 4 5 

3 Вже в підлітковому віці я завжди відстоював свою думку 0 1 2 3 4 5 

4 Я добре керую своїми діями 0 1 2 3 4 5 

5 Мене не турбують минулі невдачі 0 1 2 3 4 5 

6 Я поважаю людей-новаторів і сам(-а) прагну на них походити 0 1 2 3 4 5 

7 Я цікавлюся справами, в яких шанси на успіх менше 50% 0 1 2 3 4 5 

8 Я можу вести себе так, щоб людина, до якої я погано ставлюся, цього не 

помітила  

0 1 2 3 4 5 

9 У бізнесі необхідно дотримуватися своєрідного неписаного кодексу 

підприємницької честі 

0 1 2 3 4 5 

10 Я люблю бути першим в компанії, керувати і направляти інших 0 1 2 3 4 5 

11 Моя мова і рухи швидкі і енергійні 0 1 2 3 4 5 

12 Я не буду займатися якою-небудь справою, якщо мою самостійність сильно 

обмежуватимуть 

0 1 2 3 4 5 

13 Мене важко збити з наміченого шляху 0 1 2 3 4 5 

14 Я вмію розважити гостей 0 1 2 3 4 5 

15 Я швидко відновлююся від наслідків поганих новин 0 1 2 3 4 5 

16 Я ціную творчий підхід в інших людях 0 1 2 3 4 5 

17 Я віддаю перевагу перебувати в ситуаціях, коли доводиться ризикувати 0 1 2 3 4 5 

18 Я не можу поступитися принципами, якщо цього вимагають інтереси справи 0 1 2 3 4 5 

19 Якщо на ринку з'явиться сильний конкурент, я не зможу усунути його 

неекономічними методами 

0 1 2 3 4 5 

20 Я згоден взяти участь в угоді, коли немає достатньої ясності і визначеності, 

але виграш, можливо, буде великий 

0 1 2 3 4 5 

21 Я вірю в свою винахідливість 0 1 2 3 4 5 

22 Я можу надати стабілізуючий вплив, коли інші починають панікувати  0 1 2 3 4 5 

23 Я швидше говіркий, ніж мовчазний  0 1 2 3 4 5 

24 Я завжди висловлюю і захищаю свою точку зору, хоча вона відрізняється від 

думки більшості  

0 1 2 3 4 5 

25 У ситуації вибору я приймаю керівництво вирішенням проблем  0 1 2 3 4 5 

26 Я народився під одним з названих знаків зодіаку: Овен, Лев, стрілець  0 1 2 3 4 5 

27 Мені ніколи не набридає бути першим 0 1 2 3 4 5 

28 Я ніколи не плакав через сумний фільм чи книги  0 1 2 3 4 5 

29 Я завжди вивчаю фактори, що перешкоджають творчим проявам в бізнесі 0 1 2 3 4 5 

30 Я завжди борюся за першість  0 1 2 3 4 5 

31 Я бажаю випробувати себе в досить ризикованих ситуаціях  0 1 2 3 4 5 

32 Я ніколи не можу, не хочу і не буду обманювати свого партнера по бізнесу  0 1 2 3 4 5 

33 Вранці я встаю бадьорим і енергійним  0 1 2 3 4 5 

34 Мені не важко приймати рішення  0 1 2 3 4 5 

35 Я можу впевнено запланувати що-небудь за шість місяців вперед і працювати 0 1 2 3 4 5 
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в напрямку його виконання 

36 Я завжди можу знайти тему для розмови навіть з незнайомою людиною  0 1 2 3 4 5 

37 Я здатний прийняти парі на суму, якої в даний момент не маю 0 1 2 3 4 5 

38 Я вмію командувати іншими  0 1 2 3 4 5 

39 Відкидати традиційні підходи до вирішення  0 1 2 3 4 5 

40 Якщо я серджуся, то ніколи не лізу битися  0 1 2 3 4 5 

41 Я завжди уважно слухаю співрозмовника  0 1 2 3 4 5 

42 Я не відмовлюся від обраного напрямку дій  0 1 2 3 4 5 

43 Якщо я знаю, що про це ніхто не дізнається, то все одно не можу продавати 

споживачеві неякісний товар 

0 1 2 3 4 5 

44 Мені подобається діяльність, обрана самостійно  0 1 2 3 4 5 

45 Я легко сходжуся з людьми в будь-якій обстановці 0 1 2 3 4 5 

46 Я люблю гострі відчуття, події, які «лоскочуть нерви»  0 1 2 3 4 5 

47 Рекламуючи товар, я завжди акцентую увагу більшою мірою на корисності 

продукту для клієнта, ніж отриманні прибутку 

0 1 2 3 4 5 

48 Я не переживаю через неприємності довгий час  0 1 2 3 4 5 

49 Я постійно відчуваю гостру потребу в змінах  0 1 2 3 4 5 

50 Мене не лякає відповідальність командувати іншими 0 1 2 3 4 5 

51 Я не «зациклююсь» на своїх промахах і вважаю за краще не згадувати про 

невдачі  

0 1 2 3 4 5 

52 Мене вважають сильною, рішучою людиною в сенсі дій і поглядів 0 1 2 3 4 5 

53 Коли зустрічаю відкритий опір, то намагаюся зробити все-таки по-своєму і не 

поступатись 

0 1 2 3 4 5 

54 Я люблю давати поради  0 1 2 3 4 5 

55 Я бачу гарну перспективу в житті  0 1 2 3 4 5 

56 Мені легко почати виконання якої-небудь справи 0 1 2 3 4 5 

57 Я енергійний і активний в подоланні перешкод, що зустрічаються в житті 0 1 2 3 4 5 

58 Де б я не знаходився, завжди з'являються хлопці, які слухають мене і 

визнають мій авторитет 

0 1 2 3 4 5 

59 Я люблю бути центром уваги 0 1 2 3 4 5 

60 Я здатний легко ставитись до виникаючих ідей 0 1 2 3 4 5 

61 Я не сумніваюся, приймаючи рішення   0 1 2 3 4 5 

62 Платити податки – це святий обов'язок підприємця  0 1 2 3 4 5 

63 Якщо мені доведеться грати в азартні ігри, то я буду робити найбільші ставки 0 1 2 3 4 5 

64 У бізнесі я сповідую формулу: «Покупець завжди правий» 0 1 2 3 4 5 

65 Я можу зрозуміти точку зору іншої людини 0 1 2 3 4 5 

66 Я не боюся крутих життєвих поворотів 0 1 2 3 4 5 

67 Я віддаю перевагу новаторському навчанню 0 1 2 3 4 5 

68 Увечері після роботи я швидко засинаю 0 1 2 3 4 5 

69 Я люблю, щоб мені наслідували, за мною йшли інші 0 1 2 3 4 5 

70 Зайва обережність завжди загрожує втратою ініціативи  0 1 2 3 4 5 

71 Я буду пропонувати і відстоювати нові ідеї, якщо реакція на них з боку 

компаньйонів буде невизначеною 

0 1 2 3 4 5 

72 Я зможу домогтися всього, чого захочу  0 1 2 3 4 5 

73 Повага до чужої власності – це моральне кредо особистості  0 1 2 3 4 5 

74 Я не дозволяю собі довгу розкачку при прийнятті рішень  0 1 2 3 4 5 

75 У мене незалежний характер  0 1 2 3 4 5 

76 Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я швидко забуваю про це  0 1 2 3 4 5 

77 Я ліпше краще скооперуватимусь, домовлюся з конкурентом, ніж використаю 

жорсткі заходи по відношенню до нього 

0 1 2 3 4 5 

78 При виробленні рішення я вважаю за краще користуватися методом 

«мозкового штурму» 

0 1 2 3 4 5 

79 Мої здібності до прийняття правильних рішень мене майже ніколи не 0 1 2 3 4 5 
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підводили. Тому я вважаю, що ризикую виправдано 

80 Людям подобається бути в моєму оточенні. 0 1 2 3 4 5 

81 Я точно знаю, чого хочу і можу домогтися цього в найближчі два-три роки  0 1 2 3 4 5 

82 У дитячих іграх я завжди був заводієм   0 1 2 3 4 5 

83 Я здатний керувати творчими групами   0 1 2 3 4 5 

84 Я точно знаю, в якій сфері діяльності зможу пристойно заробити 0 1 2 3 4 5 

85 Я охоче сміюся і посміхаюся 0 1 2 3 4 5 

86 Заради справи я можу прийняти ризиковане рішення, якщо навіть шанси на 

успіх не великі 

0 1 2 3 4 5 

87 Мені імпонує винаходити нові господарські операції та отримувати від них 

вигоду 

0 1 2 3 4 5 

88 По натурі я невгамовна, непосидюча людина 0 1 2 3 4 5 

89 Я прагну і мені вдається не втягувати себе в конфлікти через дрібниці 0 1 2 3 4 5 

90 Я ціную людей ділових, практичних, самостійних 0 1 2 3 4 5 

91 Я не буду кидати справи через невдачі, які мене переслідують  0 1 2 3 4 5 

92 Мені подобається бути головним, у центрі уваги  0 1 2 3 4 5 

93 У майбутньому я вважаю за краще керувати фірмою, ніж бути 

високооплачуваним фахівцем (економістом, бухгалтером, агентом, 

дистриб'ютором, банківським службовцем та ін.) 

0 1 2 3 4 5 

94 Я зможу зробити в бізнесі неординарні дії, здатні дати  відчутний прибуток  0 1 2 3 4 5 

95 Для  мене більшою мірою характерно вміння здійснювати вже готові ідеї, 

використовувати їх, ніж самому винаходити щось, тобто я скоріше не 

винахідник, а раціоналізатор 

0 1 2 3 4 5 

96 Я ризикована, азартна людина  0 1 2 3 4 5 

97 Мені весело на багатолюдних вечірках  0 1 2 3 4 5 

98 Я ясно бачу своє майбутнє в бізнесі  0 1 2 3 4 5 

99 Для мене не характерні приступи поганого самопочуття з дратівливістю і 

нападами туги  

0 1 2 3 4 5 

100 Творчий підхід до підприємництва – це магістральний шлях до цивілізованого 

суспільства 

0 1 2 3 4 5 

101 Я поважаю людину за людяність, а не за його багатство і влада  0 1 2 3 4 5 

102 «Працею праведною не наживеш палат кам'яних», «Пусти душу в ад – будеш 

багатий!» – це дуже справедливі народні прислів'я, і я згоден з ними 

0 1 2 3 4 5 

103 Мені імпонує винаходити нові господарські операції та отримувати від них 

вигоду  

0 1 2 3 4 5 

104 Я намагаюся бути в чомусь кращим в школі, в середовищі однолітків 0 1 2 3 4 5 

105 Для мене краще бути учасником змагань, ніж глядачем 0 1 2 3 4 5 

106 Якщо настане повний крах в комерційній діяльності, то краще я ризикну піти 

новим шляхом, ніж пройти всі етапи заново добре відомим шляхом 

0 1 2 3 4 5 

107 Я завжди вислуховую слушні поради і пропозиції, але рішення за приймаю 

сам, покладаючись на себе і свою інтуїцію  

0 1 2 3 4 5 

108 Я можу продукувати оригінальні ідеї  0 1 2 3 4 5 

109 Я не страждаю від головного болю і болю в шлунку 0 1 2 3 4 5 

110 Я наполегливо і завзято йду до досягнення поставлених цілей  0 1 2 3 4 5 

111 Я можу надати вечірці потрібний тон  0 1 2 3 4 5 

112  «Тихіше їдеш – далі будеш» – таку тактику я не припускаю в бізнесі  0 1 2 3 4 5 

113 Для мене краще на роботі діяти активно і напористо  0 1 2 3 4 5 

114 Я сприймаю критику на свою адресу  0 1 2 3 4 5 

115 Я буду займатися бізнесом, навіть якщо кримінальні елементи будуть чинити 

перешкоди в цій справі 

0 1 2 3 4 5 

116 Я здатний піти на обґрунтований ризик без зайвих хвилювань 0 1 2 3 4 5 

117 Творення – це одна з головних задач бізнесу 0 1 2 3 4 5 

118 Думка про втрату мого компаньйона не втілює в мене жах 0 1 2 3 4 5 
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119 Я відчуваю бажання зайнятися справою, яку абсолютно не знаю  0 1 2 3 4 5 

120 Я завжди «в курсі справ», що відбуваються щодня 0 1 2 3 4 5 

121 Я люблю організувати гру, роботу  0 1 2 3 4 5 

122 Я завжди готовий до екстраординарних рішень 0 1 2 3 4 5 

123 Рекет, наркобізнес, дитяча проституція, фінансові махінації – ці форми бізнесу 

я не визнаю і не скористаюся ними з метою досягнення успіху 

0 1 2 3 4 5 

124 Я хочу організувати фірму, тому що це відкриває можливості 

працевлаштувати і матеріально забезпечити інших людей 

0 1 2 3 4 5 

125 В дитинстві я часто придумував нові ігри 0 1 2 3 4 5 

126 Я завжди відчуваю, що психологічно сильніше більшості людей 0 1 2 3 4 5 

127 Багато хто вважає, що я по-справжньому активний 0 1 2 3 4 5 

128 Я віддаю перевагу заняттю бізнесом, бо він відкриває можливості для 

творчості  

0 1 2 3 4 5 

129 Я не падаю духом, коли немає успіху в діяльності 0 1 2 3 4 5 

130 Найбільше в підприємництві мене приваблює складність і нестандартність 

розв'язуваних задач 

0 1 2 3 4 5 

131 Відчуття занепокоєння і неврівноваженості мені не властиві  0 1 2 3 4 5 

132 Я завжди досягаю запланованих результатів 0 1 2 3 4 5 

133 Мені приносить задоволення спільність людей 0 1 2 3 4 5 

134 Ризик збанкрутувати лякає мене менш, ніж перспектива залишитися в стороні 

від бізнесу  

0 1 2 3 4 5 

135 Я вважаю, що підприємець повинен робити благодійні пожертви  0 1 2 3 4 5 

136 Мене збуджує і притягує можливість зайнятися новою, незвіданою справою  0 1 2 3 4 5 

137 Я люблю нові ідеї та концепції, причому самі несподівані  0 1 2 3 4 5 

137 Люди відчувають в мені лідера  0 1 2 3 4 5 

139 Я маю необхідну енергією для самих рішучих дій при будь-яких обставинах  0 1 2 3 4 5 

140 Серед моїх комерційних проектів є такі, які нікому не прийдуть в голову 0 1 2 3 4 5 

141 Мені некомфортно, коли я знаю, що командує хтось інший  0 1 2 3 4 5 

142 Я віддаю перевагу конкуренції розуму, інтелекту конкуренції грубої фізичної 

сили  

0 1 2 3 4 5 

143 У мене не буває нав'язливих думок, страхів, я постійно буваю зібраним, 

уважним  

0 1 2 3 4 5 

144 Я стійкий проти впливу інших людей і їх дій  0 1 2 3 4 5 

145 Мене люблять знайомі 0 1 2 3 4 5 

146 Я вмію розвеселити оточуючих  0 1 2 3 4 5 

147 Я поважаю людей-новаторів і сам прагну на них походити  0 1 2 3 4 5 

148 Я, як правило, добре налаштований  0 1 2 3 4 5 

149 Справжнього підприємця характеризує прагнення до вирішення складних, 

нестандартних задач, до знаходження оптимальних варіантів рішень  

0 1 2 3 4 5 

150 Мені не важко скласти власну думку про вигідність тієї чи іншої угоди без 

сторонньої допомоги 

0 1 2 3 4 5 

151 Мою ініціативу не обмежує недолік знань в області комерції та економіки  0 1 2 3 4 5 

152 Я люблю проявляти ініціативу  0 1 2 3 4 5 

153 Я, в загалі-то, впливаю на поведінку оточуючих 0 1 2 3 4 5 

154 Я здатний постійно генерувати оригінальні ідеї, реалізація яких принесе 

прибуток  

0 1 2 3 4 5 

155 Якщо якась ідея надихає мене, то захоплює всього без залишку 0 1 2 3 4 5 

156 Репутація фірми грає для мене провідну роль  0 1 2 3 4 5 

157 Для мене більше честі в кар'єрі, яка дає можливість отримати визнання людей 

і принести їм користь 

0 1 2 3 4 5 

158 Я вважаю, що упустити потрібний момент в бізнесі більш злочинно, ніж в 

поспіху зробити помилку 

0 1 2 3 4 5 

159 Логіка деяких моїх вчинків не завжди відразу буває зрозуміла навіть моїм 0 1 2 3 4 5 
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близьким знайомим, хоча потім виявляється, що я чиню правильно 

160 Мені часто вдається, при нібито нерозв'язній проблемі несподівано знайти 

просте рішення 

0 1 2 3 4 5 

161 Я відкрию для підлеглих можливості для розвитку їх потенціалу  0 1 2 3 4 5 

162 Я часто буваю ініціатором нововведень в середовищі однолітків, в колі сім'ї  0 1 2 3 4 5 

163 Я не переношу, коли відкидають все нове  0 1 2 3 4 5 

164 Я готовий проігнорувати почуття інших людей, якщо треба зробити щось 

дуже важливе для мене 

0 1 2 3 4 5 

165 Процес розширення економічних можливостей, зростання виробництва мене 

захоплюють навіть більше, ніж прибуток 

0 1 2 3 4 5 

166 Я впевнена в собі людина 0 1 2 3 4 5 

167 Я не затягую з прийняттям рішень 0 1 2 3 4 5 

168 Я легко знайомлюся з новими людьми 0 1 2 3 4 5 

169 Мені не важко відповідати в класі, виступати на сцені  0 1 2 3 4 5 

170 Я не боюся можливих труднощів 0 1 2 3 4 5 

171 Я твердо вірю в свій успіх 0 1 2 3 4 5 

172 Я вважаю, що світ бізнесу з моєю появою в ньому буде більше творчим 0 1 2 3 4 5 

173 Я віддаю перевагу в складній ситуації приймати рішення, розраховуючи 

тільки на свій досвід і знання 

0 1 2 3 4 5 

174 За умови однакового фінансового успіху я б з великим задоволенням зайнявся 

новою справою, ніж звичною, усталеною 

0 1 2 3 4 5 

175 У мене завжди вистачає енергії, щоб довести справу до кінця 0 1 2 3 4 5 

176 В суперечці мої аргументи найчастіше бувають більш переконливими 0 1 2 3 4 5 

177 Я швидко освоюю нові види діяльності 0 1 2 3 4 5 

178 Щоб знизити ризик невдачі, я буду займатися відразу декількома напрямками 0 1 2 3 4 5 

179 За натурою я законослухняна людина  0 1 2 3 4 5 

180 Я вважаю, що в будь-якій ситуації підприємець зобов'язаний дотримуватися 

культури поведінки 

0 1 2 3 4 5 

181 Я не згоден з твердженням, що мета виправдовує засоби 0 1 2 3 4 5 

182 Я віддаю перевагу займатися підприємницькою діяльністю, бо вона пов'язана 

з невідомістю, небезпеками, ризиком, а це «лоскоче» нерви, викликає азарт 

0 1 2 3 4 5 

183 Я вважаю, що успіху ділової людини більш сприяє талант спортивний, 

мисливський, ніж прагматичний 

0 1 2 3 4 5 

184 Я переважно сплю на лівому боці  0 1 2 3 4 5 

185 В дискусіях і суперечках мені найчастіше вдається наполягти на своїй думці  0 1 2 3 4 5 

186 Я віддаю перевагу брати на себе відповідальність, керуючи людьми, ніж 

підкорятися комусь  

0 1 2 3 4 5 

187 Я рідко втомлююся  0 1 2 3 4 5 

188 У мене майже завжди піднесений настрій, хороший сон і апетит  0 1 2 3 4 5 

189 У мене є чуття на справу, яка дає прибуток  0 1 2 3 4 5 

190 Інших людей в мені найбільше вражає натхнення, з яким я беруся за 

підприємницькі проекти 

0 1 2 3 4 5 

191 Навіть коли справи йдуть з рук геть погано, я можу обійтися без прохань про 

допомогу до своїх друзів 

0 1 2 3 4 5 

192 Я дуже впевнений у правоті своїх власних суджень 0 1 2 3 4 5 

193 Я віддаю перевагу заняттю бізнесом, бо це допоможе реалізувати моє 

прагнення до творчості 

0 1 2 3 4 5 

194 Я залишаюся досить спокійним у той час, коли інші втрачають терпіння 0 1 2 3 4 5 

195 Ніяка несподівана дія не призводить до судорожної напруги моїх м'язів 0 1 2 3 4 5 

196 Я відрізняюся витримкою і самовладанням 0 1 2 3 4 5 

197 Я володію своїми почуттями 0 1 2 3 4 5 

198 Мені подобається бути серед людей 0 1 2 3 4 5 

199 Я вільно почуваю себе серед незнайомих людей, в новому місці 0 1 2 3 4 5 
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200 Я вважаю, щоб домогтися успіху, фірмі потрібна творча атмосфера серед 

співробітників, а не жорстке керівництво 

0 1 2 3 4 5 

 

Обробка і інтерпретація результатів 

Потрібно порахувати бали за кожною шкалою (у якості бала приймаються обведені 

колом номера) 

Ключ 

Шкала Номера тверджень 

1.Поведінкова активність 2, 11, 26, 33, 45, 51, 57, 70, 74, 88, 91, 105, 120 

127, 139, 152, 162, 175, 187, 188 

2.Лідерство 1, 10, 27, 30, 38, 50, 58, 69, 82, 83, 92, 104, 121 

126, 138, 153, 161, 176, 185, 186 

3. Господарська самостійність  3, 12, 25, 34, 44, 52, 56, 71, 75, 90, 93, 107, 118 

129, 141, 150, 164, 173, 191, 192 

4. Воля 4, 13, 24, 35, 42, 53, 55, 72, 81, 84, 98, 110, 115 

132, 144, 147, 167, 170, 196, 197 

5. Емоційна стабільність 5, 15, 22, 28, 40, 48, 61, 68, 76, 89, 99, 109, 116 

131, 143, 148, 166, 171, 194, 195 

6. Творча мотивація 6, 16, 21, 29, 39, 49, 60, 67, 78, 87, 100, 108 117, 

130, 142, 149, 165, 172, 193, 200 

7. Інноваційний підхід 94, 95, 103, 106, 119, 122, 125, 128, 137, 140 151, 

154, 159, 160, 163, 174, 177, 184, 189, 190 

8. Схильність до господарского ризику 7, 17, 20, 31, 37, 46, 63, 66, 79, 86, 96, 112, 113 

134, 136, 155, 158, 178, 182, 183 

9. Комунікабельність 8, 14, 23, 36, 41, 54, 59, 65, 80, 85, 97, 111, 114 

133, 145, 146, 168, 169, 198, 199 

10. Гуманістична спрямованість  9, 18, 19, 32, 43, 47, 62, 64, 73, 77 101 10’ 123, 

124, 135, 156, 157, 179, 180, 181 

На основі отриманих результатів будується профіль 

Поведінкова пасивність 0 20 40 60 80 100 Поведінкова активність 

Ведений 0 20 40 60 80 100 Лідер 

Господарська несамостійність 0 20 40 60 80 100 Господарська самостійність 

Безвольність 0 20 40 60 80 100 Воля 

емоційна нестабільність 0 20 40 60 80 100 Емоційна стабільність 

Низька творча мотивація 0 20 40 60 80 100 Творча мотивація 

Стереотипний підхід до 

вирішення проблем 

0 20 40 60 80 100 Інноваційний підхід 

Обережність у веденні бізнесу 0 20 40 60 80 100 Схильність до господарського ризику 

Замкнутість 0 20 40 60 80 100 Комунікабельність 

Антигуманна спрямованість 0 20 40 60 80 100 Гуманістична спрямованість 
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Оцінка результатів (модифікована) 

Ваша підприємливість розвинена добре, якщо профіль має зрушення в праву сторону. Це 

свідчить про те, що Ви володієте більш поглибленим (в порівнянні із середнім рівнем) 

мисленням, здатністю аналізувати і сприймати все нове, що з'являється в житті взагалі і в 

професійній діяльності зокрема. Ваше покликання – просувати, придумувати і 

відшукувати конкретні форми використання нових ідей (високий рівень). 

Якщо профіль має в основному стабільні середні показники, то це свідчить про 

оптимальний рівень. 

Якщо профіль має зсув вліво, то це свідчить про низький рівень розвитку підприємливості 

(початковий рівень). 

Різкі коливання профілю характеризують дисгармонійні розвиток підприємливості та 

відображають проблемні зони (відхилення вліво). Саме на їх формуванні Вам треба 

зосередитися (базовий рівень). 
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Додаток А. 12  

Опитування щодо уявлень про своє професійне майбутнє 

Ваш іноземний друг, якого ви зустріли на міжнародній конференції, просить вас 

розповісти йому про вашу майбутню професію. Обов’язково зазначте: 

- чому ви обрали саме цю професію 

- чи є попит на неї у вашому регіоні 

- чим займається менеджер 

- чого ви очікуєте від своєї майбутньої професії? 
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Додаток А.13  

Менеджер за переконанням * 

Подивіться відео «Життя для роботи: менеджер за переконанням» 

https://www.youtube.com/watch?v=8m8DPyge8JA 

 Уважно прочитайте питання і оберіть правильну  відповідь із запропонованих. 

1 Герой відео за професією 

а) менеджер на виробництві (Produktionsmanager) 

б) керівник консалтингової фірми (Geschäftsführer einer Beratungsfirma) 

в) менеджер з інформаційних технологій (IT-Manager) 

 

2 Компанія займається  

а) підбором персоналу (Personalmanagement) 

б) маркетингом (Marketing) 

в) консалтингом з  розвитку ринку (Beratung über die Marktentwicklung) 

 

3 Компанія працює з 

а) великими підприємствами у країні і за кордоном (große Unternehmen im In- 

und Ausland) 

в) фірмою у Барселоні (Firma in Barcelona) 

с) маленькими підприємствами (kleine Unternehmen) 

 

4 Герой відео вважає, що бути активним це  

а) спати 5-6 годин на день (5-6 Stunden schlafen) 

б) займатися спортом (Sport treiben) 

с) подорожувати у справах (Geschäftsreisen machen) 

 

5 Для героя відео професія менеджера це 

а) постійний стрес (purer Stress) 

б) можливість побачити світ (Möglichkeit die Welt zu sehen) 

с) професія мрії (Traumjob) 

 

Позначте відповіді, про які йшлося у відео 

 

6 До професії менеджера належить 

а) постійна доступність (ständige Verfügbarkeit)  

б) контакт з клієнтами (immer im Kontakt mit Kunden) 

в) ділові подорожі (Geschäftreisen) 

г) постійний стрес (purer Stress) 

д) відсутність вільного часу (keine Freizeit) 

е) міжнародні контакти (internationale Beziehungen) 

є) щорічна відпустка  

 

7 У відео ми бачимо героя 

https://www.youtube.com/watch?v=8m8DPyge8JA
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а) у потязі (im Zug) 

б) у парку на пробіжці (beim Joggen im Park) 

в) вдома із сім’єю (zu Hause mit der Familie) 

г) в таксі (im Taxi) 

д) в Іспанії (in Spanien) 

е) в аеропорту (im Flughafen) 

є) у літаку (im Flugzeug) 

ж) в офісі (im Büro) 

з) на нараді (bei der Besprechung) 

і) на підприємстві (in der Produktion) 

 

Подивіться відео ще раз і скоректуйте ваші відповіді. 

 

Правильні відповіді: 

1-б, 2-в, 3-а, 4-б, 5-с, 6-а,б,в,є, 7-б,в,г,е,ж,з 

 

*Розроблено автором 
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Додаток А.14 

Методика «Потреба у спілкуванні»  

(Ю. Орлов)  

Інструкція. Якщо ви згодні із твердженням, то напишіть біля номера «так», якщо не 

згодні – «ні». 

Текст опитувальника 

1. Я отримую задоволення від участі у різних святкуваннях. 

2. Я можу приглушити свої бажання, якщо вони суперечать бажанням моїх друзів. 

3. Мені приємно висловлювати прихильність. 

4. Я більше зосереджений на тому, щоб здобути вплив, ніж встановити дружбу. 

5. Відчуваю, що у стосунках з друзями маю більше прав, ніж обов'язків. 

6. Коли дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь погіршується настрій. 

7. Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомогти. 

8. Мої турботи зникають, коли опиняюся серед товаришів по роботі. 

9. Мої товариші мені набридли. 

10. Коли я виконую роботу, до якої не лежить душа, присутність людей мене дратує. 

11. Притиснутий до стіни, я кажу лише ту частину правди, яка, на мою думку, не 

шкодить моїм друзям, знайомим. 

12. У складній ситуації більше думаю не про себе, а про близьку людину. 

13. Неприємності друзів викликають у мене такий стан, що я можу захворіти. 

14. Мені приємно допомагати друзям, навіть якщо з цим пов'язані значні клопоти. 

15. Із поваги до товариша можу погодитися з його думкою, якщо навіть він не має 

рації. 

16. Мені більше подобаються пригодницькі оповідання, ніж оповідання про кохання. 

17. Сцени насилля у кінофільмах мені огидні. 

18. У стані самотності відчуваю тривогу і напруження сильніше, ніж серед людей. 

19. Вважаю, що основною радістю у житті є спілкування. 

20. Мені шкода покинутих собак та кішок. 

21. Краще мати менше друзів, але близьких. 

22. Я люблю бувати серед друзів. 

23. Я сильно і довго переживаю сварки з близькими. 

24. У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших. 

25. У мені більше потягу до досягнень, ніж до дружби. 

26. Я більше довіряю власним інтуїції та уяві в поглядах на людей, ніж судженням 

про них. 
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27. Я надаю більшого значення матеріальному достатку та престижу, ніж радості 

спілкування з приємними мені людьми. 

28. Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів. 

29. Стосовно мене люди часто невдячні. 

30. Я люблю оповідання про безкорисливу дружбу та любов. 

31. Заради друга я можу пожертвувати всім. 

32. У дитинстві я н6алежав до однієї «тісної» компанії. 

33. Якби я був журналістом, писав би про дружбу. 

 

Оброблення результатів 

Відповідь по кожному пункту оцінюється в один (1) бал. Бали проставляють тільки 

при відповіді «так» на такі пункти: 1, 2, 7, 8, 11 – 14, 17 – 24, 26, 28, 30 – 33; і при 

відповіді «ні» на пункти: 3 – 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29. Визначається загальна сума 

балів при відповідях «так» і «ні». Чим більша сума, тим більша потреба у 

спілкуванні. 
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Додаток Б.1  

Культурний асимілятор 

Завдання 1. Якщо певний досвід та спостереження повторюються, відповідні 

оцінки часто надаються всім представникам відповідної культури та 

узагальнюються до «типових» характеристик та рис усіх членів цієї 

культури. Такі узагальнення називаються "стереотипами" 

а) Які стереотипи могли виникнути із спостережень за представниками цих 

культур? Напишіть. 

   Стереотипи: 

1. Німці не ввічливі. 

2. Англійці байдужі. 

3. Німці нудні. 

4. На іспанців не можна покластися. 

5. Американці добрі приятелі. 

6. Японці стримані. 

7. Італійці темпераментні. 

8. Марокканці нав’язливі. 

 

Спостереження 1-8 

а. Вони майже нічого не говорять відверто.  

б. Вони спочатку кажуть "так", згодом вони рішуче проти.  

c. Вони до всіх звертаються по імені.  

d. Вони тримаються на відстані від інших під час розмови.  

e. Вони багато жестикулюють під час розмови.  

f. Вони завжди близько підходять.  

g. Вони завжди говорять все, що думають, включаючи критику.  

h. Вони завжди говорять одним і тим же тоном і не рухають 

руками. 
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б) Які ще стилі чи форми поведінки ви очікуєте в культурах, в яких ці 

стереотипи формуються? Обговоріть у пленумі. 

 

Завдання 2. Складіть групи з 2-3 людей і оберіть два з наступних тверджень. 

Ви повинні  відповісти на три питання до кожного твердження. Наприкінці 

завдання обговорюється у пленумі. 

Запитання: 

1. Про що йдеться у твердженні? 

2. Чи є це твердження правдивим і справедливим? Як воно могло скластись? 

3. Що говорить це твердження про цінності/культуру того, хто його 

висловив? 

 

Олівія, 37 років, Велика Британія: На перший погляд здається, що 

американці надзвичайно доброзичливі і привітні. Вони можуть вам 

посміхатися, з ентузіазмом цікавитися вашими справами, підтримувати 

легку бесіду ні про що, але це зовсім не означає, що вони щиро зацікавлені в 

цьому спілкуванні. У американців навіть є таке поняття, як «одноразова 

дружба» – «Kleenex friendship» (на честь компанії, що виробляє одноразові 

хусточки). 

Алекс, 32 роки, Німеччина: Французи не дуже працьовиті. Їх улюблене 

заняття з часів французької революції постійна участь у страйках. Решту 

часу французи розмірковують про відпустку, або знаходяться у неї. Також 

французи дуже люблять сир і готові їсти його з усіма стравами.  

Луна, 29 років, Данія, про греків: Я вважаю греків дуже милими, 

привітними та теплими. Я також вважаю їх політично обізнаними 

порівняно з датчанами, наприклад. Що стосується не настільки яскравого 

боку греків, як мова, у багатьох греків, яких я знаю, вона груба, брудна і легко 

підходить до крайніх висновків. Дискусія може швидко перерости у 

напруження, що іноді трохи засмучує. Деякі датські стереотипи щодо 

греків полягають у тому, що греки є пристрасними, корумпованими і 

постійно їдять оливки. 

Фэй, 45 років, Греція: Японці дуже організовані, вони програмують кожен 

свій крок і завдання, яке вони повинні робити кожен день. Вони планують все 

заздалегідь дуже детально та ретельно і здатні досягти багатьох речей за 

один день. Служба в банках, поштових відділеннях тощо працює досить 

швидко. Що стосується емоцій, японці зовсім не експресивні. Вони не 
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висловлюють своїх почуттів, таких як щастя чи смуток, і ти ніколи не 

знаєш, що вони справді відчувають; більшу частину часу речі, які вони 

виражають, суперечать тим, що вони насправді почувають у глибині душі.  

Ааруш, 40 років, Індія: Німці складають на мене таке враження, ніби вони 

весь час поспішають. Навіть якщо вони просто йдуть вулицею. Вони не 

дозволяють вам зупинитися і насолоджуватися життям, їм потрібно 

завжди занадто багато робити весь час.  

Томаш, 38 років, Польща: У випадку ефіопців треба чимало терпеливості, 

щоб здобути їхню довіру. Взагалі, це слово є ключовим. Коли ми починали 

розмови, мене найбільше здивувало, що в їхньому кодексі чемності не існує 

відмови. Дуже важко розмовляти з людьми, які не можуть сказати, що їм 

щось не подобається, не є таким, як вони хотіли б. 

Ірина, 28 років, Україна: Перуанців відрізняє працьовитість і наявність 

підприємницької жилки. Вони намагаються робити гроші на всьому. Тут і 

чистять взуття на вулиці, і продають цукерки, бутерброди, випічку, соки, 

метал, роблять біжутерію. Живучі тут, я виявила, що багато місцевих 

жителів дуже ерудовані, готові підтримати розмову на цікаві теми і 

вміють майстерно вести суперечку. Так, багато хто з них не цікавляться 

художньою літературою, зате географією, історією, математикою, 

технічними науками – майже завжди. 

Нтанда, 49 років, Лесото: Європейці не мають цінностей. Вони постійно 

змінюють партнерів, розлучаються і мають мало дітей. 

Джеймс, 30 років, США: Україна – це прекрасне місце, населене 

найгостиннішими людьми планети. Проте я відчуваю, що вона на 20 років 

позаду усього Західного світу через недостатній прогрес у радянські часи, а 

також через корумпованість кожного аспекту життя. Сьогодні учні 

купують учителям книжки, і таким чином отримують право не писати 

контрольну роботу...". 
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Додаток Б.2  

 

Main principles of Small Talk 

 

Big relationships are built on small talk. Networking events, Friday parties with 

friends, and even standing in the line for coffee may require good conversational 

skills to conduct this casual talk. By discovering a few simple techniques and 

phrases, you can learn how to be good at small talk and make a positive first 

impression. 

Small talk is not a small thing. It’s like a gateway to the conversation. You just 

need to knock on this door, wait for the response of other person and see whether 

they’ll invite you in or not. No matter whom you interact with, friends or 

colleagues, even office small talk should be light and informal. Generally, it’s a 

brief conversation between you and someone you don’t know very well. You can 

frequently encounter it at different social events and during networking. 

There are five strategic tips on how to get better at small talk and be able to start a 

conversation in any situation. 

Show a genuine interest 

Every new person you converse within your life represents a new unique 

opportunity. Perhaps, you can even become friends in the future. Maybe they will 

become your customers or you will learn something helpful from them. Every time 

you speak to a person you don’t know well, you have an excellent opportunity to 

develop and grow. So, rather than beginning a new conversation with anxiety, 

enter it with excitement. Have a genuine interest in getting to know a person you’re 

talking to and learn from them.  

Ask open-ended questions 

People like to talk about themselves. Why? Because it’s the easiest subject to 

discuss. Simple questions are generally followed by a one-word answer. On the 

other hand, open-ended small talk questions build up an exciting and dynamic 

conversation encouraging the person you’re speaking with to open up. If you don’t 

want to be too pushy, you should start your conversation with simple questions 

with open-ended ones. 

Never talk about something too personal 

When you begin a conversation, you know almost nothing about the person.  

The forbidden topics are the person’s health, religion, and political views.  
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The best subjects are weather, sports, shows and movies, art, your location or 

venue, food or cooking, hobbies, professional interests and responsibilities 

Practice active listening 

Active listening is a way of communication that involves consciously going into 

what another person is saying. Of course, all of us tune out from time to time. But 

if you pay attention to the speaker’s words, you’ll create much stronger 

connections. No doubt, the other person will surely notice how engaged you are. 

Put away your phone 

Make the person feel important! In fact, there’s nothing more irritating than 

speaking with someone who is regularly checking their phone. Generally, people 

pull out their cells when they’re feeling awkward in social situations. On the other 

hand, there is nothing that will roll back all your conversational efforts more 

quickly than scrolling through your phone during small talk. 

Look for opportunities to converse 

Keep in mind that the more frequently you conduct a conversation with someone 

you barely know, the more comfortable you’ll become. To overcome your fear of 

small talk, practice in an unfamiliar environment. Visit a networking event for 

another industry or ask your friends to bring you along to their work events. Good 

luck to you! 

Glossary 

genuine - truly what something is said to be; authentic. 

anxiety - a feeling of worry, nervousness, or unease, typically about an imminent 

event or something with an uncertain outcome. 

encounter - to meet somebody, or discover or experience something, especially 

somebody/something new, unusual or unexpected 

pushy - trying hard to get what you want, especially in a way that seems rude 

overcome - succeed in dealing with (a problem or difficulty). 

 

Task 1. Are the following statements True or False? 

Statement True False 

1. It is common to use small talk when you are waiting in a long 

line-up. 
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2. Religion is a "safe" topic when making small talk.   

3. It is rude for both children and adults not to make small talk 

with strangers. 

  

4. It is inappropriate to make small talk with your mailman.   

5. Sport is not a safe topic when making small talk.   

6. One should never compliment another person's clothes in 

order to make small talk. 

  

7. Politics is a controversial subject according to society.   

8. It is common to discuss the weather in an elevator.   

9. It is rude to interrupt a conversation in order to make small 

talk. 

  

10. One reason people use small talk is to eliminate an 

uncomfortable silence. 

  

 

Task 2. Complete the phrases from the small talk with the words from the 

box. 

1. I hear they're calling for ….…….  all weekend. 

2. Did you  ………….. the news today? 

3. How long are you …………… there? 

4. Let me introduce you to my …………… Paul. 

5. I love your dress. Can I ask where you ………….. it? 

6. How do you like the ………….. park? 

7. I didn't think it would be so ………….. today. 

got      thunderstorms       catch       busy          colleague          new          staying 

 

Task 3. Replace these simple questions with open-ended ones. 

    “Where are you from?” 

    “What do you do?” 

    “Have you attended similar lectures before?”  

 
Джерела: https://preply.com/en/blog/2018/07/06/5-main-principles-of-small-talk/#scroll-to-heading-6 

https://www.englishclub.com/speaking/small-talk_conversation-starters.htm 

https://preply.com/en/blog/2018/07/06/5-main-principles-of-small-talk/#scroll-to-heading-6
https://www.englishclub.com/speaking/small-talk_conversation-starters.htm
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Додаток Б.3 

Лінгвокультурна медіація* 

Завдання 1. 

а) Нижче ви знайдете кілька рекламних слоганів, які мали чималий успіх у 

світі. Чи можете ви перекласти їх для реклами в Україні або їх потрібно 

змінити? Як їх можна змінити, не втративши сенсу? 

1. I can't believe  I ate the whole thing. (Alka Seltzer) 

2. Have it your way. (Burger King) 

3. It keeps going… and going… and going. (Energizer) 

4. Move fast and break things. (Facebook) 

5. Don't be evil. (Google) 

б) Порівняйте рекламні слогани англійською та українською мовами. Які 

мовні відмінності можна помітити? 

в) Згадайте кілька рекламних слоганів в Україні. Перекладіть їх на німецьку 

та англійську мови. Чи мають вони сенс при перекладі? Чи може один із 

перекладених слоганів досягти успіху в німецькомовних або англомовних 

країнах? Чому або чому ні? Обміняйтеся думками з іншими учасниками. 

г) Знайдіть ще кілька рекламних слоганів у англомовному рекламному 

просторі та попрацюйте з ними аналогічно. 

*Розроблено автором 
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Додаток Б.4 

Типи менеджерів за Д. Кирси 

 Тип менеджера Характеристика Якості 

1. Керівник любить брати на себе керівництво, 

працювати відповідно до правил, 

очікує того ж від інших; суворий, 

невблаганний лідер, який 

наполягає на своїй думці 

Незалежність, 

наполегливість, 

витримка, високі 

стандарти, висока 

самооцінка 

2. Інспектор традиційний, чесний менеджер, 

який любить працювати з числам, 

хороший контролер, але навряд чи 

відрізняється інноваціями та 

креативністю 

 

3. Провайдер  піклується про своїх працівників, 

міг  би  бути хорошим керівником 

соціального закладу, чутливий, але 

мало стійкий до критики 

 

4. Протектор (захисник) схожий на провайдера, має ще 

більш сильний інстинкт захисника, 

робить багато роботи самостійно і 

неохоче делегує 

 

5. Промоутер  рухає речи вперед,  вміє розважати 

і добре спідкується,  часто досягає 

багато, підходить для управління 

змінами 

 

6. Ремісник вмілий технік і майстер, «думає» 

руками, також вирішує складні 

технічні проблеми 

 

7. Конферансьє риторично дуже обдарований, 

розглядає компанію як сцену, 

чудові розважальні якості 

 

8. Композитор дуже креативна людина, художньо 

обдарована, може об’єднувати  

речі, чуйно підходячи до колег 

 

9. Вчитель дуже добре пояснює,  має талант 

педагога,, завжди шукає зразки для  

пояснення, але іноді пропонує 

загальноприйнятні речі і азбучні 

істини 

 

10. Консультант командний гравець, але розглядає 

проблеми з певною дистанцією 

(типове для консультантів), його 

не так легко задіяти 

 

11. Чемпіон постійно прагне вгору, хоче 

вирішити проблеми будь-якою 

ціною, ненавидить програвати; 

може досягти вершини, але при  

неминучих труднощах міняє 
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компанію 

12. Мрійник може мислити прозірливо, але 

також втрачає себе у мріях, 

інтроверт, чутливий, погано 

підходить як керівник на вищих 

рівнях 

 

13. Фельдмаршал природжений начальник, також 

керує великими відділами і цілими 

компаніями з військовою 

організаційною силою, вимагає від 

працівників відповідної 

слухняності і дисципліни 

 

14. Геніальний мислитель типовий мислитель, дуже 

креативний, надзвичайно 

освічений і різнобічний, але досить 

поганий лідер, не схильний до 

конфліктів і не світський 

 

15. Винахідник Тісно пов’язаний з геніальним 

мислителем, але шукає практичні 

рішення і тому цілком підходить 

як керівник команди розвитку 

 

16. Архітектор любить будувати великий будинок, 

відповідно до якого хоче 

розробити своє робоче 

середовище, має великий позив до 

змін 

 

 

Джерело: Luippold, H.-P. Welche Managertypen gibt es? 

https://www.stellenmarkt.de/karrieremagazin/managertypen 
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Додаток В  

Теми модулів дисциплін напряму підготовки «Менеджмент»   

Навчальна 

дисципліна 
Теми модулів 

Культура 

українського 

мовлення та 

ділова українська 

мова 

Поняття про сучасну українську літературну мову. Сучасна 

українська літературна мова як нормалізована й відщліфована форма 

загальнонародної мови. Мовна норма. Історія формування й 

розвитку норм сучасної української літературної мови. 

Особливості мови ділового спілкування. 

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та 

розмовного стилів. Офіційно-діловий стиль мовлення. Призначення 

офіційно-ділового стилю мовлення. Функції офіційно-ділового 

стилю мовлення. Специфіка офіційно-ділового стилю мовлення. 

Особливості мови ділового спілкування. 

Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового та 

розмовного стилів. Офіційно-діловий стиль мовлення. Призначення 

офіційно-ділового стилю мовлення. Функції офіційно-ділового 

стилю мовлення. Специфіка офіційно-ділового стилю мовлення. 

Історія 

української 

культури   

Предмет  та  завдання  курсу  «Історія  української культури».  

Українська  культура  як  цілісна  система.  Принципи  періодизації 

української  культури. Основні  джерела  з  історії  української  

культури. Поняття ментальності  та  національного  характеру. 

Проблема  збереження  національної культури в умовах глобалізації. 

Іноземна мова 

(англійська) 

Граматика: Теперішній невизначений час (Present Simple) і 

Теперішній тривалий час (Present Continuous) – їх формування та 

вживання. Конструкції have / have got. Лексика: словосполучення за 

темою «Що я люблю робити». Читання:  «Все що тобі потрібно – це 

любов та кохання». Слухання: Пісня «Money». «Як бути в гарних 

стосунках із сусідами». Говоріння: Дискусія «Що для вас є 

найважливішим?» Складання діалогів з соціальними фразами. 

Вміння описати свій день. Письмо: Написати листівку з канікул. 

Граматика: Конструкція What is/are…like? Порівняльний та вищій 

ступінь порівняння прикметників (comparative and superlative 

adjectives). Порівняльні конструкції. Лексика: Синоніми та антоніми. 

Прикметники. Читання: «Мультикультурний Лондон». Слухання: 

Моя сім’я. Говоріння: опишить себе, своїх близьких та друзів. 

Письмо: Описати своє рідне місто/село. Відносні займенники 

what/that/which/where. 

Іноземна мова 

(німецька) 

Освіта і діяльність. Школа, система шкільної освіти. 

Університет. Розпорядок дня. Навчання і робота. Складання 

біографії. Пошук роботи. Академічні професії. Професійні шанси. 

Опис статистики. Граматика: сепарабельні дієслова. Рефлексивні 

дієслова. Часові форми дієслів. 

Робочий календар. Розподіл часу. Час з ранку до вечора. Привітання. 

Ділові контакти. Телефонні розмови. 

Що нам потрібно у бюро? На робочому місці.  

Новини з мейлбоксу. Короткі інтерв'ю. Граматика: Неправильні 

дієслова. Аккузатив. 
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Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Формування тематичного словника економіки, менеджменту і 

бізнесу.  

Складання термінологічного словника, необхідного для участі в 

лекціях, семінарах, конференціях, де робочою мовою є іноземна, а 

також для роботи з різними підручниками, науковими журналами, 

статтями, статутними документами, контрактами і т.д. для 

отримання відповідної професійної інформації. 

Розвиток професійно-орієнтованої комунікативної мовної 

компетенції для ефективного спілкування у сфері менеджменту 

Формування стійких знань базової термінології сфери менеджменту 

та уміння використовувати ці знання в різноманітній діяльності, 

включаючи читання фахових текстів, отримання інформації з різних 

джерел із питань менеджменту, обмін інформацією та участь у 

бесідах на професійну тематику. Розвиток основних мовних вмінь: 

читання, аудіювання, говоріння і письма. 

Лексичний мінімум ділових контактів телекомунікаційними 

засобами, мовні особливості ділового листування. Заповнення 

бланків, відправлення електронних повідомлень, написання ділових 

листів тощо. 

Соціологія Особистість у системі соціальних зв'язків. Людина і суспільство. 

Соціальна природа людини. Сутність поняття "особистість". 

Особистість, індивідуальність та індивід. Типи особистості. 

Соціалізація: сутність поняття, механізми. Фази соціалізації: 

соціальна адаптація та інтеріоризація. Первинна і вторинна 

соціалізація. Фактори соціалізації. Соціальна активність як особлива 

характеристика особистості. Особа  і  група.  Свідомість,  соціальний  

статус,  система  соціальних ролей. Людина в системі суспільних 

відносин і проблеми їх раціональної організації. 

Соціологія культури. Суть і структура культури. Основні елементи 

культури (цінності, норми,  санкції),  їх  різновиди,  фактори  

формування,  взаємозв'язок.  Функції культури. Поняття цивілізація, 

культура суспільства. Інтелектуальне, духовне життя суспільства. 

Закономірності культур-ного життя. Культура і свобода суспільства. 

Особливості культурного процесу. Субкультури. Молодіжна 

субкультура. Сучасні проблеми взаємодії національних культур. 

Співвідношення  соціології  культури  і  соціології  науки.  

Соціологія освіти і соціології культури. 

Менеджмент і 

адміністрування 

Поняття і сутність менеджменту. Менеджмент як специфічна 

сфера людської діяльності. Сутність категорій “управління” та 

“менеджмент”. Управлінські відносини як предмет менеджменту. 

Менеджмент як система наукових знань. Менеджмент як 

мистецтво управління. Менеджери та підприємці - ключові фігури 

ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та 

підприємцем. Рівні управління, групи менеджерів. Сфери 

менеджменту: виробництво, фінанси, кадри, нововведення, облік, 

збут, зовнішньоекономічна діяльність. Існуючі парадигми 

менеджменту. 

Мотивація.Значення людського фактора в управлінні організацією. 

Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття 

мотивування. Принципи врахування інтересів у мотивації. 
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Взаємозв’язок потреб, спонукань, цілей і заохочень працівника у 

процесі мотивації. Теорії і моделі процесів мотивування: змістовний 

і процес ний підходи. Співставлення теорій мотивування. Засоби 

мотиваційного впливу. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, 

форми. 

Економіка 

підприємства  

Сутність та функції процесу управління. Сутність і основні задачі 

управління підприємством. Принципи та підходи  до  здійснення 

процесу  управління.  Рівні  управління  на  підприємстві. 

Планування, організація, мотивація та контроль як основні функції 

управління підприємством. 

Методи управління діяльність підприємств. Поняття  методів  

управління.  Класифікація  методів  управління. Економічні, 

організаційні, соціально-психологічні методи управління. 

Маркетинг Маркетингова політика комунікацій.  

Методологічні підходи до визначення поняття “комунікація” у 

суспільстві та бізнесі. Концептуальні підходи до маркетингових 

комунікацій на сучасному ринку. Сутність та особливості 

маркетингової політики комунікацій. Зміст та значення інтегрованих 

маркетингових комунікацій: синергічний ефект.  

Концептуальні підходи до формування системи класифікації 

маркетингових комунікацій. Місце та роль маркетингових 

комунікацій в системі управління підприємством.  

Міжнародний 

менеджмент 

Особливості міжнародного середовища в Україні. 

Культурний контекст міжнародного менеджменту. Особливості 

вимірів ділової культури в Україні в контексті  міжнародного 

менеджменту. 

Міжнародні ділові переговори. Комунікаційні бар'єри і підвищення 

ефективності міжнародних комунікацій. Міжнародні переговори 

Управління 

персоналом 

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу. Завдання 

соціально-психологічного забезпечення менеджменту персоналу  

Психологічні методи управління трудовим колективом. 

Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними. 

Стресостійкість в менеджменті персоналу.  Управління стресом на 

робочому місці. 

Професійний підбір персоналу. Технології пошуку та залучення 

кандидатів на вакантні посади.  Зовнішній та внутрішній ринки 

праці як джерела поповнення й оновлення персоналу.  Маркетинг 

ринку праці та ринку освітніх послуг.  Співбесіда  при  наймі  на  

роботу.  Рішення  про  заповнення вакансії.  Уведення в посаду та 

адаптація новоприйнятих працівників. 

Кроскультурний 

менеджмент 

Вплив культури на міжнародні ділові відносини. 

Розуміння міжкультурних цінностей, ставлень та стереотипів. 

Культурна орієнтація суспільства. Комунікації крізь культурні 

бар’єри. Розуміння інших культур. 

Організаційна поведінка в різних культурах. Культурні розбіжності 

в стилях менеджменту. Культурні архетипи организаций. Культурні 

розбіжності в організаціях. Культурна синергія та вирішення 

проблем. Лідерство в міжкультурному контексті Відносини між 

керівниками і співробітниками в різних культурах. Міжкультурна 

мотивація. Кроскультурні аспекти міжнародних переговорів. 
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Додаток Г  

 

Приклад ситуативної вправи (порівняльно-дослідний кейс) 

Опис ситуації 

Пан Селіно родом з Кенії і вже 9 років живе в Берліні. Він працює у 

великому навчальному закладі, який співпрацює з країнами всього світу. Там 

він працює керівником відділу кадрів, до складу якого входять 10 

працівників. Зараз йому доручено найняти нового працівника для свого 

відділу. Процес подання заявки триває, а співбесіди мають проводитись 

разом із його заступницею пані Мюллер. 

На цей день запрошено 10 претендентів. Пані Мюллер чекає на пана Селіно 

вже півгодини, щоб до першого інтерв’ю обговорити з ним ведення розмови. 

Але, як завжди, пан Селіно, незважаючи на попередню домовленість, змушує 

чекати на себе. Перший претендент вже сидить у залі для співбесід, коли в 

двері заходить пан Селіно. Він щиро вітає претендента та пані Мюллер. 

Однак її дратує, коли пан Селіно оголошує, що хотів би запросити до 

співбесіди пана Мурало та пані Міраду, двох колег із відділу, яких він зустрів 

у коридорі. 

Пані Мюллер вражена спонтанністю, перебудовою розмови та відсутністю 

домовленостей. Крім того, їй не вистачає під час розмови добре 

структурованого, ефективного та підготовленого плану ведення співбесіди, 

врешті решт, вона втручається у інтерв’ю і ставить ділові, прямі питання. 

Пан Селіно детально не зупиняється на тому, що каже претендент, задає ще 

кілька питань, а потім просить інших співробітників ставити питання. 

Після завершення співбесіди, коли пані Мюллер хоче запросити наступного 

претендента, пан Селіно каже, що сьогодні дуже прохолодний день і що він 

хотів би попросити пані Мюллер спочатку зробити каву. Містер Мараба, 

співробітник відділу з Близького Сходу, міг би замінити її під час наступної 

розмови. Пані Мюллер вкрай роздратована тим, що містер Селіно залучає 

значну частину відділу, а її відправляє робити йому каву. Адже вона є 

заступницею керівника відділу. 

Завдання 

1. З яких причин, на вашу думку, пан Селіно діє так, як описано? 
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A. Пан Селіно не хоче приймати рішення наодинці з пані Мюллер, 

оскільки він не особливо цінує те, як вона веде розмову, і хотів би 

залучити до розмови більш компетентних працівників.  

 

    

Загалом 

погоджуюсь  

Скоріш 

погоджуюсь 

Скоріш не 

погоджуюсь 

Цілком не 

погоджуюсь 

 

B. Пан Селіно хотів би залучити до розмови багато людей з відділу, щоб 

потім відбувся процес колективного прийняття рішень. 

 

    

Загалом 

погоджуюсь  

Скоріш 

погоджуюсь 

Скоріш не 

погоджуюсь 

Цілком не 

погоджуюсь 

 

A. Пан Селіно вважає, що для нього є неможливим прийняття рішення 

наодинці з жінкою, оскільки рішення для нього – незважаючи на 

високу посаду пані Мюллер – є чоловічою справою. 

 

    

Загалом 

погоджуюсь  

Скоріш 

погоджуюсь 

Скоріш не 

погоджуюсь 

Цілком не 

погоджуюсь 

 

2. Після того, як ви зробили свою оцінку ситуації, подумайте, які культурні 

орієнтації відіграють тут роль і в якому моменті вони проявляються: 

 

Культурні орієнтації Уривок тексту 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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Ключ до завдання. 

(Альтернативні пояснення) 

А. Цілком можливо, що пан Селіно не особливо цінує манеру пані Мюллер та її 

компетентність. Це може бути пов'язано з тим, що пан Селіно через свою африканську 

соціалізацію віддає перевагу опосередкованому та орієнтованому на стосунки, а не 

безпосередньому діловому стилю розмови. Він вважає, що інформація передається на 

інтуїтивному та духовному рівні, а не на об’єктивному. Відповідно до цього, він 

намагається розпочати розмову з кандидатами, торкаючись різних тем, які не мають 

безпосереднього відношення до інтерв’ю. У той же час це також показує, що пан Селіно 

хотів би залучити до розмови інших працівників. Однак мова йде не стільки про 

компетентність і некомпетентність, скільки про колективне прийняття рішень. З цієї 

причини відповідь лише частково правильна. 

Б. Через походження і відповідну соціалізацію для пана Селіно є звичним, що процеси 

прийняття рішень, які стосуються кількох людей та громади колег, також повинні 

проводитись колективно. З його точки зору, важливо, щоб зацікавлені люди певною 

мірою брали участь у процесі прийняття рішень, якщо це відповідає їх статусу та ролі в 

колективі. Відповідно до цього, пан Селіно розраховує, що він як керівник в основному 

візьме на себе ведення розмови і що супроводжуючі особи згодом долучяться до процесу 

прийняття рішень, коли він їх попросить. Тому він дуже роздратований тим, що пані 

Мюллер задає питання, перш ніж він закінчить виступати, і просить інших присутніх 

задавати їх питання зараз. Тому включення колективу у процес прийняття рішень є 

найважливішим для пана Селіно в цій ситуації. При цьому він бере на себе роль 

керівника: йому не потрібно заздалегідь погоджувати розмови з іншими. Все це може 

статися в процесі одночасно і під його координацією. Виконуючи свою роль та функцію 

лідера, він бере на себе спонтанне залучення відповідних колег до процесу, попередньо не 

обговорюючи це із заступником лідера. Ця альтернативна відповідь, мабуть, є найбільш 

влучною. 

В. У цьому випадку мова йде не стільки про гендерну приналежність, компетенцію або 

прийняття рішень. Пан Селіно вважає, що й чоловіки, й жінки можуть бути залучені до 

процесів прийняття рішень. Швидше за все, визначальною тут мабуть є наступна позиція: 

пані Мюллер є лише заступником голови. Ще одним важливим фактом для пана Селіно є 

те, що він хотів би прийняти рішення щодо нового працівника із залученням кількох колег 

та колективу – але не тільки на одинці з пані Мюллер. Для нього важливо, щоб кілька 

голосів мали слово у рішенні, оскільки з його точки зору прийняття рішення повинно 

тривати довгостроково шляхом консенсусу із залученими співробітниками. 

 

Джерело: Claude-Hélène Mayer, Trainingshandbuch Interkulturelle Mediation und Konfliktlösung, Waxmann 

Verlag, Münster, 2006:192 - 194 (http://www.waxmann.de/index.php?id=20&cHash=1&buchnr=1596) 
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