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АНОТАЦІЯ 

 

Горлач В. В. Формування вмінь кроскультурної комунікації у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020. 

У дисертації здійснено наукове обґрунтування комплексу організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Проведений аналіз українських і зарубіжних наукових праць, 

присвячених дослідженню культури як складного феномену, що детермінує 

комунікативну поведінку людини; сутності та структури процесу комунікації 

загалом і кроскультурної комунікації зокрема; а також визначення 

специфічних особливостей комунікації, пов’язаної з професійною діяльністю 

у сфері обслуговування, дав підстави розуміти під кроскультурною 

комунікацією фахівців сфери обслуговування соціально й професійно 

зумовлений процес обміну різною за характером і змістом інформацією, що 

відбувається за допомогою різноманітних засобів та має на меті максимальне 

задоволення потреб споживача шляхом досягнення взаєморозуміння й 

ефективної взаємодії між представниками різних культурних груп. 

Встановлено, що успішність цього процесу забезпечується системою 

відповідних умінь. 

Визначено й схарактеризовано систему вмінь кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування, що детермінована структурою 

процесу комунікації та включає три блоки: 1) блок умінь, що забезпечують 

кроскультурне спілкування (уміння ідентифікувати й аналізувати факти 

культурних відмінностей; уміння адекватно інтерпретувати вербальну, 

невербальну та паравербальну інформацію; уміння використовувати іноземну 
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мову для результативного кроскультурного спілкування); 2) блок умінь, що 

забезпечують кроскультурну поведінку (уміння розрізняти поведінкові й 

психологічні особливості, зумовлені належністю до певної культури; уміння 

застосовувати відповідні ситуації міжкультурного спілкування прийоми, стилі 

та стратегії поведінки щодо встановлення контакту, урегулювання конфліктів, 

досягнення консенсусу); 3) блок соціально-перцептивних умінь (уміння 

толерантно ставитись до представників інших культурних спільнот; уміння 

застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної комунікації; уміння 

розуміти переживання, емоції, почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; уміння застосовувати рефлексивні здібності для 

корегування власної комунікативної поведінки в кроскультурному контексті).  

Констатовано, що формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфер обслуговування є системним, складним за своєю 

структурою процесом, який потребує спеціально організованого, 

цілеспрямованого підходу до його реалізації. 

Результати вивчення зарубіжного досвіду підготовки майбутніх 

працівників сфери обслуговування щодо формування в них умінь 

кроскультурної комунікації в закладах вищої освіти Швейцарії, Франції, 

Ірландії, Канади, Іспанії, Німеччини дають підстави стверджувати, що вона 

має системний і послідовний характер. Свідченням цього є таке: 1) визнання 

(на рівні освітніх програм) здатності здійснювати професійну діяльність у 

міжкультурному середовищі обов’язковою складовою професійної 

компетентності бакалавра, майбутня діяльність якого пов’язана з туризмом та 

готельно-ресторанною справою; 2) формальна представленість у змісті 

професійної підготовки, що реалізується як на рівні теоретичної (наявність у 

навчальних планах спеціальних теоретичних дисциплін та практикумів, що 

забезпечують формування вмінь кроскультурної комунікації), так і на рівні 

практичної підготовки; 3) обов’язковість набуття досвіду кроскультурної 

комунікації в процесі практичного навчання (зарубіжні виробничі практики, 

стажування тривалістю від 2 до 3 семестрів).  
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Аналіз українського досвіду засвідчує відсутність системного підходу до 

кроскультурної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, її 

фрагментарність і обмеженість здебільшого вивченням іноземної мови, курсів 

культурологічної або комунікативної спрямованості, частина з яких є 

вибірковими, що підтверджено результатами пілотного дослідження. 

Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: 1) забезпечення кроскультурної складової змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, що створює підґрунтя 

для подальшого поступового та етапного впровадження педагогічних заходів; 

2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій, 

завдяки чому вони набувають досвіду вирішення проблемних і конфліктних 

ситуацій майбутньої професійної діяльності; 3) упровадження іншомовної 

підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL); 

4) організація комунікативної навчально-професійної діяльності в 

міжкультурному середовищі методами кейс-технології та технології 

портфоліо. Реалізація кожної із зазначених вище організаційно-педагогічних 

умов відповідно до складових змісту освіти передбачає впровадження різних 

форм (лекції, семінарські заняття, практичні заняття, навчальна практика, 

виробнича практика, ділова гра, тренінг) і методів навчання (проблемні лекції, 

метод кроскультурного аналізу, метод контекстного спостереження, кейс-метод, 

ігрові методи, тренінги, методи моделювання та проєктів, метод портфоліо тощо) 

у своєму етапному (дорефлексивний, рефлексивний, післярефлексивний) 

розгортанні. 

Запропоновано структурно-функціональну модель формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, що 

містить цільовий, організаційний, інформаційно-технологічний та 

діагностично-результативний блоки. 
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Критеріями сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування визначено такі: 1) когнітивний, що 

відображає рівень кроскультурної обізнаності (розуміння особливостей і 

характерних рис світових культурних спільнот; розуміння основних прийомів 

вербальної, невербальної та паравербальної комунікації; знання іноземної 

мови на достатньому для здійснення міжкультурної комунікації рівні; 

розуміння поведінкових і психологічних особливостей, зумовлених 

належністю до певної культури); 2) діяльнісний, який показує рівень 

кроскультурної взаємодії (уміння ідентифікувати і аналізувати факти 

культурних відмінностей; уміння адекватно інтерпретувати вербальну, 

невербальну та паравербальну інформацію; уміння використовувати іноземну 

мову для результативного кроскультурного спілкування; уміння розрізняти 

поведінкові й психологічні особливості, зумовлені належністю до певної 

культури; уміння застосовувати відповідні ситуації міжкультурного 

спілкування прийоми, стилі та стратегії поведінки щодо встановлення 

контакту, урегулювання конфліктів, досягнення консенсусу); 3) особистісний, 

що відображає рівень сформованості кроскультурної сприйнятливості (уміння 

толерантно ставитись до представників інших культурних спільнот; уміння 

застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної комунікації; уміння 

розуміти переживання, емоції, почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; уміння застосовувати рефлексивні здібності для 

корегування власної комунікативної поведінки в кроскультурному контексті). 

Виходячи з власного розуміння системи вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування та ґрунтуючись на 

проведеному аналізі існуючих в сучасній науці підходів щодо діагностики 

різних складових кроскультурної взаємодії, розроблено комплекс 

діагностичних методик за всіма визначеними критеріями. 

Здійснено експериментальну перевірку розроблених організаційно-

педагогічних умов, за результатами якої отримано статистично значуще 

збільшення коефіцієнта сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 
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майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування впроваджено в освітній процес закладів вищої 

освіти на основі: спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування»; 

матеріалів до лекційних і практичних занять з окремих тем дисциплін 

країнознавчого циклу: «Туристичне країнознавство» (тема «Національний 

менталітет»), «Туристичні ресурси України» (тема «Менталітет населення 

регіонів України») та дисципліни «Основи комунікації в сфері обслуговування» 

(теми «Психологія комунікації», «Теорія комунікативного пристосування»); 

авторської ділової гри «Підготовка до відкриття міжнародного готелю»; 

авторських тренінгів (тренінг розвитку кроскультурної сприйнятливості, тренінг 

формування вмінь невербальної комунікації); дидактичних матеріалів іноземною 

мовою до окремих модулів дисциплін професійної підготовки («Кроскультурна 

комунікація в сфері обслуговування», «Туристичне країнознавство», «Рекреаційні 

комплекси»); методичних рекомендацій до індивідуальних завдань зарубіжної 

виробничої практики. 

Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, фахівець сфери 

обслуговування, кроскультурна комунікація, вміння кроскультурної 

комунікації, організаційно-педагогічні умови. 
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SUMMARY 

 

Gorlach V. V. The development of cross-cultural communication skills of 

future service professionals. – Qualified scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences on a 

specialty 13.00.04 – the theory and methodology of professional education. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2020. 

Scientific substantiation of a complex of organizational and pedagogical 

conditions providing formation of skills of cross - cultural communication in the 

future service professionals is carried out. 

The analysis of Ukrainian and foreign scientific papers devoted to the study 

of culture as a complex phenomenon that determines human communicative 

behavior; the essence and structure of the communication process in general and 

cross-cultural communication in particular; as well as the definition of specific 

features of communication related to professional activities in the field of service, 

gives ground to understand cross-cultural communication of service professionals as 

a socially and professionally conditioned process of exchanging information of 

different nature and content. It occurs through various means and aims to maximize 

meeting consumer needs by achieving mutual understanding and effective 

interaction between representatives of different cultural groups. It is proven that the 

success of this process is ensured by a system of appropriate skills. 

The system of cross-cultural communication skills of service professionals is 

defined and characterized. It is determined by the structure of communication 

process and includes three blocks: 1) a block of skills that provide cross-cultural 

communication (the ability to identify and analyze the facts of cultural differences; 

the ability to adequately interpret verbal, nonverbal and paraverbal information; the 

ability to use a foreign language for effective cross-cultural communication); 2) a 
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block of skills that provide cross-cultural behavior (the ability to distinguish 

behavioral and psychological characteristics conditioned by cultural identity; the 

ability to apply techniques that are suitable for the situations of intercultural 

communication, styles and strategies of behavior for establishing contact, conflict 

resolution, reaching consensus); 3) a block of socio-perceptual skills (the ability to 

be tolerant of other cultural communities; the ability to apply decentralization in the 

process of cross-cultural communication; the ability to understand emotions and 

feelings of a person representing another culture and empathize with them; ability to 

use reflexive skills to correct one's own communicative behavior in a cross-cultural 

context). 

It is stated that the development of cross-cultural communication skills in 

future professionals in the service sector is a systematic, structurally complex 

process requiring a specially organized, goal-oriented approach to its 

implementation. 

The results of studying foreign experience of training future service 

professionals in the sphere of development of their cross-cultural communication 

skills in higher education institutions of Switzerland, France, Ireland, Canada, Spain, 

Germany suggest that it is a systematic and consistent process. This is evidenced by 

the following: 1) recognition (at the level of educational programs) of the ability to 

carry out professional activities in an intercultural environment as a compulsory 

component of the professional competence of a bachelor, whose future activities are 

related to tourism as well as hotel and restaurant business; 2) formal representation 

in the content of professional training, which is implemented both at the theoretical 

level (curriculum contains special theoretical courses and workshops that provide 

development of cross-cultural communication skills) and at the level of practical 

training; 3) compulsory acquisition of experience in cross-cultural communication 

in the process of practical training (foreign industry internships lasting from 2 to 3 

semesters). 
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The analysis of the Ukrainian experience shows lack of a systematic approach 

to cross-cultural training of future service professionals, its fragmentation and 

reduction mainly to learning a foreign language, cultural or communicative courses, 

some of which are selective, as evidenced by pilot studies. 

Organizational and pedagogical conditions for the development of cross-

cultural communication skills in future service professionals have been defined and 

substantiated. They are the following: 1) providing a cross-cultural component of 

the content of professional training of future service professionals, which creates a 

basis for further gradual and phased implementation of pedagogical activities; 2) 

realization of quasi-professional cross-cultural activity of future service specialists 

by methods of innovative pedagogical technologies, due to which they gain 

experience in solving problem and conflict situations in their future professional 

activity; 3) introduction of foreign language training on the basis of content and 

language integrated learning (CLIL); 4) organization of communicative educational 

and professional activities in the intercultural environment by the methods of case 

technology and portfolio technology. Implementation of each of the above 

organizational and pedagogical conditions in accordance with the components of the 

content of education involves introduction of various forms (lectures, seminars, 

practical classes, internships, business games, training) and teaching methods 

(problem-based lectures, cross-cultural analysis method, method of contextual 

observation, case method, game methods, trainings, methods of modeling and 

projects, portfolio method, etc.) in their phased (pre-reflexive, reflexive, post-

reflexive) deployment. 

A structural and functional model of cross-cultural communication skills 

formation in future service specialists is suggested. It contains target, organizational, 

information and technological as well as diagnostic and result blocks. 

Criteria for the formation of cross-cultural communication skills in future 

service professionals are as follows: 1) cognitive, reflecting the level of cross-
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cultural awareness (comprehension of the features and characteristics of world 

cultural communities; comprehension of the basic techniques of verbal, nonverbal 

and paraverbal communication; knowledge of a foreign language at the level 

sufficient for intercultural communication; comprehension of behavioral and 

psychological characteristics conditioned by cultural identity); 2) activity one, which 

shows the level of cross-cultural interaction (the ability to identify and analyze the 

facts of cultural differences; the ability to adequately interpret verbal, nonverbal and 

paraverbal information; the ability to use a foreign language for effective cross-

cultural communication; the ability to distinguish behavioral and psychological 

characteristics conditioned by cultural identity; the ability to apply techniques that 

are appropriate to situations of intercultural communication, styles and strategies of 

behavior for establishing contact, resolving conflicts, reaching consensus); 3) 

personal one, reflecting the level of formation of cross-cultural receptivity (the 

ability to be tolerant of other cultural communities; the ability to apply 

decentralization in the process of cross-cultural communication; the ability to 

understand the experiences, emotions, feelings of a person representing another 

culture and empathize with them; the ability to apply reflexive skills to correct their 

own communicative behavior in a cross-cultural context). 

A set of diagnostic techniques for all defined criteria was developed on the 

basis of personal understanding of the system of cross-cultural communication skills 

in future service professionals as well as on the basis of modern scientific approaches 

to diagnosing various components of cross-cultural interaction. 

An experimental verification of the defined organizational and pedagogical 

conditions is carried out, as a result of which a statistically significant increase in the 

coefficient of development of cross-cultural communication skills in future service 

specialists is attained. 

Theoretically substantiated and experimentally tested organizational and 

pedagogical conditions for the development of cross-cultural communication skills 
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in future service professionals have been introduced into the educational process of 

higher education institutions on the basis of the following: a special course «Cross-

cultural communication in the field of service»; materials for lectures and practical 

classes on certain topics of the courses of the country studies cycle: «Tourist Country 

Studies» (topic «National Mentality»), «Tourist Resources of Ukraine» (topic 

«Mentality of the population of the regions of Ukraine») and the course 

«Fundamentals of communication» (topics «Psychology of communication», 

«Theory of communicative adaptation»); author's business game «Preparation for 

the opening of an international hotel»; author's trainings (training of development of 

cross-cultural receptivity, training of development of nonverbal communication 

skills); didactic materials in a foreign language to some modules of professional 

training courses («Cross-cultural communication in the field of service», «Tourist 

Country Studies», «Recreational complexes»); methodological recommendations to 

individual tasks of foreign internship. 

Key words: higher education, professional training, service specialist, cross-

cultural communication, cross-cultural communication skills, organizational and 

pedagogical conditions. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах глобалізаційних і 

міграційних процесів, що відбуваються в сучасному світі, важливою стає роль 

кроскультурної комунікації як одного з головних чинників встановлення 

консенсусу і налагодження взаємодії в полікультурному суспільстві. 

Особливо це стосується фахівців сфери обслуговування, які за своєю 

діяльності мають забезпечувати комфортне існування людини сучасної 

цивілізації. Це висуває нові вимоги до їх підготовки, в контексті чого 

нагальним стає питання визначення професійних вмінь як складової 

компетентностей, якими має володіти майбутній спеціаліст цієї галузі; 

модернізації інформаційного і технологічного компонентів забезпечення 

освітнього процесу, на чому наголошують Закони України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», Стратегія інтеграції Україні до Європейського Союзу, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та інші 

нормативні документи. З огляду на це набуває актуальності пошук і 

визначення відповідних умов, форм і методів навчання, які б забезпечували 

формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь здійснювати 

продуктивну комунікацію в міжкультурному середовищі. 

Актуальність зазначеної проблеми та необхідність її розв’язання 

обумовлена також наявністю низки суперечностей між: 

1) об’єктивною потребою у фахівцях сфери обслуговування, здатних 

ефективно здійснювати професійну діяльність у міжкультурному контексті, та 

неготовністю до цього системи вищої освіти через несформованість на рівні 

освітньо-професійних програм і навчальних планів змісту підготовки таких 

фахівців; 

2) необхідністю готувати фахівців сфери обслуговування, спроможних 

до продуктивної діяльності в кроскультурному середовищі, та домінуванням 

традиційних для вітчизняної вищої школи форм і методів цієї підготовки; 
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3) усвідомленням потреби формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування під час професійної 

підготовки і недостатньою розробленістю організаційного та навчально-

методичного забезпечення цього процесу. 

Аналіз теоретичних праць представників сучасної педагогічної науки 

засвідчив, що накопичено цінний досвід вивчення кроскультурної комунікації, 

зокрема висвітлено такі її аспекти, як:  

– сутність і визначення кроскультурної комунікації (С. Андрєєва [8], 

Ф. Бацевич [19], С. Безус [38], В. Біблер [28], Л. Гальчук [69], М. Гузікова [96], 

В. Зінченко [192], В. Зусман [192], З. Кірнозе [192], В. Манакін [189], 

Т. Персикова [215], О. Садохін [242], Ю. Таратухіна [38], П. Феофанова [96], 

І. Філіппова [289], Н. Якса [322] та інші);  

– зміст і структура кроскультурної компетентності (О. Горчакова 

[90], Е. Гріффін [345], Г. Дідук-Ступ’як [109], Т. Колосовська [153], О. Лапшин 

[171], О. Мошняга [199], Т. Радченко [232], Г. Ферапонтов [288], У. Ханс [293] 

та інші);  

– формування кроскультурної компетентності під час вивчення 

іноземної мови, української мови як іноземної (І. Бахов [17], М. Блох [32], 

Н. Бориско [38], Н. Гальськова [68], Н. Єлухіна [115], С. Ніколаєва [203], 

О. Пальчикова [207], В. Сафонова [247], П. Сисоєв [274], О. Тарнопольський 

[276], С. Тер-Мінасова [279] та інші);  

– формування міжкультурної компетентності, готовності до 

міжкультурного спілкування у майбутніх фахівців різних галузей 

(О. Зеліковська [125], А. Козак [150], Н. Самойленко [246], А. Солодка [264], 

М. Сотер [267], А. Токарєва [281] та інші);  

– місце кроскультурної комунікації в професійній підготовці фахівців 

з туризму, формування готовності до міжкультурного спілкування 

(С. Александрова [3], О. Баглай [14], Н. Бондар [36], М. Галицька [65], 

Г. Гритчук [297], Л. Євдокімова-Лисогор [116], В. Сідоров [254], Н. Чаграк 

[297], Г. Черній [298] та інші). Наукові праці цих та інших авторів створюють 
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підґрунтя для теоретичних узагальнень щодо змісту системи вмінь 

кроскультурної комунікації та розробки організаційно-педагогічних умов їх 

формування. 

Проте, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень, 

присвячених вивченню різних аспектів кроскультурної комунікації, вміння 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування та 

визначення умов їх формування в процесі професійної підготовки не отримали 

достатнього наукового аналізу. 

Усвідомлення соціальної потреби в професійних фахівцях сфери 

обслуговування, здатних здійснювати ефективну комунікацію в 

кроскультурному середовищі, та необхідність подальшої науково-методичної 

розробленості зазначеної проблеми зумовили вибір теми дисертації: 

«Формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування». 

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

Дисертаційна робота виконана в межах теми «Психолого-педагогічні засади 

розвитку компетентності суб’єктів освітнього простору» (номер державної 

реєстрації 0116U004863) та у відповідності до плану науково-дослідних робіт 

кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Запорізького 

національного університету. Тему дисертації затверджено Науково-технічною 

радою Запорізького національного університету (протокол № 6 від 

21.01.2016). 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому 

обґрунтуванні комплексу організаційно-педагогічних умов, що забезпечують 

формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

– розкрити теоретичні основи розуміння сутності кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування; 
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– визначити й схарактеризувати систему вмінь кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування; 

– розробити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови, що 

забезпечують успішне формування вмінь кроскультурної комунікації у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; змоделювати цей процес; 

– експериментально перевірити ефективність визначених 

організаційно-педагогічних умов та розробити методичне забезпечення 

формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

В основу дослідження покладено припущення про те, що формування 

вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування 

буде ефективним за умови реалізації комплексу таких організаційно-

педагогічних умов: 1) забезпечення кроскультурної складової змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування; 2) 

реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій; 3) 

впровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-мовного 

інтегрованого навчання; 4) організація комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі методами кейс-технології та 

технології портфоліо. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети, вирішення 

завдань і перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних 

наукових методів: 

– теоретичних: аналіз (історичний, теоретичний, порівняльний), 

узагальнення, систематизація, зіставлення різних поглядів на досліджувану 

проблему – для визначення понятійно-категоріального апарату дослідження, 
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з’ясування сучасного стану розробленості проблеми, вивчення зарубіжного і 

українського досвіду підготовки бакалаврів сфери обслуговування, 

обґрунтування умов формування в них вмінь кроскультурної комунікації; 

контент-аналіз нормативних документів, методичних матеріалів – для 

розробки нормативного та методичного забезпечення цього процесу; 

моделювання – для побудови структурно-функціональної моделі формування 

вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

– емпіричних: методики діагностики; методи масового збирання 

емпіричного матеріалу (анкетування, тестування, експертне оцінювання, 

самооцінювання) – для визначення результатів навчальної діяльності та оцінки 

рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців 

сфери обслуговування; педагогічний експеримент – для перевірки 

ефективності розроблених організаційно-педагогічних умов; 

– статистичних: методи математичної статистики на базі програми 

для статистичної обробки даних SPSS Statistics 23 (методи частотного аналізу, 

метод перевірки нормальності розподілення – критерій Колмогорова-

Смірнова, методи порівняння результатів дослідження на основі 

непараметричних тестів: рангового тесту Уілкоксона та U-тесту Манна-Уітні) 

– для кількісного та якісного аналізу отриманих емпіричних даних та 

перевірки їх достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

– вперше розроблено, обґрунтовано й експериментально перевірено 

комплекс організаційно-педагогічних умов, реалізація яких забезпечує 

успішність формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх 

фахівців сфери обслуговування: 1) забезпечення кроскультурної складової 

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування 

шляхом включення до нього освітніх компонентів (окремих тем, навчальних 

дисциплін), що забезпечують засвоєння системи базових знань з 

кроскультурної комунікації; 2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної 

діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування методами інноваційних 
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педагогічних технологій, зокрема застосування під час їх професійної 

підготовки ігрових і неігрових методів і форм інтерактивних технологій з 

опорою на інформаційно-комунікаційні ресурси; 3) впровадження іншомовної 

підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання шляхом 

застосування елементів CLIL у викладанні окремих модулів дисциплін 

професійної підготовки; 4) організація комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі методами кейс-технології та 

технології портфоліо, що забезпечує ефективну взаємодію теоретичної і 

практичної підготовки та дозволяє набути досвіду кроскультурної комунікації 

в реальній ситуації професійної діяльності. 

– уточнено зміст понятійно-категоріального апарату теорії 

формування вмінь кроскультурної комунікації («комунікація», «культура», 

«кроскультурна комунікація», «кроскультурна комунікація фахівців сфери 

обслуговування», «вміння кроскультурної комунікації» тощо); критерії 

(когнітивний, діяльнісний, особистісний); показники й рівні сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

– удосконалено організаційно-методичні засади професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти 

на підставі впровадження інтерактивних форм і методів навчання (методи 

проблемного викладення (проблемні лекції, лекції-діалоги, лекції-візуалізації, 

метод кроскультурного аналізу, метод контекстного спостереження, метод 

аналізу конкретних ситуацій, метод скаффолдингу), евристичні, дослідницькі 

методи (методи схематизації, ігрові методи, тренінги, методи моделювання та 

проєктів) тощо); 

– набули подальшого розвитку науково-теоретичні положення про 

складові та зміст вмінь кроскультурної комунікації фахівців сфери 

обслуговування, етапи та методи їх формування в системі вищої освіти. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці, 

апробації та впровадженні в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування: спецкурсу «Кроскультурна комунікація в 
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сфері обслуговування» (силабус, робоча програма, презентації лекцій, 

дидактичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи); матеріалів 

до лекційних і практичних занять з окремих тем дисциплін країнознавчого 

циклу: «Туристичне країнознавство» (тема «Національний менталітет»), 

«Туристичні ресурси України» (тема «Менталітет населення регіонів 

України») та дисципліни «Основи комунікації в сфері обслуговування» (теми 

«Психологія комунікації», «Теорія комунікативного пристосування»); ділової 

гри «Підготовка до відкриття міжнародного готелю»; тренінгу розвитку 

кроскультурної сприйнятливості; тренінгу формування вмінь невербальної 

комунікації; дидактичних матеріалів іноземною мовою до окремих модулів 

дисциплін професійної підготовки на засадах CLIL («Кроскультурна 

комунікація в сфері обслуговування», «Туристичне країнознавство», 

«Рекреаційні комплекси»); методичних рекомендацій до індивідуальних 

завдань зарубіжної виробничої практики; електронного ресурсу в СЕЗН ЗНУ 

на платформі Moodle для забезпечення самостійної роботи; комплексу 

діагностичних методик визначення рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації. 

Теоретичні положення, авторські науково-методичні розробки та 

висновки дослідження є основною для подальшого вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування в системі 

вищої освіти. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Класичного 

приватного університету (довідка № 17/20 від 11.03.2020), Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (довідка № 01.01-17/874 від 12.06.2020), Запорізького 

національного університету (довідка № 01.01-13/73 від 17.06.2020), 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (довідка № 20-05/311 від 

19.06.2020), Національного університету «Запорізька політехніка» (довідка № 

66-02/20 від 23.06.2020). 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях різних 

рівнів: 

– міжнародних: «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, 

економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» 

(м. Запоріжжя, 2017); «Концептуальні напрями розвитку наукових знань» (м. 

Київ, 2018); «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня 

діяльність» (м. Дніпро, 2019); «Роль інновацій в трансформації образу 

сучасної науки» (м. Київ, 2019); «Інноваційні наукові дослідження: теорія, 

методологія, практика» (м. Київ, 2020); «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020); 

– всеукраїнських: «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 2018). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено у 

12 одноосібних публікаціях, з них: 3 статті – в українських фахових виданнях 

з педагогіки (з яких 3 реферуються міжнародними наукометричними базами), 

2 статті – у закордонних наукових виданнях, 7 тез – у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, 13 додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 285 сторінок, з них основного тексту – 183 сторінок. 

Дисертація містить 10 таблиць, 9 рисунків. Список використаних джерел 

включає 376 найменувань, з них 54 – іноземною мовою. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КРОСКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

1.1. Наукові погляди на сутність кроскультурної комунікації 

фахівців сфери обслуговування 

 

В умовах сучасного світу, в якому кордони стають все більше умовним 

явищем, а міграція населення – повсякденністю, питання кроскультурної 

комунікації набуває гостроти й великого значення. Усунення певних 

обмежень для вільного пересування світом виводить сферу обслуговування на 

лідируючі позиції, а отже вона стає однією з ключових галузей світової 

економіки та необхідною умовою комфортного існування людини сучасної 

цивілізації. У зв’язку з цим великого значення набуває підготовка фахівців 

сфери обслуговування, спроможних професійно й адекватно реагувати на 

виклики сьогодення. Згідно з Постановою КМУ «Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти» від 29.04.2015 № 266, до галузі 41 Сфера обслуговування 

віднесено дві спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм. 

Процес професійної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за 

цими спеціальностями визначено як об’єкт нашого дослідження. Зазначена 

сфера є важливим засобом налагодження міжкультурної комунікації, і тому 

одним з головних чинників професійної підготовки майбутніх фахівців цієї 

галузі має бути формування в них здатності організовувати та здійснювати 

кроскультурне спілкування. Незважаючи на глобалізаційний характер своєї 

діяльності, сфера обслуговування спирається на національно-культурні, 

географічні та природні відмінності країн та континентів. Все це потребує 

наявності у майбутніх фахівців цієї сфери відповідних вмінь кроскультурної 

комунікації як обов’язкового компоненту їх професійної підготовки. 
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Володіння зазначеними вміннями передбачає здатність здійснювати 

ефективну кроскультурну комунікацію між представниками різних 

культурних, релігійних, світоглядних спільнот.  

Сьогодні володіння вміннями кроскультурної комунікації стає такою ж 

необхідністю, як наявність загальної освіти, комп’ютерної грамотності, знання 

іноземної мови. Освітня реформа, що відбувається в Україні, насамперед, має 

на меті зробити вітчизняну вищу освіту частиною світового освітнього 

простору, де мультикультурність і полікультурність є нормою і звичним 

явищем. На необхідності досягнення відповідності рівня підготовки 

здобувачів вищої освіти різних галузей потребам і вимогам сучасного 

полікультурного суспільства наголошують такі нормативні документи, як 

Закон України «Про вищу освіту», Стратегія інтеграції Україні до 

Європейського Союзу, Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року та інші. Так, у якості одного з принципів, на яких 

ґрунтується державна політика у сфері вищої освіти, є принцип «міжнародної 

інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській простір 

вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних 

традицій національної вищої школи» [227, с. 5], а одним із стратегічних 

завдань – забезпечення академічної мобільності здобувачів освіти як на 

території України, так і за її межами. 

На важливості міжкультурного взаєморозуміння наголошують і 

міжнародні організації. Так, ЮНЕСКО у свої доповіді «Інвестиції у культурне 

різноманіття та міжкультурний діалог» наполягає на необхідності 

просвітництва та поінформованості щодо культурної та мовної 

різноманітності. Про розуміння важливості цього питання свідчить той факт, 

що стратегія ЮНЕСКО (2014-2021) зазначила «сприяння активному 

міжкультурному діалогу» за допомогою освіти, науки, культури, комунікації 

та інформації одним з першочергових завдань [267, с. 24]. 

Сучасне розуміння кроскультурної комунікації базується на науково-

теоретичних положеннях таких дослідників, як С. Александрова [3], 
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С. Андрєєва [8], О. Баглай [14], Ф. Бацевич [19], С. Безус [38], В. Біблер [28], 

Н. Бондар [36], Н. Ботвина [39], М. Галицька [65], Г. Гритчук [297], 

Л. Євдокімова-Лисогор [116], В. Зінченко [192], В. Зусман [192], З. Кірнозе 

[192], В. Манакін [189], Т. Персикова [215], О. Садохін [242], В. Сідоров [254], 

Ю. Таратухіна [38], Я. Тікан [280], П. Феофанова [96], І. Філіппова [289], 

Н. Чаграк [297], Г. Черній [298], Н. Якса [322] та інші. Здійснений нами аналіз 

науково-теоретичних праць дає підстави констатувати, що поняття 

кроскультурної комунікації є неоднозначним і багатоплановим. В загальному 

сенсі цим словосполученням називають обумовлений певними соціальними 

чинниками процес інформаційного обміну під час міжособистісного 

кроскультурного спілкування за допомогою різних засобів комунікації 

(вербальних, невербальних, паравербальних) [201]. 

Для більш детального розуміння змісту поняття «кроскультурна 

комунікація», на нашу думку, варто розглянути його складові. Зупинимось на 

аналізі наукових підходів до трактування терміну «комунікація». На 

сучасному етапі розвитку наукової думки існує велика кількість визначень і 

дефініцій поняття «комунікація». Так, фахівці з міжкультурної комунікації 

Ю. Таратухіна та С. Безус розуміють комунікацію як специфічний акт обміну 

інформацією, процес передачі емоційного та інтелектуального змісту [38, с. 9]. 

З точки зору соціальних наук комунікація представляє собою процес доставки 

або передачі певної інформації від відправника до отримувача. Відправник з 

метою вплинути на отримувача передає йому повідомлення певним чином, 

тобто використовує певний спосіб кодування інформації. Отримувач для 

розуміння інформації має розкодувати повідомлення, тобто застосувати спосіб 

декодування, адекватний способу кодування інформації. Дослідниця питань 

міжкультурної комунікації в корпоративній культурі Т. Персикова зазначає, 

що процес комунікації представляє собою динамічний обмін ідеями, думками, 

знаннями та інформацією між людьми, що відбувається на різних рівнях: 

формальному або неформальному, інтелектуальному або емоційному. 

Авторка підкреслює, що в процесі комунікації по колу взаємодіють відправник 
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інформації, її отримувач і саме повідомлення. При цьому вона наголошує на 

тому, що сенс повідомлення передається не лише його змістом, а й за 

допомогою засобу або символу, що використовується для його передачі [215, 

с. 11-12]. Ми поділяємо думку дослідниці про те, що разом з повідомленням, 

яке відправник усвідомлено скеровує отримувачу за допомогою як 

вербальних, так і невербальних засобів, він несвідомо надсилає йому 

додаткову інформацію своєю поведінкою, так званою «німою мовою», яка 

включає вираз обличчя, жести, інтонацію, погляд тощо. Німецький соціолог 

Х. Райманн зазначає, що комунікація – це не лише повідомлення або його 

передача, насамперед це встановлення взаєморозуміння. Такий підхід до 

інтерпретації сутності комунікації поділяє і О. Садохін, який під комунікацією 

розуміє соціально обумовлений процес обміну різною за характером і змістом 

інформацією, передача якої здійснюється різними засобами і має на меті 

досягнення взаєморозуміння. Саме досягнення взаєморозуміння, на думку 

дослідника, є головним сенсом і визначальною рисою комунікації [242, с. 79]. 

На розумінні один одного як обов’язковій умові комунікації наполягають і 

фахівці з міжкультурної комунікації В. Зинченко, В. Зусман, З. Кірнозе, які 

визначають комунікацію як акт спілкування між двома або більше індивідами, 

в основі якого лежить взаєморозуміння; повідомлення інформації однієї особи 

іншій або багатьом особам; форму зв’язку, шлях повідомлення [192, с. 76].  

В сучасній науці склалися три підходи щодо співвідношення понять 

«комунікація» і «спілкування». У відповідності до першого підходу, ці два 

поняття сприймаються як тотожні з точки зору етимології і семантики і 

існують в мові як синонімічні (Л. Виготський [63], В. Курбатов [165], 

О. Леонтьєв [175]). Другий підхід розглядає ці поняття як такі, що 

перетинаються, але не є синонімічними, оскільки, по-перше, комунікація – 

суто інформаційний процес, в той час як спілкування, окрім інформаційного 

(духовного), має ще і практичний (матеріальний), і практично-духовний 

характер; а по-друге, за характером зв’язку систем, що вступають у взаємодію, 

комунікація є суб’єктно-об’єктним зв’язком, а спілкування – суб’єктно-
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суб’єктним [138]. В рамках цього підходу Г. Андрєєва вважає спілкування 

ширшою за комунікацію категорією і виділяє в його структурі три складові: 

комунікативну (обмін інформацією), інтерактивну (передбачає обмін не лише 

інформацією, а й діями), перцептивну (встановлення взаєморозуміння) [7]. 

Згідно з третім підходом, поняття «комунікація» є ширшим за «спілкування», 

оскільки комунікація, на відміну від спілкування, не обмежує інформаційний 

обмін лише людською діяльністю, а охоплює всі інформаційні процеси в 

суспільстві, у тому числі й ті, що здійснюються в невербальних формах за 

допомогою невербальних сигналів, речей, предметів і матеріальних носіїв 

культури [242, с. 77]. Ми підтримуємо точку зору О. Садохіна, який вважає, 

що комунікація і спілкування не є тотожними поняттями, хоча й мають 

загальні риси, пов’язані з процесом інформаційного обміну і використанням 

мови як засобу передачі інформації. Головна відмінність полягає в тому, що 

комунікація – інформаційний обмін, мета якого полягає в досягненні 

взаєморозуміння і взаємного впливу один на одного партнерів по комунікації, 

в той час як спілкування – це обмін інформацією, який має на меті задоволення 

потреби людини в контакті з іншими людьми [242, с. 79]. В. Манакін 

інтерпретує комунікацію як окремий модус, або рівень, існування мови поряд 

із мовою та мовленням та як спілкування, метою якого є інформаційний обмін 

і яке здійснюється за допомогою вербальних і невербальних засобів. Він 

підкреслює, що в сенсі рівня мовного існування комунікацію і спілкування 

можна вважати синонімами, але якщо розглядати комунікацію в широкому 

розумінні як інформаційний обмін, для здійснення якого використовуються 

засоби спільної системи кодів і символів, то спілкування (як вербальне, так і 

невербальне) буде лише однією з складових комунікації [189, с. 8]. В нашій 

роботі у співвідношенні понять «комунікація» і «спілкування» ми будемо 

спиратися на наукові погляди О. Садохіна і В. Манакіна, розуміючи під 

комунікацією інформаційний обмін за допомогою засобів спільної системи 

кодів і символів, метою якого є досягнення взаєморозуміння і взаємного впливу 

один на одного партнерів по комунікації. Поділяючи думку В. Манакіна щодо 
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лінгвістичної синонімічності лексем «комунікація» і «спілкування», в тексті 

нашого дослідження ми будемо вживати ці слова як синоніми. 

Згідно з поглядами щодо розуміння і трактування сутності поняття 

«комунікація» науковцями розроблена велика кількість моделей комунікації, 

які наочно демонструють структуру комунікаційного процесу і взаємозв’язки 

його складових. Так, Ф. Бацевич [19] поділяє всі існуючі моделі комунікації на 

три групи: лінійні, інтерактивні і трансакційні. До лінійних комунікаційних 

моделей дослідник пропонує віднести такі, в контексті яких, при певних 

відмінностях, комунікація розглядається як лінійний процес, скерований в 

один бік – від відправника до отримувача (Г. Лассвелл [356], К.-Е. Шеннон 

[367], Р. Якобсон [321], Ю. Лотман [183] та ін.). Інтерактивні моделі 

передбачають наявність діалогу і зворотного зв’язку між учасниками процесу 

комунікації, тобто всі комунікатори є активними учасниками спілкування 

(М. Бахтін [18], Р. Барт [15], Г. Шпет [311] та ін.). Загальним недоліком 

інтерактивних моделей Ф. Бацевич вбачає врахування не всіх складових, що 

впливають на перебіг комунікаційного процесу, як то канали комунікації, 

психологічні чинники, соціальні умови тощо. Трансакційні моделі комунікації 

моделюють процес спілкування як постійну взаємодію учасників один з 

одним, коли повідомлення відправляються і приймаються одночасно, а 

комуніканти інформаційно, психологічно і емоційно постійно налаштовані 

один на одного (В. Шрамм [366]). 

Метою будь-якої комунікації є досягнення очікуваного результату і 

оцінювання процесу як ефективного. Щодо параметрів визначення 

ефективності комунікації дослідники виділяють два підходи:  

- інформаційний, або семантичний, згідно з яким ступінь 

ефективності оцінюється кількістю інформації, яку відправник зміг передати 

без втрат, і відповідно повнотою інформації, яку отримувач адекватно 

зрозумів; 

- прагматичний, який визначає ефективність комунікації 

адекватністю реакції з боку того, хто отримує повідомлення [96, с. 38]. 
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Зрозуміло, що цей поділ є досить умовним, оскільки в реальному 

комунікаційному процесі важливим є як донесення інформації, так і 

встановлення взаєморозуміння між адресантом і адресатом. Ефективною може 

вважатися лише така комунікація, коли учасники правильно розуміють надану 

інформацію і адекватно на неї реагують. 

Беззаперечним фактом є розуміння комунікації як культурно 

обумовленого процесу. Американські дослідники Л. Самовар, Р. Потер та 

Е. МакДаніель [365] виокремили вісім складових комунікаційного процесу, 

які є детермінованими культурним контекстом і безпосередньо впливають на 

адекватне розуміння один одного партнерами по комунікації: стосунки, 

стереотипи, соціальна організація культури, спосіб мислення та методи 

аргументації, соціальні ролі, знання мови, сприйняття простору, ставлення до 

часу. О. Садохін сукупність культурної картини світу і комунікативної 

інформації називає контекстом процесу комунікації і виділяє внутрішній і 

зовнішній контексти. Внутрішній контекст формують знання, цінності, 

культурна ідентичність, особистісні якості та психологічний настрій 

комуніканта. Зовнішній контекст комунікації утворюють час, сфера та умови 

спілкування [242, с. 113]. Отже, з огляду на непересічне значення культури в 

процесі комунікації перш ніж аналізувати наукові підходи до трактування 

поняття «кроскультурний», варто зупинитись на розумінні терміну «культура» 

в наукових дослідженнях. 

 Поняття «культура» в сучасних дослідженнях різних галузей є одним з 

найуживаніших. Існує більше 250 визначень цього феномену, не враховуючи 

того, що саме слово «культура» є полісемантичним, і кожне з них є валідним 

для певних цілей. Всі дефініції лексеми «культура» так чи інакше пов’язані з 

діяльністю людини. Історичний генезис семантики цього поняття починався 

від уявлень про культуру як результат людської діяльності, направленої на 

перетворення та обробку того, що створено природою, продовжувався 

ототожненням культури з комфортабельними та зручними умовами життя, 

отримавши нарешті в Німеччині XVIII ст. значення освіченості та сукупності 
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позитивних якостей, що підносять людину та є результатом її внутрішньої 

діяльності. Культура являє собою складний і багатогранний феномен, який 

відображає всі сторони людського буття. В залежності від того, що саме в 

понятті «культура» є предметом дослідження, її вивчають соціологія, історія, 

антропологія, філологія, етнологія, семіотика та інші науки, формулюючи 

власне розуміння і визначення культури.  

 Перший ґрунтовний аналіз і узагальнення дефініцій поняття «культура» 

було зроблено А. Кребером і К. Клакхоном. Вони згрупували визначення 

культури в 6 основних класів: 

- описові визначення, автори яких намагаються перерахувати 

аспекти людського життя і діяльності, що створюють культуру; 

- історичні визначення, що акцентують увагу на акумуляції 

традицій в процесі існування культури, на культурній спадщині; 

- нормативні визначення, які зосереджуються на описі норм і 

правил, що керують поведінкою представників певної культурної спільноти; 

- психологічні визначення, в яких головним терміноутворюючим 

поняттям є такі психологічні феномени, як пристосування, культурна 

адаптація, розв’язання проблем, навчання тощо; 

- структурні визначення, які апелюють до моделей організації 

культури і розглядають її не як комплекс звичаїв, ритуалів і традицій, а як засіб 

формування єдиної моделі внутрішньопов’язаних феноменів; 

- генетичні визначення, що ґрунтуються на походженні або генезисі 

культури і розуміють її як результат адаптації певної спільноти до середовища 

існування, що формується в процесі соціальної взаємодії і творчого розвитку. 

Проаналізувавши більше 150 визначень поняття «культура», американські 

антропологи дали свою дефініцію цього феномену, спробувавши об’єднати 

семантичні компоненти різних класів. В їх розумінні культура являє собою 

структуровані способи мислення, реакції на навколишнє середовище, почуття, 

які отримуються та передаються переважно за допомогою символів, що 

втілюються у відмітних досягненнях людських спільнот, у тому числі в 
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артефактах. Вчені наголошують, що культура є абстракцією конкретної 

людської поведінки, але не самою поведінкою [354]. Культуру не можливо 

побачити, почути, скуштувати або відчути. Реальністю, що ми спостерігаємо, 

є відмінності в людській поведінці, які проявляються в різних традиціях, 

ритуалах, діяльності тощо. Ми бачимо прояви культури, але не саму культуру, 

яка в цьому сенсі є абстракцією, теоретичним феноменом, який допомагає нам 

зрозуміти, чому ми вчиняємо саме так і чому представники різних культур 

ведуть себе по-різному в однакових ситуаціях. 

Відомий дослідник міжкультурної комунікації О. Садохін визначає 

культуру як специфічний спосіб адаптації людини до існуючого фізичного та 

біологічного середовища існування, який ґрунтується на свідомій діяльності. 

Звичаї, традиції, норми поведінки як складові культури допомагають зберегти, 

полегшити та захистити життя людини, встановлюючи моделі її 

взаємовідносин з іншими людьми та природою [242, с. 25]. Цікавим, на нашу 

думку, є розуміння культури Г. Хофстеде як колективного програмування 

думок, що відрізняє одну групу людей від іншої. Оскільки людська поведінка 

запрограмована, то її можна передбачити, якщо знати, так би мовити, код 

програмування, або «ментальну програму». Частина цього коду, або програми, 

відома і є однаковою для всього людства – це складова, зумовлена біологічною 

природою людини. Наступна – специфічна і притаманна певній групі 

поведінка, яка, власне, і є культурою. Культура включає в себе способи 

мислення, відчуття та поведінки, що формують однакові для всієї культурної 

спільноти переконання, стосунки і навички. Культура складається з цінностей, 

певного нематеріального об’єкту, який визначає дії групи. Це щось на зразок 

статуту, яким всі керуються, незалежно від того, чим займаються [38, с. 11]. І, 

нарешті, останній рівень, що формує поведінку людини, – це унікальні, 

індивідуальні, специфічні характеристики особистості. На рівні культури 

Г. Хофстеде виділяє теоретичне ядро, яке складають культурні цінності, та 

практичні об’єкти (ритуали, герої, символи), за допомогою яких цінності 

реалізуються [350]. Таким чином, культура містить в собі теоретичні і 
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практичні складові, при цьому розуміння практичних елементів неможливе 

без усвідомлення теоретичних. Знання всіх компонентів дозволяє зрозуміти 

причини наявності відмінностей і виникнення конфліктів, а отже й знайти 

шляхи їх подолання, що набуває особливого значення під час кроскультурної 

комунікації. Авторка робіт з кроскультурної психології Н. Лебедєва вбачає в 

культурі поведінку, якої можна навчити. Головними чинниками, які, на думку 

дослідниці, впливають на формування культури, є екологія, яку вона розуміє 

як природні умови існування, та історія. [172]. З певними екологічними 

умовами пов’язує культуру і Х. Тріандіс, який визначає її як комплекс 

створених людьми об’єктивних і суб’єктивних елементів, що в минулому 

забезпечили виживання мешканців певного екологічного ареалу й стали 

спільними в процесі суперечок і спільного життя [283]. 

 Отже, в контексті нашого дослідження ми будемо розуміти під 

культурою комплекс специфічних матеріальних, психологічних, духовних і 

інтелектуальних рис суспільства, складовими якого є, окрім різних мистецтв, 

спосіб життя, правила людського співіснування, система цінностей, 

традицій та звичаїв. 

Будь-яка людина є представником певної лінгвокультурної спільноти, її 

життєдіяльність і відносини з навколишнім світом регулюються і 

детермінуються нормами і правилами цієї культури. Традиції, звичаї, мова, 

історія, освіта, виховання як культурно зумовлені чинники складають систему 

орієнтації, яка дозволяє людині адаптуватися до оточуючого середовища, 

вирішувати життєві проблеми і всілякі негаразди. Кожна людина реагує на 

навколишній світ у відповідності до своєї системи орієнтації, до культурних 

особливостей свого етносу, які з часом стають частиною її особистості і не 

усвідомлюються як зовнішні регулятори. Лише при зіткненні з представником 

іншої культурної системи, реакції і поведінка якого відрізняються, людина 

рефлексує і усвідомлює особливості власної культури. О. Садохін зазначає, що 

прагнення зрозуміти інші культури і поведінку їх представників, з’ясувати 

причини культурних розбіжностей і співпадінь існує стільки, скільки існує 
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культурне і етнічне розмаїття людства [242, с. 81]. Саме факт наявності 

культурних відмінностей є об’єктивною основою для виокремлення 

міжкультурної комунікації в окремий вид, а подолання таких відмінностей – 

головною метою спілкування представників різних культурних спільнот. 

Актуальним у сучасній науці залишається питання співвідношення 

термінів «міжкультурний» та «кроскультурний». В своєму дослідженні 

«Психологія і культура» Д. Мацумото зазначає, що в контексті комунікації 

різниці між цими термінами немає, але вони перестають бути синонімами, 

коли мова йде про дослідження. Кроскультурне дослідження порівнює дві і 

більше культури за певною ознакою або складовою, міжкультурне 

дослідження вивчає інтеракції між представниками двох конкретних культур 

[191]. А. Солодка провела ґрунтовне дослідження генези поняття 

«кроскультурний» і дійшла висновку, що «на рівні комунікації, яка має на меті 

досягнення спільного смислу, відповідності мовних кодів, узгодження 

позицій, встановлення розуміння між її учасниками» поняття 

«кроскультурний» і «міжкультурний» є тотожними [264, с. 30]. Словник 

термінів міжкультурної комунікації під редакцією М. Лебедько і З. Прошиної 

закріплює за поняттям «кроскультурна комунікація» два значення: 

1) спілкування між індивідами, що є представниками різних культур; в цьому 

розумінні кроскультурна комунікація подібна до міжкультурної комунікації; 

2) порівняльне дослідження певних конкретних феноменів в двох і більше 

культурах з метою визначення подібностей і відмінностей. В зарубіжній теорії 

міжкультурної комунікації прийнято розрізняти міжкультурну і 

кроскультурну комунікацію, хоча багато хто вважають ці відмінності 

неістотними [258, с. 171]. Подібно дефініює кроскультурну комунікацію в 

своєму словнику термінів міжкультурної комунікації і Ф. Бацевич: «1. Те саме, 

що комунікація міжкультурна. 2. Наявна тенденція розмежовувати ці поняття: 

поняття комунікація кроскультурна все частіше вживається стосовно вивчення 

деякого конкретного феномену в двох або більшій кількості культур і має 

додаткове значення порівняння, зіставлення цих культур» [20, с. 82]. В 
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нашому дослідженні поняття «кроскультурна комунікація» буде вживатися в 

першому значенні як синонімічне поняттю «міжкультурна комунікація». 

В сучасній науці існує велика кількість визначень поняття 

«кроскультурна комунікація». Не беручи до уваги розуміння кроскультурної 

комунікації як навчальної дисципліни, розглянемо декілька, на наш погляд, 

найбільш цікавих щодо логіки цього дослідження дефініцій. Кроскультурну 

комунікацію визначають як ідеальну ціль, якої має прагнути людина в своєму 

бажанні якнайкраще і найефективніше адаптуватися до навколишнього світу 

[372]; як сукупність різноманітних форм, стилів, типів і видів взаємодії між 

представниками різних культурних груп [94, 105, 291]; як адекватне 

взаєморозуміння учасників комунікативного акту, що належать до різних 

культур [50, 270]; як комунікацію між людьми, які мають різне культурне 

сприйняття символічних систем [365]. В загальному розумінні кроскультурну 

комунікацію інтерпретують як процес спілкування в полікультурному 

просторі [38, с. 10], тобто про кроскультурну, комунікацію йдеться, коли в 

якості комунікантів виступають представники різних лінгвокультурних 

спільнот. При цьому відмінність в сприйнятті культурних змістів і 

символічних систем має бути достатньо відчутною для того, щоб змінити 

комунікативну подію і розширити культурну картину світу учасників 

взаємодії [275, с. 5]. Кроскультурна комунікація, за визначенням В. Красних, 

– це процес безпосередньої взаємодії культур, він відбувається в межах не 

співпадаючих національних стереотипів мислення і поведінки, що суттєво 

впливає на взаєморозуміння сторін в комунікації [158, с. 185]. Більш детальну 

характеристику цьому процесу дає В. Рогачова, зазначаючи, що 

«кроскультурна комунікація є взаємодією двох або більше систем цінностей, 

що взаємовпливають одна на одну з метою забезпечення ефективної взаємодії 

їхніх представників. Результатом комунікації цих систем цінностей є 

створення єдиних схем інтерпретації взаємодіючих культур» [234, с. 497-498]. 

Вітчизняні науковці (І. Філіппова [289], Н. Якса [322]) наголошують на 

таких визначальних рисах кроскультурної комунікації, як адекватне 
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взаєморозуміння учасників комунікативного процесу, які є представниками 

різних культур, та безпосередня взаємодія культур. Кроскультурна 

комунікація інтерпретується як особливий тип культури, характерними 

рисами якого є взаємодія етнокультур, ектнокультурна компетентність 

особистості, толерантність, намагання досягти згоди у всіх сферах 

міжнаціонального спілкування [246, с. 14]. Такий підхід до визначення 

сутності досліджуваного феномену перегукується з твердженням одного з 

засновників теорії кроскультурної комунікації Е. Холла, що культура за своєю 

суттю є комунікацією, і навпаки – комунікація є культурою, оскільки саме 

через комунікацію в культурі особистість самоідентифікується, взаємодіє з 

суспільством, узгоджує свою діяльність з іншими суб’єктами, соціалізується і 

відчуває себе частиною єдиної культурної спільноти, обмінюється 

досягненнями з іншими представниками своєї та інших культурних груп [349, 

с. 169]. В науковий обіг поняття кроскультурної комунікації було введено саме 

Е. Холлом, який визначив його як особливу сферу відносин між людьми, де 

культура і комунікація об’єднуються, і наголосив, що спілкуванню з 

представниками інших культур треба навчати [349]. Кроскультурна 

комунікація передбачає стійке взаєморозуміння учасників процесу 

комунікації, що належать до різних етнічних груп, їх взаємодію, терпіння та 

прагнення до встановлення міжнаціонального порозуміння в різних галузях 

суспільного життя. С. Андрєєва вважає, що одними з головних складових 

кроскультурної комунікації є мова міжнаціонального спілкування, етнічна 

самосвідомість та міжнаціональна згода [8, с. 170]. 

Таким чином, кроскультурна, комунікація – це процес інформаційного 

обміну між представниками різних культур, що здійснюється за допомогою 

різноманітних засобів і має на меті встановлення взаєморозуміння через 

досягнення відповідності різних культурно обумовлених систем цінностей. 

Кроскультурна комунікація є обов’язковою складовою міжнародної 

діяльності фахівців сфері обслуговування, оскільки ця діяльність відбувається 

в контексті різних культур і для своєї успішності потребує адекватного 
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розуміння і врахування специфічних особливостей того чи іншого 

культурного середовища. Україна з точки зору діяльності в сфері туризму і 

готельно-ресторанної справи є досить привабливою країною, враховуючи, що, 

з одного боку, туристичний ринок почав активно функціонувати і розвиватись 

порівняно недавно, а з іншого, Україна сама є досить цікавим об’єктом 

туристичної індустрії, оскільки має і величні пам’ятки культурної спадщини, і 

вражаючі своєю непересічністю туристичні ресурси. Професійна підготовка 

майбутніх фахівців сфери обслуговування має бути спрямована на 

формування в них розуміння факту різноманітності і відмінності існуючих 

культур, поваги і толерантного ставлення до їх проявів, бажання і готовності 

вирішувати неминучі в кроскультурному спілкуванні суперечності і 

конфлікти. Успішна та результативна комунікація з представниками інших 

культур неможлива без знання та розуміння специфічних особливостей і 

відмінностей їх культур, а також практичних навичок міжкультурного 

спілкування. Слід зазначити, що більшість сучасних науковців досліджували 

питання міжкультурного спілкування в туристичній діяльності, але, на нашу 

думку, вміння здійснювати ефективну кроскультурну комунікацію є не менш 

важливим для фахівців готельно-ресторанної справи, оскільки туризм і 

гостинність органічно пов’язані між собою і не можуть існувати один без 

одного. 

Надання послуг у сфері обслуговування має свою специфіку порівняно, 

скажімо, з продажом товарів. В послузі набагато більше, ніж у товарі, 

представлена складова, пов’язана з питаннями психології, взаємовідносин, 

комунікації. У контексті нашого дослідження актуальним є уявлення про 

сферу обслуговування як «найбільш перспективну сферу економіки зі 

специфічними суб’єкт-суб’єктними відносинами і зв’язками в обміні» [145, 

с. 18]. За класифікацією психолога Є. Клімова, в основу якої покладено 

особливості предмету праці, фахівці сфери обслуговування є представниками 

професій типу «людина – людина», діяльність яких безпосередньо стосується 

сфери послуг та перетворення «соціальних систем, співтовариств, груп 
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населення, людей різного віку» [146, с. 160]. Професійна діяльність фахівця 

сфери обслуговування відбувається в постійній взаємодії зі споживачами 

послуг, а отже одним з головних критеріїв його професіоналізму стає вміння 

спілкуватися, налагоджувати взаєморозуміння як з клієнтами, так і з колегами, 

запобігати виникненню конфліктних ситуацій та володіти стратегіями і 

тактиками щодо їх подолання. За визначенням Л. Руденко, процес надання 

послуги є подібним до процесу комунікації, оскільки в ньому «беруть участь 

той, хто пропонує послугу, і той, хто її потребує та замовляє». Особливість 

цього спілкування полягає в тому, що фахівець сфери обслуговування має 

з’ясувати, чого потребує клієнт, за необхідності зрозуміти сутність проблеми, 

що виникла, визначити і запропонувати шляхи її розв’язання [239, с. 28]. 

Специфічною рисою комунікації у сфери обслуговування є те, що в процесі 

спілкування, взаємодії, узгодження, діалогу тощо фахівець має полегшити і 

прискорити надання відповідної послуги через здійснення впливу на 

споживача та його поведінку. Працівник сфери обслуговування виступає 

помічником, своєрідним фасилітатором [184, с. 12], мета діяльності якого – 

максимальне задоволення потреб споживача. 

Відмінність будь-якої комунікації, у тому числі і кроскультурної, 

пов’язаної з професійною діяльністю фахівця сфери обслуговування, від 

міжособистісного приватного спілкування полягає в поєднанні взаємодії щодо 

виконання професійних функцій з особистою неформальною взаємодією, що 

в будь-якому випадку виникає між учасниками комунікації. С. Знаменська у 

системі комунікації фахівця як складові виділяє ціннісний досвід, досвід 

рефлексії, досвід узвичаєної активізації, операційний досвід і досвід співпраці 

[128, с. 9-10]. Науковці одностайні в своїй думці щодо вирішальності досвіду 

спілкування в міжкультурному контексті для досягнення ефективності 

кроскультурної комунікації. Значення особистого досвіду зумовлено 

насамперед тим, що він є підґрунтям для створення власного унікального 

способу саморозвитку і самовдосконалення як особистості і професійного 

фахівця [124, с. 239]. З огляду на це розуміння цілісної системи 
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кроскультурної комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування має 

базуватися на власному особистому досвіді «в контексті врахування ціннісних 

орієнтацій, адаптивних можливостей, рефлексії, рівня професійної 

компетентності, здатності до взаємодії в процесі професійної діяльності» [239, 

с. 63]. 

Отже, викладене вище дає нам підстави в контексті нашого дослідження 

розглядати кроскультурну комунікацію фахівців сфери обслуговування як 

соціально і професійно обумовлений процес обміну різною за характером і 

змістом інформацією, що відбувається за допомогою різноманітних засобів і 

має на меті максимальне задоволення потреб споживача шляхом досягнення 

взаєморозуміння і ефективної взаємодії між представниками різних 

культурних груп. Таким чином, проблема формування вмінь кроскультурної 

комунікації набуває особливого значення для майбутніх спеціалістів сфери 

обслуговування, які за фахом мають постійно стикатися з різноманітністю і 

нетотожністю національних культур. 

 

1.2. Система вмінь кроскультурної комунікації фахівців сфери 

обслуговування 

 

Як було зазначено вище, більшість дослідників одностайні у визначенні 

значущої ролі вмінь кроскультурної комунікації в майбутній професійній 

діяльності фахівців сфери обслуговування. На цьому, зокрема, наголошує 

С. Александрова, яка вважає, що фахівець, працюючий в цій сфері, має 

усвідомлювати ментальні, національні, релігійні, етичні, загалом, культурні 

відмінності, аналізувати їх за певними критеріями, обов’язково враховувати в 

своїй професійній діяльності та здійснювати кроскультурну взаємодію [3, 

с. 7]. 

Перш ніж визначитись з системою вмінь кроскультурної комунікації 

фахівців сфери обслуговування, вважаємо за потрібне зупинитись на розгляді 

існуючих підходів до розуміння змісту поняття «вміння». 
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Детальний аналіз праць науковців дозволяє констатувати, що серед 

фахівців не існує єдиної думки щодо змістового трактування терміну 

«вміння». Частина дослідників (С. Антоненко [10], Н. Кузьміна [163], 

Е. Мілерян [230], К. Платонов [220], В. Шадріков [304], Г. Шишмаренкова 

[310]) трактують вміння як складну систему усвідомлених дій і процесів, як 

набуту особистістю здатність, що дозволяє результативно застосовувати 

засвоєні знання і навички в нових умовах у відповідності до поставленої мети. 

Інші розглядають вміння як початкову стадію на шляху формування навичок 

(Є. Кабанова-Меллер [137], А. Левінов [173], Т. Шамова [307]). Відомі 

педагоги І. Лернер [178] та Є. Ільїн [132] під вмінням розуміли контрольовану 

свідомістю дію, яка ще не досягла найвищого рівня сформованості. 

Незважаючи на велику кількість визначень змісту поняття «вміння», 

представлених в різних наукових дослідженнях з педагогіки, їх можна умовно 

згрупувати за чотирма підходами: змістовим, функціональним, особистісним 

і діяльнісним [113]. Змістовий підхід акцентує увагу на ролі знань в структурі 

вмінь. У відповідності до нього знання є необхідною передумовою 

формування і функціонування вмінь. Спираючись на знання, дії набувають 

цілеспрямованості і усвідомленості, коли той, хто діє, усвідомлює мету і 

завдання своєї діяльності, а також засоби і умови її здійснення. Згідно з 

функціональним підходом вміння розглядають як одну з складових, що входять 

в структуру здібностей людини і забезпечують їй здатність застосовувати 

набуті раніше знання про способи діяльності в нових умовах. Особистісний 

підхід розглядає вміння як інтегральну характеристику індивіда, яка містить 

знання, а також особливості пізнавальної, вольової та емоційної складових 

особистості. В контексті діяльнісного підходу визначення вміння ґрунтується 

на рівні опанування системою дій. У відповідності до нього вміння розуміють 

як практичне володіння способами виконання певних дій або діяльністю в 

цілому у відповідності до правил і мети діяльності [134]. Згідно з 

компетентнісним підходом, на якому ґрунтується сучасна система вищої 

освіти, вміння є складовою комптетентності як інтегрального поняття, що 

поєднує когнітивний, поведінковий, мотиваційний, ціннісний компоненти 

(С. Бондар [37], Е. Гріффін [345], О. Гура [97], Т. Колосовська [153], 
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О. Овчарук [204], О. Пальчикова [207], Т. Радченко [232], В. Сідоров [254], 

П. Сікорський [256], А. Солодка [265], У. Ханс [293] та інші). 

Як було зазначено в попередньому підрозділі, ефективність 

кроскультурної комунікації залежить від знання багатьох реалій життя 

іншомовного середовища: форми вербальної і невербальної комунікації, 

правила поведінки, традиції, ціннісні орієнтири, соціальна структура, правила 

ведення підприємницької діяльності тощо. Отже, кроскультурна комунікація 

ґрунтується на комплексі знань, умінь і навичок (як лінгвістичних, так і 

екстралінгвістичних), завдяки яким майбутній фахівець сфери обслуговування 

готовий до успішного спілкування з представниками іншомовної культури і 

здатний його здійснювати на засадах толерантного ставлення, взаємної поваги 

і емпатії. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку педагогіки, враховуючи 

зазначені вище погляди вчених, ми можемо інтерпретувати вміння 

кроскультурної комунікації як володіння певними способами реалізації 

розумових і практичних дій в ситуації міжкультурної взаємодії, які 

формуються в процесі кроскультурної діяльності на підставі набутих знань і 

для яких характерні усвідомленість, цілеспрямованість та емоційно-ціннісне 

ставлення. 

Ґрунтуючись на розумінні процесу комунікації як складної структури, 

що містить інформативну, інтерактивну та перцептивну складові (Г. Андрєєва 

[7], Т. Персикова [215], Я. Коломинський [152] та інші), уміння 

кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування ми визначаємо як 

систему, що складається з трьох блоків, кожен з яких корелює з певним 

компонентом структури комунікаційного процесу. Першій блок – уміння, що 

забезпечують кроскультурне спілкування і виконують інформаційно-

комунікаційну функцію в процесі кроскультурної комунікації – відповідає 

інформативній складовій комунікаційного процесу. Він передбачає: уміння 

ідентифікувати й аналізувати факти культурних відмінностей; уміння 

адекватно інтерпретувати вербальну, невербальну та паравербальну 
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інформацію; уміння використовувати іноземну мову для результативного 

кроскультурного спілкування. Другий блок – уміння, що забезпечують 

кроскультурну поведінку, виконують регулятивну функцію (інтерактивна 

складова комунікації) й включають: уміння розрізняти поведінкові й 

психологічні особливості, зумовлені належністю до певної культури; уміння 

застосовувати відповідні ситуації міжкультурного спілкування прийоми, стилі 

і стратегії поведінки щодо встановлення контакту, врегулювання конфліктів, 

досягнення консенсусу. Третій блок – соціально-перцептивні вміння 

(перцептивна складова процесу комунікації), що забезпечують встановлення 

ефективного міжособистісного контакту в кроскультурному спілкуванні, такі 

як: уміння толерантно ставитись до представників інших культурних спільнот; 

уміння застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної комунікації; 

уміння розуміти переживання, емоції, почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; уміння застосовувати рефлексивні здібності для 

корегування власної комунікативної поведінки в кроскультурному контексті 

(рис. 1.1).  

Розглянемо більш детально кожен з блоків системи вмінь 

кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування в розрізі змістових 

складових. Блок вмінь, що забезпечують кроскультурне спілкування і 

виконують інформаційно-комунікаційну функцію в процесі кроскультурної 

комунікації, передбачає: вміння ідентифікувати і аналізувати факти 

культурних відмінностей; вміння адекватно інтерпретувати вербальну, 

невербальну та паравербальну інформацію; вміння використовувати іноземну 

мову для результативного кроскультурного спілкування. Проаналізуємо 

кожен з змістових компонентів цього блоку щодо доцільності його включення 

до системи вмінь кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування. 

1. Вміння ідентифікувати і аналізувати факти культурних 

відмінностей.  

Необхідність брати до уваги чинники культурного середовища 

зумовлюється складною та багаторівневою структурою такого феномену,  
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яким є культура. До найбільш впливових факторів культурного середовища, 

що відіграють визначальну роль, належать: мова, релігія, традиції та цінності, 

соціальна структура суспільства, освіта, мистецтво, правові відносини, 

географічне положення, політична організація. Для того щоб кроскультурна 

комунікація відбулася і була ефективною, картини світу її учасників мають 

хоча б частково співпадати. Отже, для адекватного сприйняття інформації 

комуніканти, що належать до різних культурних спільнот, мають знати і 

розуміти культурні коди тих, з ким вони спілкуються. 

 

Рис. 1.1. Система вмінь кроскультурної комунікації фахівців сфери 

обслуговування 

 

вміння, що забезпечують 
кроскультурне спілкування:    

вміння ідентифікувати і аналізувати 
факти культурних відмінностей;   
вміння адекватно інтерпретувати 

вербальну, невербальну та 
паравербальну інформацію;          

вміння використовувати іноземну 
мову для результативного 

кроскультурного спілкування

соціально-перцептивні 
вміння:                          

вміння толерантно ставитись до 
представників інших культурних 

спільнот;                                    
вміння застосовувати децентрацію 

в процесі кроскультурної 
комунікації;                             

вміння розуміти переживання, 
емоції, почуття людини, що 

представляє іншу культуру, і 
співчувати їй;                             

вміння застосовувати рефлексивні 
здібності для корегування власної 

комунікативної поведінки в 
кроскультурному контексті

вміння, що забезпечують 
кроскультурну поведінку: 
вміння розрізняти поведінкові і 

психологічні особливості, 
зумовлені належністю до 

певної культури;               
вміння застосовувати 

відповідні ситуації 
міжкультурного спілкування 

прийоми, стилі і стратегії 
поведінки щодо встановлення 

контакту, врегулювання 
конфліктів, досягнення 

консенсусу
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Як було зазначено вище, кожна культура є своєрідною системою 

орієнтації людини у навколишньому світі, яка визначає свої цінності, що 

відбиваються в традиціях, правилах і нормах поведінки. К. Клакхон і 

Ф. Стродбек трактували цінності як системи принципів, згрупованих певним 

чином, що надають впорядкованості і скеровують різноманітні мотиви 

людської діяльності і мислення в процесі вирішення загальних людських 

проблем [353]. Таким чином, в кожній культурній спільноті формується своя 

система цінностей щодо ставлення до природи, суспільних і політичних ідей, 

соціальних структур, представників своєї та інших культур тощо. Ціннісні 

орієнтації, що визначають сприйняття індивідом навколишнього середовища, 

регламентують його поведінку і формують суспільно схвалені поведінкові 

моделі представників певної культурної спільноти. В житті як окремої 

людини, так і суспільства в цілому, роль цінностей важко переоцінити, 

оскільки саме вони впливають на «відбір інформації в процесі взаємодії з 

оточуючим світом, встановлюють соціальні стосунки, формують емоції і 

почуття, навички спілкування тощо» [242, с. 46]. Культурні цінності 

традиційно поділяють на дві великі групи: 1) твори видатних представників 

мистецтва, науки та релігії, а також археологічні та етнографічні пам’ятки; 

2) звичаї, традиції, стереотипи і т. п., тобто принципи спільного існування 

людей, які протягом часу довели свою ефективність щодо встановлення 

взаєморозуміння між людьми і об’єднання суспільства. Під час 

кроскультурної комунікації одні й ті самі цінності досить часто по-різному 

сприймаються представниками різних культур. Науковці, що займаються 

дослідженням культурної антропології, традиційно виділяють побутову, 

релігійну, художню та ідеологічну сфери розповсюдження культурних 

цінностей. В контексті кроскультурної комунікації визначальними є цінності 

побутової культури, оскільки саме вона є підґрунтям для формування 

особистості. Культурні цінності реалізуються у різних нормах поведінки і 

спілкування, які існують у формі звичаїв, обрядів, традицій та законів. 



45 

Як правило, культурні цінності усвідомлюються індивідом лише під час 

спілкування з представником іншої культури, ціннісні орієнтації якого 

відрізняються. Саме це стає підставою виникнення непорозуміння, 

роздратування та конфліктних ситуацій. Запобігти таким ситуаціям і досягти 

ефективності і продуктивності у міжкультурному спілкуванні можливо, якщо 

знати культурні особливості системи цінностей партнера по комунікації, 

врахування яких допоможе передбачити його поведінкові реакції і сприятиме 

налагодженню взаєморозуміння. Таким чином, вміння ідентифікувати 

специфічні культурно обумовлені особливості системи цінностей (звичаїв, 

обрядів, традицій, законів, норм і правил поведінки в різних ситуаціях 

комунікації) є обов’язковою передумовою досягнення ефективності під час 

міжкультурного спілкування. 

Як вважають дослідники, результативне кроскультурне спілкування 

можливе за умови, коли комуніканти мають спільну когнітивну базу, тобто 

спільну систему понять, уявлень, знань про навколишній світ. До національної 

когнітивної бази тієї чи іншої культури входять прецедентні феномени, в яких 

відбиваються особливості характеру, ментальності, світосприйняття тієї чи 

іншої нації [164, с. 213]. Прецедентні феномени – це характерні для певної 

культури знаки, які апелюють до минулих подій і фактів, що добре відомі всім 

представникам національної спільноти і викликають певні асоціації. 

Дослідженням прецедентних феноменів займались такі науковці, як Д. Багаєв 

[122], Д. Гудков [122], В. Красних [122; 157;  158; 159], І. Захаренко [122]. 

Вони виділяють прецедентні тексти, прецедентні ситуації, прецедентні імена і 

прецедентні висловлювання [122, с. 82]. Всі види прецедентних феноменів 

характеризуються семіотичним способом існування. Прецедентний текст і 

прецедентну ситуацію вчені інтерпретують як більш широкі поняття, які не 

завжди використовуються в повному обсязі. У якості так званого символу 

прецедентного тексту або прецедентної ситуації можуть виступати 

прецедентне ім’я та прецедентне висловлювання. Термін «прецедентний 

текст» може трактуватись досить широко. Так, В. Красних, спираючись на 
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роботи Ю. Лотмана, зазначає, що вся національна культура може сприйматись 

як один великий текст, що, наприклад, дозволяє трактувати пам’ятки культури 

(скажімо, архітектурні споруди) як невербальні прецедентні тексти [157, с. 9]. 

Такий підхід дозволяє класифікувати всі прецедентні феномени як вербальні і 

невербальні. Сприйняття прецедентного тексту лише дослівно призведе до 

нерозуміння або до невірного розуміння тієї інформації, що він несе. Це 

зумовлено тим, що інформативна змістовність прецедентного тексту полягає 

не в значенні слів, з яких воно складається, а в їх прагматичному наповненні. 

Отже, беззаперечним є твердження, що вміння вірно інтерпретувати 

прецедентні феномени і доцільно їх використовувати є однією з обов’язкових 

складових професійної діяльності фахівця сфери обслуговування. 

2. Вміння адекватно інтерпретувати вербальну, невербальну та 

паравербальну інформацію. 

Головна роль в формуванні культурної самоідентичності, без 

заперечень, належить мові, оскільки саме вона є основою створення та 

формування людських груп і спільнот, виступаючи головним засобом 

комунікації. На тісному взаємозв’язку культури і мови наполягають такі 

дослідники питань кроскультурної комунікації, як Г. Антіпов [9], О. Донських 

[9], І. Марковіна [9], Ю. Сорокін [9], С. Безус, Ю. Таратухіна [277], О. Садохін 

[242], С. Тер-Мінасова [279] та багато інших. Так, С. Тер-Мінасова визначає 

мову як дзеркало культури, де знаходять відображення не лише реальний світ, 

в якому існує людина, а й суспільна свідомість, національний характер, спосіб 

життя, система цінностей з її традиціями, звичаями, нормами моралі, 

правилами поведінки тощо. З іншого боку, мова накопичує, зберігає і передає 

прийдешнім поколінням культурні надбання і культурний досвід 

попередників. І нарешті, мова виступає інструментом культури, оскільки 

формує особистість як представника певної культурної спільноти, що 

користується цією мовою як засобом спілкування [279, с. 13-14]. Мові 

віддають перше місце серед національно-специфічних компонентів культури і 

визначають її як знак приналежності її носіїв до певного культурного соціуму 
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[9, с. 75]. В ідіоматичному прошарку мови (фразеологізми, прислів’я, 

приказки), який завжди є специфічним для будь-якої культури, відбивається, і 

таким чином зберігається, система цінностей, суспільна мораль, ставлення до 

навколишнього світу, до людей і інших культур. Ми поділяємо думку С. Тер-

Мінасової, що ідіоматика мови «найбільш наочно ілюструє і спосіб життя, і 

географічне положення, і історію тієї чи іншої спільноти, поєднаної однією 

культурою» [279, с. 86].  

В залежності від набору і поєднання засобів, прийомів, стилів 

спілкування виділяють вербальну, невербальну та паравербальну комунікації. 

За оцінкою фахівців, вербальна комунікація складає від двох третин від 

загального обсягу спілкування [319] до 40 % [235]. Вербальна комунікація 

здійснюється за допомогою слів. Таким чином, вербальна мова є певною 

системою графічних знаків, яка існує в усній (мовлення) або письмовій 

(написання) формах. Загальновідомий факт, що, скажімо, іспанська мова в 

Іспанії і країнах Латинської Америки, як і англійська в Великобританії, США, 

Канаді та Австралії мають певні відмінності, ігнорування яких може 

призвести, в кращому випадку, до непорозуміння. Отже, вербальна 

комунікація – це «мовне спілкування, що знаходить своє вираження в обміні 

думками, інформацією, емоційними переживаннями співрозмовників» [242, 

с. 140]. У вербальній комунікації великого значення набуває категорія 

контекстуальності культури (Е. Холл [348]). В одних культурах, які Е. Холл і 

його послідовники назвали низькоконтекстуальними, зміст повідомлення, 

виражений словами у вербальній формі, має принципово важливе значення. 

Комунікація в таких культурах мало пов’язана з контекстом процесу, тобто 

умовам, за яких відбувається спілкування, приділяється незначна увага. Таким 

культурам притаманний когнітивний стиль комунікації, який висуває певні 

вимоги щодо повноти висловлювання, логічності побудови, ясності 

викладення думок, мовленнєвих навичок тощо. На відміну від культур з 

низьким контекстом, висококонтекстуальні культури потребують 

обов’язкового врахування контекстуальних обставин, як то: вік, соціальний 
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статус, освіта та інші характеристики комунікантів; місце і час спілкування; 

культурологічні фонові знання тощо. Без розуміння такого контексту значення 

висловлювання залишатиметься незрозумілим, оскільки воно не обмежується 

лише змістом повідомлення. Формами вербальної комунікації традиційно 

розглядають діалог і монолог.  

Для досягнення ефективності кроскультурного спілкування важливим 

чинником є вміння адекватно інтерпретувати і застосовувати стилі вербальної 

комунікації, які відрізняються специфічними особливостями в різних 

культурах. В теорії комунікації зазвичай виділяють наступні вербальні 

комунікативні стилі: прямий і непрямий, що характеризують ступінь 

відкритості людини під час спілкування; майстерний (химерний) і короткий 

(стислий), які ґрунтуються на різному обсязі використання експресивних 

мовних засобів, пауз, мовчання тощо; інструментальний, орієнтований на 

адресанта і ціль комунікації, і афективний, коли головними є адресат і сам 

процес спілкування [242, с. 146-149]. 

Система комунікаційних засобів і прийомів є унікальною для кожної 

культури, вона передається з покоління до покоління і засвоюється в процесі 

інкультурації. Наприклад, в Саудівській Аравії нормативним вважається 

активне використання компліментів, знаків подяки і уваги, а критика 

вважається проявом грубості і неповаги. Американці під час комунікації 

поводять себе неформально і без зайвих, на їх думку, передмов переходять до 

суті справи. Англійці ж, за словами О. Садохіна, «мають якусь внутрішню 

витонченість», для них головне – взаємна повага, контроль і стриманість під 

час спілкування [242, с. 102]. Таким чином, для досягнення бажаного ефекту в 

процесі кроскультурної комунікації важливим є вміння враховувати 

комунікативний стиль, притаманний людям, з якими ми взаємодіємо. Щоб 

досягти продуктивності у взаємовідносинах з представниками інших культур, 

недостатньо сприймати інформацію лише на раціональному, когнітивному 

рівні, потрібно вміти ділитися зі співрозмовниками своїми почуттями, тобто 

сприймати іншу культуру на афективному рівні. Для цього необхідною є 
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обізнаність щодо «критеріїв сентиментальності і емоційності» [242, с. 121], 

притаманних тій чи іншій культурі. 

Продуктивність комунікації і можливість досягти ефективності 

спілкування визначається не лише тим, наскільки зрозумілими є сигнали, що 

передаються за вербальним каналом комунікації, а й вміння адекватно 

інтерпретувати візуальну інформацію, яка надсилається невербально через 

жести, міміку, рухи тіла, швидкість і тембр мови тощо. Всі науковці 

одностайні у визначенні беззаперечного лідерства мови щодо забезпечення 

ефективності і продуктивності людського спілкування, проте це не єдиний 

засіб комунікації. В багатьох випадках почуття, настрої, переживання не 

можуть бути передані вербально, або учасники комунікації свідомо не хочуть 

цього робити. Отже, до невербальних засобів комунікації відносять «всі 

немовні сигнали, що надсилаються людиною і мають комунікативну цінність» 

[242, с. 152]. Значення невербальної комунікації полягає насамперед в 

можливості за її допомогою дізнатися більше інформації про співрозмовника 

та його наміри. Всі засоби невербального спілкування, як то жести, міміка, 

зачіска, одяг, пози, предмети, що оточують комунікантів, можна 

інтерпретувати як певні види повідомлень. Вміння розуміти зміст цих послань 

сприяє досягненню більшого взаєморозуміння, що і є, за великим рахунком, 

метою будь-якої комунікації взагалі і кроскультурної зокрема. Ф. Бацевич 

визначає засоби невербального спілкування як «засоби немовного коду 

(жести, міміка, постави тіла, погляд, манера триматися, одяг, зачіска, парфуми, 

косметика тощо), які несуть у собі певну смислову і емоційну інформацію 

перш за все про внутрішній стан людини, її характер, звички тощо» [20, с. 57]. 

Розуміння невербальних сигналів є можливим тому, що за кожним з них 

закріплено певне значення, відоме учасникам спілкування, проте деякі види 

невербальної комунікації, наприклад, жести, в різних культурах досить часто 

мають різний зміст, що може стати причиною непорозумінь під час 

кроскультурної взаємодії. В невербальному спілкуванні виділяють декілька 

рівнів інформації, які в різній мірі несуть на собі «відбиток» відповідної 
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культури. Говорячи, наприклад, про жести, варто звернути увагу на 

національні, вікові та культурні особливості їх функціонування. Певна 

лінгвокультурна спільнота має специфічні засоби невербальної комунікації, 

зокрема форми жестової мови. Однаковий жест в різних культурах може мати 

абсолютно різне (а інколи навіть протилежне) значення. Так, наприклад, жест, 

що в американській культурі означає йти геть, в Аргентині навпаки має 

значення «підійти», а рух рукою, що в американців означає заклик підійти, – 

це жест, яким прощаються в багатьох країнах Південної Європи. Намагаючись 

показати, що це дурниця, покрутивши вказівним пальцем біля скроні, ви не 

знайдете порозуміння в Голландії, тому що в цій країні подібний жест навпаки 

означає щось дуже дотепне. Багатозначним є і рух пальця з одного боку в 

інший: від легкого осуду, погрози або заклику прислухатись до сказаного в 

США, Італії, Франції до відмови в Нідерландах та Франції. Маючи на увазі 

себе, європеєць показує на груди, японець – на ніс. Ми звикли, що сміх – це 

прояв позитивних емоцій щодо дотепного жарту. Але в деяких країнах Африки 

сміх – це показник здивування або навіть розгубленості, а зовсім не прояв 

весілля. Кивок голови для переважної більшості людей підтверджує згоду зі 

співрозмовником, але не для болгар, греків та індійців. У них все навпаки: 

кивок голови означає заперечення, а рух голови з одного боку в інший – згоду. 

Як бачимо, нетотожність значення одних й тих самих жестових знаків в різних 

культурах може призвести до незручних ситуацій під час кроскультурного 

спілкування.  

Виділяють п’ять основних форм і засобів невербальної комунікації: 

кінесіка (сукупність, жестів, поз, рухів тіла, що використовуються в якості 

додаткових засобів виразності); такесіка (дотики до тіла партнера по 

комунікації, як то рукостискання, поцілунки і т. і.); сенсоріка (сукупність 

чуттєвого сприйняття, яке ґрунтується на інформації від органів почуттів); 

проксеміка (способи використання простору в процесі комунікації з 

інформаційною метою); хронеміка (способи використання часу в процесі 

комунікації з інформаційною метою) [242, с. 156].  
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Під час кроскультурної комунікації зміст повідомлення може 

змінюватись в залежності від того, з якою інтонацією, ритмом, тембром воно 

було висловлено. Тому поряд з вербальними і невербальними засобами і 

прийомами комунікації дослідники виділяють паравербальні, які 

представляють собою різні звукові сигнали, що супроводжують мовлення і 

надають йому додаткових відтінків значення. Паравербальні комунікативні 

засоби використовують під час спілкування з метою досягти від партнера по 

комунікації відповідної емоційної реакції. Традиційно їх поділяють на 

просодику (темп мовлення, тембр, висота і гучність голосу) та 

екстралінгвістику (паузи, кашель, зітхання, сміх, плач) [242, с. 179]. 

Безумовно, в контексті кроскультурної комунікації нас цікавлять, 

насамперед, культурно-специфічні засоби і прийоми невербальної і 

паравербальної комунікації, значення яких обумовлено системою цінностей 

певної культури і може відрізнятися від трактування такого самого засобу або 

прийому в іншій культурі, що досить часто створює багато проблем під час 

міжкультурного спілкування. Отже, незнання національно-культурної 

специфіки засобів невербальної і паравербальної комунікації може інколи, як 

зазначав Ф. Бальцевич, стати причиною таких серйозних невдач в 

кроскультурному спілкуванні, як девіації, провали і навіть шок [20, с. 57]. 

3. Вміння використовувати іноземну мову для результативного 

кроскультурного спілкування. 

Фахівці з викладання іноземних мов сьогодні одностайні щодо 

необхідності вивчення іноземної мови в контексті культурної картини світу 

народу, що говорить цією мовою. Під культурною картиною світу розуміють 

відображення реальної картини крізь призму специфіки сприйняття 

навколишнього світу представниками певної культури. Ця специфіка 

детермінована низкою чинників, таких як географія, природні умови 

існування, соціальний устрій, вірування, спосіб життя, традиції тощо. Мовна 

картина світу, в свою чергу, відображає реальність крізь культурну картину 

світу і таким чином створює власну картину світу, яка є унікальною і 
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особливою для кожного народу, етнічної групи, спільноти, що 

використовують ту чи іншу мову як засіб спілкування. Врахування мовної і 

культурної картин світу набуває актуальності при вивченні іноземних мов. 

Лінгвісти підкреслюють, що комунікацію ускладнює не лише інтерференція 

на рівні рідної мови, а й подібний процес впливу рідної культури на 

іншомовну. Взаємозв’язок мови і культури і детермінованість мовної картини 

світу культурною є причиною однієї з головних труднощів в процесі вивчення 

іноземної мови. С. Тер-Мінасова порівнювала слово з шматочком мозаїки, які 

в різних мовах складаються в різні картини. Як зазначала дослідниця, 

«вивчивши іноземне слово, людина ніби витягає шматочок мозаїки з чужої, ще 

до кінця йому невідомої картини і намагається поєднати його з наявною в його 

свідомості картиною світу, яка задана йому рідною мовою» [279, с. 53]. 

Вивчаючи іноземну мову, людина одночасно засвоює і культурний світ цієї 

мови. Навчити людей спілкуватися іноземною мовою – непросте завдання, 

складність якого пов’язана ще й з тим, що комунікація – це не лише 

вербальний процес.  

Таким чином, ефективність кроскультурної комунікації, окрім знання 

іноземної мови, залежить від багатьох чинників, таких як: вміння 

інтерпретувати і адекватно застосовувати невербальні форми комунікації, 

особливості мовленнєвого вживання мовних одиниць; наявність фонових 

культурологічних знань; дотримання правил етикету тощо. Отже, 

продуктивною комунікація може бути лише за умови, коли вона базується на 

спільному коді, спільному розумінні реалій, однаковому сприйнятті предмета 

комунікації всіма учасниками спілкування.  

Другим блоком системи вмінь кроскультурної комунікації майбутніх 

фахівців сфери обслуговування є вміння, що забезпечують кроскультурну 

поведінку, що виконують регулятивну функцію і включають: вміння 

розрізняти поведінкові і психологічні особливості, зумовлені належністю до 

певної культури; вміння застосовувати відповідні ситуації міжкультурного 

спілкування прийоми, стилі і стратегії поведінки щодо встановлення контакту, 
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врегулювання конфліктів, досягнення консенсусу. Розглянемо їх більш 

детально щодо доцільності включення до сиситеми вмінь кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування. 

1. Вміння розрізняти поведінкові і психологічні особливості, зумовлені 

належністю до певної культури. 

Вчені вже давно дійшли згоди щодо визнання факту обумовленості 

психології людини її етнічною і культурною приналежністю. Як зазначає 

Н. Лебедєва, «неможливо назвати жодної психологічної функції або процесу, 

який не ніс би відбиток культури, в якій зростала особистість» [172, с. 17]. 

Питання взаємозв’язку культури і особистості досліджували такі 

представники культурної антропології, кроскультурної та етнічної психології, 

як А. Кардінер [140], Р. Лінтон [180], М. Мід [194] та інші. Так, Р. Лінтон 

висловлював думку, що кожна культура має свою базову структуру 

особистості, яка відображає специфічні особливості інтеграції індивіда в 

культурне середовище, передається із покоління в покоління шляхом 

соціалізації і в певній мірі визначає подальшу долю народу [180]. 

Ю. Таратухіна і С. Безус наголошують, що більшість психічних процесів, 

таких як зорове і слухове сприйняття, пам’ять, увага, робота з інформацією, 

визначення причинно-наслідкових зв’язків, особливості процесу аргументації, 

розуміння часу тощо, не є однаковими в різних культурах. Порівнюючи 

культури Сходу і Заходу, дослідниці визначають східну когнітивну стратегію 

як інтуїтивну, що ґрунтується на холіцизмі, а західну – як логічну, в основі 

якої лежить редукціонізм [277, с. 55]. Фахівець з кроскультурної психології 

Н. Лебедєва вважає, що представники різних культур мають різний 

перцептивний досвід, який впливає на вибір способу оперування інформацією, 

в тому числі під час кроскультурної комунікації [172]. Таким чином, культура 

впливає на пізнавальні процеси, які, в свою чергу, визначають поведінку 

людей, в тому числі щодо стратегій роботи з інформацією і способів прийняття 

рішень. М. Холодна наголошує, що представники різних культур 

відрізняються за швидкістю переробки інформації. Так, за думкою дослідниці, 
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східним культурам більше притаманний рефлективний когнітивний стиль, що 

відрізняється уповільненим темпом пошуку рішень, в той час як західні 

культури здебільшого характеризуються імпульсивним когнітивним стилем з 

швидким темпом прийняття рішень [295]. 

В сучасній науці існує велика кількість теорій, що, ґрунтуючись на 

різних критеріях, поділяють культури на типи, належність до яких обумовлює 

відмінності в поведінці їх представників. Так, у відповідності до класифікації 

Р. Льюіса, всі культури поділяються на моноактивні, поліактивні і реактивні 

[185]. Належність до одного з цих типів культур детермінує поведінку людини 

і визначає поведінкові паттерни щодо використання засобів невербальної 

комунікації, планування діяльності, емоційності спілкування тощо. 

Таким чином, більшість моделей поведінки представників тієї чи іншої 

культури формується під її впливом і в подальшому застосовується 

неусвідомлено, автоматично, так само як автоматично люди сприймають 

прояви інших культур. В цьому контексті вміння вірно розуміти поведінкові і 

психологічні особливості, зумовлені належністю до певної культури, набуває 

великого значення для здійснення ефективної кроскультурної комунікації 

фахівцями сфер обслуговування під час професійної діяльності. 

2. Вміння застосовувати відповідні ситуації міжкультурного 

спілкування прийоми, стилі і стратегії поведінки щодо встановлення 

контакту, врегулювання конфліктів, досягнення консенсусу. 

Важливим чинником встановлення ефективної кроскультурної 

комунікації є стиль поведінки під час спілкування. В теорії комунікації 

виділяють підтримуючий і непідтримуючий стилі спілкування. Підтримуючий 

стиль комунікації передбачає таку поведінку, яка призводить до збільшення 

самооцінки співрозмовника (звернення на ім’я, компліменти, висловлювання 

згоди, позитивних емоцій, подяки). Непідтримуючий стиль спілкування, 

навпаки, змушує партнера по комунікації оцінювати себе нижче (ухиляння від 

обговорення, вживання безособових речень, переривання мовця, протиріччя 

між вербальним і невербальним змістом комунікації) [242, с. 207]. 
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На переконання С. М’ясоєдова, в основі будь-якої конфліктної ситуації 

в кроскультурній взаємодії лежить зіткнення стереотипів поведінки і 

порушення міжкультурної комунікації. Для залагодження кроскультурного 

конфлікту необхідно прагнути до взаєморозуміння і емоційної стриманості. 

Дослідник формулює чотири підходи до розв’язання конфліктних ситуації в 

кроскультурному діловому контексті: стратегія адаптації і розвитку 

толерантності (передбачає пошук компромісів, рішень, які б задовольнили 

всіх комунікантів; вчить з розумінням і терпимістю ставитись до відмінних 

поведінкових моделей); стратегія культурної інтервенції і перемішування 

(допускає штучне створення «культурного шоку» задля розвитку адаптивних 

можливостей людини); стратегія управлінської інтервенції, коли правила 

поведінки регулюються на рівні управлінського апарату, і стратегія 

відсікання, коли конфлікт неможливо розв’язати без кадрових змін [200]. 

Як зазначає О. Садохін, причиною конфлікту може бути не лише 

недостатнє знання мови співрозмовника і відповідно неправильне його 

розуміння, а й більш глибокі причини, які не до кінця усвідомлюються самими 

учасниками комунікації. В якості однієї з останніх автор називає помилки 

атрибуції, які пов’язані з розумінням або нерозумінням культурних 

особливостей партнерів по комунікації, що призводить до невірної 

інтерпретації причин їх поведінки [242, с. 198-199]. Щодо врегулювання 

конфліктних ситуацій в кроскультурній комунікації, то в сучасній 

конфліктології сформульовано п’ять стилів поведінки, дотримання яких 

сприятиме цьому процесу: змагання, співробітництво, відхід від конфлікту, 

поступливість, компроміс. Вибір стилю вирішення конфлікту визначається 

цілями комунікації і обумовлюється культурно-специфічними чинниками. 

Таким чином, вміння вірно інтерпретувати специфічні особливості 

психології і поведінки представників різних типів культур дозволяє правильно 

обирати і максимально ефективно використовувати відповідні комунікативні 

стратегії під час кроскультурної взаємодії. 
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Третім компонентом системи вмінь кроскультурної комунікації фахівців 

сфери обслуговування є блок соціально-перцептивних вмінь, що забезпечує 

встановлення ефективного міжособистісного контакту в кроскультурному 

спілкуванні і містить: вміння толерантно ставитись до представників інших 

культурних спільнот; вміння застосовувати децентрацію в процесі 

кроскультурної комунікації; вміння розуміти переживання, емоції, почуття 

людини, що представляє іншу культуру, і співчувати їй; вміння застосовувати 

рефлексивні здібності для корегування власної комунікативної поведінки в 

кроскультурному контексті. Розглянемо змістові складові цього блоку щодо їх 

значення для досягнення успішності процесу кроскультурної комунікації 

фахівців сфери обслуговування більш детально. 

1. Вміння толерантно ставитись до представників інших культурних 

спільнот. 

В наукових дослідженнях під толерантністю розуміють повагу і 

визнання факту існування різноманітних культур зі своїми системами 

цінностей, відмову від бажання домінувати і вчиняти насильство, сприйняття 

представника іншої культури як рівного собі. Відомий дослідник 

міжкультурної комунікації О. Садохін переконаний, що в сучасному світі 

толерантність має бути основою взаємодії і співіснування різних культур і 

народів на підставі взаємного розуміння, узгодженості, діалогу і 

співробітництва. Він визначає толерантність як «почуття терпимості і 

поважного ставлення до культури і думок інших людей, не співпадаючих з 

власними» [242, с. 240]. Отже, з одного боку, вміння толерантно ставитись до 

представників інших культур є обов’язковою передумовою ефективної 

кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування, а з іншого, ці 

вміння формуються в процесі такого спілкування і в цьому контексті є 

результатом міжкультурної взаємодії, оскільки саме під час інтеракцій між 

представниками різних культур усвідомлюється культурна різноманітність 

світу і виховується поважне ставлення до неї. 
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2. Вміння застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної 

комунікації.  

Психологи визначають децентрацію як когнітивну здібність, що лежить 

в основі так званого емоційного інтелекту, сутність якого полягає в розвинутій 

емоційній чуйності, здатності адекватно реагувати на почуття і переживання 

інших. Здатність до децентрації – це вміння прийняти точку зору іншої 

людини, подивитися на ситуацію її очима. Як зазначають дослідники 

психології комунікацій А. Болотова і Ю. Жуков, «децентрація – це 

психологічна здібність відкинути вантаж власного досвіду, відійти від свого 

«Я» і наблизитись до «Я» іншої людини» [34, с. 55], отже, децентрація є 

механізмом подолання егоцентризму. Саме в такому розумінні поняття 

децентрації найбільш ґрунтовно було розроблено в дослідженнях Ж. Піаже 

щодо процесів соціалізації, когнітивного і морального розвитку особистості 

[217]. В подальшому децентрацію, рефлексію, емпатію і ідентифікацію як 

способи встановлення міжособистісного взаєморозуміння розглядали в своїх 

дослідженнях Т. Гура [98], Л. Журавльова [117], Т. Пашукова [210] та інші. 

Децентрація проявляється в процесі спілкування з іншими людьми, коли 

стикаються різні погляди, точки зору, поведінкові моделі, що змушує суб’єкта 

коригувати або змінювати власну позицію, враховуючи думку інших. Саме 

коли людина полишає свою егоцентричну позицію і прагне стати на позицію 

співрозмовника, говорять про роботу механізму децентрації. Таким чином, 

здатність до децентрації дозволяє особі визнати і прийняти сам факт існування 

іншої точки зору на ситуацію або контекст спілкування. Вміння застосовувати 

цей психологічний механізм в процесі кроскультурної комунікації, на нашу 

думку, є одним з чинників, який забезпечує досягнення ефективності 

міжкультурного спілкування, а отже, сприяє взаєморозумінню і успішності 

професійної діяльності фахівців сфери обслуговування.  

3. Вміння розуміти переживання, емоції, почуття людини, що 

представляє іншу культуру, і співчувати їй. 
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В залежності від того, на чому ґрунтується розуміння партнерів по 

комунікації, на розумі чи на почуттях, кажуть про психологічні механізми 

рефлексії і емпатії. Коли наше розуміння себе і іншого базується на мисленні, 

розумі, логічних зв’язках, когнітивних здібностях, активізується механізм 

рефлексії. Коли ж ми розуміємо інших через почуття, відчуття і емоції працює 

механізм емпатії. Психологи визначають емпатію як якість особистості, що 

відображає здатність розуміти переживання іншої людини, її емоції, почуття і 

адекватно реагувати на них у формі співчуття. Емпатія зближує партнерів по 

спілкуванню і допомагає встановити атмосферу довіри. Дослідник психології 

особистості О. Єлісєєв підкреслював, що на основі емпатії людина скоріше 

пізнає себе і стає здатною співчувати іншим, розуміючи їх стан [114]. 

К. Роджерс визначав емпатію як співчутливе розуміння внутрішнього світу 

іншої людини «ніби він твій власний, але не втрачаючи цього «ніби» [236]. 

Отже, емпатія – це здатність відчувати емоційний стан іншої людини і 

співчувати їй. Л. Петровська наголошувала на тому, що емоційна природа 

емпатії постає не стільки у продумуванні ситуації партнера по спілкуванню, 

скільки у її відчутті [216]. 

Таким чином, вміння розуміти переживання, емоції, почуття людини, що 

представляє іншу культуру, і співчувати їй (а отже бути здатним до емпатії), є 

одним з головних у налагодженні міжособистісного сприйняття і досягненні 

ефективності взаємодії в ситуації кроскультурної комунікації фахівців сфери 

обслуговування. 

5. Вміння застосовувати рефлексивні здібності для корегування власної 

комунікативної поведінки в кроскультурному контексті. 

Під рефлексією в психології визначають розумовий (раціональний) 

процес, який полягає в аналізі, розумінні, усвідомленні себе: власних дій, 

поведінки, мовлення, досвіду, почуттів, станів, здібностей, характеру, 

відносин з іншими і до інших, своїх завдань, призначення і т. і. [35, с. 423]. В 

контексті кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування 

важливою є така складова рефлексії, як здатність усвідомлювати, яким чином 
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сприймається партнером по спілкуванню надіслане вербальними або 

невербальними каналами комунікації повідомлення. Без цієї складової 

неможливим є зворотній зв’язок, а отже и корегування власної комунікативної 

поведінки. Завдяки рефлексії ми здатні «програвати» можливі варіанти 

розвитку ситуацій і подій, будувати сценарії власної поведінки і передбачати 

реакцію співрозмовників. «Якщо емпатія робить нас добрими, чуйними, 

співчуваючими, то рефлексія – розумними, талановитими, винахідливими, 

неповторними» [34, с. 59]. 

Отже, формування таких соціально-перцептивних вмінь, як вміння 

толерантно ставитись до представників інших культурних спільнот; вміння 

застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної комунікації; вміння 

розуміти переживання, емоції, почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; вміння застосовувати рефлексивні здібності для 

корегування власної комунікативної поведінки в кроскультурному контексті є 

однією з обов’язкових складових системи вмінь кроскультурної комунікації 

фахівців сфери обслуговування. Соціально-перцептивні вміння формують 

досвід емоційно-ціннісного ставлення фахівця цієї галузі до ситуації 

міжкультурного спілкування і підвищують його адаптивні здібності в 

контексті кроскультурної інтеракції. Вони забезпечують адекватне 

взаєморозуміння, а отже, успішну взаємодію представників різних культур у 

професійній діяльності спеціалістів сфери обслуговування. 

Підсумовуючи викладене вище, можемо зазначити, що, на нашу думку, 

вміння є головною складовою кроскультурної компетентності фахівця сфери 

обслуговування, оскільки саме вміння визначають здатність особистості 

поводитись відповідно в ситуації кроскультурної взаємодії. Враховуючи 

розуміння процесу комунікації як складної структури, що містить 

інформативну, інтерактивну та перцептивну складові, вміння кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування подано системою, що складається 

з трьох блоків, кожен з яких корелює з певним компонентом структури 

комунікаційного процесу: блок вмінь, що забезпечують кроскультурне 
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спілкування; блок вмінь, що забезпечують кроскультурну поведінку; блок 

соціально-перцептивних вмінь. 

Ґрунтуючись на положеннях вчення І. Лернера щодо змісту освіти, ми 

розглядаємо формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх 

фахівців сфер обслуговування як системний, складний за своєю структурою 

процес, що потребує спеціально організованого, цілеспрямованого підходу до 

його реалізації. 

 

1.3. Зарубіжний та український досвід формування вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Для розуміння стану і перспектив формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування, на нашу думку, 

доцільно дослідити теоретичний і практичний досвід підготовки майбутніх 

працівників цієї галузі в провідних закордонних і вітчизняних закладах вищої 

освіти в контексті формування зазначених вмінь. 

В сучасному світі кожна країна, в якій розвинута туристична діяльність, 

має розгалужену мережу закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. Дослідженню системи підготовки 

майбутніх працівників цієї галузі в країнах Європи та Америки приділяли 

увагу в своїх роботах такі науковці, як А. Віндюк [55], Є. Гараніна [71], 

О. Кашинська [141], М. Курдакова [166], К. Стародуб [268], В. Федорченко 

[286] та інші. Як зазначає О. Кашинська, найбільш відомими і визнаними в 

світі є швейцарська і американська системи підготовки кадрів для готельного 

бізнесу. Дослідниця зазначає, що принципова різниця між цими системами 

полягає в тому, що за американською моделлю готують, насамперед, 

управлінців взагалі, які можуть працювати в менеджменті підприємств будь-

якої галузі. Сфера обслуговування є лише певною спеціалізацією загального 

фаху менеджмент. Для більшості європейських країн еталоном вважається 
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швейцарська система професійної підготовки фахівців для сфери послуг [141, 

с. 65]. 

В контексті нашого дослідження для нас є цікавим, насамперед, зміст 

підготовки майбутніх працівників сфери обслуговування у закордонних 

закладах вищої освіти щодо формування в них вмінь кроскультурної 

комунікації. З цією метою ми проаналізували, на підставі інформації 

офіційних сайтів, навчальні плани 10 провідних закладів вищої освіти, в яких 

можна здобути освітній ступінь бакалавра за відповідними спеціальностями 

(таблиця 1.1). 

Таблиця 1.1 

Провідні закордонні заклади вищої освіти, що здійснюють 

підготовку фахівців рівня вищої освіти бакалавр для сфери 

обслуговування 

№ 

з/п 

Назва закладу вищої освіти Дисципліни навчального 

плану, зміст яких 

пов’язаний з 

кроскультурною 

комунікацією 

Офіційний сайт 

1 Школа готельного бізнесу в 

Лозанні (Ecole Hoteliere de 

Lausanne) 

Кроскультурний 

менеджмент 

гостинності (Cross-

cultural Hospitality 

Management) 

https://www.ehl.edu 

/en/programs/programs-overview 

2 Школа César Ritz в 

Швейцарії  

(Colleges César Ritz Colleges 

Switzerland) 

Актуальні глобальні та 

соціальні проблеми 
(Current Global and 

Social Issues), 

Культурне розмаїття в 

організаціях  

(Cultural Diversity in 

Organisations) 

https://www.cesarritzcolleges.edu 

/en/page/programmes/bachelor-in-

hotel-and-tourism-management-at-

cesar-ritz-colleges-3589 

3 Школа готельного 

менеджменту SHMS (Swiss 

Hotel Management School) 

Міжкультурна 

комунікація 

(Intercultural 

Communication), 

Лідерство та культура  

(Leadership across 

Cultures) 

https://www.shms.com/ 

en/page/programmes/bachelor- 

in-hospitality-management-

bachelor-in-event-management-

3458 

4 Школа ділового і 

готельного менеджменту, 

Люцерна, Швейцарія 

(Business & Hotel 

Management School, Lucarne 

Switzerland) 

Міжкультурний 

менеджмент – 

практикум  

(Intercultural Management 

– Workshop) 

https://www.hotelfachschule-

luzern.ch/de/programm/ 

https://www.ehl.edu/
https://www.cesarritzcolleges.edu/
https://www.shms.com/
https://www.hotelfachschule-luzern.ch/de/programm/
https://www.hotelfachschule-luzern.ch/de/programm/
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Продовження таблиці 1.1 

№ 

з/п 

Назва закладу вищої освіти Дисципліни навчального 

плану, зміст яких 

пов’язаний з 

кроскультурною 

комунікацією 

Офіційний сайт 

5 Академія готельного та 

туристичного менеджменту 

AIM в Парижі  

(АIM Hotel and Tourism 

Management Academy Paris) 

Міжкультурний 

менеджмент  

(Intercultural 

Management) 

https://www.aim.fr 

/en/page_aim-all-courses 

6 Американському коледжі в 

Дубліні (American College 

Dublin) 

Міжнародний 

готельний менеджмент  

(International hotel 

management) 

https://www.iamu.edu 

/bachelor-of-arts-in-hospitality 

-management/ 

7 Санкт-Петербурзький 

державний економічний 

університет 

Міжкультурна 

комунікація; 

Кроскультурний 

менеджмент 

підприємств індустрії 

гостинності (освітній 

рівень магістра) 

https://unecon.ru/fakultet-turizma/ 

kafedra-girb/uchebnye-kursy; 

https://unecon.ru/fakultet-

turizma/kafedra-eiuss/uchebnye-

kursy 

 

8 Школа туризму и 

готельного менеджменту 

Royal Roads University, 

Канада  

(School of Tourism & 

Hospitality Management, 

Royal Roads University) 

Мультикультурний 

менеджмент і 

комунікації  

(Multicultural 

Management & 

Communications) 

https://www.royalroads.ca/ 

prospective-students/bachelor-arts-

international-hotel-management 

9 Школа бізнесу в Барселоні 

(Business School in 

Barselona) 

Кроскультурний 

тренінг  

(Cross-Cultural Training) 

http://www.barcelona.uibs.org/ 

undergraduate_bachelor_hospitality 

_management.html 

http://www.barcelona.uibs.org/ 

undergraduate_bachelor_tourism 

_management.html 

10 IUBH Університет 

прикладних наук, м. Бад-

Хоннеф, Німеччина  

(IUBN University of Applied 

Sciences) 

Міжкультурні аспекти 

комунікації  
(Intercultural Aspects of 

Communication) 

Міжкультурна 

комунікація  

(Intercultural 

Communication) 

https://www.iubh-

international.com/bachelor/degree-

programmes/hospitality-

management/programme-structure/ 

 

За думкою багатьох науковців і фахівців-практиків, саме швейцарська 

освіта в сфері готельного та туристичного менеджменту є еталонною. Школа 

готельного бізнесу в Лозанні (Ecole Hoteliere de Lausanne) є одним з трьох 

найбільш престижних у світі закладів, що готують фахівців в сфері управління 

готельним бізнесом. Головною бакалаврською програмою школи є 

https://www.aim.fr/
https://www.iamu.edu/
https://unecon.ru/fakultet-turizma/%20kafedra-girb/uchebnye-kursy
https://unecon.ru/fakultet-turizma/%20kafedra-girb/uchebnye-kursy
https://unecon.ru/fakultet-turizma/kafedra-eiuss/uchebnye-kursy
https://unecon.ru/fakultet-turizma/kafedra-eiuss/uchebnye-kursy
https://unecon.ru/fakultet-turizma/kafedra-eiuss/uchebnye-kursy
https://www.royalroads.ca/%20prospective-students/bachelor-arts-international-hotel-management
https://www.royalroads.ca/%20prospective-students/bachelor-arts-international-hotel-management
https://www.royalroads.ca/%20prospective-students/bachelor-arts-international-hotel-management
http://www.barcelona.uibs.org/%20undergraduate_bachelor_hospitality%20_management.html
http://www.barcelona.uibs.org/%20undergraduate_bachelor_hospitality%20_management.html
http://www.barcelona.uibs.org/%20undergraduate_bachelor_hospitality%20_management.html
http://www.barcelona.uibs.org/
https://www.iubh-international.com/bachelor/degree-programmes/hospitality-management/programme-structure/
https://www.iubh-international.com/bachelor/degree-programmes/hospitality-management/programme-structure/
https://www.iubh-international.com/bachelor/degree-programmes/hospitality-management/programme-structure/
https://www.iubh-international.com/bachelor/degree-programmes/hospitality-management/programme-structure/
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міжнародний менеджмент гостинності (International Hospitality Management), 

навчання за якою передбачає чотири роки підготовки, перший з них – 

практичне навчання. Одним з програмних результатів навчання за названою 

програмою школи зазначена здатність ефективно спілкуватись як із 

спеціалізованою, так і з неспеціалізованою аудиторією в мультикультурному 

середовищі. Для досягнення цього результату, окрім іншого, зміст програми 

професійної підготовки містить дисципліну «Міжкультурний менеджмент 

гостинності». У відповідності до силабусу дисципліни, розміщеному на сайті 

Школи готельного бізнесу в Лозанні, цей курс зосереджений на управлінні 

гостинністю з соціально-антропологічної точки зору і має на меті формування 

у студентів як майбутніх менеджерів готелів «соціально та культурно 

відповідальних компетенцій». Після успішного закінчення курсу студенти 

матимуть змогу використовувати практичні та теоретичні концепції, що 

ґрунтуються на соціокультурних дослідженнях, з метою пошуку ефективних 

рішень щодо управління міжкультурною гостинністю. 

Згідно з інформацією, зазначеною на офіційному сайті Школи César Ritz 

в Швейцарії, зміст бакалаврської програми з міжнародного бізнесу у сфері 

готельного та туристичного менеджменту (Bachelor of International Business in 

Hotel & Tourism Management), розрахованої на три роки навчання, передбачає, 

поряд з іншими, викладання дисциплін, які безпосередньо сприяють 

формуванню у майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь 

кроскультурної комунікації. Так, результатом вивчення курсу «Актуальні 

глобальні та соціальні проблеми» є розвиток у студентів історичного 

розуміння способів, якими люди століттями пов’язувались із місцями їх 

існування, та кращого усвідомлення складного сучасного світу, враховуючі 

наступні п'ять тем: глобалізація, люди та довкілля, коріння нерівності, способи 

мислення та причини сучасних конфліктів. Дисципліна «Культурне 

розмаїття в організаціях» досліджує природу різноманітності в контексті 

живих систем. В цьому курсі розглядаються зміни в демографії, 

організаційних структурах, соціально-психологічних підходах та 
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технологічному впливі, що детермінують функціонування людей та 

організацій. 

Одним з найвідоміших швейцарських закладів освіти, що здійснює 

підготовку фахівців готельної справи, є Швейцарська школа готельного 

менеджменту (Swiss Hotel Management School). У відповідності до програми 

навчання, розміщеній на сайті Швейцарської школи готельного менеджменту, 

здобувачі освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю Міжнародний 

готельний менеджмент (International Hospitality Management) вивчають 

дисципліни «Міжкультурна комунікація» (Intercultural Communication) та 

«Лідерство та культура» (Leadership across Cultures). Курс «Міжкультурна 

комунікація» передбачає аналіз та обговорення значення та характеру культур, 

розповсюджених в різних географічних регіонах світу. В описі дисципліни 

зазначається, що оскільки культура пронизує всі аспекти нашого життя, у світі 

все більшої глобалізації менеджери повинні усвідомлювати «її наслідки». Це 

особливо важливо для менеджерів гостинності, які працюють у 

полікультурному середовищі як працівників, так і споживачів. В умовах все 

більш конкурентного середовища культурна чутливість у діловій практиці 

може стати джерелом конкурентних переваг. Логічним продовженням цього 

курсу в наступному семестрі студенти вивчають дисципліну «Лідерство та 

культура», яка розглядає феномен лідерства в кроскультурному контексті. В 

умовах сучасної глобалізації і міграції населення одним з головних завдань в 

сфері обслуговування стає спроможність менеджерів готельно-ресторанних 

комплексів ефективно керувати мультикультурними робочими колективами. 

В результаті вивчення зазначеного курсу студенти мають не тільки зрозуміти 

відмінності між культурами і те, як це впливає на організаційну ефективність 

в індустрії обслуговування, але й аналізувати відповідні теорії, застосовувати 

їх на практиці та бути здатними обирати відповідну стратегію надання якісних 

послуг, що відповідає очікуванням міжнародних клієнтів.  

Найбільшим приватним закладом вищої освіти в Швейцарії, що надає 

можливість отримати професійну підготовку в сфері готельного та 
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ресторанного бізнесу, є Школа ділового і готельного менеджменту (Business 

& Hotel Management School (BHMS)), розташована в Люцерні. За підсумками 

своєї діяльності школа неодноразово визнавалась регіональним лідером у 

підготовці фахівців сфери обслуговування. Варто зазначити, що програма 

професійної підготовки в зазначеній школі, яка триває три роки, передбачає 

1,5 роки практики, або стажування, в одному з готелів-партнерів школи 

Швейцарії або іншої країни Європи. Навчання за програмою «Готельна 

справа» в школі готельного менеджменту (Hotelfachschule B.H.M.S.) 

передбачає на 3 курсі вивчення дисципліни «Міжкультурний менеджмент – 

практикум» (Intercultural Management – Workshop), метою якого є формування 

у майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь здійснювати ефективну і 

результативну кроскультурну взаємодію. 

Одним з провідних французьких закладів вищої освіти в галузі туризму 

і готельного бізнесу є Академія готельного та туристичного менеджменту AIM 

в Парижі, дипломи якої визнаються не лише в Європі, а й в США. Навчання за 

програмою бакалавр з готельного та туристичного менеджменту (Bachelor in 

Hotel and Tourism Management), за інформацією офіційного сайту, передбачає 

вивчення дисципліни «Міжкультурний менеджмент». В описі курсу, 

представленому на web-сторінці Академії готельного та туристичного 

менеджменту AIM в Парижі, зазначено, що його метою є надання студентам 

розуміння того, як виміри різних національних культур можуть впливати на 

поведінку людей та груп у соціальному та діловому контекстах. У цьому курсі, 

крім того, вивчається взаємодія організаційної структури підприємств сфери 

обслуговування та культури, а також аналізується міжкультурний менеджмент 

та його роль в управлінні культурним різноманіттям у міжнародних 

корпораціях, визначаються та обговорюються методи розвитку 

міжкультурних менеджерів, зокрема кроскультурне навчання. Зміст курсу 

передбачає розгляд наступних тем:  

 визначення культури, національні культурні відмінності; 

https://mudra.ua/ua/business-and-hotel-management-school-bhms/
https://mudra.ua/ua/business-and-hotel-management-school-bhms/
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 виміри національних культур (дистанція від влади, індивідуалізм 

проти колективізму, маскулінність і жіночність в національних 

культурах, уникнення невизначеності, короткострокова та 

довгострокова орієнтація); 

 організаційна структура та культура (зв'язок між національними 

культурами та організаційною структурою; міжнародний вимір 

організаційної культури); 

 міжкультурний менеджмент: управління культурною 

різноманітністю (культурний шок та акультурація, підготовка 

міжкультурного менеджера, кроскультурний тренінг, міжнародна 

ділова етика, культура та меценатство). 

Американський коледж в Дубліні (American College Dublin), що входить 

до складу Ірландського американського університету, пропонує чотирирічну 

підготовку майбутніх менеджерів індустрії обслуговування. За роки свого 

існування (з 1993 року) він перетворився з освітнього закладу для навчання 

американських студентів за кордоном на один з найвідоміших закладів вищої 

освіти у Ірландії, що надає ґрунтовну професійну підготовку в галузі 

готельного господарства, вдало поєднуючи, за словами В. Федорченка, 

елементи швейцарської і американської моделей навчання в сфері готельного 

менеджменту [286, с. 104]. Здобуваючи освітній ступінь бакалавра мистецтв з 

готельного менеджменту (BA in Hospitality Management), майбутні фахівці 

слухають курс «Міжнародний готельний менеджмент» (International hotel 

management), який формує в них відповідні вміння здійснювати майбутню 

професійну діяльність в міжкультурному середовищі. 

Одним з провідних навчальних закладів, що готує фахівців сфери 

обслуговування в Російській Федерації, є Санкт-Петербурзький державний 

економічний університет, створений в 2012 році в результаті об’єднання трьох 

провідних закладів вищої освіти Санкт-Петербурга: Санкт-Петербурзького 

державного інженерно-економічного університету, Санкт-Петербурзького 

державного університету економіки та фінансів та Санкт-Петербурзького 
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державного університету сервісу та економіки. За інформацією, зазначеною на 

сайті закладу, до переліку навчальних курсів за напрямами підготовки 43.03.02 

«Туризм» (освітня програма «Організація і управління в індустрії туризму»), 

43.03.03 «Готельна справа» (освітня програма «Організація та управління в 

готельному та ресторанному бізнесі»), бакалаврським освітнім рівнем входить 

дисципліна «Міжкультурна комунікація». Варто зазначити, що питання 

формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування продовжує залишатися актуальним і на магістерському 

освітньому рівні. Про це свідчить наявність у навчальних планах підготовки 

магістрів за цими спеціальностями відповідних навчальних дисциплін 

(спеціальність 43.03.03 «Готельна справа», освітня програма «Управління 

готельним бізнесом» – «Кроскультурний менеджмент підприємств індустрії 

гостинності»; спеціальність 43.03.02 «Туризм», освітня програма 

«Організація управління туристськими дестинаціями» – «Кроскультурні 

комунікації в туристичних дестинаціях»). 

Одним з провідних навчальних закладів Канади, що готує фахівців в 

сфері управління готельним бізнесом, є університет Royal Roads (Royal Roads 

University). Університет було засновано в 1940 році, він спеціалізується на 

впровадженні в освітній процес інноваційних підходів та професійних 

програм, що ґрунтуються на сучасних технологіях. В контексті нашого 

дослідження цікавою є бакалаврська програма з міжнародного готельного 

менеджменту (BA in International Hotel Management (BAIHM)), зміст якої 

розроблено у тісній співпраці з галузевими експертами. Головним своїм 

завданням розробники програми вбачають надання студентам стратегічного 

бачення розвитку готельної галузі, управлінські навички та здатність 

адаптуватися до змін. Згідно з інформацією, зазначеною на сайті університету, 

підготовка бакалаврів мистецтв з міжнародного готельного менеджменту в 

Школі туризму і готельного менеджменту (School of Tourism & Hospitality 

Management Royal Roads University) передбачає вивчення курсу 

«Мультикультурний менеджмент і комунікації» (Multicultural Management & 
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Communications), що, на нашу думку, дозволить майбутнім працівникам цієї 

галузі фахово здійснювати професійну діяльність в мультикультурному 

контексті. 

Ще одним відомим навчальним закладом, що пропонує професійну 

підготовку в сфері обслуговування, є Бізнес-школа в Барселоні (Business 

School in Barselona). Цей заклад входить до складу Об’єднаних міжнародних 

бізнес-шкіл (United International Business Schools (UIBS). Зазначена організація 

є приватною мережею закладів вищої освіти з кампусами в Європі та Азії, мета 

діяльності якої – надавати міжкультурну освіту, яка б відповідала сучасним 

вимогам і запитам. UIBS постійно вдосконалює свої навчальні програми та 

курси, орієнтуючись на потреби світового ринку, а також відповідно до 

рекомендацій, отриманих від авторитетних американських, європейських та 

міжнародних освітніх організацій. Відповідно до інформації, розміщеної на 

сайті закладу, здобувачі освітнього ступеня бакалавра мистецтв з готельного 

та туристичного менеджменту (Bachelor of Arts in Hospitality Management, 

Bachelor of Arts in Tourism Management) обов’язково проходять 

Кроскультурний тренінг (Cross-Cultural Training), який дозволяє сформувати 

у майбутніх фахівців комунікативні навички взаємодії в кроскультурному 

середовищі. 

Одним з кращих приватних вищих навчальних закладів Німеччини, що 

дає освіту в галузі прикладних наук, є IUBH Університет прикладних наук, м. 

Бад-Хоннеф, Німеччина (IUBN University of Applied Sciences). У відповідності 

до інформації, розміщеної на офіційному сайті навчального закладу, здобувачі 

освітніх ступенів бакалавр з готельного менеджменту та бакалавр з 

міжнародного готельного менеджменту в якості обов’язкових освітніх 

компонентів слухають дисципліни «Міжкультурні аспекти комунікації» та 

«Міжкультурні комунікації» відповідно, які забезпечують формування у 

майбутніх фахівців індустрії обслуговування вмінь кроскультурної 

комунікації. 
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Отже, проведений нами аналіз змісту підготовки провідних світових 

закладів вищої освіти, що готують фахівців бакалаврського освітнього рівня в 

сфері обслуговування, переконливо свідчить, що: 

1) вміння здійснювати ефективну кроскультурну комунікацію 

визнається обов’язковою складовою професійної компетентності бакалавра, 

майбутня діяльність якого пов’язана з готельно-ресторанною справою та 

туризмом; 

2) навчальні плани всіх проаналізованих нами програм містять 

освітні компоненти (дисципліни, курси, практикуми), які мають забезпечити 

формування зазначених вмінь; 

3) зміст підготовки провідних закладів вищої освіти в сфері 

обслуговування передбачає обов’язкове стажування або практику в 

закордонних готельно-ресторанних комплексах. 

Для з’ясування вітчизняного досвіду формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування проаналізуємо освітні 

програми і навчальні плани низки закладів вищої освіти України, що 

здійснюють підготовку майбутніх спеціалістів цієї галузі на бакалаврському 

освітньому рівні. 

В Україні триває процес прийняття і затвердження оновлених стандартів 

вищої освіти, що базуються на комптетентнісному підході. На думку багатьох 

науковців та фахівців, підготовка спеціалістів, що ґрунтується на 

компетентнісній основі, дасть змогу при визначенні змісту освіти враховувати 

реальний стан галузі, її потреби та перспективи розвитку; перенести головні 

акценти з освітнього процесу на результати навчання; чітко визначити, якими 

вміннями і навичками повинен оволодіти студент за час підготовки, які 

особистісні та професійні якості він має сформувати. 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затверджений наказом Міністерства 

освіти і наука України від 04.10.2018 № 1068, у якості спеціальної (фахової) 

компетентності зазначає (К28) «здатність працювати у міжнародному 
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середовищі на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і 

професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у 

професійній практиці» [229, с. 8]. Закріплення кроскультурної компетентності 

як обов’язкової на нормативному рівні сприяло включенню її до освітньо-

професійних програм всіх закладів освіти, що здійснюють підготовку фахівців 

за спеціальністю Туризм. Проте, здійснений нами аналіз освітніх програм і 

навчальних планів 10 українських закладів вищої освіти засвідчив, що 

здебільшого зазначена в освітньо-професійній програмі кроскультурна 

компетентність не знайшла свого відображення у вигляді спеціальних 

дисциплін (таблиця 1.2), обмежуючись вивченням іноземної мови, дисциплін 

культурологічної або комунікативної спрямованості, частина з яких є 

вибірковими: 

Іноземна мова; 

Іноземна мова (за професійним спрямуванням); 

Ділова іноземна мова; 

Комунікативний менеджмент; 

Комунікації в туризмі; 

Основи міжкультурної комунікації; 

Професійна комунікативна компетентність в туризмі; 

Основи дипломатії та технології ділових комунікацій; 

Дипломатичний та діловий протокол та етикет; 

Етикет та основи міжнародного протоколу; 

Культурна спадщина України; 

Історія української культури; 

Українська ідентичність: історія, культура, мова; 

Світова культура, Культурологія; 

Світова художня культура; 

Риторика та психологія спілкування; 

Психологія міжособистісного спілкування в туризм. 
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Таблиця 1.2 

Заклади вищої освіти України, що здійснюють підготовку фахівців 

бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю  

242 Туризм 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

1 Донецький національний 

університет економіки і 
торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 

Комунікативний 
менеджмент 

Вибіркові –  

Основи дипломатії та 

технології ділових 
комунікацій 

 

2 Запорізький національний 
університет 

Здатність працювати в 
міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 

Кроскультурна 

комунікація в сфері 

обслуговування 

3 Київський торговельно-

економічний університет 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 

спеціальності 
 

Вибіркові –  

Комунікативний 

менеджмент 
Культурна спадщина 

України 

Світова культура 
Дипломатичний та 

діловий протокол та 

етикет 

4 Національний університет 
біоресурсів та 

природокористування 

України 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 
Історія української 

культури 

 
Вибіркові –  

Риторика та 

психологія 

спілкування 
Комунікативний 

менеджмент 
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Продовження таблиці 1.2 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

5 Східноукраїнський 

університет імені В. Даля 

Здатність толерантно сприймати 

культуру та звичаї інших країн і 

народів 

 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

6 Тернопільський 

національний 
економічний університет 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 

Ділова іноземна мова 
Комунікації в туризмі 

 

7 Університет імені 
Альфреда Нобеля 

Здатність працювати в 
міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Українська 
ідентичність: історія, 

культура, мова 

Ділова іноземна мова 
Вибіркові – 

Основи міжкультурної 

комунікації 
Етикет та основи 

міжнародного 

протколу 

Психологія 
міжособистісного 

спілкування в туризмі 

8 Харківський 

національний університет 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова 

 
Вибіркові –  

Іноземна мова 

професійного 
спрямування 

Культурологія 

Професійна 
комунікативна 

компетентність в 

туризмі 

9 Харківський 

національний університет 

ім. В. Каразіна 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Комунікативний 

менеджмент 
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Продовження таблиці 1.2 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

10 Черкаський державний 

технологічний 

університет 

Здатність працювати у 

міжнародному середовищі на 

основі позитивного ставлення до 

несхожості до інших культур, 

поваги до різноманітності та 

мультикультурності, розуміння 

місцевих і професійних традицій 

інших країн, розпізнавання 

міжкультурних проблем у 

професійній практиці 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 
Світова художня 

культура 

 

 

Отже, серед проаналізованих нами нормативних документів закладів 

вищої освіти навчальні плани лише двох містять окремі дисципліни, метою 

яких є формування вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців 

туризму: Університет імені Альфреда Нобеля («Основи міжкультурної 

комунікації») та Харківський національний університет ім. В. Каразіна (в 

межах дисципліни «Комунікативний менеджмент»). 

Розглянемо далі стан кроскультурної підготовки в закладах вищої освіти 

України за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа. Як зазначає О. 

Кашинська, Україна має порівняно невеликий досвід підготовки фахівців у 

сфері гостинності. Спеціальність «Готельне господарство» увійшла до 

переліку напрямів і спеціальностей підготовки у закладах вищої освіти лише 

у 2004 році, у той час як в Російській Федерації (за часів СРСР) здобути вищу 

освіту за зазначеною спеціальністю можна було з кінця 50-х років минулого 

століття, а в Європі перший заклад вищої освіти, що готував фахівців в сфері 

гостинності, було відкрити майже 160 років тому [141, с. 164]. За часів 

Радянського Союзу в Україні готували лише спеціалістів середньої ланки 

готельного господарства у Харківському технікумі зеленого будівництва за 

спеціальністю «Готельне господарство» та у Київському технікумі готельного 

господарства за спеціальністю «Організація обслуговування в готелях» [141, 

с. 165]. Після розпаду Радянського Союзу переважна більшість 

кваліфікованих фахівців як в сфері готельно-ресторанної справи, так і в галузі 

професійної підготовки відповідних кадрів залишилась за межами нашої 
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країни, оскільки саме там були зосереджені і найбільші готелі міжнародного 

значення, і провідні в сфері обслуговування заклади вищої освіти. Україна 

мала поступово вибудовувати і власну мережу готелів, і систему професійної 

підготовки відповідних фахівців.  

Відносно кількісних параметрів можна констатувати, що сучасна 

система вищої освіти має досить розгалужену мережу закладів, що 

здійснюють підготовку фахівців за освітнім рівнем бакалавр зі спеціальностей 

галузі знань 41 Сфера обслуговування. Так, ще 10 років тому, за дослідженням 

А. Віндюка, підготовку фахівців з готельно-ресторанної справи в Україні 

здійснювали 22 заклади вищої освіти [55, с. 77-78], 5 років тому О. Кашинська 

нараховує вже 40 інститутів і університетів, в яких можна здобути вищу освіту 

за цією спеціальністю [141, с. 167], а на сьогодні, за інформацією Єдиної 

державної електронної бази з питань освіти, підготовку здобувачів освітнього 

ступеня бакалавр зі спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа в Україні 

здійснює 71 заклад вищої освіти. Ще більше закладів (118) пропонують 

навчання на бакалаврському освітньому рівні зі спеціальності 242 Туризм. Що 

ж стосується якісних і змістових параметрів, то підготовка майбутніх фахівців 

сфери обслуговування за зазначеними спеціальностями перебуває в стані 

постійних інноваційних змін і, безумовно, потребує подальшого 

удосконалення. 

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна 

справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти було затверджено та 

введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 № 

384. В ньому в якості загальної компетентності (ЗК 07), якою має володіти 

майбутній бакалавр з готельно-ресторанної справи, зазначається «цінування та 

повага різноманітності та мультикультурності» [228, с. 7], проте 

кроскультурна компетентність, на жаль, не знайшла свого відображення серед 

спеціальних компетентностей стандарту. Натомість, Н. Бекіт і М. Брукс у 

своїх роботах наполягають на важливості формування міжкультурних 

компетенцій, завдяки яким майбутні фахівці сфери гостинності зможуть 
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досягати кроскультурного взаєморозуміння, набути навичок і вмінь 

працювати в міжнародній готельній індустрії [328]. 

Проаналізовані нами освітні програми провідних закладів вищої освіти 

України, що здійснюють підготовку фахівців бакалаврського освітнього рівня 

за спеціальністю 241, здебільшого зазначають в якості загальної 

компетентності здатність з повагою та розумінням ставитись до представників 

інших культур, застосовуючи адекватні комунікативні стратегії. Проте 

відсутність в деяких освітньо-професійних програмах компетентностей, 

пов’язаних з міжкультурною комунікацією, дає нам підстави стверджувати, 

що вміння здійснювати ефективну кроскультурну комунікацію вважається 

авторами зазначених освітніх програм необов’язковим в майбутній 

професійній діяльності фахівців сфери обслуговування. Ми не погоджуємося 

з такою думкою, оскільки професійна діяльність у сфері гостинності 

передбачає безпосередню участь майбутнього фахівця сфери обслуговування 

в міжкультурному спілкуванні. Він має бути підготовлений до комунікації з 

представниками різних культур, а отже сприймати і розуміти специфічні 

особливості їх комунікативної поведінки. Знайомство майбутніх фахівців 

сфери обслуговування з різноманіттям і несхожістю культур, вміння 

враховувати культурні відмінності в своїй професійній діяльності буде 

сприяти усуненню перешкод і труднощів в процесі здійснення кроскультурної 

комунікації. Тим більше, що стандарт вищої освіти за спеціальністю 242 

Туризм для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у якості спеціальної 

(фахової) містить кроскультурну компетентність. 

Після затвердження в березні 2020 року стандарту вищої освіти з 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа заклади вищої освіти, що 

здійснюють підготовку бакалаврів за цією спеціальністю, мають привести свої 

тимчасові стандарти у відповідність до нормативного. На нашу думку, 

більшість з них також, як і стандарт, затверджений Міністерством освіти і 

науки України, в контексті міжкультурної компетентності обмежаться 

згадуванням в переліку загальних компетентностей «цінування та повага 
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різноманітності та мультикультурності» [228, с. 7]. Ми вважаємо таке 

формулювання менш вдалим у порівнянні з попереднім, що було в проєкті 

стандарту, виставленому на громадське обговорення (здатність з повагою та 

розумінням ставитись до представників інших культур, застосовуючи 

адекватні комунікативні стратегії), оскільки взагалі не містить практичної 

комунікативної складової. Все ж таки сподіваємось, що вітчизняні заклади 

вищої освіти, які здійснюють підготовку бакалаврів з готельно-ресторанної 

справи, залишать в своїх стандартах компетентність, що акцентує увагу на 

здатності майбутнього фахівця сфери обслуговування здійснювати адекватну 

і ефективну міжкультурну взаємодію. 

Отже, здійснений нами аналіз тимчасових стандартів і навчальних 

планів 25 провідних закладів вищої освіти, що готують фахівців ступеня вищої 

освіти бакалавр за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа дозволяє 

зробити наступні висновки: 

1) частина стандартів (1/4 з проаналізованих нами) взагалі не містить 

компетентності, яка б стосувалася міжкультурної комунікації; 

з тих, що залишились: 

2) половина розглянутих нами стандартів обмежується констатацією 

необхідності розуміти і поважати представників інших культур: 

цінування та повага різноманітності та мультикультурності; 

здатність ставитися з повагою до національних та культурних 

традицій населення інших країн; 

розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства;  

здатність толерантно сприймати культуру та звичаї інших країн і 

народів; 

здатність розуміти та поважати представників інших культур; 

3) стандарти другої половини закладів вищої освіти наголошують на 

необхідності формувати у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи 
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компетентності, що дозволять їм здійснювати професійну діяльність в 

кроскультурному контексті: 

здатність розуміти та поважати представників інших культур, 

ефективно застосовуючи комунікаційні концепції; 

здатність працювати в міжнародному середовищі; 

здатність працювати в умовах усних ділових контактів з 

використанням прийомів і методів усного спілкування, знань в царині 

міжкультурної комунікації та відповідних комунікативних технологій; 

здатність до співпраці з вітчизняними та закордонними діловими 

партнерами та клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні 

комунікації; 

здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички 

взаємодії, в тому числі в міжкультурному контексті; 

здатність демонструвати прихильність та етичність до несхожості 

інших культур через особисті лідерські якості та менеджерський стиль; 

4) навчальні плани навіть тих закладів вищої освіти, стандарти яких 

містять компетентності щодо кроскультурної комунікації, не передбачають 

вивчення спеціальних дисциплін, які б формували відповідні знання, вміння і 

навички, обмежуючись вивченням іноземної мови, дисциплін 

культурологічної або комунікативної спрямованості, частина з яких є 

вибірковими: 

Іноземна мова; 

Історія та культура світових цивілізацій; 

Українська та зарубіжна культура; 

Світова культура; 

Світова культура та мистецтво; 

Культурологія; 
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Комунікаційні технології;  

Конфліктологія та теорія переговорів; 

Психологія міжособистісної взаємодії; 

Географія релігій і культур; 

Комунікативний менеджмент в сфері обслуговування (таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Заклади вищої освіти України, що здійснюють підготовку фахівців 

бакалаврського освітнього рівня за спеціальністю  

241 Готельно-ресторанна справа 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

1 ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника» 

Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності; 

Здатність формувати та 
реалізовувати ефективні зовнішні та 

внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, 
навички взаємодії 

Міжнародні 

відносини у сфері 

обслуговування 
Історія та культура 

світових цивілізацій / 

Глобалізація культури 
Іноземна мова 

2 ДВНЗ «Херсонський 

державний аграрний 

університет» 

Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Іноземна мова 

3 Донецький національний 

університет економіки і 

торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

Здатність ставитися з повагою до 

національних та культурних 

традицій населення інших країн; 

Здатність демонструвати 

прихильність та етичність до 

несхожості інших культур через 

особисті лідерські якості та 

менеджерський стиль; 

Здатність працювати в 

міжнародному середовищі 

Іноземна мова 

4 Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка 

Розуміння культурологічних питань 

сучасності з позицій вшанування 

традицій і звичаїв свого народу та 
культурного надбання людства 

Українська та 

зарубіжна культура 

Іноземна мова 

5 Запорізький національний 

університет 

Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності; 

Здатність формувати та 

реалізовувати ефективні зовнішні 

та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, 

навички взаємодії, в тому числі в 

міжкультурному контексті 

Іноземна мова 

Кроскультурна 

комунікація в сфері 

обслуговування 
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Продовження таблиці 1.3 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

6 Київський національний 

університет технології та 

дизайну 

- Іноземна мова 

7 Київський торговельно-

економічний університет 

Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності, здатність 

працювати в міжнародному 

контексті 

Іноземна мова 

Вибіркові – Світова 

культура, Історія 
української культури 

Культурна спадщина 

України 

8 Львівський державний 
університет фізичної 

культури 

Цінування та повага різноманітності 
та мультикультурності 

 

Світова культура та 
мистецтво 

Іноземна мова 

9 Львівський торговельно-

економічний університет 
Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Іноземна мова 

Вибіркові – 
культурологія, 

комунікаційні 

технології, 
конфліктологія та 

теорія переговорів 

10 Національний університет 

«Запорізька політехніка» 

- Іноземна мова 

 

11 Національний університет 

біоресурсів та 

природокористування 
України 

Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності 

Іноземна мова 

12 Національний університет 

харчових технологій 

- Іноземна мова 

13 Східноєвропейський 
національний університет 

ім. Лесі Українки 

- Іноземна мова 
Психологія 

міжособистісної 

взаємодії 

14 Східноукраїнський 
університет імені В. Даля 

Здатність толерантно сприймати 
культуру та звичаї інших країн і 

народів 

Іноземна мова(за 
професійним 

спрямуванням) 

15 Таврійський 

національний університет 
ім. В. І. Вернадського 

- Географія релігій і 

культур,  
Іноземна мова 

16 Тернопільський 

національний 
економічний університет 

Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Іноземна мова 

17 Ужгородський 

національний університет 

Розуміння культурологічних питань 

сучасності з позицій вшанування 
традицій і звичаїв свого народу та 

культурного надбання людства 

Іноземна мова 

18 Університет імені 

Альфреда Нобеля 

Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності; Здатність 

працювати в міжнародному 

контексті; Здатність до співпраці 

з вітчизняними та закордонними 

діловими партнерами та 

клієнтами, уміння забезпечувати з 

ними ефективні комунікації 

Іноземна мова 
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Продовження таблиці 1.3 

№ 
з/п 

Назва закладу вищої 
освіти 

Зміст компетентності щодо 
кроскультурної комунікації 

Дисципліни 
навчального плану 

19 Університет митної 

справи та фінансів 

- Іноземна мова 

20 Харківський державний 
університет харчування та 

торгівлі 

Здатність розуміти та поважати 
представників інших культур 

 

Іноземна мова 

21 Харківський 

національний університет 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Іноземна мова 

22 Хмельницький 
кооперативний 

торговельно-економічний 

інститут 

Розуміння культурологічних 
проблем сучасності з позицій 

вшанування традицій і звичаїв свого 

народу та культурного надбання 

людства 
Здатність толерантно сприймати 

культуру та звичаї інших країн і 

народів 

Іноземна мова 

23 Хмельницький 

національний університет 

Здатність і готовність до реалізації 

культурологічних питань сучасності 

з позицій вшанування традицій і 

звичаїв свого народу та 
культурологічного надбання 

людства 

Іноземна мова 

24 Черкаський державний 
технологічний 

університет 

Здатність працювати в 

міжнародному середовищі; 

Здатність працювати в умовах 

усних ділових контактів з 

використанням прийомів і 

методів усного спілкування, знань 

в царині міжкультурної 

комунікації та відповідних 

комунікативних технологій 

Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

 

Комунікативний 
менеджмент в сфері 

обслуговування 

 

25 Черкаський національний 

університет ім. Б. 

Хмельницького 

Здатність розуміти та поважати 

представників інших культур, 

ефективно застосовуючи 

комунікаційні концепції 

Іноземна мова 

 

Таким чином, порівняння досвіду підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування в Україні і закордоном дає підстави відзначити, що освітні 

програми закордонних закладів вищої освіти визнають обов’язковість 

формування вмінь кроскультурної комунікації в процесі професійного 

навчання зазначених фахівців і передбачають більш системний, порівняно з 

українськими закладами вищої освіти, підхід до формування цих вмінь 

(наявність в навчальних планах відповідних дисциплін, обов’язкове 

стажування (практика) в міжкультурному середовищі). Відносно освітніх 
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програм українських закладів вищої освіти можна констатувати, що 25% з 

проаналізованих нами стандартів взагалі не розглядають вміння здійснювати 

кроскультурну комунікацію в якості обов’язкової складової професійної 

компетентності майбутнього фахівця сфери гостинності; частина обмежується 

констатацією необхідності розуміти і поважати представників інших культур; 

і лише приблизно 40% розглянутих нами стандартів визнають необхідність 

формувати у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи вміння, що 

дозволять їм здійснювати професійну діяльність в кроскультурному контексті, 

проте й вони здебільшого не передбачають опанування спеціальних 

дисциплін, обмежуючись вивченням іноземної мови, курсів культурологічної 

або комунікативної спрямованості, частина з яких є вибірковими. Що 

стосується майбутніх фахівців туризму, то незважаючи на визначеність в 

освітньо-професійних програмах кроскультурної компетентності як фахової, 

на рівні навчальних планів вона здебільшого не знаходить відповідної 

реалізації. 

Для оцінювання сучасного стану формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування нами проведено 

пілотне дослідження, яке здійснювалось за допомогою розробленої автором 

анкети (Додаток Д). В ньому брали участь 177 студентів Запорізького 

національного університету, Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Національного 

технічного університету «Запорізька політехніка» та Класичного приватного 

університету спеціальностей галузі знань 24 Сфера обслуговування.  

Результати пілотного дослідження засвідчили таке: 

1) 90,4% опитаних вважають, що майбутній фахівець сфери 

обслуговування має бути здатним здійснювати кроскультурну комунікацію, 

при цьому 24,3% вважають, що зазначені вміння сприяють досягненню 

кращого порозуміння під час спілкування з представниками інших культур; за 

думкою 10,7% студентів, вміння спілкуватися в міжкультурному середовищі 

викликає повагу у іноземних колег; 21,5% підтримують твердження, що 
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вміння кроскультурної комунікації дозволяють організувати ефективну 

співпрацю з іноземними колегами, а 37,9% надають перевагу думці, що вони 

дозволяють отримати роботу за кордоном та працювати в багатокультурному 

колективі, ще 5,6% не змогли визначитись з відповіддю (рис. 1.2.); 

 

Рис. 1.2. Мета формування вмінь кроскультурної комунікації у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

2) щодо розуміння сутності кроскультурної комунікації, то 40,1% 

опитаних студентів вважають, що це вміння спілкуватися відповідною 

іноземною мовою, 26% – вміння розуміти культурно обумовлені особливості 

комунікативної поведінки, 22,6% – вміння толерантно і з повагою ставитись 

до партнерів по комунікації, що представляють інші культури, а 11,3% взагалі 

не змогли визначитись (рис. 1.3.); 

3) більшість опитаних студентів (46,3%) вважають, що головним 

чинником, що забезпечує можливість здійснення кроскультурної комунікації, 

є знання іноземної мови; 28,9% надали їй другорядного значення в процесі 

міжкультурного спілкування; 18,1% передбачають, що можна здійснювати 
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ефективну кроскультурну комунікацію і не володіючи вільно іноземною 

мовою; 6,7% опитаних не визначились з відповіддю; 

 

 

Рис. 1.3. Розуміння студентами сутності вмінь кроскультурної комунікації 

 

4) серед чинників, які більш за все заважають здійснювати ефективну 

кроскультурну комунікацію під час професійної діяльності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування, студенти виділили: національно-культурні 

розбіжності – 21,0%, релігійні розбіжності – 7,9%, недостатнє знання 

іноземної мови – 31,6%, стереотипи і упередження – 16,9%, відсутність 

терпимості до культурних відмінностей – 18,6%, важко відповісти – 4,0% 

(рис. 1.4.); 

5) переважна більшість опитаних студентів (63,8%) зазначили, що не 

вивчали дисципліни, в яких би формувалися вміння здійснювати комунікацію 

з представниками інших культур під час майбутньої професійної діяльності, 

23,2% в якості такої дисципліни назвали іноземну мову і 13% не змогли надати 

однозначну відповідь; 

6) що стосується оцінки спроможності здійснювати комунікацію з 

представниками інших культур під час майбутньої професійної діяльності за 
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10-бальною шкалою, то найбільша кількість опитуваних (59,9%) оцінили свої 

вміння як середні на 5 (16,4%), 6 (22%) і 7 (21,5%) балів; 15,8% студентів 

визначили свій рівень здатності до міжкультурного спілкування як низький, 

поставивши собі 2 (1,1%), 3 (2,3%) та 4 (12,4%) бали; 24,3% вважають, що 

мають високий рівень сформованості вмінь, оцінивши його на 8 (20,3%) та 

9 (4%) балів. 

 

Рис. 1.4. Чинники, що заважають здійснювати ефективну кроскультурну 

комунікацію 

 

Таким чином, інтерпретація результатів проведеного нами пілотного 

дослідження засвідчила, що питання формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування є актуальним, 

оскільки, з одного боку, наявне чітке усвідомлення майбутніми фахівцями 

сфери обслуговування необхідності володіти зазначеними вміннями, а з 

іншого, відсутнє конкретне уявлення щодо сутності кроскультурної 

комунікації, її складових, можливих вад, що перешкоджають встановленню 

ефективного міжкультурного спілкування, а також системне змістове і 

науково-методичне забезпечення цього процесу під час професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування.  
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Ми вважаємо, що вивчення досвіду підготовки бакалаврів сфери 

обслуговування у провідних світових закладах вищої освіти може стати 

якісним підґрунтям для удосконалення вітчизняної системи підготовки 

фахівців бакалаврського освітнього рівня за спеціальностями 241 Готельно-

ресторанна справа та 242 Туризм, в тому числі й щодо формування в них вмінь 

кроскультурної комунікації. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проведений аналіз теоретичних засад формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування дозволив 

сформулювати такі висновки: 

1. В сучасній науці не існує загальноприйнятого визначення поняття 

«кроскультурна комунікація», проте, узагальнюючи проаналізовані дефініції 

досліджуваного феномену, можна наголосити на тому, що:  

- будь-яка комунікація за своєю суттю є культурно обумовленим 

процесом, який має на меті досягнення очікуваного результату і оцінювання 

процесу як ефективного; 

- кроскультурна комунікація – це процес інформаційного обміну між 

представниками різних культур, що здійснюється за допомогою різноманітних 

засобів і має на меті встановлення взаєморозуміння через досягнення 

відповідності різних культурно обумовлених систем цінностей. 

Враховуючи особливості професійної діяльності у сфері 

обслуговування, кроскультурну комунікацію фахівців сфери обслуговування 

розглянуто як соціально й професійно зумовлений процес обміну різною за 

характером і змістом інформацією, що відбувається за допомогою 

різноманітних засобів та має на меті максимальне задоволення потреб 

споживача шляхом досягнення взаєморозуміння й ефективної взаємодії між 

представниками різних культурних груп. 
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2. Ґрунтуючись на викладених у роботі результатах аналізу наукового 

розуміння сутності вмінь у контексті змістового, функціонального, 

особистісного й діяльнісного підходів; компетентнісного підходу до освітнього 

процесу, уміння кроскультурної комунікації визначено як володіння певними 

способами реалізації розумових і практичних дій у ситуації міжкультурної 

взаємодії, які формуються в процесі кроскультурної діяльності на підставі 

набутих знань і для яких характерні усвідомленість, цілеспрямованість та 

емоційно-ціннісне ставлення.  

Враховуючи розуміння процесу комунікації як складної структури, що 

містить інформативну, інтерактивну та перцептивну складові, уміння 

кроскультурної комунікації фахівців сфери обслуговування подано у вигляді 

системи, що містить три блоки, кожен з яких корелює з певним компонентом 

структури комунікаційного процесу: блок умінь, що забезпечують 

кроскультурне спілкування; блок умінь, що забезпечують кроскультурну 

поведінку; блок соціально-перцептивних умінь. 

Констатовано, що формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування є системним, складним за своєю 

структурою процесом, який потребує спеціально організованого, 

цілеспрямованого підходу до його реалізації. 

3. Результати вивчення зарубіжного досвіду підготовки майбутніх 

працівників сфери обслуговування щодо формування в них умінь 

кроскультурної комунікації в закладах вищої освіти Швейцарії, Франції, 

Ірландії, Канади, Іспанії, Німеччини дають підстави стверджувати, що вона 

має системний і послідовний характер. Свідченням цього є таке: 1) визнання 

(на рівні освітніх програм) здатності здійснювати професійну діяльність у 

міжкультурному середовищі обов’язковою складовою професійної 

компетентності бакалавра, майбутня діяльність якого пов’язана з туризмом та 

готельно-ресторанною справою; 2) формальна представленість у змісті 

професійної підготовки, що реалізується як на рівні теоретичної (наявність у 

навчальних планах спеціальних теоретичних дисциплін та практикумів, що 
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забезпечують формування вмінь кроскультурної комунікації), так і на рівні 

практичної підготовки; 3) обов’язковість набуття досвіду кроскультурної 

комунікації в процесі практичного навчання (зарубіжні виробничі практики, 

стажування тривалістю від 2 до 3 семестрів). 

Аналіз українського досвіду засвідчує відсутність системного підходу 

до кроскультурної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, її 

фрагментарність і обмеженість здебільшого вивченням іноземної мови, курсів 

культурологічної або комунікативної спрямованості, частина з яких є 

вибірковими. Це підтверджено результатами пілотного дослідження, яке 

виявило таке. Більшість майбутніх фахівців сфери обслуговування (90,4%) 

вважають уміння кроскультурної комунікації обов’язковою складовою 

професійної діяльності; 63,8% зазначили, що не вивчали дисциплін, які б 

забезпечували формування вмінь комунікації з представниками інших 

культур; при цьому рівень власної спроможності здійснювати таке 

спілкування респонденти оцінили як невисокий (6,2 балу за 10-бальною 

шкалою). Щодо розуміння сутності вмінь кроскультурної комунікації, то 

більшість опитаних студентів (40,1%) ототожнюють їх з володінням 

іноземною мовою. 

  



88 

РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ 

КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

2.1. Структурно-функціональна модель формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Для чіткого, системного і логічного представлення сутності процесу 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування нами було розроблено структурно-функціональну модель, яка 

відображає зазначений процес як взаємозв’язок і взаємодію всіх його 

складових. На нашу думку, це допоможе охарактеризувати процес 

формування в майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь кроскультурної 

комунікації з точки зору змісту і діяльності, а також поліпшить їх 

кроскультурну підготовку під час професійного навчання. 

Термін «моделювання» в сучасних наукових працях вживається, 

переважно, в двох значення. По-перше, моделювання – це побудова моделей 

реально існуючих предметів, явищ або процесів [309, с. 152], друга дефініція 

моделювання пов’язує його з процесом дослідження об’єктів пізнання на їх 

моделях. Істотними ознаками моделі є: наочність, абстракція, елемент 

наукової фантазії і уяви, використання аналогії як логічного методу побудови, 

елемент гіпотетичності. Можна сказати, що модель являє собою гіпотезу, 

виражену в наочній формі. Під час моделювання відбувається розкладання, 

розчленування на окремі частини, елементи реальної цілісної системи, 

складові якої тим чи іншим чином пов’язані між собою. 

Розуміння моделювання як способу пізнання об’єкту стверджується в 

наукових працях В. Краєвського, який трактував моделювання як відтворення 

характеристик певного об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для 

їх вивчення [155, с. 211]. Дослідження об’єкту, предмету чи процесу шляхом 
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моделювання притаманних йому якостей є можливим насамперед тому, що 

будь-яка модель в певній мірі є специфічною формою відображення дійсності 

[11, с. 71-72]. 

Ми поділяємо думку З. Шимко, яка зазначала, що через прагматичний 

характер педагогіки, специфіка предмету педагогічного дослідження дозволяє 

використовувати моделювання і як побудову моделі об’єкту з метою його 

подальшого вивчення і як вивчення об’єкту через використання його моделі з 

метою формування рекомендацій щодо його удосконалення [309309, с. 153]. 

На сучасному етапі розвитку наукової думки можна констатувати, що 

педагогічне моделювання стало одним з головних методів дидактичних 

досліджень, в становлення якого зробили значний внесок роботи вчених: 

С. Бешенкова [27], Є. Лодатка [182], В. Монахова [198], І. Підласого [221], 

В. Свинаренка [249] та багатьох інших.  

На сьогоднішній день у дидактичній науці не існує однозначного 

визначення поняття «модель». Різні школи, науково-педагогічні напрямки, 

незалежні автори в своїх наукових працях демонструють різне розуміння 

моделі взагалі і педагогічної моделі зокрема. Так, О. Дахін під моделлю 

розуміє штучно створений об’єкт, який може мати вигляд схеми, конструкції, 

знакових форм або формул, є подібним об’єкту або явищу, що досліджується, 

та відтворює в більш простому і схематичному вигляді структуру, якості, 

взаємозв’язки та відношення між елементами цього об’єкта чи явища [102, 

с. 21-26]. В. Штофф трактує модель як уявну або матеріально реалізовану 

систему, яка через відображення або відтворення об’єкту дослідження здатна 

так його заміщувати, що її вивчення дає нам нову інформацію про об’єкт [312, 

с. 19]. Ю. Кушнєр під моделлю розуміє гипотезу, представлену в наочному 

вигляді [169, с. 90], а Р. Майер трактує модель як матеріальний або ідеальний 

об’єкт, що заміщує досліджувану систему і адекватно відображає її істотні 

риси [187, с. 1]. 

Таким чином, підсумовуючи і узагальнюючи вище зазначене, під 

моделюванням ми будемо розуміти створення моделі, що відтворює 
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характерні риси реального об’єкту, предмету, процесу, явища з метою їх 

дослідження і вивчення. Безпосередньо в нашій роботі педагогічне 

моделювання – це створення педагогічної моделі, що відображає істотні 

характеристики певної педагогічної системи або процесу, для дослідження і 

вдосконалення цих явищ. Отже, педагогічна модель – це уявна або матеріально 

представлена система педагогічного процесу, яка адекватно відображає 

предмет педагогічної діяльності, в нашому дослідженні – процес формування 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Під моделлю формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування ми розуміємо описову і схематизовану 

характеристику цього процесу, в якій відображені вимоги до їх структури як 

складової необхідної фахової компетентності, методологічні підходи і 

принципи, організаційно-педагогічні умови, основні етапи, форми, методи і 

засоби їх формування, критерії і показники діагностування рівня 

сформованості зазначених умінь у процесі професійної освіти. 

Етапність побудови моделі формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування в нашому дослідженні 

базується на етапах педагогічного моделювання, що були сформульовані 

О. Дахіним: 

1) входження в процес моделювання й вибір методологічних 

підходів для якісного вивчення предмету дослідження; 

2) формулювання завдань моделювання; 

3) конструювання моделі з визначенням залежності між основними 

елементами досліджуваного предмету, визначення параметрів предмету й 

критеріїв оцінювання їх змін, вибір методик вимірювання; 

4) дослідження валідності моделі в рішенні поставлених завдань; 

5) застосування моделі в педагогічному експерименті; 

6) змістовна інтерпретація результатів моделювання [103, с. 27]. 

Вихідною дією будь-якого педагогічного дослідження є, в першу чергу, 

визначення методологічної бази, яка буде застосовуватись для аналізу 
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проблеми, розробки теоретичних і практичних положень, формулювання 

організаційно-педагогічних умов, використання певних форм і методів і т.і. 

Таким чином, для побудови моделі формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування насамперед потрібно 

визначитись з методологічними підходами, на яких буде ґрунтуватись наше 

дослідження. 

Питання методологічних підходів в педагогіці розглядалось в наукових 

роботах С. Гончаренка [76], Т. Дмитренко [111], В. Краєвського [156156], 

Н. Кудикіної [161], В. Курила [193], С. Сисоєвої [253], М. Скаткіна [255], 

Е. Юдіна [317] та ін. На підставі зазначених досліджень ми трактуємо 

методологічний підхід як інструмент реалізації методологічного підґрунтя 

наукового дослідження педагогічних процесів і явищ, який є вихідним 

принципом і вихідною позицією, що впливають на визначення мети і 

формують стратегію дослідницької діяльності. Ми погоджуємось з думкою 

І. Блауберга, який визначав методологічний підхід як принципову 

методологічну орієнтацію дослідження, кут зору, із якого розглядають об’єкт 

вивчення, тобто спосіб визначення об’єкту [30, с. 74]. 

Основним загальнонауковим методологічним положенням, на якому 

ґрунтується побудова нашої моделі формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, є насамперед 

системний підхід (А. Авер’янов [1], В. Афанасьєв [13], В. Безпалько [24], 

І. Блауберг [30], М. Каган [139], В. Садовський [241], Г. Щедровицький [313], 

Е. Юдін [318]), сутність якого полягає в тому, що відносно самостійні 

елементи розглядаються не ізольовано, а як складові одного цілого, в їх 

взаємозв’язку і взаємовпливі. Такий спосіб дослідження об’єкту чи процесу 

дозволяє виявити інтегративні системні властивості й характерні ознаки його 

складових елементів. Системний підхід наголошує на необхідності 

дотримуватись взаємозв'язку, єдності і відповідності цілей, завдань, змісту, 

форм, методів і засобів освітнього процесу. Застосування системного підходу 

обґрунтовує розуміння процесу формування вмінь кроскультурної комунікації 
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як єдиного цілого, в якому окремі компоненти (організаційно-педагогічні 

умови, форми, методи, педагогічні технології тощо) не є самодостатніми і 

аналізуються не заради їх власного пізнання, а з метою включення їх в 

загальний процес і з’ясування ролі цих компонентів у функціонуванні цілісної 

моделі формування зазначених умінь.  

Проявом однієї з базових ознак системи – цілісності, що характеризує її 

інтегративність, є синергія. Синергія – явище, що дало назву науці синергетика 

і синергетичному методологічному підходу наукового пізнання. 

Синергетика виникає в 60-і роки ХХ століття (І. Пригожин [226], Г. Хакен 

[292]) як теорія дисипативних систем, які є відкритими, тобто існують завдяки 

постійному обміну і взаємодії з навколишнім середовищем. Сучасна 

синергетика поєднує теорію хаосу, теорію катастроф, теорію складних систем, 

теорію самоорганізації тощо. Методологічні принципи синергетики 

розповсюджуються не лише на фізико-математичні науки, а й на інші галузі, в 

тому числі й педагогіку. Синергетику визначають як науку, що досліджує 

процеси переходу складних систем із стану невпорядкованості до стану 

впорядкованості й викриває такі зв’язки між елементами цієї системи, коли їх 

сумарна дія в межах системи перебільшує за своїм ефектом просте складання 

ефектів дій кожного з елементів окремо [130]. Застосування синергетичного 

підходу в педагогічних дослідженнях (В. Аршинов [12], В. Виненко [54], 

О. Вознюк [56], О. Князєва [148], С. Курдюмов [148], Л. Сурчалова [272], 

М. Федорова [285] та ін.) зумовлено біфуркаційним характером пізнавальної 

діяльності та освітнього процесу, що було емпірично доведено під час 

психолого-педагогічних досліджень. Як зазначає В. Ігнатова, в процесі 

розумової діяльності на кожному окремому занятті фази нестійкості і стійкості 

змінюють одна одну, і взагалі нестійкість і хаотизація неминучі при вивченні 

нового навчального матеріалу та вирішенні проблемних або нестандартних 

завдань [131]. Синергетичний підхід до розуміння процесу формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

передбачає актуалізацію принципів свідомості й активності, діалогічності, 
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творчості, коли студенти є відкритими самодетермінованими та 

саморегулюючими системами, що прагнуть саморозвитку і 

самовдосконалення. В контексті синергетичного підходу щодо формування 

вмінь кроскультурної комунікації особливого значення набувають 

міжпредметні зв’язки. 

Важливими для набуття вмінь міжкультурного спілкування, на нашу 

думку, є діяльнісний підхід, згідно з яким саме активна діяльність є способом 

пізнання навколишнього світу. Дослідженням і теоретичним обґрунтуванням 

цього методологічного підходу займалися Б. Ананьєв [5], І. Зимня [126], 

О. Леонтьєв [176], І. Лернер [178], С. Рубінштейн [237], які розглядали 

діяльність як необхідну умову розвитку особистості, що реалізується шляхом 

активної взаємодії з оточуючим світом. Студент за такого підходу з об’єкта, 

якого навчають, перетворюється на суб’єкта, який навчається і формується 

через діяльність і спілкування з навколишнім середовищем. Як зазначав 

В. Дмитренко, «діяльнісний підхід – це теорія і метод пізнання об’єктів як 

процесів і результатів діяльності» [110]. За думкою О. Гури, з позиції 

діяльнісного підходу будь-яке педагогічне явище чи процес може бути 

розглянутий як на рівні інтеріоризації (суб’єктивної готовності здійснювати 

певну діяльність), так і на рівні екстеріоризації (адекватності реалізації певної 

діяльності на практиці) [97]. В сучасних педагогічних дослідженнях 

діяльнісний підхід розглядається як спосіб організації освітнього процесу, 

який передбачає максимальне застосування і активізацію пізнавальної 

діяльності студента. 

Діяльнісний підхід дозволяє дослідити особливості кроскультурної 

комунікаційної діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

створити оптимальні педагогічні умови для формування в них умінь 

міжкультурного спілкування через активне застосування різних видів 

діяльності (ігрової, дослідницької, проєктної, практичної тощо). Застосування 

діяльнісного підходу в організації процесу формування в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування вмінь кроскультурної комунікації наближає цей процес 
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до діяльності, пов’язаної з вирішенням конкретних завдань і пошуком виходу 

з конкретних ситуацій майбутньої професійної діяльності. 

Методологічне забезпечення формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування передбачає також 

використання наукових розробок вчених в рамках особистісного підходу 

(Ш. Амонашвілі [4], І. Бех [26], В. Рибалка [233], В. Сєріков [251], 

І. Якиманська [320] та ін.). Застосування зазначеного підходу дозволяє 

враховувати в організації освітнього процесу суб’єктивні особливості, 

особистісні риси та когнітивні стилі майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Як зазначає Л. Гаврілова, особистісний підхід в сучасній 

педагогіці є ключовим методологічним принципом організації освітнього 

процесу, орієнтованого насамперед на розвиток і саморозвиток особистісних 

якостей студента [64]. Виходячи з цього положення, основною метою 

навчання є не набуття певних знань, умінь і навичок, а особистісний розвиток 

індивіда. В контексті особистісного підходу студент сприймається як 

унікальна особистість, що потребує створення відповідних організаційно-

педагогічних умов і використання відповідних форм і методів навчання для її 

розвитку і реалізації. Використання особистісного підходу у підготовці 

майбутніх фахівців сфери обслуговування дозволить, усвідомлюючи наявну 

різницю в процесі обробки інформації, розвинути в них індивідуальні 

комунікативні здібності, використовувати їх власний досвід спілкування, 

сформувати вміння звертати увагу на об’єктивно існуючи міжкультурні 

розбіжності в сприйнятті навколишнього середовища представниками різних 

культур та знаходити шляхи подолання кроскультурних дисонансів. 

Підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування як суб’єктів 

кроскультурної комунікації й формування в них відповідних умінь вимагають 

застосування культурологічного підходу (В. Біблер [28], М. Бластун [29], 

І. Зязюн [129]), який передбачає розгляд буд-якої сфери людського життя 

через призму її культурологічного існування. В контексті культурологічного 

підходу особистість є похідною, вторинною моделлю по відношенню до 
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культури на відміну від особистісного підходу, де особистість навпаки є 

первинною відносно культури, яка розглядається як вторинна модель [29]. 

Застосування культурологічного підходу в професійній підготовці майбутніх 

фахівців сфери обслуговування зумовлено об’єктивним зв’язком людини і 

культури. Для нашого дослідження дуже важливим у культурологічному 

підході є розуміння культури як засобу формування особистості, а особистості 

як продукту відповідної культури; формування за його допомогою у студентів 

здатності толерантно й з розумінням сприймати полікультурний світ, звичаї, 

погляди, цінності, що репрезентують різні світогляди й культури. 

Культурологічний підхід дозволяє сформувати майбутніх фахівців сфери 

обслуговування як особистостей, здатних ідентифікувати себе з певною 

культурою, засвоювати її як систему цінностей. 

Ми повністю підтримуємо положення І. Лернера про те, що зміст освіти 

відображає досягнення культури (соціальний досвід), які в процесі навчання 

перетворюються на досвід особистості. За думкою вченого, зміст освіти 

повинен відповідати змісту культури, тобто саме культура повинна стати 

об’єктом дослідження [177]. В контексті теорії І. Лернера з урахуванням 

положень культурологічного підходу зміст підготовки майбутніх фахівців 

сфери обслуговування щодо формування в них умінь кроскультурної 

комунікації визначаємо як систему знань про особливості й характерні риси 

світових культурних спільнот і способи встановлення ефективного 

міжкультурного спілкування; досвіду застосування вже існуючих засобів 

здійснення адекватної кроскультурної комунікації, який студент отримує в 

процесі теоретичного й практичного навчання; досвіду творчої діяльності, 

набуття якого дозволить розв’язувати нестандартні ситуації й вирішувати 

нетипові завдання, що виникають під час кроскультурної взаємодії; досвіду 

емоційно-ціннісного ставлення до кроскультурної комунікації, який включає 

толерантність, емпатію, позитивну мотивацію щодо ситуацій міжкультурної 

взаємодії. 
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З огляду на цілком практичний характер професійної діяльності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування вважаємо за необхідне застосувати 

принципи й методи контекстного підходу до формування в них умінь 

кроскультурної комунікації (А. Вербицький [2], Н. Лаврентьєва [170], 

О. Ларіонова [49], М. Левківський [174] та ін.). Сутність контекстного підходу, 

за А. Вербицьким, полягає в тому, що метою освітньої діяльності студента стає 

не опанування системи певної інформації (знань, основ наук), а формування 

здатності виконувати професійну діяльність. Індивідуалізовано усвідомлена 

інформація, що набуває характеру знань (основ наук), є лише складовою 

освітнього процесу і його метою до певного моменту, після чого повинна 

знайти своє застосування в практичній діяльності, що поступово наближається 

до реальної професійної [47]. 

Відповідно до теорії контекстного навчання А. Вербицького 

формування в майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь кроскультурної 

комунікації повинно включати три базові форми діяльності: навчальну 

діяльність академічного типу, де завдяки вдалому поєднанню переваг 

традиційних та інноваційних освітніх технологій студенти отримують 

необхідні знання з іноземної мови, культурного розмаїття світу, способів 

комунікації в кроскультурному середовищі; квазіпрофесійну діяльність, в якій 

в аудиторних умовах, застосовуючи проєктні, ігрові та інші технології 

активного навчання, моделюються ситуації майбутньої професійної діяльності 

фахівців сфери обслуговування, що потребують використання набутих раніше 

знань із кроскультурної комунікації для формування відповідних вмінь; 

навчально-професійної діяльності, коли зміст навчання поєднується з 

реальною професійною діяльністю, наприклад, під час виробничої практики, 

яку майбутні фахівці сфери обслуговування проходять у готельно-

ресторанних закордонних комплексах, стикаючись з реальними ситуаціями, 

що потребують застосування вмінь ефективної кроскультурної комунікації. 

Домінуючим видом діяльності в професійній підготовці студентів у 

закладі вищої освіти є знаково-символічна діяльність в інформаційному 
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освітньому просторі. Оскільки вивченням знакових систем займається 

семіотика, то застосування до освітнього процесу семіотичного підходу 

(А. Вєряєв [53], Н. Салміна [245], А. Чернишева [300], Н. Рижова [240], 

Д. Чигарьова [301] та ін.), який «є таким розглядом проблем педагогіки, що на 

чільне місце ставить зв’язок змісту, цілей, засобів, методів освіти зі 

структурою і функціонуванням знакових систем» [53, с. 6], є доцільним і 

обґрунтованим. К. Піотровська вважає, що будь-який освітній процес являє 

собою передачу знакової інформації від викладача до слухача і є, таким чином, 

особливим видом комунікативно-семіотичного процесу [218, с. 242]. На думку 

Дж. Брунера, головним в освітньому процесі повинно стати надання тому, хто 

навчається, інструментарію, особливих знаків, в яких він міг би «відображати» 

те, що в нього вже є в досвіді, кодувати та перекодувати той новий досвід, що 

він набуває [300, с. 83]. 

З позицій семіотики культура представляє собою систему певних знаків, 

а явища культури – знакові утворення, що беруть участь у комунікації. 

Оскільки процес кроскультурної комунікації передбачає обмін інформацією, 

що репрезентує певне культурне середовище, то, на наш погляд, доцільним і 

актуальним інструментом формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування є семіотичний підхід. Він, з одного 

боку, надасть студенту різноманітних засобів для розв’язання ситуацій, що 

виникають під час кроскультурної комунікації; а з іншого, зробить сам процес 

пошуку виходу з цих ситуацій ефективним за рахунок адекватного 

використання різних знакових систем, виходячи з прагматики кожної 

конкретної ситуації та умов вирішення професійної задачі. Використання 

семіотичного підходу щодо кроскультурної комунікації можна інтерпретувати 

як процес пошуку учасниками спілкування відповідності своїм знакам 

(скажімо, словам) за допомогою інших знакових систем, щоб досягти 

розуміння між собою. З семіотичної точки зору процес комунікації буде 

вважатись ефективним в тому випадку, коли кожен учасник цього процесу 
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буде однаково сприймати одну й ту саму інформацію, надаючи їй однаковий 

зміст і значення. 

Отже, розуміння специфіки процесу формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування базується на 

положення таких сучасних методологічних підходів, як системний, 

синергетичний, діяльнісний, особистісний, культурологічний, контекстний, 

семіотичний. Варто підкреслити, що ми розглядаємо зазначені вище 

методологічні підходи як такі, що доповнюють один одного й саме у своїй 

сукупності забезпечують кумулятивний ефект у досягненні оптимального 

результату щодо формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування. 

Застосування в нашому дослідженні визначених методологічних 

підходів вимагає дотримання відповідних принципів. Як складові педагогічної 

системи принципи зумовлюють формування інформаційно-технологічного 

забезпечення освітнього процесу, тобто впливають на інформаційний (зміст) 

та технологічний (методи, форми освітнього процесу, педагогічні технології, 

засоби навчання) компоненти, а також взаємодію між викладачем і студентами 

як учасниками процесу. 

Згідно з принципом системності моделювання процесу формування 

вмінь кроскультурної комунікації є таким, що ґрунтується на цілісності, 

структурності, ієрархічності та взаємозалежності його складових елементів, 

коли окремі компоненти цієї моделі розглядаються з точки зору їх 

особливостей, функціонування, взаємодії з іншими елементами системи. 

Принцип цілеспрямованості передбачає усвідомлення студентами мети 

і завдань процесу формування вмінь кроскультурної комунікації, появу в них 

внутрішньої мотивації і розуміння необхідності набуття вмінь спілкування в 

полікультурному середовищі для подальшої професійної діяльності. 

Принцип свідомості й активності вимагає усвідомлення студентами 

цілей навчання, завдань, що потребують вирішення, необхідності формування 

вмінь кроскультурної комунікації для майбутньої професійної діяльності, 
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позитивну мотивацію, тобто бажання набути зазначених вмінь. У якості 

чинників, що можуть активізувати процес формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування ми розглядаємо 

інтерес студентів до навчальної інформації, її зв’язок з ситуаціями реальної 

професійної діяльності, можливість застосовувати набуті під час навчальної 

діяльності академічного типу та квазіпрофесійної діяльності знання і вміння в 

навчально-професійній діяльності (за А. Вербицьким). 

Принцип діалогічності передбачає побудову процесу взаємодії 

викладача і студента як психологічно рівноправне партнерство, коли 

суперпозиція викладача й підпорядкована позиція студента трансформуються 

в особистісно рівноправні позиції партнерів спільної діяльності [66, с. 34]. 

Згідно з зазначеним принципом діалог є універсальною, екзістенційною 

характеристикою культури, яка існує й розвивається через спілкування, обмін 

інформацією. Отже, формування вмінь кроскультурної комунікації для 

досягнення результативності має відбуватися через діалог, що, на нашу думку, 

сприятиме кращому розумінню відмінностей і особливостей різних 

культурних спільнот, допоможе навчитися виражати власну позицію й 

розуміти співрозмовника, тобто сприятиме ефективному обміну інформацією, 

комунікації та взаємодії в полікультурному просторі. 

Відповідно до принципу діяльнісності формування вмінь взагалі й 

кроскультурних комунікативних вмінь зокрема відбувається в процесі 

навчальної академічної, квазіпрофесійної та навчальної професійної 

діяльності (за А. Вербицьким). З іншого боку, сам процес кроскультурної 

комунікації є діяльністю щодо здійснення адекватної й ефективної 

міжкультурної взаємодії, а результативна комунікативна діяльність в 

полікультурному середовищі є визначенням рівня набутих умінь. 

Принцип наочності є особливо актуальним для нашого дослідження, 

оскільки процес формування вмінь кроскультурної комунікації 

супроводжується використанням великої кількості візуального матеріалу у 

вигляді презентацій, відеоматеріалів, ілюстрацій, схем, моделей тощо. Так, у 
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якості педагогічного прийому застосовувався зорово-асоціативний, коли 

студенту пропонувалось визначити певний візуальний об’єкт, місце його 

знаходження, назвати якомога більше асоціацій щодо цього об’єкту та 

прокоментувати його значення для мешканців відповідного соціокультурного 

середовища. 

Принцип індивідуалізації процесу навчання передбачає необхідність 

враховувати в процесі групової роботи особистісні характеристики студентів. 

Головні дослідження в педагогічній науці спрямовані на пошук технологій, 

прийомів, методів і засобів навчання, які б сприяли повноцінному розвитку 

закладених в людині здібностей, з одного боку, а з іншого, враховували 

існування різних типів сприйняття навколишнього світу, тобто забезпечували 

індивідуалізацію процесу формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Принцип інтегративності ґрунтується на розумінні того, що кожен 

компонент педагогічного процесу існує не окремо, а як елемент цілісної 

системи, тому що перебуває у постійному взаємозв’язку з іншими елементами, 

і саме ця взаємодія перетворює сукупність окремих складових освітнього 

процесу на систему. Згідно з принципом інтегративності під час реалізації 

одна організаційно-педагогічна умова з відповідними формами, методами і 

засобами навчання результативно взаємодіє з іншими, оскільки процес 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування – складна система, окремими підсистемами якої є 

організаційно-педагогічні умови. В нашому дослідженні принцип 

інтегративності набуває особливого значення через те, що вміння здійснювати 

кроскультурну комунікацію є інтегративним за своєю суттю вмінням, яке 

потребує володіння мовними, культурологічними, психологічними, 

країнознавчими, поведінковими, соціокультурними тощо знаннями, вміннями 

і навичками. 

Принцип оптимального поєднання всіх форм організації освітнього 

процесу передбачає досягнення бажаного рівня сформованості вмінь 
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кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування через 

поєднання традиційних та інформаційно-комунікаційних форм, методів, 

засобів навчання. Це дасть змогу, використовуючи надбання та переваги 

традиційного навчання та доповнюючи його сучасними інноваційними 

методами й засобами, сформувати позитивну мотивацію щодо комунікації в 

міжкультурному середовищі та навички самостійної роботи з інформацією, 

розвинути аналітичні та творчі здібності студентів. 

Згідно з принципом відповідності форм і методів навчання кожен 

елемент змісту освіти корелює з певними формами і методами навчання, які 

можуть бути визначені як система послідовних дій викладача, що організують 

і обумовлюють пізнавальну діяльність студента щодо засвоєння ним усіх 

елементів змісту освіти для досягнення цілей навчання [177, с. 114]. Ця 

відповідність є не жорстко детермінованою, а визначальною, тобто певний 

метод і форма навчання грають визначальну роль в організації засвоєння 

певного елементу змісту освіти, але можуть мати сприяючу роль щодо іншого 

елементу змісту освіти. Отже, кожна організаційно-педагогічна умова, що на 

нашу думку, забезпечить результативний процес формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

реалізується через відповідні (визначальні для неї) форми і методи організації 

освітнього процесу. 

Принцип полікультурності ґрунтується на твердженні, що не існує 

кращих чи гірших культур, існують різні за традиціями, цінностями, 

поведінковими, етичними і естетичними нормами культурні спільноти. 

Майбутні фахівці сфери обслуговування, набуваючи вмінь кроскультурної 

комунікації під час професійного навчання, мають усвідомити, що життя в 

сучасному світі вимагає разом із визнанням власної культурної ідентичності 

врахування факту наявності культурного розмаїття, толерантного і поважного 

ставлення до культурних комунікативних, поведінкових і психологічних 

відмінностей. 
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Принцип контекстності допомагає розв’язати головне протиріччя 

традиційної системи навчання, коли студент під час навчально-пізнавальної 

діяльності, предметом якої є абстрактна інформація, у віртуальному, далекому 

від реального життя просторі повинен набути вмінь здійснювати принципову 

іншу за цілями, умовами, змістом, формами, методами, засобами, 

результатами професійну діяльність [48, с. 5]. Дотримання принципу 

контекстності дозволяє визначити в процесі формування вмінь кроскультурної 

комунікації у фахівців сфери обслуговування конкретні цілі і завдання щодо 

їх майбутньої діяльності, професійно орієнтувати матеріал, давати його в 

контексті вирішення майбутніх завдань і розв’язання проблемних ситуацій 

кроскультурної взаємодії, що можуть виникнути під час професійної 

діяльності в полікультурному середовищі. 

Таким чином, процес формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування, на нашу думку, буде ефективним, 

якщо його реалізація ґрунтуватиметься на принципах системності, 

цілеспрямованості, свідомості й активності, діалогічності, діяльнісності, 

наочності, індивідуалізації процесу навчання, інтегративності, оптимального 

поєднання всіх форм організації освітнього процесу, відповідності форм і 

методів навчання, полікультурності, контекстності. 

В нашому дослідженні структурно-функціональна модель процесу 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування структурно спирається на розуміння педагогічного процесу як 

організованої певним чином цілеспрямованої взаємодії між викладачем та 

студентом, що складається з сукупності елементів, які відповідають 

компонентам педагогічної системи. Взявши за основу розуміння структури 

педагогічного процесу, який включає цільовий, змістовий, операційно-

діяльнісний та оціночно-результативний компоненти, Н. Мілорадової [195] та 

додавши синергетичні принципи щодо моделювання педагогічних систем 

В. Курейчика та В. Писаренко [167], вважаємо за доцільне виділити в нашій 

моделі чотири структурні блоки: цільовий, в якому зазначається мета 
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дослідження й завдання, через які вона реалізується; організаційний, що 

відображає методологічні підходи і принципи, на яких ґрунтується 

дослідження, та організаційно-педагогічні умови, від яких залежить реалізація 

мети дослідження; інформаційно-технологічний, де міститься зміст процесу 

формування вмінь кроскультурної комунікації під час професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування, за допомогою якого досягається 

мета дослідження етапи її досягнення та методи й форми, в яких реалізується 

відповідний зміст навчання; діагностично-результативний, що відображає 

результат, до якого призводить реалізація процесу формування вмінь 

кроскультурної комунікації, через критерії, показники та рівні сформованості 

зазначених умінь (рис. 2.1). 

Отже, нашою метою є формування в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування вмінь кроскультурної комунікації в процесі професійного 

навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра. Зазначена мета, на 

нашу думку, має бути реалізована шляхом вирішення наступних завдань: 

1) формування вмінь, що забезпечують кроскультурне спілкування та 

виконують інформаційно-комунікативну функцію в процесі міжкультурної 

комунікації; 2) формування вмінь, що забезпечують кроскультурну поведінку 

та виконують регулятивно-комунікативну функцію під час кроскультурної 

взаємодії; 3) формування соціально-перцептивних умінь, що забезпечують 

встановлення ефективного міжособистісного контакту в кроскультурному 

спілкуванні. 

Вище ми детально проаналізували методологічні підходи, на 

положеннях яких базується наше розуміння процесу формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, і 

принципи, дотримання яких, на нашу думку, сприятиме досягненню 

результативності зазначеного процесу. 
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сформована система вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування  

на середньому та високому рівнях за критеріями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Інформаційний компонент забезпечення 

освітнього процесу 

 

Технологічний компонент 

забезпечення освітнього процесу 

 

методи і форми: 

З
М

ІС
Т

, 
щ

о
 р

е
а

л
із

у
єт

ь
с
я

 ч
е
р

е
з 

о
св

іт
н

ь
о

-п
р

о
ф

ес
ій

н
у

 п
р
о

гр
ам

у
, 

н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 п
л
ан

 п
ід

го
то

в
к
и

 з
д

о
б

у
в
ач

ів
, 

р
о

б
о

ч
і 

п
р
о

гр
ам

и
 н

ав
ч

ал
ь
н

и
х

 д
и

сц
и

п
л
ін

, 
і 

м
іс

ти
ть

: 

теоретична складова: 

засвоєння орієнтовної основи 

діяльності як системи базових 

знань з теорії і практики 

кроскультурного спілкування, 

кроскультурної поведінки, 

кроскультурної психології та 

психології комунікації 

практична складова: 

формування вмінь 

застосовувати засвоєні способи 

і прийоми кроскультурної 

комунікації у професійній 

діяльності 

особистісна складова: 

розвиток особистісних якостей 

(толерантність, децентрація, 

емпатія, рефлексія), що 

забезпечують ефективну 

кроскультурну адаптацію 

інформаційно-рецептивні, 

репродуктивні 

(лекція, інструктаж, 

пояснення, бесіда) 

евристичні, дослідницькі  
(ігрові методи, тренінги, 

методи моделювання та 

проєктів, метод портфоліо) 

п
о

єд
н

ан
н

я
 тр

ад
и

ц
ій

н
и

х
 та ін

н
о

в
ац

ій
н

и
х

 ф
о

р
м

 і м
ето

д
ів

 

н
ав

ч
ан

н
я
 з ел

ем
ен

там
и

 зм
іш

ан
о

го
 н

ав
ч

ан
н

я
 

 Е
Т

А
П

И
: 

- 
д

о
р

еф
л
ек

си
в
н

и
й

; 

- 
р

еф
л
ек

си
в
н

и
й

; 

- 
п

іс
л
я
р

еф
л
ек

си
в
н

и
й

 

забезпечує 

досягнення 

результату: 

методи проблемного 

викладення 

(проблемні лекції, метод 

кроскультурного аналізу, 

метод контекстного 

спостереження, кейс-метод) 

Ц
іл

ь
о
в

и
й

 

когнітивний діяльнісний особистісний 

О
р

г
а
н

із
а
ц

ій
н

и
й

 

Ін
ф

о
р

м
а

ц
ій

н
о
-т

е
х
н

о
л

о
г
іч

н
и

й
 

 

реалізується 

через: 

базується на: 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: 

1) забезпечення кроскультурної складової змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування; 

2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування методами 

інноваційних педагогічних технологій; 

3) упровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання; 

4) організація комунікативної навчально-професійної діяльності в міжкультурному середовищі методами кейс-

технології та технології портфоліо 

МЕТА 
формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

формування вмінь, що забезпечують 

кроскультурне спілкування 

формування вмінь, що забезпечують 
кроскультурну поведінку 

реалізується шляхом 

виконання завдань 

реалізація  

залежить від: 

Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування вмінь  

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

Методологічні підходи: 
 

системний, синергетичний, діяльнісний, 

особистісний, культурологічний, контекстний, 

семіотичний 

Принципи: 
системності, цілеспрямованості, свідомості й активності, 
діалогічності, діяльнісності, наочності, індивідуалізації 

процесу навчання, інтегративності, оптимального поєднання 
всіх форм організації освітнього процесу, відповідності 

форм і методів навчання, полікультурності, контекстності 

формування  

соціально-перцептивних умінь 

базується на: 

Д
іа

г
н

о
с
т

и
ч

н
о

- 

р
е
зу

л
ь

т
а
т

и
в

н
и

й
 



105 

Реалізація поставленої мети – сформувати вміння кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування – залежить від 

створення організаційно-педагогічних умов, в яких цей процес буде 

відбуватися.  

Аналіз наукових досліджень щодо організаційно-педагогічних умов дає 

підстави стверджувати, що на сьогоднішній день не існує однозначного і 

визнаного всіма науковцями розуміння поняття «організаційно-педагогічні 

умови». Так, більшість дослідників розглядають організаційно-педагогічні 

умови як різновид педагогічних умов, розуміючи організаційні умови 

складовою педагогічних умов [136, с. 11], цілеспрямовано відібраною 

сукупністю можливостей змісту, форм, методів, за допомогою яких успішно 

досягається мета педагогічної діяльності (В. Бєліков [21], Т. Гончаренко [77], 

О. Козирєва [151] та ін.). Організаційно-педагогічні умови показують 

функціональну залежність компонентів педагогічного процесу від сукупності 

об’єктів, в яких він реалізується [302, с. 82]. Інші науковці (Г. Дємідова [104], 

О. Володін [59], Н. Бондаренко [59]) вважають, що організаційні умови є 

зовнішніми обставинами щодо реалізації педагогічних умов. Організаційно-

педагогічні умови представляють собою сукупність зовнішніх характеристик 

реалізації функцій управління і внутрішніх особливостей освітньої діяльності, 

що забезпечують збереження цілісності, повноти освітнього процесу, його 

цілеспрямованості та ефективності [104, с. 32-38]. Таким чином, 

організаційно-педагогічні умови є системою організаційних і педагогічних 

умов, в якій організаційні умови – середовище підтримки і реалізації 

можливостей педагогічних умов. 

Теоретичний аналіз наукових робіт фахівців (О. Баглай [14], Н. Бондар 

[36], Т. Вакалюк [42], О. Волченко [60], М. Галицька [65], Л. Гапоненко [70], 

Л. Євдокімова-Лисогор [116], В. Сідоров [254], А. Солодка [264], М. Сотер 

[267], Л. Хмілярчук [294], Г. Черній [298] та ін.) і власні дослідження стали 

підґрунтям для розроблення організаційно-педагогічних умов, які, на нашу 
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думку, забезпечують результативність формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування: 

1) забезпечення кроскультурної складової змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних 

технологій; 

3) упровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-

мовного інтегрованого навчання; 

4) організація комунікативної навчально-професійної діяльності в 

міжкультурному середовищі методами кейс-технології та технології 

портфоліо. 

Поставлена нами мета досягається за допомогою інформаційного і 

технологічного компонентів забезпечення освітнього процесу. В якості 

інформаційного компоненту виступає зміст професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування щодо формування в них вмінь 

кроскультурної комунікації, який реалізується через освітньо-професійні 

програми, навчальні плани підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр 

за спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм, робочі 

програми навчальних дисциплін і містить теоретичну, практичну та 

особистісну складові. Теоретична складова передбачає засвоєння орієнтовної 

основи діяльності (за І. Лернером) як системи базових знань з теорії і практики 

кроскультурного спілкування, кроскультурної поведінки, кроскультурної 

психології та психології комунікації. Результатом реалізації практичної 

складової є формування у майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь 

застосовувати засвоєні способи і прийоми кроскультурної комунікації в 

квазіпрофесійній та навчально-професійній діяльності. Нарешті, особистісна 

складова передбачає розвиток професійних якостей (толерантність, емпатія, 

рефлексивні здібності, здатність до децентрації), що забезпечують ефективну 

кроскультурну адаптацію. 
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В якості технологічного компоненту забезпечення освітнього процесу 

виступають методи, засоби і організаційні форми навчання.  

Застосування певних методів і форм навчання детермінується 

організаційно-педагогічними умовами, з одного боку, і складовими змісту 

освіти, з іншого, тобто кожна із зазначених вище умов організації педагогічної 

діяльності та кожна з складових змісту освіти щодо формування в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування вмінь кроскультурної комунікації потребують 

для своєї реалізації використання відповідних форм і методів навчання. 

Теоретичний аналіз наукових робіт фахівців в галузі педагогіки дає 

підстави стверджувати, що на сьогодні не існує єдиного підходу до визначення 

методів навчання. По-перше, методи розглядають як способи навчання, які 

визначають діяльність того, хто навчається, щодо її предмету, результату та 

особливостей. В контексті цього підходу виокремлюють пояснювально-

ілюстративні, репродуктивні, проблемно-пошукові, комунікативні, 

імітаційно-рольові та рефлексивні способи. По-друге, методи визначають як 

систему послідовних і взаємопов’язаних дій викладача і студента, що 

забезпечують засвоєння змісту освіти. По-третє, метод розуміють як спосіб 

організації навчально-пізнавальної діяльності студента, його дій щодо 

досягнення цілей педагогічної діяльності. Дослідження науковців в галузі 

психології і педагогіки довели, що засвоєння змісту освіти відбувається 

поступово на трьох рівнях: 1) усвідомленого сприйняття і запам’ятовування; 

2) застосування знань і способів діяльності за зразком або в подібній ситуації; 

3) творчого застосування. Відповідно виокремлюють три групи методів 

навчання: методи організації навчальної діяльності, методи стимулювання і 

мотивації, методи контролю і самоконтролю [195, с. 257-258]. 

Існують різні підходи до класифікації методів навчання в залежності від 

критерію, що береться за основу. За думкою В. Ортинського, створення 

універсальної класифікації методів навчання неможливо через їх 

різноманітність і багатофункційність [206, с. 188]. Найбільш поширеними є 

класифікація методів: 
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– за джерелом знань, або перцептивний підхід (словесні, наочні, 

практичні) (М. Верзілін [51], Е. Голант [74], Н. Сорокін [266], С. Шаповаленко 

[308]); 

– за дидактичним цілями, або управлінський підхід (методи, що 

сприяють отриманню нових знань, методи формування вмінь і навичок, 

методи застосування знань, методи закріплення й контролю засвоєння) 

(М. Данілов [101], Б. Єсіпов [211]); 

– за місцем в структурі навчальної діяльності (методи організації та 

здійснення навчальної діяльності, методи стимулювання та мотивації 

навчальної діяльності, методи контролю й самоконтролю навчальної 

діяльності) (Ю. Бабанський [62]); 

– за характером пізнавальної діяльності, або гностичний підхід 

(інформаційно-рецептивні, репродуктивні, методи проблемного викладення, 

евристичні, дослідницькі) (І. Лернер [177], М. Скаткін [179]). 

На наш погляд, найбільш обґрунтованою є класифікація методів 

навчання, запропонована І. Лернером та М. Скаткіним, оскільки вона логічно 

поєднана з їх концепцією змісту освіти й передбачає відповідність певному 

компоненту змісту освіти своїх методів навчання. Проте кожна з існуючих 

класифікацій має свої недоліки, оскільки реальність педагогічної діяльності 

набагато ширша й складніша за будь-які схематичні утворення. Тому 

продовжуються пошуки щодо створення більш досконалих класифікацій, які 

б змогли узагальнити і внести ясність в суперечливість і неоднозначність 

теорії методів навчання.  

Методи навчання мають різні форми втілення та засоби реалізації. 

Форма навчання характеризує організацію педагогічного процесу з зовнішньої 

сторони. Якщо принципи скеровують траєкторію навчання, методи показують 

сутність педагогічної взаємодії, то форми визначають організаційні 

особливості освітнього процесу. Організаційні форми навчання – це види 

навчальних занять, які диференціюються за цілями, місцем проведення, 

складом студентів, характером взаємодії викладача і студентів тощо. 
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Класифікація форм навчання відбувається за різними показниками: 

– кількість студентів: індивідуальна, групова, фронтальна, колективна; 

– місце проведення занять: аудиторна, позааудиторна, самостійна (за 

В. Окунєм [205]); 

– характер взаємодії структурних елементів щодо домінуючої мети 

навчання: вступне заняття; заняття з поглиблення знань; практичне заняття; 

заняття, яке систематизую і узагальнює знання; заняття з контролю знань, 

умінь і навичок; комбіновані форми занять (за В. Андрєєвим) [6]; 

– дидактичні цілі: теоретичні, практичні, трудові, комбіновані (за 

В. Онищуком) [108] тощо. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-

VII, формами здобуття вищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева) та дуальна, формами організації освітнього 

процесу – навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, а видами навчальних занять – лекція, лабораторне, 

практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація [227]. Слід 

зауважити, що зазначені в законі форми і види освітнього процесу є 

загальними визначеннями, які містять в собі безліч різновидів і варіацій, 

особливо в контексті сучасної педагогічної діяльності, представленої синтезом 

традиційних та інноваційних форм і методів навчання, що перебувають у стані 

постійної взаємодії. 

Керуючись принципом оптимального поєднання всіх форм організації 

освітнього процесу та беручи до уваги стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, що засновані на використанні в освітньому 

процесі сучасних ІТ-технологій, вважаємо найбільш оптимальним 

використання в нашому дослідженні поєднання традиційний та інноваційних 

форм і методів навчання з елементами змішаного навчання. Розглядом питань 

впровадження змішаного навчання в освітній процес займалися О. Кривонос 

[160], К. Крістенсен [337], В Кухаренко [278] та ін. На сьогодні не існує 

однозначно визначеного підходу до трактування сутності змішаного навчання. 
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Найбільш поширеною є точка зору, згідно з якою змішане навчання – це 

педагогічний процес, в якому органічно інтегруються традиційні форми і 

засоби навчання, де студент отримує інформацію очно, з нетрадиційними 

неформальними, які відбуваються із застосуванням комп’ютерних та smart-

технологій. Сучасна система української вищої освіти задля збереження своєї 

конкурентоспроможності потребує невідкладної трансформації на підставі 

інноваційних підходів до змісту та організації освітнього процесу. Одним з 

шляхів такої трансформації є розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій та застосування моделей так званого змішаного навчання. Змішане 

навчання не заперечує корисних надбань та досягнень системи традиційного 

навчання, воно доповнює її новими можливостями, пов’язаними з потенціалом 

комп’ютерних технологій. Використання в освітньому процесі електронних 

підручників, презентацій на лекційних і практичних заняттях, комп’ютерних 

технологій перевірки і контролю отриманих знань і вмінь, різних web-сервісів 

тощо дає можливість активніше використовувати інформаційні ресурси, 

розробляти нові методики і підходи до навчання. При цьому слід враховувати, 

що універсальної технології або системи навчання не існує, а тому викладач 

має розробити власну методику, яка б сприяла удосконаленню освітнього 

процесу. На наш погляд, головне – забезпечити перехід від пасивного 

сприйняття студентом інформації до творчого отримання знань і формування 

відповідних професійний компетентностей. 

На підставі вивчення теоретичних досліджень щодо кроскультурної 

комунікації та нашого розуміння організаційно-педагогічних умов, що 

визначаються специфікою формування вмінь зазначеного процесу, вважаємо 

найбільш оптимальним використання в нашому дослідженні наступних форм 

і методів (за класифікацією І. Лернера, М. Скаткіна): 

– інформаційно-рецептивних, репродуктивних, які забезпечують 

ознайомлення з системою знань про культурне розмаїття світу, комунікативні, 

ціннісні, поведінкові, психологічні відмінності різних соціокультурних 

спільнот та способи комунікації в міжкультурному середовищі й набуття 
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досвіду вирішення завдань кроскультурної комунікації за зразком (лекція, 

інструктаж, пояснення, бесіда тощо); 

– методи проблемного викладення, які передбачають здійснення 

аналізу різних ситуацій, що виникають під час кроскультурної комунікації, 

аналізу представників різних культур з точки зору їх комунікативних, 

поведінкових та психологічних особливостей, зумовлених етнокультурними 

чинниками (проблемні лекції, метод кроскультурного аналізу, метод 

контекстного спостереження, кейс-метод); 

–  евристичні, дослідницькі, які допомагають оволодіти способами і 

досвідом самостійного вирішення завдань і розв’язання ситуацій, що 

виникають у контексті кроскультурної комунікації (ігрові методи, тренінги, 

методи моделювання та проєктів, метод портфоліо). 

Щодо форм організації освітнього процесу, то найбільш ефективними 

для формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, на нашу думку, є різні види лекційних, практичних, 

семінарських занять, що проводяться в рамках дисциплін навчального плану 

та спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування», навчальні 

та виробничі практики. 

Ми вважаємо, що застосування зазначених інтерактивних методів 

дозволить не лише сформувати в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

ізоморфні атрибуції (А. Солодка [261, с. 39]), а й навчить їх культурно 

відповідним способам поведінки й сприятиме розвитку потрібних для 

здійснення ефективної кроскультурної комунікації особистісних якостей. 

Спираючись на зазначені вище методологічні підходи і принципи та 

ґрунтуючись на основних положеннях теорії системогенезу діяльності 

В. Шадрікова [304, 305] і концепції формування психолого-педагогічної 

компетентності викладача вищого навчального закладу О. Гури [97], вважаємо 

за доцільне виділити наступні етапи процесу формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування: 

дорефлексивний, рефлексивний, післярефлексивний. 
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Дорефлексивний етап передбачає накопичення і засвоєння знань про 

соціальний досвід (І. Лернер), навчальну діяльність академічного типу 

(А. Вербицький), розгляд і вивчення майбутнім фахівцем нормативно 

схваленого способу діяльності з узагальненими досвідом і здібностями 

попередників, який в процесі його засвоєння стає індивідуальним способом 

діяльності й сприяє розвитку особистісних якостей (О. Гура, В. Шадриков). 

Результатом цього етапу є формування у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування системи певних знань з іноземної мови, полікультурності 

світу, кроскультурної комунікації в міжкультурному середовищі, 

психологічних особливостей такої взаємодії та усвідомлення необхідності 

розвитку відповідних особистісних якостей. 

Рефлексивний етап передбачає набуття практичного досвіду 

користування вже існуючими способами кроскультурної комунікативної 

діяльності (І. Лернер), квазіпрофесійну діяльність, під час якої відбувається 

формування вмінь кроскультурної комунікації в процесі розв’язування 

завдань і вирішення конфліктів у змодельованих ситуаціях професійної 

діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування (А. Вербицький), 

формування суб’єктивного образу майбутньої професійної діяльності в 

ситуації кроскультурної комунікації, порівняння суб’єктивного, внутрішнього 

образу способу діяльності щодо кроскультурної взаємодії з зовнішнім, 

нормативним, об’єктивним образом (О. Гура, В. Шадриков). Результатом 

цього етапу є формування системи вмінь застосовувати набуті в попередньому 

етапі знання в стандартних ситуаціях кроскультурної комунікації, 

рефлексувати щодо вибору способів діяльності під час комунікативної 

кроскультурної взаємодії, розвиток особистісних якостей, необхідних для 

ефективної кроскультурної інтеракції. 

Післярефлексивний етап передбачає набуття досвіду вирішення 

нестандартних завдань і розв’язування нетипових ситуацій, пов’язаних з 

кроскультурною комунікацією в професійній діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування (І. Лернер), навчально-професійну діяльність 
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(А. Вербицький), коли через вирішення проблемних ситуацій міжкультурної 

взаємодії під час реальної професійної комунікації відбувається генералізація 

набутих раніше вмінь і їх екстраполяція у професійну діяльність. Результатом 

цього етапу є сформованість вмінь кроскультурної комунікації, які набувають 

характеру навичок і проявляються в спроможності вільно й безпомилково 

обирати адекватні способи і прийоми здійснення результативної 

міжкультурної інтеракції, здатність до децентрації та досягнення 

міжособистісної атракції в ситуаціях кроскультурної комунікації. 

Поетапна реалізація запропонованої нами моделі формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

призводить до очікуваних результатів, відображених в діагностично-

результативному блоці розробленої моделі, де надається критеріально-

оціночний апарат, який містить критерії і показники визначення рівнів 

сформованості зазначених вмінь. 

В педагогічних дослідженнях немає однозначності щодо виокремлення 

критеріїв і показників ефективності результатів педагогічного процесу. Цьому 

питанню в своїх працях приділяли увагу В. Бєліков [22], В. Беспалько [23], 

П. Гальперін [67], В. Загвязинський [118], І. Підласий [221] та інші науковці. 

В нашому дослідженні ми спираємось на визначення поняття «критерій» 

В. Загвязинського, який трактував його як узагальнений показник розвитку 

процесу, успішності діяльності, за яким виконується оцінка педагогічних явищ 

чи процесів [118]. Критерії повинні бути науково обґрунтованими й 

достатніми для визначення якості й ступеня сформованості того чи іншого 

вміння. Вони мають вимірюватися певними показниками, які можна 

формалізувати [23]. З огляду на зазначене вище й у відповідності до 

поставлених завдань критеріями вимірювання ефективності проведеного нами 

педагогічного експерименту з формування вмінь кроскультурної комунікації 

у майбутніх фахівців сфери обслуговування визначаємо наступні: 

когнітивний, діяльнісний, особистісний. 
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Для адекватної оцінки рівня сформованості визначених нами критеріїв 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

необхідно виокремити в кожному з них певні показники. Під показником ми 

розуміємо характеристику об’єкта чи процесу, яка якісно описує певну його 

властивість [16, с. 101-102]. Когнітивний критерій визначає рівень 

кроскультурної обізнаності, або орієнтовної основи діяльності (за 

І. Лернером), майбутніх фахівців сфери обслуговування за такими 

показниками: 1) розуміння особливостей і характерних рис світових 

культурних спільнот; 2) розуміння основних прийомів вербальної, 

невербальної та паравербальної комунікації; 3) знання іноземної мови на 

достатньому для здійснення міжкультурної комунікації рівні; 4) розуміння 

поведінкових і психологічних особливостей, зумовлених належністю до 

певної культури. 

Діяльнісний критерій визначає рівень кроскультурної взаємодії, або 

досвіду здійснення вже відомих способів кроскультурної комунікації та 

досвіду творчої діяльності щодо міжкультурного спілкування (за І. Лернером), 

за такими показниками: 1) уміння ідентифікувати і аналізувати факти 

культурних відмінностей; 2) уміння адекватно інтерпретувати вербальну, 

невербальну та паравербальну інформацію; 3) уміння використовувати 

іноземну мову для результативного кроскультурного спілкування; 4) уміння 

розрізняти поведінкові й психологічні особливості, зумовлені належністю до 

певної культури; 5) уміння застосовувати відповідні ситуації міжкультурного 

спілкування прийоми, стилі та стратегії поведінки щодо встановлення 

контакту, урегулювання конфліктів, досягнення консенсусу. 

Особистісний критерій визначає рівень сформованості кроскультурної 

сприйнятливості, або досвіду емоційно-ціннісного ставлення (за І. Лернером), 

за такими показниками: 1) уміння толерантно ставитись до представників 

інших культурних спільнот; 2) уміння застосовувати децентрацію в процесі 

кроскультурної комунікації; 3) уміння розуміти переживання, емоції, почуття 

людини, що представляє іншу культуру, і співчувати їй; 4) уміння 
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застосовувати рефлексивні здібності для корегування власної комунікативної 

поведінки в кроскультурному контексті. 

Кількісне вираження того чи іншого показника дозволяє визначити 

рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців 

сфери обслуговування взагалі і за певним критерієм зокрема. 

Високий рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації 

майбутніх фахівців сфери обслуговування визначається показником 

загального коефіцієнту – 0,68 ≤ К ≤ 1,0 і характеризується: наявністю 

системи базових знань з особливостей існування полікультурного світу; 

основних стратегій і прийомів кроскультурної комунікації за допомогою 

вербальних, невербальних і паравербальних засобів, досконалим володінням 

іноземною мовою. На високому рівні майбутній фахівець сфери 

обслуговування усвідомлює необхідність володіння вміннями кроскультурної 

комунікації для подальшої професійної діяльності, здатен толерантно і з 

повагою сприймати прояви культурних відмінностей, налагоджувати 

ефективну взаємодію, розв’язувати конфліктні ситуації і знаходити консенсус 

в ситуаціях кроскультурної взаємодії.  

Середній рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації 

майбутніх фахівців сфери обслуговування виявляється в студентів, які в 

цілому мають знання щодо існування міжкультурних відмінностей, вміють їх 

ідентифікувати й аналізувати, здебільшого доречно використовують адекватні 

комунікативні стратегії вербальної і невербальної поведінки, проявляють 

толерантність і емпатію до представників інших культур. На середньому рівні 

студент достатньо володіє іноземною мовою для здійснення кроскультурної 

комунікації, але в проблемних ситуаціях може допускати помилки, які суттєво 

не впливають на результативність міжкультурної інтеракції і не блокують її. 

Показник загального коефіцієнта сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації на середньому рівні дорівнює – 0,35 ≤ К ≤ 0,67. 

На низькому рівні сформованості вмінь кроскультурної комунікації 

майбутніх фахівців сфери обслуговування студенти мають фрагментарні 
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знання про особливості взаємодії в кроскультурному середовищі, в них 

відсутня мотивація до спілкування з представниками інших культур, 

виникають помилки щодо вибору адекватних приймів і стратегій 

міжкультурної поведінки під час вербальної і невербальної комунікації. 

Студенти з низьким рівнем сформованості вмінь кроскультурної комунікації 

володіють обмеженим обсягом іншомовних засобів для встановлення 

контакту і вирішення проблемних ситуацій, відчувають певні труднощі під час 

спілкування з представниками іншомовної культури. Їм притаманне 

індиферентне ставлення до таких особистісних якостей, як толерантність, 

емпатія, децентрація тощо. Загальний показник сформованості вмінь 

становить – 0 ≤ К ≤ 0,34. 

Таким чином, розроблена нами структурно-функціональна модель 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування складається з цільового, організаційного, інформаційно-

технологічного та діагностично-результативного блоків, які, на нашу думку, 

забезпечують ефективність зазначеного процесу через взаємозв’язок і 

взаємодію всіх складових. У відповідності до предмету нашого дослідження 

розглянемо детально організаційно-педагогічні умови, від дотримання яких 

залежить досягнення мети.  

 

2.2. Забезпечення кроскультурної складової змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування  

 

Стратегічний розвиток української освіти, пов’язаний з поступовою 

інтеграцією до європейського освітнього простору, потребує удосконалення 

системи підготовки здобувачів вищої освіти, яка повинна відповідати 

міжнародним та європейським стандартам. 

Поведінка людей, що належать до різних культур, не є чимось 

непередбачуваним, її можна вивчати, аналізувати і прогнозувати. Але це 

потребує спеціальної підготовки до кроскультурної комунікації. У зв’язку з 
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цим нагальною стає потреба в набутті майбутніми фахівцями сфери 

обслуговування вмінь, що дозволять здійснювати ефективну кроскультурну 

комунікацію. Реалізація цього завдання залежить від створення відповідних 

організаційно-педагогічних умов, які б сприяли засвоєнню майбутніми 

фахівцями сфери обслуговування специфічних особливостей кроскультурної 

взаємодії.  

У відповідності до першої організаційно-педагогічної умови, що, на 

нашу думку, буде сприяти результативному формуванню вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування, ми 

пропонуємо забезпечити кроскультурну складову змісту професійної 

підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр за спеціальностями 241 

Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм шляхом включення до навчального 

плану спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування» та 

відповідних тем до дисциплін, що мають безпосереднє відношення до 

формування професійних вмінь кроскультурної комунікації. Насамперед, це 

дисципліни країнознавчого циклу: «Туристичне країнознавство», «Туристичні 

ресурси України» та дисципліна «Основи комунікації в сфері 

обслуговування». Традиційно країнознавчі дисципліни займаються 

комплексним і системним вивченням країн та їх регіонів з залученням 

відомостей про географічне положення та природу, народонаселення, історію 

країни, її культуру, політико-економічний розвиток, територію та навколишнє 

середовище, рекреаційні ресурси. На нашу думку, доцільно доповнити коло 

тем, що розглядаються дисциплінами країнознавчого циклу, питаннями, 

пов’язаними з взаємодією географії і психології, впливом певного 

просторового оточення на формування ментальності, національної картини 

світу, яка відображає специфіку сприйняття навколишнього середовища. 

Наукові дослідження в галузі психогеографії (Д. Голд [75], Б. Душков [112]), 

когнітивної географії (Б. Верлен [52], Н. Замятіна [120], І. Мітін [197]), 

гуманітарної географії (Д. Замятін [119]), а також в таких напрямах психології, 

як біхевіоризм (Б. Скіннер [257]) та психологія середовища (К. Лєвін [357], 
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М. Черноушек [299]), вже давно довели, що існує беззаперечний взаємовплив 

між оточуючим середовищем і психологією людини й соціуму. Така взаємодія 

призводить до формування так званого національного характеру. 

Н. Джандільдін визначає національний характер як сукупність специфічних 

психологічних рис особистості, які в більшій або меншій мірі притаманні тій 

чи іншій соціально-етнічній спільноті в конкретних економічних, культурних 

та природних умовах її існування [106].  

Дисципліна «Туристичне країнознавство» вивчається студентами в 3 

семестрі й складається з двох змістових модулів: методи туристського аналізу 

географічного положення, природи, народонаселення та історії країни; методи 

туристського аналізу культури, політики, економіки й навколишнього 

середовища країни. 

Туристичне країнознавство вивчає країни світу в контексті їх 

привабливості щодо туризму. Головною метою цієї дисципліни є створення 

країнознавчої характеристики країни як потенційного об’єкту туристичного 

попиту, вивчення її природи, населення, історії, культури, особливостей 

політичного, економічного ладу, навколишнього середовища, тобто всіх 

складових, які є передумовами розвитку на території країни туристичної 

діяльності. Головними завданнями туристичного країнознавства є: 

формування «образів» країн, місцевостей; збір, зберігання і надання для 

широкого користування відомостей щодо природних ресурсів, населення, 

культурних пам’яток, особливостей, типових рис тощо окремих країн і 

держав, які формують їх туристичну привабливість. При цьому туристично-

країнознавчі відомості не повинні бути лише еклектичним набором цікавих 

фактів про події, традиції та місцевість. Образ країни має бути результатом 

аналітико-синтетичної діяльності щодо дослідження унікального 

туристичного обліку країни, який складається з системи різних компонентів. 

На нашу думку, створення «образу» країни не буде носити довершеного 

характеру без урахування психологічних особливостей, ментальності, 

поведінкових моделей, концептосфери представників тієї чи іншої соціально-
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культурної спільноти. З цією метою ми доповнили робочу програму 

навчальної дисципліни «Туристичне країнознавство» темою «Національний 

менталітет» в обсязі 6 годин. Розгляд такої теми в контексті туристичного 

країнознавства дозволить майбутнім фахівцям сфери обслуговування мати 

уявлення про менталітет як інтегральну характеристику людей певної 

культури, яка дозволяє передати своєрідність бачення цими людьми 

навколишнього світу та пояснити особливості їх реагування на оточуюче 

середовище. Як відомо, формування певного національного менталітету 

детерміновано цілою низкою факторів: географічних і кліматичних 

(географічне положення, клімат, рельєф тощо), етноісторичних (спільність 

подій і змін в процесі історичного розвитку), соціально-політичних (усталені 

в даному соціокультурному середовищі певні соціально-політичні форми і 

тривалість їх домінування), релігійних тощо. З іншого боку, саме менталітет 

спільноти, до якої належить людина, в значній мірі визначає, що вона визнає в 

якості цінностей і норм, а вплив стереотипів поведінки і свідомості, 

зумовлених менталітетом, неминуче виявляється у всіх аспектах 

життєдіяльності людини [58]. Таким чином, роль національного менталітету в 

кроскультурній комунікації є беззаперечною, і розуміння необхідності 

врахування його особливостей під час міжкультурної взаємодії дозволить 

уникнути непорозуміння й складностей в спілкуванні з представниками інших 

соціокультурних спільнот. 

Дисципліна «Туристичні ресурси України» викладається в 2 семестрі й 

має за мету: надати студентам знання щодо туристичних ресурсів України, 

функціонування і потенційних можливостей розвитку туристично-

рекреаційних комплексів на території України; сформувати вміння 

обчислювати привабливість рекреаційно-туристичних регіонів України за 

певними критеріями та робити висновки щодо потенційних можливостей 

розвитку в них сфери туризму та гостинності. 

Зміст дисципліни складається з двох модулів. В першому розглядаються 

основні туристичні та рекреаційні ресурси України, способи оцінки різних 
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територіальних рекреаційних систем за окремими підсистемами і критеріями. 

В другому модулі аналізуються туристично-рекреаційні ресурси різних 

регіонів країни. В сучасних дослідженнях рекреаційної географії все більшого 

розповсюдження набуває оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів з позицій 

концепції дестинацій [357], згідно з якою рекреаційно-туристичний регіон 

розглядається як система, що складається з туристичних ресурсів, туристичної 

інфраструктури (сфера гостинності, санаторно-курортне господарство, 

туристичні підприємства і організації), соціально-економічного середовища та 

місцевого населення з його менталітетом [282]. З огляду на це вважаємо 

доречним розширити зміст дисципліни «Туристичні ресурси України» темою 

«Менталітет населення регіонів України» в обсязі 6 годин. Опанування цієї 

теми дозволить студентам отримати знання щодо загальних, спільних рис та 

регіональних особливостей менталітету мешканців України, зумовлених 

середовищем існування, геопросторовими чинниками, специфікою 

історичного та культурного минулого тощо. Для визначення залежності 

менталітету населення від регіону проживання, на нашу думку, варто 

проаналізувати такі його складові, як цінності, національна ідентичність, 

соціальні орієнтації, традиції, стереотипи, етнопсихологічні риси. 

Дисципліну «Основи комунікації у сфері обслуговування» студенти 

вивчають в 2 семестрі з метою набуття знань і вмінь, які б забезпечували 

ефективність комунікаційного процесу під час професійної діяльності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. В результаті вивчення дисципліни 

студенти знайомляться з поняттям комунікації, її структурою, існуючими 

моделями комунікації і особливостями їх застосування в сфері 

обслуговування, теорією комунікативного пристосування тощо. Аналіз 

наукових досліджень щодо комунікації в сфері обслуговування дозволив нам 

рекомендувати включити до змісту зазначеної дисципліни наступні теми:  

«Психологія комунікації» в обсязі 8 годин, розгляд якої в курсі «Основи 

комунікації в сфері обслуговування» забезпечить можливість сформувати 
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уявлення про вплив психологічних факторів на процес комунікації, поняття і 

сутність емпатії та толерантності; 

«Теорія комунікативного пристосування» в обсязі 6 годин, вивчення 

якої дасть студентам змогу зрозуміти, як і чому люди прагнуть нівелювати або 

підкреслити відмінності між ними, як на їх комунікативну поведінку впливає 

мікроконтекст. Згідно з теорією комунікативного пристосування люди взагалі 

можуть пристосовуватись до комунікативних патернів інших людей, 

змінюючи лінгвістичні, паралінгвістичні та кінетичні параметри спілкування 

[96]. 

В якості наступного елементу забезпечення кроскультурної складової 

змісту професійної підготовки здобувачів освітнього ступеня бакалавр за 

спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм до навчальних 

планів включено спецкурс «Кроскультурна комунікація в сфері 

обслуговування», який студенти слухають в 4 семестрі в обсязі 3 кредити ЄКТС 

(Додатки А, Б). В процесі кроскультурної комунікації під час професійної 

діяльності фахівці сфери обслуговування стикаються з певними труднощами, 

серед яких відмінність мови є далеко не єдиною. Непорозуміння й конфлікт 

пов’язані насамперед з розбіжністю в сприйнятті навколишнього світу 

представниками різних культурних спільнот. Головна перешкода, що заважає 

вирішити цю проблему, – це те, що ми сприймаємо інші культури через призму 

власної, наші спостереження і висновки обмежені її рамками. Ситуація 

ускладнюється тим, що етноцентризм, який заважає ефективній 

кроскультурній комунікації, є несвідомим процесом і тому важко 

розпізнається. Таким чином, очевидним стає розуміння того, що 

результативній кроскультурній комунікації потрібно навчатися, 

цілеспрямовано формувати вміння будувати конструктивні відносини з 

представниками інших культур, які б ґрунтувались на визнанні факту 

існування інших, альтернативних цінностей і моделей поведінки. 

Зазначений спецкурс має за мету допомогти майбутнім фахівцям сфери 

обслуговування сформувати вміння кроскультурної комунікації, самостійного 
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аналізу критичних випадків міжособистісних конфліктів в процесі 

спілкування з представниками інших культур у професійній діяльності. Зміст 

спецкурсу складається з двох розділів: «Культура в контексті кроскультурної 

комунікації» і «Управління кроскультурною комунікацією в сфері 

обслуговування», в яких розглядаються наступні теми:  

• «Комунікація і культура як семіотичні системи», яка дає студентам 

уявлення про комунікацію як систему процесів кодування і декодування, 

сутність і структуру кроскультурної комунікації, класифікацію та типи 

культур, основні компоненти культури; знайомить з найбільш 

розповсюдженими типологіями культур (Е. Холла, Г. Хофстеде, Р. Льюїса), 

роллю культури в комунікаційному процесі. 

• «Види кроскультурної комунікації», в якій йдеться про засоби 

спілкування як знакові системи, вербальний і невербальний види комунікації, 

основні одиниці і стилі вербальної комунікації, поняття лінгвістичної 

прагматики та прецедентні феномени в кроскультурній комунікації; культурну 

специфіку невербальної комунікації та її основні форми: кінесика, такесика, 

сенсоріка, проксеміка.  

• «Психологічні особливості кроскультурної взаємодії», присвячена 

розгляду соціокультурних аспектів комунікації, психологічних бар’єрів 

спілкування, які проявляються в наявності стереотипів і забобон; понять 

міжособистісної атракції та атрибуції в кроскультурній комунікації; аналізу 

впливу психологічних факторів на комунікацію, ролі таких психологічних 

якостей, як толерантність, емпатія, здатність до децентрації під час 

кроскультурної комунікації, а також явищ етноцентризму і культурного 

релятивізму. 

• «Освоєння іншої культури», яка формує уявлення про типи реакції 

на іншу культуру, такі як акультурація і культурний шок; розглядає причини, 

фактори, етапи розвитку культурного шоку, його симптоми і способи 

подолання.  
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• «Кроскультурні конфлікти в сфері обслуговування та засоби їх 

попередження», в якій аналізуються причини виникнення й способи 

подолання кроскультурних конфліктів; поняття ефективної кроскультурної 

комунікації та перешкоди, що заважають їй (допущення подібностей, мовні 

відмінності, помилкові невербальні інтерпретації, упередження й стереотипи, 

прагнення оцінювати, підвищена тривога або напруга). 

• «Поведінка і діяльність представників різних культурних груп», 

яка формує уявлення про типи корпоративної культури в аспекті 

кроскультурної комунікації, загальнокультурні комунікативні особливості 

різних культурних груп, моделі мотивації співробітників, культурні стилі 

лідерства та специфіку командної роботи в різних культурах (Додаток В). 

Згідно з логікою нашого дослідження реалізація першої організаційно-

педагогічної умови – забезечення кроскультурної складової змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування – 

сприятиме засвоєнню ними орієнтовної основи діяльності (за І. Лернером) як 

системи базових знань з теорії і практики кроскультурного спілкування, 

кроскультурної поведінки, кроскультурної психології та набуттю вмінь 

застосовувати засвоєні знання для формування практичного досвіду 

користування існуючими засобами і прийомами кроскультурної комунікації. 

Засвоєння як процес є видом діяльності щодо перетворення 

об’єктивного змісту соціального досвіду в суб’єктивний особистісний зміст. 

Засвоєння як продукт є здійсненим переходом об’єктивного змісту 

соціального досвіду в якісну характеристику особистості, коли цей 

об’єктивний зміст стає усвідомленим здобутком особистості. В контексті 

нашого дослідження ми слідом за І. Лернером розглядаємо знання як засіб для 

реалізації способів діяльності. В такій якості вони можуть бути засвоєні лише 

в процесі застосування. На першому етапі засвоєння знання є свідомо 

сприйнятою й зафіксованою в пам’яті інформацією, тобто основними 

способами початкового засвоєння знань є сприйняття, усвідомлення і 

запам’ятовування вихідної інформації про об’єкт засвоєння [177, с. 72]. 
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Набуття досвіду здійснення вже відомих способів діяльності вимагає 

неодноразового повторення зафіксованих в знаннях способів діяльності. В 

процесі такого відтворення знання про способи діяльності перетворюються на 

вміння і навички, тобто із об’єктивно існуючого, відомого суспільству, спосіб 

діяльності стає вмінням окремої особистості [177, с. 74]. 

З позицій контекстного підходу А. Вербицького перша запропонована 

нами організаційно-педагогічна умова формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування через семіотичну 

модель навчання реалізує навчальну діяльність академічного типу, метою якої 

є засвоєння раціональних прийомів переробки знакової інформації [47, с. 37-

38]. 

Таким чином, беручи до уваги зазначене вище, оптимальними методами 

і формами організації освітнього процесу ми вважаємо наступні: 

інформаційно-рецептивні, репродуктивні, методи проблемного викладення та 

дослідницькі. 

Орієнтування, інструктаж, пояснення дозволяють ознайомити 

студентів з головною інформацією щодо соціокультурних, поведінкових та 

комунікативних відмінностей представників різних культурних спільнот, 

акцентують увагу на ймовірних проблемах та конфліктах під час 

кроскультурної взаємодії та орієнтують щодо їх запобігання та подолання. 

Методи орієнтування, інструктажу і пояснення реалізовувались нами 

насамперед у формі лекції. Однак варто зазначити, що лекція як форма 

організації освітнього процесу не обмежувалась застосуванням лише 

зазначених інформаційно-рецептивних методів, а передбачала використання і 

інтерактивних методів проблемного викладення. В основі поняття 

інтерактивних методів, як свідчить сама назва, лежить механізм інтеракції, що 

в перекладі з англійської означає ‘взаємодія’, ‘вплив’. Інтерактивне навчання 

передбачає постійний діалог, спілкування, міжособистісну комунікацію всіх 

учасників процесу навчання. Сутність інтерактивних методів і особливості їх 

застосування в сучасному освітньому процесі є предметом активних 
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досліджень у вітчизняній і зарубіжній педагогічній науці (Т. Паніна [208], 

А. Панфілова [209], І. Плаксіна [219], О. Пометун [273], С. Ступіна [271], 

Т. Туркот [284] та ін.). Не зупиняючись детально на розгляді підходів щодо 

інтерактивного навчання та інтерактивних методів, зазначимо лише, що 

сучасну освіту за сьогоднішнього рівня розвитку інформаційних і 

комунікаційних технологій неможливо уявити без активного впровадження в 

організацію освітнього процесу методів і технологій, що передбачать 

інтерактивну взаємодію. Більшість дослідників поділяють методи 

інтерактивного навчання на імітаційні і неімітаційні. Така класифікація 

базується на наявності або відсутності імітації (відтворення) контексту 

професійної діяльності, представлення її в якості моделі. Імітаційні 

інтерактивні методи і технології передбачають побудову моделей тих чи 

інших процесів, які намагаються відтворити реальну дійсність, про них ми 

більш детально поговоримо в наступному підрозділі. Неімітаційні 

інтерактивні методи застосовуються без створення моделі явища або процесу, 

який вивчається.  

Всі лекції проводились нами із застосуванням інтерактивних методів у 

формі: 

проблемних лекцій, коли викладення навчального матеріалу 

супроводжувалось створенням проблемних ситуацій, до вирішення яких 

залучались студенти; розв’язуючи протиріччя, що закладені в проблемних 

ситуаціях, студенти самостійно часто доходили правильних висновків; 

лекцій-діалогів, коли зміст матеріалу подавався у вигляді серії питань, на 

які студенти мали відповідати безпосередньо впродовж лекції; 

лекцій-візуалізацій, коли інформація, що надавалась студентам, 

супроводжувалась показом різних малюнків, структурно-логічних схем, 

презентацій, в тому числі інтерактивних, тощо. 

Під час проведення практичних і семінарських занять, самостійної 

роботи студентів нами застосовувались наступні інтерактивні методи 

проблемного викладення, які, на наш погляд, є найбільш доречними для 
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формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: 

метод кроскультурного аналізу, який дозволяє здійснювати усвідомлене 

порівняння й аналіз культурних відмінностей за певними критеріями щодо 

світогляду, вербальної і невербальної комунікації, поведінки, психологічних 

особливостей тощо; 

метод контекстного спостереження, використовуючи який студенти 

виявляли й фіксували специфіку комунікативної поведінки представників 

іншомовних спільнот, зумовлену культурними чинниками. 

Наприклад, під час розгляду теми «Комунікація і культура як семіотичні 

системи» нами активно застосовувалась техніка створення культурної капсули 

країни, в якій використовувались і метод кроскультурного аналізу, і метод 

контекстного спостереження. Назву техніці дала стаття Д. Тейлора и 

Дж. Соренсена, в якій вони запропонували культурну капсулу як метод 

вивчення іншомовної культури, коли інокультура порівнюється з рідною з 

метою знаходження відмінностей [368]. В якості самостійної роботи студенти 

складали ментальні карти країн, використовуючи техніку культурної капсули 

країни, з подальшим представленням їх у вигляді презентації й обговоренням 

на семінарському занятті. Авторство винаходу ментальних, або інтелект-карт, 

належить англійському психологу Т. Бьюзену [41], який запропонував їх як 

результативний спосіб роботи з великими обсягами інформації. Ця концепція 

ґрунтується на методі асоціативного мислення, коли будь-який об’єкт 

навколишнього світу сприймається не сам по собі, а у взаємозв’язку з іншими. 

Ментальна, або інтелект-карта, є формою структурування інформації, що 

подається візуально. Відомості, що представлені у вигляді ментальної карти, 

сприймаються ефективніше й запам’ятовуються на більш тривалий термін.  

Взагалі ми активно використовували ментальні карти, або інтелект-

карти, як метод схематизації, що, на нашу думку, дозволяє актуалізувати 

прояви різних типів інтелекту (різних когнітивних стилів, різних моделей 

здібностей) студентів. Ми розглядаємо схематизацію в якості одного з 
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семіотичних методів, що сприяє упорядкуванню і структуруванню інформації 

в освітньому процесі. Не зважаючи на наявність достатньої кількості 

теоретичних робіт, присвячених розгляду й розробці схематизації, цей метод 

так і не знайшов широкого застосування в педагогічній практиці. В 

дидактичній науці до сьогодні не існує єдиного підходу до поняття 

«схематизація». Одні автори розглядають схематизацію у руслі педагогіки 

розумової діяльності, інші роблять наголос на її прикладному значенні у 

пізнанні оточуючої дійсності.  

Всі існуючі дефініції поняття «схематизація» можна віднести до двох 

великих груп. Одні пов’язують схематизацію з процесом мислення, трактують 

її як засіб та форму інтелектуальної діяльності. Таку точку зору поділяють 

теоретики схематизації, представники Московського методологічного гуртка 

(Г. Щедровицкий [314], Ю. Громико [93], Н. Громико [92], А. Зінченко [127] 

та інші). Вони визначають схему як конструкцію, що є продуктом розумової 

діяльності людини або декількох людей, яка представляє та передає засобами 

тієї чи іншої мови певний зміст. Основною функцією схем і схематизації в 

освіті для представників такого методологічного підходу є формування 

розвинутої свідомості, рівень розвитку якої визначається за рангом рефлексії. 

Ранг рефлексії залежить від здатності свідомості заміщувати всі позиції 

комунікації й програвати переходи з однієї позиції на іншу, тобто 

демонструвати розуміння. Ця здатність формується саме в процесі читання, 

складання та інтерпретації схем. Інший погляд на схематизацію подано у 

психолого-педагогічній літературі (В. Давидов [100], Д. Ельконін [316], 

Л. Фрідман [290] та інші). Представники цього трактування підкреслюють, що 

завдяки схематизації вмикається потужний людський ресурс, пов’язаний з 

можливостями сприйняття й обробки зорової інформації. Педагогічний підхід 

наголошує на допоміжній функції схематизації – орієнтуватися в 

навколишньому світі. Схема як носій узагальненого знання допомагає 

побачити справжні властивості тих чи інших предметів і явищ. Відповідно 

схематизація допомагає орієнтуватися серед цих предметів і явищ. І один, і 
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другий підхід, на наш погляд, абсолютизують якусь одну із сторін поняття 

«схематизація». Таким чином, одним з нагальних завдань щодо схематизації 

як семіотичного методу постає необхідність поєднати ці два підходи у 

цілісному розумінні поняття і визначенні його цілей в освітньому процесі. З 

цієї точку зору схематизація може трактуватися як засіб і форма, тобто 

технологія, що навчає тому, як потрібно мислити, щоб адекватно 

орієнтуватися в оточуючому світі. 

Ми також активно застосовували в освітньому процесі культурний 

асимілятор, який є різновидом методу аналізу конкретних ситуацій. В свою 

чергу, метод аналізу конкретних ситуацій є одним з методів кейс-технології, 

на розгляді якої ми детально зупинимось в наступних розділах. В процесі 

вирішення конкретної ситуації студенти використовують набуті знання, 

формуючи досвід кроскультурної комунікації шляхом аналізу конфліктних 

протиріч, закладених в ситуації комунікації, й прийнятті правильного рішення. 

В процесі подальшого обговорення конкретних ситуацій відбувається 

актуалізація теоретичних знань студентів, формуються їх вміння і навички 

щодо прийняття професійних рішень. В основі методу аналізу конкретних 

ситуацій лежить принцип прецеденту або випадку, який взято з реального 

життя. Таким чином, його суть полягає в описі конкретної ситуації, що містить 

проблему, й завдання щодо вирішення цієї проблеми. При цьому сама 

проблема не визначається, студент має задіяти набуті знання й досвід для її 

виявлення.  

Культурний асимілятор як метод формування вмінь кроскультурної 

комунікації починає активно застосовуватись з 80-х років ХХ століття, 

насамперед, в США. Називаючи цей метод «культурним асимілятором» 

(Р. Бріслін [333]), «технікою підвищення міжкультурної сенситивності» 

(Р. Альберт [323]), «кроскультурним інтегратором» (А. Солодка [262]), 

дослідники акцентували увагу на його ролі у набутті вмінь розуміти 

культурний контекст, інтерпретувати поведінку представників різних культур, 
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переживати й аналізувати власні почуття і емоції в ситуації кроскультурної 

взаємодії тощо.  

Під час навчання кроскультурній комунікації ми застосовували 

культурно-специфічні асимілятори, серед яких можна виокремити сензитивні 

(формують досвід кроскультурної комунікації шляхом переживання сильних 

емоцій), інформаційно-культурологічні (акцентують увагу на наявності 

відмінностей таких культурних феноменів, як стереотипи, ритуали, цінності 

тощо), когнітивно-аксіологічні (допомагають зрозуміти відмінності в тому, як 

представники різних культур сприймають і оцінюють одній й ті самі явища і 

процеси) [262, с. 14].  

Культурний асимілятор складається з опису ситуації, яка пов’язана з 

кроскультурною комунікацією. Ця ситуація, або інцидент, містить певну 

проблему щодо адаптації в іншокультурному середовищі або проблему 

взаємодії представників різних культур, зумовлену наявністю 

культурозалежних відмінностей. Також обов’язковим компонентом 

культурного асимілятора є наявність чотирьох варіантів інтерпретації 

поведінки учасників ситуації та пояснень до цих варіантів. Наприклад, в якості 

інформаційно-культурологічного асимілятора студенти мали правильно 

вирішити наступну ситуацію: 

Американський співробітник Корпусу Миру, що постійно мешкає в 

арабському селі, у справах повинен поїхати у велике місто, розташоване 

поруч. Він знає, що час його подорожі припадає на мусульманський релігійний 

піст, який має суворо дотримуватись вдень. Однак він вважає, що ресторани 

залишатимуться відкритими для обслуговування бажаючих поїсти. 

Приїхавши в один з найбільших ресторанів міста, він здивований, знайшовши 

його закритим. Що з наведеного нижче пояснює таку ситуацію? 

1. Власник, мабуть, був мусульманином, і, оскільки він не мав 

можливості їсти, він не бажав, щоб їв хто-небудь інший. (Відповідь 

неправильна. Власник ресторану мусульманин, але водночас він є бізнесменом. 
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Для нього зачинити свій ресторан, щоб інші залишались голодними, тому що 

він не може їсти, не є гарним с точку зору бізнесу). 

2. Мусульмани дуже голодні в цей період, і якби ресторани були 

відчинені, вони б не змогли дотримуватись свого посту. (Відповідь невірна. 

Більшість арабів є переконаними мусульманами, і вони цілком ладні 

витримувати великі труднощі і випробування заради дотримання релігійних 

звичаїв). 

3. Ресторан, ймовірно, був відкритий лише в певний час, і працівника 

Корпусу Миру саме в той час там не було. (Відповідь неправильна. Ви не 

зрозуміли головне. Ресторан був зачинений протягом всього дня. Якби було 

інакше, співробітник Корпусу Миру міг би поїсти там пізніше). 

4. Навіть якби ресторан залишався відкритим протягом дня, не було б 

бажаючих поїсти. (Відповідь правильна. Арабські країни досить однорідні 

щодо релігії, в деяких районах 90-99% населення становлять мусульмани. 

Оскільки ці люди досить релігійні і суворо дотримуються релігійних звичаїв, 

навіть якщо ресторан залишатиметься відкритим протягом дня, клієнтів в 

ньому майже не буде) [369, с. 259-260]. 

Таким чином, у процесі роботи з культурним асимілятором студент 

набуває навичок когнітивного аналізу культурного контексту шляхом 

дослідження запропонованих варіантів інтерпретації поведінки на предмет їх 

відповідності нормам, цінностям, правилам поведінки тощо культури, що 

аналізується. Дидактичною цінністю зазначеного методу є те, що ці етичні і 

ціннісні складові культури експлікуються не як поняття, а у вигляді 

конкретних інцидентів, де вони становлять причину виникнення конфліктної 

ситуації. Студенти шляхом обговорення й аналізу ситуації мають визначити 

цю причину й обрати варіант розв’язання конфліктної ситуації у відповідності 

до контексту досліджуваної культури. 

Серед активних дослідницьких методів навчання значний дидактичний 

потенціал щодо формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, на нашу думку, має метод проєктів. Багато 
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дослідників (В. Гузєєв [95], Є. Полат [222] та ін.) підкреслюють, що 

використання методу проєктів мотивує студентів розвивати дослідницькі 

вміння, самостійно знаходити необхідні відомості й отримувати нові знання, 

використовуючи різні джерела інформації. Працюючи над проєктом, 

навчаючись аналізувати й інтегрувати знання, студенти набувають досвіду 

вирішення професійний завдань, розвивають творчі й когнітивні здібності, 

формують такі якості, як самостійність, відповідальність, вміння працювати в 

команді й приймати рішення, комунікабельність тощо.  

Метод проєктів тісно пов’язаний з дидактичною теорією «множинного 

інтелекту» Г. Гарднера. Американський психолог Говард Гарднер 

спеціалізувався в галузі клінічної психології та нейропсихології, займався 

когнітивною психологією, дослідженням педагогіки мистецтва та потенціалу 

людини. Одним з перших результатів роботи над дослідженням людини стала 

книга вченого «Структура розуму: теорія множинного інтелекту», що 

побачила світ у 1983 році. Відкриття Гарднера мало неабиякий вплив на 

розвиток педагогічної науки й освіти. Учений звернув увагу на те, що шкільна 

програма акцентує увагу на двох типах здібностей дітей: 1) вербально-

лінгвістичних (переважно в письмовій формі); 2) логіко-математичних. Якщо 

учень не проявляє себе в таких видах діяльності, то він не має можливостей 

для самоактуалізації в навчальній (академічній) діяльності й не може 

переживати ситуації успіху, що, на думку вченого, призводить до проблем з 

дисципліною та втратою мотивації до пізнавальної діяльності [231, с. 20]. 

Суть теорії Говарда Гарднера полягає в тому, що людина наділена не 

одним «загальним» інтелектом, а декількома відносно автономними 

інтелектами, які не конкурують між собою, а співіснують. При цьому якийсь 

один вид інтелекту може бути домінуючим, а інші знаходитись у «сплячому», 

не достатньо розвинутому стані. 

Гарднер запропонував наступну типологію: 

– види інтелекту, пов’язані з символами (лінгвістичний, логіко-

математичний); 
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– «неканонічні» інтелекти (музичний, тілесно-кінестетичний, 

просторовий, інтелект натураліста); 

– особистісні інтелекти (внутрішньоособистісний, міжособистісний); 

– екзистенційний. 

Коротко охарактеризуємо кожен з видів інтелекту: 

Лінгвістичний (вербально-лінгвістичний за термінологією 

Т. Галактіонової) передбачає здатність вільно володіти мовою та ефективно 

застосовувати її в усній і письмовій формі. 

Логіко-математичний інтелект надає здібності до конкретного та 

абстрактного мислення, вміння розуміти причинно-наслідкові зв’язки, 

класифікувати, прогнозувати, робити висновки.  

Музичний інтелект передбачає чутливість до музики, вміння розуміти її 

і виражати себе через музику. 

Тілесно-кінестетичний вид інтелекту дозволяє вирішувати завдання, 

формулювати та передавати ідеї за допомогою рухів. Цей інтелект містить такі 

фізичні якості, як координація, баланс, спритність, сила, гнучкість. 

Просторовий (візуально-просторовий за термінологією 

Т. Галактіонової) передбачає вміння створювати і використовувати уявні 

образи, візуальне сприйняття навколишньої дійсності, орієнтацію в просторі. 

Натуралістичний (природничо-науковий, дослідницький за 

термінологією Т. Галактіонової) інтелект включає здібності до пізнання світу 

природи, вміння класифікувати явища навколишнього середовища та розуміти 

взаємодію природи і цивілізації. Він передбачає наявність гострої 

спостережливості, цікавості, потреби в дослідженнях. 

Внутрішньоособистісний вид інтелекту включає розуміння власного 

світу, думок, почуттів, емоцій; самоконтроль, самовдосконалення, 

самооцінку, самоаналіз. 

Міжособистісний інтелект передбачає розуміння засобів взаємодії з 

іншими людьми, здатність розпізнавати міжособистісні сигнали та вміння 
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реагувати на них. Цей вид інтелекту включає вміння працювати в команді, 

залагоджувати конфлікти, досягати консенсусу. 

Екзистенційний інтелект передбачає здатність до філософських 

міркувань, глобальних висновків, обговорення «життєвих питань». 

Незважаючи на суперечливість деяких позицій, ця теорія була сприйнята 

в світі з великим ентузіазмом і мала великий вплив насамперед на появу 

інноваційних технологій в освіті. Вона допомогла зрозуміти те, що 

практикуючі вчителі знали й так: всі навчаються по-різному. Але теорія 

Гарднера пояснювала і те, чому це відбувається, а отже стала інструментом 

створення таких засобів і технологій навчання, які б могли активізувати і 

розвинути когнітивні здібності людей з різними домінуючими типами 

інтелекту. 

Таким чином, на думку Гарднера, кожна людина володіє різними типами 

інтелекту. Різниця полягає у ступені володіння або їх комбінації. Вчений 

стверджує, що типи інтелектуальних здібностей можливо та необхідно 

розвивати. На нашу думку, саме застосування методу проєктів в освітньому 

процесі сприяє використанню та розвитку цього потенціалу здібностей 

студента, що забезпечує синергетичний ефект. 

Ми погоджуємось з думкою С. Куришевої, яка розглядає проєкт як засіб 

активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності і формування 

певних особистісних якостей, які визначаються як результат освоєння 

освітньої програми [168]. Так, вивчаючи тему «Види кроскультурної 

комунікації», студенти розробляли проєкти «Прецедентні феномени обраної 

країни», де досліджували національно-прецедентні феномени країни, яку вони 

обрали, тобто аналізували характерні для певної культури знаки, які апелюють 

до минулих подій і фактів, що добре відомі всім представникам національної 

спільноти і викликають певні асоціації. Таким чином, виконання проєкту 

надає студентам можливості розкрити свій творчий потенціал та сформувати 

вміння й навички виконання досліджень, соціальної взаємодії, презентації 

результатів своєї роботи, рефлексії щодо власної діяльності. 
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Отже, реалізація першої в нашій структурно-функціональній моделі 

формування вмінь кроскультурної комунікації організаційно-педагогічної 

умови – забезпечення кроскультурної складової змісту професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування – досягається шляхом включення 

до навчального плану підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр зі 

спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм спецкурсу 

«Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування» та відповідних тем до 

дисциплін країнознавчого циклу: «Туристичне країнознавство», «Туристичні 

ресурси України» та дисципліни «Основи комунікації в сфері 

обслуговування». На нашу думку, впровадження в процес викладання 

зазначених дисциплін інформаційно-рецептивних, репродуктивних методів 

(орієнтування, інструктаж, пояснення, лекція), інтерактивних методів 

проблемного викладення (метод кроскультурного аналізу, метод контекстного 

спостереження, метод схематизації, метод культурного асимілятора) та 

дослідницьких методів (метод проєктів) забезпечить засвоєння студентами 

системи базових знань щодо кроскультурного спілкування, кроскультурної 

поведінки, кроскультурної психології та набуття ними вмінь застосовувати 

засвоєні знання для формування практичного досвіду користування 

існуючими засобами й прийомами кроскультурної комунікації. 

 

2.3. Реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування методами інноваційних 

педагогічних технологій 

 

Шляхом відтворення знань і діяльності, про які було попередньо 

повідомлено, неможливо сформувати досвід самостійного пошуку 

розв’язування нових завдань. Для набуття вищезгаданого досвіду необхідна 

така організація педагогічного процесу, яка б потребувала від студентів 

творчої діяльності. Подібна організація досягається моделюванням 

проблемних ситуацій і формулюванням проблемних завдань, під час 
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розв’язання яких студенти будуть вчитися пошуку способів вирішення 

нестандартних задач, а отже набувати досвіду творчої діяльності. За 

І. Лернером, творчим можна вважати завдання, дії щодо рішення якого не 

мають певного однозначного алгоритму й необхідно здійснити пошук, кроки 

якого попередньо не прописані [177, с. 81]. Знання і вміння є інструментом та 

підґрунтям пошуку, на які спирається творча діяльність, але саме через досвід 

творчої діяльності формується здатність здійснювати цей пошук.  

Формування вмінь розв’язувати нестандартні ситуації і набуття досвіду 

творчої діяльності, на наш погляд, неможливе без запровадження в освітній 

процес контексту майбутньої професійної діяльності. Один з 

основоположників контекстного навчання А. Вербицький для визначення 

діяльності, що моделює умови й зміст майбутньої професії, застосовує поняття 

«квазіпрофесійна діяльність». Квазіпрофесійну діяльність науковець 

розглядає, як другу, після навчальної діяльності академічного типу, базову 

форму діяльності, сутністю якої є відтворення в аудиторних умовах змісту й 

умов майбутньої професії, дій, міжособистісних відносин, ситуацій, що 

очікують на майбутнього фахівця в реальній професійній діяльності. В логіці 

контекстного навчання А. Вербицький інтерпретує квазіпрофесійну діяльність 

як перехідну ланку, або наступну сходинку, від навчальної діяльності 

академічного типу до навчально-професійної діяльності, де студенти 

виконують дослідження й отримують практичний досвід вже в реальних, а не 

квазіпрофесійних умовах [46]. Схожий погляд висловлює і Г. Вахітова, яка 

розглядає квазіпрофесійну діяльність як етап формування професійних 

компетенцій студентів, що передбачає поєднання теоретичного навчання з 

елементами практики і наслідує навчальний етап, в якому дається лише 

теоретична інформація [43]. Одиницею квазіпрофесійної діяльності є ситуація, 

що задається в різній формі (кейс, проєкт, гра, тренінг тощо) [123]. Іншу 

позицію зустрічаємо в публікаціях В. Гуржапова, З. Макаровської, 

Л. Максимової, В. Рубцова, які розуміють квазіпрофесійну діяльність не як 

перехідний етап від навчальної до навчально-професійної діяльності, а як 
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організовану певним чином освітню діяльність щодо оволодіння 

професійними компетентностями в умовах, що імітують майбутню 

професійну діяльність. Запропоновані ними освітні програми побудовані за 

модульним принципом, де кожен модуль містить теорію і практику з 

подальшою їх рефлексією [238]. На нашу думку, зазначені підходи до 

розуміння суті квазіпрофесійної діяльності та її місця в організації освітнього 

процесу не суперечать один одному. В будь-якому випадку квазіпрофесійній 

діяльності передує надання теоретичної інформації, або навчальна діяльність, 

під час якої засвоюються знання (основи наук, за А. Вербицьким). С. Стеблюк 

розглядає квазіпрофесійну діяльність як технологію навчання, яка шляхом 

моделювання і відтворення контексту майбутньої професійної діяльності 

сприяє досягненню поставленої дидактичної мети [269].  

Таким чином, квазіпрофесійна діяльність є необхідною складовою 

процесу формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування й передбачає моделювання реальних ситуацій їх 

професійної діяльності в міжкультурному середовищі. Включаючись в 

квазіпрофесійну діяльність щодо кроскультурної комунікації, студенти 

навчаються вирішувати професійні завдання, розв’язувати складні ситуації, 

попереджати й залагоджувати конфлікти, що виникають під час 

кроскультурної взаємодії. 

Якісна реалізація квазіпрофесійної кроскультурно-комунікативної 

діяльності неможлива без застосування методів інноваційних педагогічних 

технологій. Термін «технологія» було запозичено педагогічною наукою зі 

сфери виробництва. Словник української мови визначає технологію як 

сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій 

у процесі виробництва чого-небудь та сукупність способів обробки або 

переробки матеріалів, виготовлення виробів, проведення різних виробничих 

операцій тощо [259, с. 106].  

На сьогоднішній день в педагогічній науці не існує єдиного підходу до 

визначення поняття «педагогічна технологія», а отже немає і однозначного, 
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прийнятого всіма фахівцями і закріпленого в дефініції уявлення про її 

сутність. Так, Б. Ліхачов трактує педагогічну технологію як сукупність 

психолого-педагогічних підходів, які визначають відповідний набір форм, 

методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів і є організаційно-

методичним інструментарієм педагогічного процесу [181, с. 174], 

В. Беспалько вбачає в ній змістову техніку реалізації навчального процесу 

[25, с. 36-41], І. Волков розуміє педагогічну технологію як опис процесу 

досягнення бажаних результатів [57], М. Чошанов акцентує увагу на 

процесуальному характері технології навчання щодо дидактичної системи 

[303], В. Монахов інтерпретує педагогічну технологію як детально продуману 

модель спільної педагогічної діяльності з проєктування, організації і 

проведення навчального процесу [198, с. 14], а М. Кларін визначає її як 

систему функціонування всіх особистісних, інструментальних та 

методологічних засобів, що використовуються для досягнення педагогічної 

мети [144]. 

Таким чином, розуміння поняття «педагогічна технологія» в сучасні 

педагогічній науці може бути представлено трьома підходами: 

загальнотеоретичним, який розглядає педагогічну технологію як складову 

педагогічної науки, що вивчає і формує цілі, зміст, методи навчання, моделює 

педагогічний процес; описовим, який інтерпретує педагогічну технологію як 

опис або певний алгоритм педагогічного процесу, змісту, методів, засобів, за 

допомогою яких досягаються бажані результати навчання; процесуальним, 

згідно з яким педагогічна технологія – це реалізація педагогічного процесу, 

функціонування всіх його методологічних та інструментальних компонентів, 

що використовуються задля досягнення поставлених цілей [306, с. 49]. Всі 

підходи поєднав у своїй дефініції педагогічної технології Г. Селевко, 

зазначивши, що вона функціонує і в якості науки, що досліджує найбільш 

оптимальні шляхи навчання, і як система принципів, регулятивів, що 

застосовуються в навчання, і нарешті, як реальний процес навчання 

[250, с. 14]. Ми під педагогічною технологією будемо розуміти 
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концептуально організований системний процес спільної освітньої діяльності 

викладача і студента, метою якого є досягнення оптимального результату. 

Деякі науковці розділяють поняття «педагогічна технологія» і «освітня 

технологія», вважаючи освітню технологію ширшою за педагогічну. Ми в 

своєму дослідженні будемо трактувати їх як синонімічні поняття.  

В умовах реформи системи вищої освіти в Україні особливого значення 

набуває діяльність, направлена на впровадження в освітній процес різних 

педагогічних новацій. На нашу думку, вони повинні охоплювати всі складові 

освітнього процесу: форми його організації, зміст, технології та засоби 

навчання тощо. Питання інновацій в педагогіці стали предметом дослідження 

багатьох науковців. За думкою А. Вербицького [46], В. Полонського [223], 

В. Сластьоніна [212], інновація передбачає введення чогось нового в зміст, 

методи і форми освітньої діяльності. Використання інновацій має призвести 

до оновлення освітнього процесу й отримання якісно нових його результатів. 

М. Кларін зазначає, що інновація – це не лише створення і запровадження 

чогось нового, але й перетворення, зміни в способі діяльності, стилі мислення, 

що пов’язані з цим новим [143]. Сьогодні головними факторами, які 

зумовлюють інноваційність змісту освіти, є нові вимоги, що висуваються до 

професійної підготовки в системі вищої освіти, активізація особистісного 

підходу в навчанні, інформатизація життя суспільства. Впровадження в 

навчальний процес інноваційних освітніх технологій, які є своєрідною 

площадкою, де студенти можуть формувати професійні вміння й 

відпрацьовувати професійні навички в умовах, наближених до реальних, 

допомагає сформувати професійні компетентності майбутнього фахівця сфери 

обслуговування. 

До інноваційних педагогічних технологій, що відповідають цілям 

професійної підготовки фахівця, здатного ефективно й компетентно 

здійснювати майбутню професійну діяльність, належать інтерактивні 

технології навчання, технологія case-study, технологія проєктного навчання, 
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технологія портфоліо, інформаційно-комунікаційні технології, технології 

дистанційного навчання. 

Для реалізації квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування ми в своїй практичній діяльності 

застосовували, насамперед, методи і форми інтерактивних технологій, які 

доповнювались опорою на інформаційно-комунікаційні технології. Як ми 

зазначали в попередньому підрозділі, головною особливістю технологій 

інтерактивного навчання є те, що засвоєння знань, формування вмінь і навичок 

під час їх застосування відбувається в процесі взаємодії викладача і студентів, 

при цьому кожен з них є суб’єктом освітнього процесу. Викладач не дає 

готових знань, а спонукає студентів до самостійного пошуку, актуалізації 

власного досвіду. 

М. Боброва у своєму дослідженні пропонує поділити методи 

квазіпрофесійної діяльності на ігрові та неігрові [33]. Неігрові методи 

представлені методом аналізу ситуацій, інструктажем тощо. В. Вонсович у 

своєму дослідженні імітаційних технологій і прийомів виділяє: проблемні 

ситуації, що зорієнтовані на пошук проблеми та її вирішення за певним 

алгоритмом; оціночні ситуації, вирішуючи які студенти мають дати оцінку 

запропонованим варіантам вирішення ситуації, зробивши їх попередній 

аналіз; ілюстративні ситуації, які є прикладами вирішених проблем; і 

ситуації-вправи, мета яких – відпрацювання певного способу вирішення 

проблеми за аналогією [61]. 

Ми активно використовували інтерактивний метод аналізу проблемних 

і оціночних ситуацій майбутньої професійної діяльності студентів 

спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, які вони повинні 

були розв’язати за певним алгоритмом: визначити проблему ситуації; 

актуалізувати знання, вміння, які потрібні для вирішення проблеми; 

визначитись з предметом рішення й шляхами його реалізації; прийняти 

попередній варіант вирішення проблеми, зробити його аналіз щодо 

досягнення бажаного результату; сформулювати остаточний варіант 
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вирішення проблеми. Наприклад, під час розгляду питань щодо психологічних 

особливостей кроскультурної взаємодії студентам пропонувалось вирішити 

наступну проблемну ситуацію: 

Після двох років плідної українсько-американської співпраці в галузі 

готельно-ресторанного бізнесу керівник української компанії зустрічав в 

аеропорту «Бориспіль» представника американського партнера. Знаючи, що 

прилітає молода жінка і бажаючи справити на неї гарне враження і 

заручитися її симпатією, український бізнесмен вирішив подарувати гості 

букет з п’яти великих троянд. Після вручення букету український керівник 

зробив також декілька «протокольних» компліментів, сказавши, що вона 

чудово виглядає, і він навіть не підозрював, що його партнер – така гарна 

жінка. Проте вручення букету і компліменти щодо зовнішності гості не 

призвели до очікуваного українським керівником результату. Подавши руку 

для рукостискання, молода жінка сухо відповіла на привітання, 

проігнорувавши компліменти, а подарений букет зразу передала перекладачу, 

що супроводжував її. Для керівника української компанії така негативна 

реакція на квіти і «нейтральні», з його точки зору, компліменти, виявилась 

зовсім неочікуваною. Відчуження, що виникло під час першої зустрічі, 

частково вдалося подолати лише під кінець ділового візиту. 

Що трапилось насправді? Хто виявився більш непідготовлений до 

зустрічі – українець чи американка? Скільки б квітів подарували Ви? 

Найбільш яскравою формою квазіпрофесійної діяльності А. Вербицький 

вважає ділову гру та інші ігрові форми, які дозволяють вдало моделювати 

професійний і соціальний зміст майбутньої діяльності, задавати її контекст 

[47, с. 36]. Застосування ділової гри допомагає наблизити навчання до умов 

реальної професійної діяльності, перейти від ситуації, коли викладач 

організовує й регулює освітній процес, до стану, коли студент сам організовує 

і сам регулює навчальну діяльність. Ділова гра є комплексним імітаційним 

інтерактивним методом, який поєднує в собі такі методи, як дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, мозковий штурм, евристична бесіда тощо. За думкою 
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А. Вербицького, ділова гра може застосовуватись з метою досягнення 

розуміння учасниками гри змісту й сутності процесів, що моделюються. 

Передбачається, що під час гри ті, хто бере в ній участь, зможуть сформувати 

новий погляд і нове розуміння професійних проблем і ситуацій, нові підходи 

до їх вирішення, по-новому поглянути на міжособистісні відносини у 

професійній взаємодії [45]. Для досягнення цієї мети зміст гри має становити 

квазіпрофесійна діяльність, яка моделює рольову поведінку в різних ситуаціях 

професійної взаємодії. Дидактичний сенс використання ділової гри в 

освітньому процесі полягає в створенні умов для формування майбутнього 

фахівця, що в достатній мірі володіє професійними компетентностями, здатен 

усвідомлювати критичні ситуації професійної взаємодії й знаходити адекватні 

та ефективні рішення. Таким чином, ділова гра дозволяє через моделювання 

предметного й соціального контекстів майбутньої професійної діяльності 

створити більш відповідні порівняно з традиційним навчанням умови 

формування майбутнього фахівця. Квазіпрофесійна діяльність, яку здійснює 

студент, приймаючи участь у діловій грі, поєднує в собі характеристики і 

навчальної, і професійної діяльності, оскільки засвоєння знань, формування 

вмінь і навичок відбувається в ситуації професійної взаємодії, що задається 

сюжетом гри, не зважаючи на те, що ця взаємодія має місце в аудиторії. З 

іншого боку, гра як колективний феномен сприяє формуванню у студентів 

навичок соціальної взаємодії та комунікації, роботи в команді, 

відповідальності за прийняття рішень тощо.  

У сучасній педагогічній науці не існує єдиної й загальноприйнятої 

класифікації ділових ігор. Так, А. Вербицький у відповідності до головної 

мети виділяє три основні типи гри: навчальні, дослідницькі, виробничі 

[45, с. 75]. Ж. Малахова конкретизує зазначені типи і поділяє ділові ігри на 

рольові, імітаційні, ситуаційні, операційні, психодрами або соціодрами 

[188, с. 77].  

Рольові ігри, як свідчить сама назва, шляхом розігрування певних ролей 

майбутньої професійної діяльності фахівців сфери обслуговування 
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дозволяють усвідомити й відпрацювати функціональні обов’язки та 

кроскультурний контекст певної професійної позиції. Імітаційні ігри через 

імітацію професійної діяльності фахівця сфери обслуговування допомагають 

сформувати вміння і навички адекватної поведінки в ситуаціях кроскультурної 

комунікації. Ситуаційна гра передбачає розігрування, проєктування 

конкретної ситуації професійної діяльності майбутнього фахівця сфери 

обслуговування в міжкультурному середовищі, що сприяє формуванню у 

студентів вмінь здійснювати ефективну кроскультурну комунікативну 

взаємодію. Операційні ігри, або тренінги, допомагають відпрацювати, 

потренувати певні комунікативні, поведінкові, особистісні складові, що є 

необхідними у процесі комунікації з представниками інших культур. Нарешті 

психодрама, або соціограма, представляє собою різновид рольової, 

імітаційної, ситуативної гри з акцентом на соціально-психологічній взаємодії, 

завдяки чому формується вміння усвідомлювати психологічний стан іншої 

людини, встановлювати міжособистісний контакт тощо. 

В процесі професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування ми активно впроваджували квазіпрофесійну кроскультурно-

комунікаційну діяльність, застосовуючи як неігрові, так і ігрові методи. Серед 

ігрових, на наш погляд, найбільший дидактичний потенціал щодо формування 

вмінь кроскультурної комунікації мають такі різновиди ділової гри, як рольова 

гра, імітаційна гра, ситуаційна гра та тренінг. В своїй діяльності ми 

застосовували ділову гру як метод і форму, що дозволяє активізувати 

навчальну роботу студентів, сформувати в них вміння й навички 

використовувати набуті раніше знання з кроскультурної комунікації в умовах 

професійної діяльності, максимально наближеної до реальної. Студенти під 

час ділової гри «Підготовка до відкриття міжнародного готелю» виступали 

в ролі представників різних культур, дотримуючись в своїй поведінці 

відповідних культурних норм і правил. Головним завданням гри було 

виконання професійної роботи, пов’язаної з діяльністю в сфері готельно-
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ресторанної справи, що вимагало взаємодії й комунікації з учасниками, які 

були представниками інших культур. 

В проведенні ділової гри ми дотримувались трьох етапів, визначених 

А. Вербицьким: підготовка гри, проведення гри та рефлексія (аналіз гри та її 

результатів) [45, с. 78]. На підготовчому етапі нами було розроблено сценарій 

гри, підготовлені необхідні матеріали та проведені відповідні консультації. 

Ділова гра проходила у вигляді наради з підготовки до відкриття 

міжнародного готелю. За умовами гри учасниками наради були 

адміністративні працівники готелю, які є представниками різних культур. 

Кожен з них несе відповідальність за певну ланку забезпечення організованої 

роботи готелю, отже від злагодженості їх дій і взаєморозуміння залежить 

загальний успіх проведення відкриття і подальшої роботи готелю. Учасники 

гри мали, по-перше, визначитись з планом робіт щодо відкриття готелю, 

призначення відповідальних, строків виконання тощо, а по-друге, 

порозумітися, оскільки всі вони є запрошеними досвідченими менеджерами 

провідних готелів своїх країн і мають свій власний, багато в чому культурно 

обумовлений досвід роботи в готелях міжнародного класу. 

Після проведення гри відбувалось обговорення й оцінка її результатів. 

Студенти обмінювались думками з приводу того, як проходила гра, якими 

були підстави для прийняття тих чи інших рішень, які дії і чому були 

адекватними ситуації, а які ні тощо. 

Одним з різновидів ігрових інтерактивних методів квазіпрофесійної 

діяльності є тренінг. На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого 

визначення поняття «тренінг». Деякі дослідники розуміють його як форму 

інтерактивного навчання, яке ставить за мету розвиток професійної 

комунікативної компетентності щодо міжособистісної взаємодії [149], інші – 

як особливий метод отримання знань, відмінною особливістю якого є 

навчання на власному досвіді безпосередньо під час проведення тренінгу [72], 

треті – як процес, який представляє собою виконання програми різних вправ і 



144 

завдань, що сприяє формуванню й удосконаленню певних умінь і навичок 

[242, с. 251].  

Тренінг, в якому моделюються ситуації кроскультурної комунікації, 

називають міжкультурним, або кроскультурним, тренінгом. Зазначена вище 

неоднозначність дефініції зберігається і по відношенню до поняття 

«кроскультурний тренінг». Кроскультурний, або міжкультурний, тренінг 

визначають як сукупність всіх засобів міжкультурної освіти, застосування 

яких має за мету сформувати міжкультурну компетентність [370, с. 150] як 

метод, який поєднує науково обґрунтовані концепції й стратегії 

кроскультурної комунікації з практичною професійною діяльністю [332] і з 

цієї точки зору є емпіричним методом навчання [242, с. 250] тощо. Ми 

вважаємо найбільш співзвучним нашому розумінню сутності педагогічного 

процесу формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування визначення фахівця з питань міжкультурної освіти і 

виховання на рівні вищої школи С. Ратье, який розглядає кроскультурний 

тренінг як метод навчання, дидактичною ціллю якого є розвиток 

кроскультурної компетентності шляхом виконання узгоджених вправ, 

націлених на підготовку до ситуацій кроскультурної комунікації [360].  

Міжкультурні тренінги традиційно поділяють на загальнокультурні та 

культурно-специфічні. Загальнокультурні сприяють взагалі розумінню 

особливостей культурно-зумовлених поведінкових норм і традицій, що 

призводять до міжкультурних розбіжностей. Культурно-специфічні тренінги 

направлені на певну культуру, під час їх проведення надається інформація про 

відповідну культуру, здійснюється контрастивний аналіз її культурних 

цінностей і стандартів з власною культурою, що дозволяє краще дізнатися про 

особливості даної культури й в подальшому уникати міжкультурних 

конфліктів під час кроскультурної взаємодії. В свою чергу, і 

загальнокультурні, і культурно-специфічні тренінги поділяють на 

інформативні та інтерактивні. Інформативні тренінги роблять акцент на 

когнітивній складовій кроскультурної підготовки, формуючи систему знань 
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щодо іншої культури. Інтерактивні тренінги мають за мету не лише отримання 

інформації, а й формування вмінь і навичок комунікації в кроскультурному 

середовищі. Увага приділяється насамперед груповій роботі щодо виконання 

різних інтерактивних вправ, які допомагають засвоїти теоретичні знання або 

отримати їх в процесі інтерактивної взаємодії [331]. О. Садохін в 

запропонованій ним класифікації культурно-специфічних тренінгів виділяє 

когнітивні, поведінкові й атрибутивні. Когнітивні тренінги за змістом 

співпадають з інформативними, поведінкові формують практичні навички 

адаптації до життя в іншій культурі, атрибутивні пояснюють, яким чином 

представники різних культурних спільнот інтерпретують одні й ті самі 

поведінкові ситуації комунікації і чому [242, с. 252]. Як бачимо, класифікації 

міжкультурних тренінгів, запропоновані Дж. Болтеном та О. Садохіним, 

ґрунтуються на різних критеріях. В основу поділу Дж. Болтена покладено 

форму взаємодії між учасниками освітнього процесу, в той час як О. Садохін 

взяв до уваги насамперед змістову складову. 

Ми поділяємо думку О. Садохіна про універсальність тренінгу як методу 

навчання кроскультурній комунікації [242, с. 251]. Беручи участь в 

кроскультурному тренінгу, студенти розвивають вміння слухати 

співрозмовника, поводитись впевнено при спілкуванні з іншими, публічно 

виступати, застосовувати ефективну модель комунікативної поведінки в 

ситуаціях міжкультурної взаємодії, попереджати та розв’язувати культурно-

обумовлені конфлікти, долати звички й стереотипи поведінки, що 

ускладнюють комунікацію.  

Під час професійної підготовки майбутніх фахівців сфери 

обслуговування ми застосовували тренінг розвитку кроскультурної 

сприйнятливості й тренінг формування вмінь невербальної комунікації.  

Тренінг розвитку кроскультурної сприйнятливості не лише надає його 

учасниками розуміння способів сприйняття оточуючого світу представниками 

інших культур, а й допомагає збільшити рівень усвідомленості щодо 

культурних упереджень і стереотипів їх власної поведінки. Мета тренінгу 
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полягає в тому, щоб порівняти й зіставити стилі, правила і норми поведінки 

власної культури з тими, що переважають в інших містах, і подивитись на різні 

види поведінки з позицій кожного культурно відмінного суспільства. На нашу 

думку, застосування зазначеного тренінгу в професійній підготовці майбутніх 

фахівців сфери обслуговування дозволить розвити в них кроскультурну 

сприйнятливість і усвідомлення культурної відносності, розуміння того, що 

дуже мало людських цінностей, переконань та поведінки є абсолютними і 

універсальними. 

Наприклад, у якості завдання для розминки тренінгу розвитку 

кроскультурної сприйнятливості студенти мали визначити національність, 

про яку йдеться. Кожному із учасників надавався перелік прикметників або 

характеристик, що позначали риси певної національності. Протягом 10 

хвилин студенти мали відповісти на питання щодо національної 

приналежності описаної в завданні особистості: 

відчайдушний, щедрий, ледачий, необов'язковий, простодушний, 

безглуздий, неорганізований, безцеремонний, широка натура, любитель 

випити; 

ввічливий, стриманий, педантичний, нетовариський, незворушний, 

консервативний, акуратний, добросовісний, витончений; 

елегантний, галантний, балакучий, брехливий, чарівний, розпусний, 

скупий, легковажний, розкутий; 

акуратний, педантичний, виконавчий, економний, нецікавий, в'їдливий, 

стриманий, завзятий, працездатний [242, с. 269-270]. 

Одним з елементів тренінгу розвитку кроскультурної сприйнятливості 

була адаптована до квазіпрофесійної діяльності майбутнього фахівця сфери 

обслуговування гра-симуляція Ecotonos. Студенти поділялись на три групи, 

що представляли різні культури. Кожній групі надавались картки із 

зазначенням правил і норм поведінки у відповідній культурі. Після обговорення 

отриманих правил «своєї» культури учасники кожної з груп протягом 30 

хвилин «створювали» історію її розвитку (виникнення, формування цінностей 
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і переконань, що підтримують безпеку й гармонію існування культурної 

спільноти, тощо) і «вживалися» в «своє» культурно обумовлене суспільство. 

На наступному етапі гри формувалися «мультикультурні» групи із 

«представників» кожної з трьох культур, які мали шляхом знаходження 

консенсусу, подолання конфліктних ситуацій, зумовлених приналежністю до 

різних «культур», налагодження взаєморозуміння розробити план зустрічі й 

розміщення в готелі «Атлантіс» німецької делегації, що прибула на наукову 

конференцію, яка проходитиме в конференц-залі готелю. Представники 

кожної з «культур» привносили свій власний, культурно зумовлений підхід до 

прийняття рішень, а також свої «культурні» норми в роботу групи над 

вирішенням ситуації, що може виникнути в майбутній професійній 

діяльності фахівців сфери обслуговування. Після того, як група презентувала 

свій план, відбувалось обговорення щодо помилок, досягнень, отриманого в 

процесі гри досвіду тощо. 

Метою впровадження в процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування тренінгу формування вмінь невербальної 

комунікації є необхідність сформувати в них здатність сприймати інформацію, 

що надходить не лише за допомогою вербального каналу передачі, а й через 

жести, міміку, рухи тіла, швидкість і тембр голосу тощо; розуміти 

комунікативну цінність і значення невербальної інформації для встановлення 

ефективної кроскультурної комунікації. 

Наприклад, однією з вправ, яку виконували студенти в рамках 

зазначеного тренінгу, була «Невербальна презентація національності». 

Студенти поділялись на декілька груп по 3-4 особи, кожна з яких отримувала 

картку із зазначенням національності, яку мала зобразити таким чином, щоб 

інші могли її «впізнати». Презентуючи національність, можна було 

використовувати міміку, жести, інші засоби невербальної комунікації, але 

заборонялося розмовляти. Після презентацій всіх підгруп відбувалось 

обговорення засобів і способів передачі характерних рис і особливостей 

зображуваних національностей і їх відповідність. Студентам пропонувалось 
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обґрунтувати причини вибору тих чи інших невербальних зображувальних 

засобів. 

Також в якості одного з елементів тренінгу формування вмінь 

невербальної комунікації ми використовували гру Barnga. Метою гри є 

симуляція труднощів кроскультурної комунікації. Учасники, отримавши 

модифікований набір гральних карт, впродовж 10 хвилин ознайомлюються з 

правилами нової гри під назвою «5 хитрощів». Після цього письмові інструкції 

вилучаються, і гравцям повідомляється, що під час гри вони не можуть ні 

говорити один з одним, ні писати, дозволено лише використовувати жести 

або малювати картинки. Після закінчення гри, студенти активно 

дискутували й обговорювали отриманий досвід, ділячись враженнями щодо 

труднощів, які виникали в них у зв’язку з необхідністю передати необхідну 

інформацію, використовуючи лише жести і малюнки. (Додаток Г). 

Отже, головними завданнями тренінгу розвитку кроскультурної 

сприйнятливості та тренінгу формування вмінь невербальної комунікації ми 

визначаємо наступні: 

– засвоєння знань щодо міжкультурних розбіжностей у 

взаємовідносинах з представниками інших культур, способів ефективної 

комунікативної поведінки, особистісних якостей, що сприяють досягненню 

результативної міжкультурної взаємодії шляхом програвання ситуацій, які в 

кожній культурі розв’язуються по-різному; 

– формування вмінь ідентифікувати й розуміти факти культурних 

відмінностей, обирати й застосовувати відповідні стратегії поведінки, 

адаптувати свою поведінку до іншокультурних поведінкових традицій, правил 

і цінностей. 

Аналіз теоретичних праць і проведене нами практичне дослідження 

підтвердили високий дидактичний потенціал тренінгу як форми й методу 

формування вмінь кроскультурної комунікації. Це зумовлено тим, що в 

тренінгу моделюються реальні ситуації майбутньої професійної діяльності 

фахівців сфери обслуговування, що потребує від його учасників активного 
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застосування всіх набутих раніше знань і вмінь, мобілізації інтелектуального 

й аналітичного потенціалу. Розроблені нами тренінги передбачали зіткнення 

майбутніх фахівців сфери обслуговування з реальними ситуаціями їх 

професійної діяльності, які не могли бути вирішені лише використанням 

типових, стандартних способів поведінки в кроскультурному середовищі. 

Вони були змушені, спираючись на засвоєні знання й набутий досвід 

здійснення вже відомих способів діяльності, шукати оптимальні шляхи 

вирішення ситуацій, виробляти сценарії ефективної кроскультурної взаємодії, 

підбирати адекватні вербальні й невербальні засоби комунікації, щоб 

уникнути конфлікту й встановити ефективне та доброзичливе 

співробітництво. 

Таким чином, виконання другої в нашій структурно-функціональній 

моделі формування вмінь кроскультурної комунікації організаційно-

педагогічної умови – реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності 

майбутніх фахівців сфери обслуговування методами інноваційних 

педагогічних технологій – досягається шляхом впровадження під час їх 

професійної підготовки таких ігрових і неігрових методів та форм 

інтерактивних технологій, як ділові ігри, тренінг розвитку кроскультурної 

сприйнятливості, тренінг формування вмінь невербальної комунікації, метод 

аналізу ситуацій, які доповнювались опорою на інформаційно-комунікаційні 

технології. На нашу думку, саме застосування таких технологій 

інтерактивного навчання, які спираються не лише на процеси пам’яті, уваги, 

сприйняття, а й на творче мислення, креативну поведінку, нестандартне 

спілкування, допомагає студентам удосконалити досвід застосовування 

засвоєних знань в стандартних ситуаціях кроскультурної комунікації, 

рефлексувати щодо вибору способів діяльності під час комунікативної 

кроскультурної взаємодії, набути досвіду емоційно-ціннісного ставлення 

щодо ситуацій кроскультурної комунікації майбутньої професійної діяльності 

у сфері обслуговування. 
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2.4 Упровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-

мовного інтегрованого навчання 

 

Формування достатнього для подальшої професійної діяльності рівня 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування неможливо без додаткового вивчення іноземної мови й зміни 

організаційних форм її викладання. Сьогоденні реалії вимагають чіткого 

усвідомлення того факту, що іноземна мова – це головний засіб здійснення 

міжкультурної комунікації. Кроскультурна взаємодія відбувається насамперед 

за допомогою мовних засобів спілкування. Розуміння цього беззаперечного 

факту обов’язково потребує разом із вивченням іноземної мови усвідомлення 

специфічних особливостей і характерних рис різних культур, оскільки саме 

вони є визначальним фактором, що впливає на вибір стратегії поведінки та 

моделі спілкування під час міжкультурної взаємодії фахівця сфери 

обслуговування. 

В ситуації кроскультурної комунікації більш значущими й 

визначальними стають екстралінгвістичні фактори, а лише знання мови, навіть 

глибоке, не є запорукою ефективності й успішності спілкування. Мовні 

помилки «прощають легко й поблажливо, а культурні не прощають ніколи» 

[Error! Reference source not found., с. 14]. Мовні помилки є менш 

небезпечними, вони очевидні, і до них ставляться з розумінням, культурні ж 

помилки через свою неочевидність і невидимість можуть призвести до 

виникнення конфліктних ситуацій. Більше того, відсутність знань щодо 

специфіки тієї чи іншої культури та невміння враховувати їх у своїй 

професійній діяльності сприймається як відсутність професіоналізму фахівця 

сфери обслуговування. 

Іноземна мова – це не просто система лексичних і граматичних одиниць, 

підпорядкованих певним правилам, це складна система світосприйняття, в 

якій відбивається багатогранний соціально-культурний феномен того чи 

іншого народу, це картина світу, відображена в мові її носіями. Тому і 
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вивчення іноземної мови – це набагато більше, аніж засвоєння синтагматичних 

і парадигматичних відносин між мовними одиницями. Цей процес передбачає 

розуміння і прийняття «нової соціальної й культурної поведінки, способів 

буття» [202, с. 116]. 

Таким чином, викладання іноземної мови має обов’язково передбачати 

соціокультурні та країнознавчі компоненти, які включають знання про 

соціокультурні особливості країни, мова якої вивчається, та вміння 

застосовувати мовленнєву поведінку у відповідності до них. Вивчення 

іноземної мови повинно бути спрямовано не лише на засвоєння суто 

лінгвістичної інформації, а й на формування відповідних знань, умінь і 

навичок спілкування з представниками інших культур, тобто на формування 

вмінь кроскультурної комунікації. В процесі вивчення іноземної мови 

необхідно застосовувати методики й педагогічні технології, які б дозволили 

через інтеграцію культури, мови й майбутніьої професійної діяльності 

адаптувати майбутнього фахівця сфери обслуговування до іншомовного 

культурного середовища та допомогли сформувати в нього здатність 

здійснювати ефективну кроскультурну професійну взаємодію. 

Сучасною освітньою технологією, яка, на наш погляд, дозволяє 

найбільш ефективно досягти поставленої мети, є предметно-мовне інтегроване 

навчання. На нагальній потребі інтегрованого вивчення предметних дисциплін 

та іноземної мови неодноразово наголошували науковці, зазначаючи, що через 

брак часу, відведеного на вивчення іноземної мови у системі вищої освіти, з 

одного боку, і зростаючі вимоги щодо рівня іншомовної компетентності, з 

іншого, в майбутньому засвоєння іноземної мови буде відбуватися саме в такій 

формі. Дослідження предметно-мовного інтегрованого навчання з’являються 

на межі ХХ-ХХІ століть. Історія запровадження й подальшого 

розповсюдження інтегрованого предметно-мовного навчання починається з 

1990-х років і пов'язана насамперед з ім’ям Девіда Маршала, який 

запропонував термін CLIL для визначення методики, сутність якої полягала в 

застосуванні іноземної мови як засобу, інструменту вивчення інших 
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предметів. Починаючи з 2000 року Європейський Союз розглядає методику 

CLIL як провідний засіб щодо розвитку багатомовності та ведення ефективної 

міжнародної мовної політики в Європі [252, с. 168].  

Зростаюча популярність цього методу навчання зумовлена позитивними 

результатами його впровадження в освітній процес, що підтверджують велика 

кількість дослідників. Частина науковців аналізує CLIL-підхід з точки зору 

ефективності формування іншомовної компетентності (Д. Ласагабастер, 

А. Доїз, Дж. Сьєрра [355], О. Вдовіна [44], К. Григор’єва [91]), інші 

розглядають досягнення цього методу щодо результативності засвоєння 

предметних знань (П. Ван де Краєн, К. Мондт, Л. Аллайн, Й. Джао [373], 

Л. Салехова [244], Н. Попова [225], М. Коган [225]), нарешті, окремі фахівці 

зосереджують свою увагу на можливостях CLIL щодо розвитку когнітивного 

мислення студентів (Д. Румлих [364], Ф. Штебнер [364], С. Руссел [362], 

Д. Джулиа [362], А. Трикот [362], Р. Заріпова [121]). 

Предметно-мовне інтегроване навчання пропонує використовувати і 

вивчати іноземну мову не як самоціль, а як засіб для засвоєння навчального 

матеріалу. Цей підхід до навчання ґрунтується на контексті: заняття з мови 

відбувається в контексті предмету, а предмет вивчається в контексті мови. 

Засвоєння й використання мови здійснюється природним шляхом в реальних 

життєвих ситуаціях і інтегровано зі всім процесом навчання, а набуття знань з 

предмету, в свою чергу, відбувається через посередництво іноземної мови, що, 

безумовно, сприяє формуванню вмінь кроскультурної комунікації. 

Таким чином, основними положеннями, на яких ґрунтується CLIL-

методика є: скерованість навчання на розвиток когнітивних здібностей, 

одночасне з професійною дисципліною вивчення іноземної мови, усвідомлене 

засвоєння професійно-значущої інформації засобами іноземної мови. 

Сама назва CLIL свідчить, що в основі цього методологічного підходу 

лежить інтеграція. В сучасну епоху тотальної глобалізації інтеграція знань як 

прагнення поєднати відомі експериментальні дані, теоретичні концепції, 

факти й інформацію задля отримання найбільш повного та адекватного 
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уявлення про навколишній світ у всьому його розмаїтті є провідною 

тенденцією розвитку науки й освіти. При цьому інтеграція є не механічним 

поєднанням окремих частин, а їх взаємодією, взаємопроникненням, 

взаємовпливом, що призводить до формування синергетичного ефекту. 

Методика CLIL дозволяє реалізувати інтеграційний потенціал іншомовного 

навчання, поєднуючи його з професійним задля досягнення ефективності як в 

навчанні мови, так і в професійній підготовці. 

Таким чином, в умовах інтегрованого навчання переслідується подвійна 

мета – сформувати у студентів знання професійної дисципліни одночасно з 

формуванням іншомовної компетентності, а сам підхід можна інтерпретувати 

як інтегровану форму навчання і предмету, і мови. 

Предметно-мовне інтегроване навчання представляє собою систему, яка 

складається з змістового, комунікативного, когнітивного і культурного 

компонентів. Згідно з думкою До Койл, системоутворюючим компонентом є 

змістовий – контент. Саме він визначає предмет навчання, цілі, задачі, 

тематику, тобто сукупність теоретичних знань, які потребують формування 

відповідних вмінь і навичок щодо досягнення програмних результатів 

навчання за спеціальністю [339]. Застосування методики предметно-мовного 

інтегрованого навчання передбачає вибір відповідного балансу між рівнем 

складності змісту і рівнем складності мовних засобів, що використовуються 

для його вираження й донесення до студентів, тобто підвищення складності 

професійної предметної інформації має компенсуватися зниженням мовної 

складності й навпаки. 

Комунікативний компонент надає іноземній мові особливого статусу. В 

контексті інтегрованого навчання мова розглядається з трьох позицій: мова як 

інструмент пізнання нової предметної або професійної інформації, мова 

навчання (language of learning); мова як засіб комунікації, мова для навчання 

(language for learning); мова як предмет навчання, мова через навчання 

(language through learning) [338, с. 36]. Іншомовна підготовка студентів при 

цьому передбачає розширення лексичного й граматичного компонентів, але 
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навчання мови організовується скоріше через концептуальне розуміння 

професійної предметної області, ніж через граматичні знання. При цьому 

вивчення граматики не виключається й не ігнорується, однак підхід до неї 

здійснюється через засвоєння компонентів професійної комунікативної та 

розумової діяльності [252, с. 168].  

Когнітивний компонент досліджуваної методики, згідно з Олівером 

Мейром, Терезою Тінг та іншими, передбачає створення освітнього 

середовища, яке ефективно сприятиме розвитку пізнавальних здібностей та 

розумових навичок студентів [358; 371]. Когнітивний компонент реалізується 

шляхом розв’язання проблемних ситуацій і вирішення питань, пов’язаних з 

майбутньою професійною діяльністю. В організації освітнього процесу для 

ефективного засвоєння нового знання мають переважати завдання, 

сформульовані у формі проблеми. Це може бути відкрите питання, аналіз 

конкретної ситуації, ділова гра, проєкт тощо. Для результативності процесу 

формування когнітивних вмінь студентів мають дотримуватися певні умови: 

залучення різних джерел інформації, організація процедури поетапного 

вирішення завдань, застосування колективних форм роботи студентів, 

організаційно-координуюча та мотивуюча функція викладача, рефлексія 

[69, с. 203.]. Схематично когнітивний компонент предметно-мовного 

інтегрованого навчання відображений в комунікативній моделі Дж. Каммінса, 

яка, в свою чергу, спирається на таксономію Б. Блума. Як відомо, Б. Блум 

запропонував класифікувати навчальні цілі, і таким чином організовувати 

різні розумові процеси в свідомості студентів під час засвоєння ними змісту 

освіти, як ієрархію, де кожному рівню відповідають певні розумові здібності 

учнів. В інтерпретації Дж. Каммінса, розумовим навичкам нижчого порядку: 

знанням (здатність запам’ятовувати та відтворювати інформацію, не 

обов’язково осмислюючи її), розумінню (вміння розуміти й інтерпретувати 

засвоєну інформацію) та їх застосуванню (здатність використовувати засвоєну 

інформацію в нових ситуаціях при вирішенні професійних проблем) 

відповідає базова міжособистісна комунікативна компетентність (BICS – Basic 
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Interpersonal Communicative Skills). Розумові ж навички вищого порядку: 

синтез (здатність поєднувати окремі частини в одне ціле), оцінка (здатність 

формувати судження щодо цінності того чи іншого предмету чи явища для 

досягнення конкретної мети) і аналіз (здатність розкладати цілісну 

інформацію про об’єкт на складові таким чином, щоб була зрозуміла його 

структура) корелюють з когнітивною академічною мовною компетентністю 

(CALP – Cognitive Academic Language Proficiency). Саме формування 

розумових навичок вищого порядку й когнітивної академічної мовної 

компетентності є метою запровадження в освітній процес предметно-мовного 

інтегрованого навчання. При цьому мовний компонент навчання не йде на 

задній план, а займає паралельну позицію й засвоюється студентами як засіб 

набуття нових знань і формування нових вмінь щодо професійної діяльності 

майбутніх фахівців. Наявність культурного компонента зумовлена самим 

полікультурним характером предметно-мовного інтегрованого навчання і є 

його іманентною складовою.  

В дослідженнях щодо практичного застосування предметно-мовного 

інтегрованого навчання представлені різні класифікації моделей CLIL в 

залежності від різних критеріїв, на яких вони ґрунтуються. Найбільш 

популярна класифікація виокремлює три типи інтегрованого навчання в 

залежності від ступеня занурення: м’яка модель (soft CLIL), яка передбачає 

викладання окремих тем змісту дисциплін професійної підготовки на заняттях 

з іноземної мови; модульна модель (Modular CLIL), згідно з якою професійна 

дисципліна викладається іноземною мовою визначену кількість годин; та 

сильна модель (hard CLIL), яка є моделлю часткового занурення, коли більше 

половини дисциплін професійної підготовки викладаються іноземною мовою 

[330; 326; 331]. 

В основу іншої класифікації покладений підхід до вивчення іноземної 

мови на підставі аналізу змісту. Відповідно до цього критерію виділяють: 

курси, організовані за окремими темами дисциплін професійної підготовки 

(theme-based-courses), коли викладач іноземної мови відповідає і за 
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формування іншомовної компетентності, і за навчання предметному змісту; 

допоміжні курси (adjunct / linked courses), які передбачають не проведення 

окремих занять, а асистування на вже існуючих заняттях з предмету; 

викладання дисципліни професійної підготовки адаптованою іноземною 

мовою (sheltered subject-matter instruction), яке здійснює викладач професійної 

дисципліни [343]. 

Ще одну класифікацію моделей предметно-мовного інтегрованого 

навчання запропонувала До Койл. Дослідниця виділяє три моделі: модель С1 

– багатомовне (білінгвальне) навчання, що передбачає застосування в 

інтегрованому навчанні в різні роки більше однієї мови для викладання різних 

дисциплін професійної підготовки; модель С2 – допоміжне / додаткове 

інтегроване навчання предмету й мові, коли викладання мови відбувається 

паралельно з викладанням дисциплін професійної підготови з метою набуття 

знань і формування вмінь для забезпечення розумових процесів вищого 

порядку; модель С3 – предметні курси із включенням мовної підтримки, де 

навчання можуть проводити як викладачі дисциплін професійної підготовки, 

так і викладачі-лінгвісти [340]. 

Для реалізації третьої організаційно-педагогічної умови, від якої 

залежить досягнення сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування – організація іншомовної 

підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання – нами було 

впроваджено низку змін, що стосуються організації й змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

По-перше, в навчальних планах здобувачів освітнього ступеня бакалавра 

за спеціальностями 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм було 

збільшено на 8 (порівняно з попередніми роками) загальний обсяг кредитів, 

відведених на вивчення іноземної мови професійно-комунікативної 

спрямованості. Таким чином, студенти мають 26 кредитів ЄКТС (780 годин 

загального обсягу) на іншомовну підготовку. По-друге, в процес підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування були запроваджені елементи 
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предметно-мовного інтегрованого навчання під час викладання окремих 

модулів дисциплін «Туристичне країнознавство», «Курортні ресурси світу», 

«Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості» та спецкурсу 

«Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування». Викладачі дисциплін 

професійної підготовки та фахівці, що забезпечують іншомовну підготовку, 

працювали в тісній взаємодії, узгоджуючи й інтегруючи предметно-

професійний і мовний контент. Окрім того, викладачі з іншомовною 

підготовкою на рівні B2 під час викладання окремих тем застосовували 

іноземну мову. 

Так, вивчаючи невербальну комунікацію, її відмінності в різних 

культурних спільнотах, ми активно залучали елементи предметно-мовного 

інтегрованого навчання. Практичне заняття було організовано у формі 

дискусії англійською мовою, під час якої студенти висловлювались щодо 

розуміння сутності невербальної комунікації, її значення під час 

міжкультурної взаємодії, культурно обумовлених відмінностей у різних 

національностей тощо. Прикладами запитань, що дискутувалися, були 

наступні: 

 What, in your opinion, is the role of nonverbal communication in intercultural 

communication? 

 What are types of nonverbal communication? 

 What types (elements) of nonverbal communication are the same for all 

cultures? Give examples. 

What gestures have different meanings depending on cultural interpretation? 

What is the danger of misunderstanding the signals of non-verbal 

communication? 

Проведення занять з зазначених дисциплін за методикою предметно-

мовного інтегрованого навчання потребувало ретельної підготовки. По-

перше, потрібно було визначитись зі змістом, який мав містити як професійне, 

так і лінгвістичне нове знання, розглядав би певну проблему з різних точок 

зору і давав можливість студентам здійснювати самостійний пошук і 
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обговорювати проблемні питання, які містяться в самому запропонованому 

контенті.  

По-друге, для розвитку когнітивних здібностей студентів ми 

застосовували такі засоби обробки інформації, як побудова інтелект-карт, 

різного виду схем, діаграм тощо. На нашу думку, це сприятиме втіленню ідеї 

про те, що методика CLIL – це насамперед надання можливості студентам 

конструювати власну систему розуміння того чи іншого явища або процесу 

щодо їх майбутньої професійної діяльності в сфері обслуговування, залучаючи 

різні типи когнітивних дій.  

По-третє, для забезпечення комунікативного компоненту потрібно було 

застосовувати мовні одиниці  й мовні структури, які б адекватно відображали 

відповідний зміст і в той же час були збалансованими щодо рівня складності 

професійної інформації. Встановленню такого балансу, на нашу думку, 

ефективно допомагає метод скаффолдингу. Назва була запропонована 

когнітивним психологом Дж. Брунером і його колегами як метафоричний (в 

перекладі з англійської scaffolding – будівельні ліси) опис процесу навчання 

дитини в зоні найближчого розвитку [375]. Сутність скаффолдингу постає в 

дозованій допомозі студентам під час виконання завдань, які спочатку 

знаходяться поза межами їх можливостей. Поняття «скаффолдинг» в наукових 

дослідження часто пов’язують з поняттям «здатність до навчання» і «зона 

найближчого розвитку» (останній, як відомо, належить видатному 

російському психологу Л. Виготському) [342; 347]. В загальному розумінні 

здатність до навчання забезпечує можливість застосування скаффолдингу і 

руху в зоні найближчого розвитку дитини. Скаффолдинг розуміється як 

взаємодія дорослого й дитини, підтримка дорослого під час виконання 

завдань, саме скаффолдинг будує простір зони найближчого розвитку дитини 

[154, с. 81]. 

Таким чином, скаффолдинг можна інтерпретувати як метод навчання, 

який шляхом інструктування й адекватної підтримки допомагає студентам у 

вирішенні проблем і розв’язанні завдань. Прийомами скаффолдингу є такі, як 
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актуалізація отриманих раніше знань, питання, спільна робота, моделювання, 

практична допомога тощо. Це своєрідні навчальні «ліси», тимчасові опори, які 

є необхідною підтримкою для студентів в процесі навчання й допомагають 

досягти поставленої мети. В контексті нашого дослідження скаффолдинг 

реалізовувався в можливості переходу в разі потреби на рідну мову, в 

застосуванні інтерактивних методів і прийомів навчання, методів схематизації 

тощо. 

Цікавими, на наш погляд, є можливості предметно-мовного 

інтегрованого навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних 

технологій, за допомогою яких можна створити аутентичне мовне професійне 

середовище, що сприяє формуванню вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. В процесі професійної підготовки 

студентів спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм 

активно використовувались підкасти й відео-підкасти з різних тем, що 

стосуються майбутньої професійної діяльності студентів у сфері 

обслуговування (наприклад, https://restaurantunstoppable.com/, 

https://www.spreaker.com/show/social-restaurant-podcast, 

https://www.socialtables.com/blog/hospitality/hotel-hospitality-podcasts, 

http://novacancynews.com/no-vacancy-podcasts тощо).  

Отже, с точки зору проаналізованих вище класифікацій моделей 

предметно-мовного інтегрованого навчання ми вважаємо найбільш 

оптимальним: поєднання елементів м’якої та модульної моделей; курси, 

організовані за темами дисциплін професійної підготовки, та викладання 

дисципліни професійної підготовки адаптованою іноземною мовою; модель 

С3 – предметні курси із включенням мовної підтримки. Відповідність 

зробленого нами вибору поставленій меті – організувати іншомовну 

підготовку як педагогічну умову формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування – було підтверджено 

результатами проведеного нами педагогічного експерименту.  

https://restaurantunstoppable.com/
https://www.spreaker.com/show/social-restaurant-podcast
https://www.socialtables.com/blog/hospitality/hotel-hospitality-podcasts
http://novacancynews.com/no-vacancy-podcasts
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Таким чином, виконання третьої в нашій структурно-функціональній 

моделі формування вмінь кроскультурної комунікації організаційно-

педагогічної умови – упровадження іншомовної підготовки на засадах 

предметно-мовного інтегрованого навчання – досягається шляхом 

застосування елементів CLIL під час викладання окремих модулів дисциплін 

«Туристичне країнознавство», «Курортні ресурси світу», «Іноземна мова 

професійно-комунікативної спрямованості» та спецкурсу «Кроскультурна 

комунікація в сфері обслуговування» й збільшенням загального обсягу 

кредитів, відведених на вивчення дисципліни «Іноземна мова професійно-

комунікативної спрямованості». Використання технології CLIL в освітньому 

процесі дозволило зробити вивчення іноземної мови більш цілеспрямованим, 

оскільки в цьому випадку іноземна мова використовується для вирішення 

конкретних комунікативних задач майбутньої професійної діяльності фахівця 

сфери обслуговування, що готує його в подальшому до здійснення ефективної 

комунікації в ситуації кроскультурної професійної взаємодії. Крім того, 

запровадження предметно-мовного інтегрованого навчання сприяло 

формуванню метавмінь (креативності й готовності до інновацій, здатності 

вирішувати проблеми й критично мислити, здійснювати професійну 

комунікацію), що є необхідними для сучасного фахівця сфери обслуговування, 

якому потрібно обробляти великі обсяги інформації, надавати об’єктивні 

оцінки й приймати обґрунтовані рішення, відмовлятися від упереджень і 

стереотипів, висувати ідеї та знаходити нові можливості вирішення проблем в 

майбутній професійній діяльності. В свою чергу, культурний компонент 

інтегрованого навчання сприяв формуванню системи знань, умінь та навичок 

щодо кроскультурної комунікації, культурної обізнаності та толерантного 

ставлення до різних культур, що, безумовно, є визначальним для ефективної 

соціалізації майбутнього фахівця сфери обслуговування в сучасному 

мультикультурному світі. 
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2.5 Організація комунікативної навчально-професійної діяльності в 

міжкультурному середовищі методами кейс-технології та технології 

портфоліо 

 

Проведений нами аналіз наукових педагогічних досліджень дозволяє 

виділити у якості форм навчально-професійної діяльності науково-дослідну 

роботу студентів, виробничу практику та дипломне проєктування [47, с. 36]. В 

сучасній психології і педагогіці доведено, що навчально-професійна 

діяльність, яка пов’язує між собою навчальну та майбутню професійну 

діяльності, забезпечує професіоналізацію навчання. В контексті нашого 

дослідження щодо формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування найбільший дидактичний потенціал має 

виробнича практика, як соціальна навчальна модель, в якій формуються 

соціальні цінності через вчинок як провідну форму активності [47, с. 39]. 

Сфера обслуговування – це галузь діяльності, де комунікативні вміння й 

навички набувають першочергового значення. Однією з обов’язкових 

складових підготовки майбутнього фахівця сфери обслуговування є система 

виробничих практик, під час проходження яких студенти удосконалюють свої 

професійні вміння й навички. Дослідження системи підготовки майбутніх 

фахівців сфери обслуговування в провідних світових закладах вищої освіти 

доводить, що вона зорієнтована на удосконалення кроскультурного підходу до 

професійного навчання, передбачає двомовне викладання професійних 

дисциплін та фахових спецкурсів, проходження виробничої практики, яка 

органічно інтегрована в процес навчання, на закордонних підприємствах [214]. 

На органічний зв’язок процесу формування вмінь міжкультурної 

комунікації й виробничої практики, яка відбувається за кордоном, вказував і 

М. Баннет. Він зазначав, що набуття вмінь здійснювати продуктивну 

кроскультурну взаємодію може бути одним з ефективних результатів 

проходження виробничої практики в міжкультурному середовищі на 

закордонних підприємствах сфери обслуговування, але, по-перше, цій 
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навчально-професійній діяльності має передувати відповідна підготовка, а по-

друге, її успішність залежить від низки умов, серед яких: тривалість практики; 

занурення в культурне середовище країни, де проходить практика; знання 

відповідної іноземної мови та активне її використання; інтенсивність 

комунікативних контактів із представниками іншомовної культури, з одного 

боку, та власної культури, з іншого. За М. Беннетом, набуття вмінь 

кроскультурної комунікації пов'язане з поступовим переходом від 

інкультурації до акультурації [329]. Більшість дослідників під інкультурацією 

розуміють складний процес занурення особистості в рідну культуру, 

результатом якого є засвоєння її визначальних рис і змісту, менталітету, норм, 

цінностей, традицій, поведінкових моделей тощо. Відбувається культурна 

індентифікація особистості, завдяки чому людина набуває навичок 

застосовувати різні види комунікації, форми поведінкового й емоційного 

контролю, засоби задоволення основних потреб, які є подібними у 

представників даної культури й відрізняються у членів інших культурних 

спільнот. Таким чином, інкультурація означає розуміння та прийняття 

людиною світогляду й поведінки, притаманних рідній культурі, коли 

особистість когнітивними, емоційними та поведінковими стратегіями стає 

схожою на представників своєї культури й відрізняється від людей іншої 

культури. Акультурація передбачає процес взаємовпливу різних культур, 

наслідком якого є розуміння й прийняття норм, цінностей і традицій іншої 

культури без відмови від власної культурної ідентичності. 

Володіння вміннями кроскультурної комунікації передбачає здатність 

розуміти погляди й думки представників інших культур, корегувати свою 

поведінку відповідно до їх норм і правил, долати конфлікти в процесі 

кроскультурної комунікації, визнавати факт існування різних цінностей, норм 

поведінки тощо. Формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування створює підґрунтя професійної мобільності, 

допомагає орієнтуватися та пристосовуватись до постійно змінюваних умов 



163 

сучасного життя, долучає фахівця до загальносвітових стандартів у сфері 

обслуговування, збільшує можливості щодо професійної самореалізації. 

Для реалізації четвертої організаційно-педагогічної умови 

запропонованої нами моделі формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування – організація комунікативної 

навчально-професійної діяльності в міжкультурному середовищі методами 

кейс-технології та технології портфоліо – нами були впроваджені зміни щодо 

обсягів і змісту виробничої практики, яку проходять на бакалаврському 

освітньому рівні майбутні фахівців сфери обслуговування. 

По-перше, в навчальних планах було збільшено на 9 (порівняно з 

попередніми роками) загальний обсяг кредитів, відведених на проходження 

різних видів виробничої практики. Таким чином, здобувачі освітнього ступеня 

бакалавра спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм 

впродовж 18 тижнів (27 кредитів ЄКТС) в 4, 5, 6 та 7 семестрах здійснюють 

навчально-професійну діяльність, в тому числі у міжкультурному середовищі, 

перебуваючи за кордоном. Проходження практики за кордоном підвищує 

рейтинг студентів в подальшому працевлаштуванні завдяки, насамперед, 

удосконаленню володіння іноземною мовою, знанням культури й 

ментальності відповідних країн, набуттю реального досвіду комунікації в 

міжкультурному середовищі. Навчально-професійна діяльність за кордоном 

надає майбутнім фахівцям сфери обслуговування унікальний досвід щодо 

застосування в реальному міжкультурному середовищі набутих під час 

навчальної діяльності академічного типу та квазіпрофесійної діяльності знань, 

вмінь і навичок кроскультурної комунікації. Крім того, завдяки виробничій 

практиці, що відбувається в міжкультурному середовищі, студенти мають 

можливість вивчити зсередини структуру й функціонування готельно-

ресторанних комплексів, дослідити особливості ринку гостинності відповідної 

країни, підвищити рівень володіння іноземною мовою, відпрацювати вміння 

вирішувати нестандартні завдання й розв’язувати нетипові ситуації, пов’язані 

з кроскультурною комунікацією в майбутній професійній діяльності, а отже, 
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набути досвід творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного відношення в 

контексті кроскультурної взаємодії. Співробітництво з готельно-

туристичними комплексами закордонних країн дозволяє розглядати їх як 

своєрідні лабораторні майданчики для набуття студентами практичного 

досвіду майбутньої роботи за фахом. 

На підставі угод про співробітництво, укладених між Запорізьким 

національним університетом і суб’єктами підприємницької діяльності, що 

надають послуги в сфері обслуговування, студенти спеціальностей 241 

Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм проходили виробничу практику в 

готельно-туристичних комплексах Туреччини й Болгарії: в готелях курорту 

«Сонячний берег», Болгарія (на підставі договору з туристичною агенцією 

«Smart Tour LTD», місто Варна), на об’єктах готельного та туристичного 

профілю в Туреччині (на підставі договору з туристичною агенцією V Turizm 

Seyahat Acentaligi Tas. Tic. A. S., місто Анталія), у готелі «Club Hotel Belpinar», 

Кемер, Туреччина (на підставі договору з зазначеним готелем), у готелях «Rubi 

Platinum», «Rixos Sungate», «Kaya Palazzo», «Orange Country» (Туреччина), 

«Cratos Premium Hotel, Casino, Port&SPA», «Lord’s Palace Hotel, SPA&Casino» 

(Північний Кіпр) (на підставі договору з туристичною агенцією «BB Staff 

Organizasyon Animasyon Turizm Sanayi Limited Şirketi», місто Анаталія). 

На нашу думку, формуванню в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування вмінь кроскультурної комунікації сприятиме застосування 

методів кейс-технології та технології портфоліо, що активізує їх 

комунікативну навчально-професійну діяльність в міжкультурному 

середовищі під час проходження виробничої практики за кордоном. 

Кейс-технологія – це загальна назва педагогічних технологій, основу 

яких становить метод аналізу. В якості предмету аналізу виступають так звані 

кейси (ситуації, тексти, історії), в процесі розв’язання яких виробляються 

певні рішення. Відмінною особливістю кейс-технології є розгляд і аналіз 

проблемних ситуацій, створених на підставі фактів з реального життя, з якими 
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майбутньому фахівцю прийдеться зіткнутись в своїй подальшій професійній 

діяльності.  

Окрім професійних компетенцій, використання кейс-технології в 

навчанні сприяє формуванню аналітичних та комунікативних здібностей, 

оскільки в процесі її реалізації студенти навчаються вирішувати складні 

неструктуровані проблеми та розв’язувати нетипові професійні ситуації. 

Застосування методів кейс-технології дозволяє студентам демонструвати свої 

вміння кроскультурної комунікації, застосовуючи знання, отримані в процесі 

вивчення багатьох дисциплін. Впровадження цієї педагогічної технології, на 

нашу думку, сприяє підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування до 

професійної діяльності в міжкультурному середовищі. 

В сучасні педагогічній науці немає однозначного підходу до визначення 

поняття «кейс-технологія». Деякі науковці інтерпретують кейс-технологію як 

загальну назву для низки методів: метод ситуаційного аналізу (метод кейсів, 

метод аналізу конкретних ситуацій, ситуаційні завдання та вправи), метод 

інциденту, метод розбору ділової кореспонденції, ігрове проєктування, метод 

ситуаційно-рольових ігор, метод дискусії [248; 99]. Інші використовують 

термін «кейс-технологія» як синонім терміну «кейс-метод», «метод кейсів», 

«case-study». Так, Ю. Царапкіна зазначає, що case-study – педагогічна 

технологія, яка базується на моделюванні ситуації, пов’язаної з майбутньої 

професійною діяльністю, з метою виявлення істотних проблем і пошуку 

альтернативних рішень щодо їх усунення [296]. А. Панфілова виділяє 

технології аналізу ситуацій для активного навчання, до яких відносить: метод 

ситуаційного аналізу, який включає аналіз конкретних ситуацій, різновидами 

якого є ситуаційні вправи та ситуаційні завдання; метод ситуаційного 

навчання (кейс-стаді) та метод інциденту; метод програвання ролей; ігрове 

проєктування [209]. 

В своєму дослідженні ми використовували такі методи кейс-технології, 

як метод ситуаційного навчання, або метод кейсів, та метод інциденту. В 

контексті зазначених методів навчання ситуація, або кейс, – це сукупність 
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взаємопов’язаних факторів або явищ, що характеризує певний етап, період або 

подію практики й вимагає від студента відповідних оцінок, рішень, дій. Метод 

кейсів вперше запровадили в навчальний процес в Гарвардській бізнес-школі, 

пізніше він почав активно застосовуватись в багатьох закладах освіти не лише 

США, а й інших країн. Сьогодні існує дві класичні школи кейс-стаді: 

американська (Гарвардська) і європейська (Манчестерська). Американські 

кейси, зазвичай, більші за обсягом і мають одне вірне рішення, європейські в 

1,5-2 рази менші й допускають багато варіантів вирішення проблеми. 

Застосування методів кейс-технології сприяє формуванню аналітичного 

мислення, навичок роботи з інформацією щодо її обробки, структурування, 

виокремлення головного тощо, здатності приймати рішення, обирати 

найбільш оптимальні варіанти ефективної взаємодії [209, с. 41-42]. 

Метод кейсів передбачає використання різних видів аналітичної 

діяльності для усвідомлення й розуміння ситуації: проблемний аналіз, який 

допомагає виділити головну проблему; системний аналіз, що передбачає 

розгляд ситуації в контексті системного підходу; праксеологічний аналіз, 

згідно з яким ситуаційні процеси досліджуються з позиції їх оптимізації; 

прогностичний аналіз, завдяки якому формується передбачення щодо 

подальшого розвитку ситуації; причинно-наслідковий аналіз, який допомагає 

встановити причини, що призвели до виникнення ситуації, і розглянути її 

наслідки; аксіологічний аналіз, що передбачає погляд на ситуацію щодо її 

складових, причин, умов, наслідків, оцінок з позиції тієї чи іншої ціннісної 

системи; ситуаційний аналіз, з позицій якого моделюється ситуація, її 

учасники, наслідки, складові тощо. В сучасні освіті метод кейсів завоював 

чинне місце, активно використовується й вважається одним з найбільш 

ефективних засобів формування у студентів навичок вирішувати типові 

проблеми.  

Метод інцидентів представляє собою аналіз випадків, подій, зіткнень, 

як правило, неприємного характеру. Відмінність цього методу від 

попереднього в тому, що студент сам має здійснювати пошук інформації для 
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прийняття рішення. В процесі цього пошуку формуються вміння збирати, 

систематизувати та аналізувати масиви необхідної інформації. Різновидом 

методу інцидентів є метод аналізу критичних інцидентів, в основі якого 

лежить припущення про те, що більш глибокого розуміння обставин або 

послідовності подій можна досягнути через ретельний аналіз однієї певної 

складової ситуації, так званого критичного інциденту. Критичний інцидент 

визначають як подію або випадок, що явно вплинув на результати роботи [209, 

с. 55].  

В педагогічних дослідженнях представлені різні класифікації кейсів, які 

базуються на різних критеріях. Так, за складністю виділяють ілюстративні, 

навчальні та прикладні кейси; за цілями й завданнями освітнього процесу – 

кейси, щ навчають аналізу та оцінці, кейси, що навчають вирішувати проблеми 

й приймати рішення, кейси, що ілюструють проблему, рішення або концепцію; 

за наявністю сюжету розрізняють сюжетні й безсюжетні кейси; за суб’єктом – 

особистісні, організаційно-інституційні, багатосуб’єктні; за обсягом 

представленого матеріалу – міні-кейси, середні кейси, об’ємні кейси; за 

формою представлення матеріалу виокремлюють: есе, розповідь, аналітичну 

записку, звіт, нарис, сукупність статистичних матеріалів, документів тощо 

[142, с. 22-28; 190, с. 96]. Дослідники закордонного досвіду застосування кейс-

технології в освітньому процесі М. Федянін та В. Давиденко поділяють кейси 

на структуровані, «маленькі начерки», великі неструктуровані, новаторські. 

Структурований кейс містить лише необхідну інформацію й майже не 

передбачає додаткової. Для таких ситуацій існує одне оптимальне рішення, 

яке знаходиться за певною моделлю або алгоритмом. «Маленькі начерки» 

невеликі за обсягом, в них надаються лише ключові моменти й поняття, 

вирішення цих ситуацій потребує застосування набутих раніше власних знань 

і досвіду. Великі неструктуровані кейси вважаються найбільш складними для 

вирішення. Окрім того, що вони досить великі за обсягом, ці кейси часто 

містять багато зайвої й непотрібної інформації, натомість необхідні відомості 

можуть бути відсутні. Мета застосування новаторських кейсів полягає в тому, 
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що студенти мають запропонувати нове нестандартне вирішення проблеми 

[287]. 

Технологія портфоліо почала застосовуватись в педагогічній діяльності 

порівняно недавно. Спочатку вона виникла в економіці та мистецтві, і лише у 

80-х роках ХХ століття в Канаді та США було запропоновано використовувати 

технологію портфоліо в закладах вищої освіти. Незважаючи на те, що сьогодні 

зазначена технологія набула широкого розповсюдження в системі професійної 

підготовки та є предметом дослідження багатьох науковців, до сих пір немає 

визначеності щодо як змістової характеристики самого терміну, так і до 

принципів практичної реалізації портфоліо. Частина фахівців трактують 

портфоліо як альтернативний по відношенню до традиційних форм (тест, 

екзамен тощо) спосіб оцінювання. Так, американські педагоги Дж. Артер і 

В. Спендел визначають портфоліо як свідому, підпорядковану певній меті 

сукупність робіт студента, яка демонструє його досягнення [325]. Схожої 

думки щодо портфоліо притримується і Х. Баррет, який визначає портфоліо як 

складену для визначеної мети колекцію студентських робіт, яка відображає 

зусилля автора в якомусь виді діяльності протягом певного часу. Він також 

акцентує увагу на електронному портфоліо, який створюється за допомогою 

цифрових технологій і дозволяє залучати різноманітні медіазасоби [327]. 

Д. Коул, С. Райан, Ф. Кік зазначають, що портфоліо є засобом тривалого 

моніторингу особистісних досягнень і не може бути зведене лише до рейтингу 

або кількісного оцінювання, оскільки супроводжується примітками, 

роз’ясненнями, наочними прикладами того, над чим працює студент, тобто 

демонструє не стільки кінцевий результат, скільки динаміку розвитку 

особистості [260].  

Інші дослідники пропонують розглядати портфоліо як педагогічну 

технологію і поряд з діагностичними, контрольними, атестаційними та 

рейтинговими функціями акцентують увагу на розвивальних функціях 

зазначеного інструменту. Є. Полат вважає, що особлива цінність технології 

портфоліо полягає в розвитку рефлексивних здібностей і самооцінки власної 
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діяльності студента або професійної діяльності педагога [222]. І. Книш і 

І. Пастухова описують портфоліо як метод, що сприяє самоорганізації, 

самовдосконаленню й самопрезентації студента, дозволяє сформувати 

рефлексивні навички щодо власної діяльності та конструктивне ставлення до 

зовнішнього оцінювання [147]. Цікавою в контексті нашого дослідження є 

думка О. Кудрявцевої, яка визначає портфоліо як інструмент самоосвітньої 

діяльності студента й підкреслює його значні можливості щодо формування 

вмінь діяти в ситуації невизначеності, враховуючи наявні умови [162]. 

Більшість дослідників за характером і структурою наданих матеріалів 

поділяють портфоліо на дві великі групи: портфоліо досягнень, які мають на 

меті продемонструвати досягнутий результат в тій чи іншій сфері, і портфоліо 

процесу, в яких фіксується й аналізується процес роботи в тій чи іншій галузі. 

В свою чергу, в групі портфоліо досягнень можна виділити: портфоліо 

документації (набір документів, необхідних для роботи), портфоліо 

презентаційне (демонструє іншим досягнення в певному виді діяльності за 

заздалегідь визначеними розділами), портфоліо оціночне (створюється з 

метою самооцінки або для оцінювання іншими своєї діяльності), портфоліо 

робіт (показує різноманітність і рівень власної діяльності). В другій групі 

виділяють безпосередньо портфоліо процесу (демонструє процес досягнення 

поставленої мети) й портфоліо проблемне, або тематичне (показує процес і 

досягнутий результат щодо вирішення поставлених проблем або з конкретної 

теми) [213, с. 168].  

Оцінюючи на практиці реальні досягнення студента, портфоліо не може 

розглядатись лише в якості засобу накопичення або форми надання різного 

роду матеріалів щодо успіхів здобувача в різних галузях. Ми розглядаємо його 

як технологію, яка дозволяє тривалий час відслідковувати процес і результати 

навчально-професійної діяльності студента. Створення портфоліо під час 

виробничої практики студентів за кордоном передбачає не механічний збір 

різних матеріалів щодо кроскультурної комунікації в сфері обслуговування, а 

потребує організації цілеспрямованого і систематичного усвідомлення 
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студентами здійснюваної ними комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі за допомогою накопичуваних в 

портфоліо свідчень цієї діяльності. Орієнтація студентів на відображення в 

розроблюваному портфоліо не лише результатів виробничої практики, а й 

особливостей їх отримання переводить створюване ними портфоліо в розряд 

портфоліо рефлексивного виду. 

Таким чином, в контексті нашого дослідження під портфоліо ми 

розуміємо цілісну сукупність матеріалів, що розробляються студентом 

шляхом рефлексивного виділення й подальшого оформлення процесуальних і 

результативних характеристик його навчально-професійної діяльності щодо 

кроскультурної комунікації в сфері обслуговування. 

Отже, з метою організації комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі під час проходження студентами 

виробничої практики за кордоном вони мали скласти портфоліо, що містить 

такі складові: загальна характеристика готельного комплексу; організаційна 

структура готелю; характеристика займаних посад; кейс з кроскультурної 

комунікації. Презентація портфоліо і його захист відбувались на звітній 

конференції, де підбивались підсумки виробничої практики. 

Розділ «Загальна характеристика готельного комплексу» передбачає 

аналіз фонду житлових, адміністративно-господарських, інженерно-технічних 

приміщень та приміщень громадського призначення, фірмового стилю готелю 

та характеристику клієнтів готелю с точки зору культурно-національної 

приналежності. В розділі «Організаційна структура готелю» надається 

характеристика організаційної структури готельного комплексу, аналізується 

форма управління, наявні готельні служби, управлінські та інформаційні 

канали взаємодії між ними. Розділ «Характеристика займаних посад» містить 

опис посадових інструкцій і обов’язків посад, на яких працювали студенти під 

час проходження виробничої практики, а також аналітичну самооцінку щодо 

досягнень і недоліків під час виконання тих чи інших посадових обов’язків. 
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В якості однієї з обов’язкових складових портфоліо студенти мали 

презентувати на звітній конференції розроблений ними кейс, що відображав 

певну проблему щодо кроскультурної комунікації, з якою вони стикнулись під 

час проходження виробничої практики за кордоном, і його рішення. При 

роботі над кейсом студентам пропонувалось дотримуватись певного 

алгоритму, який містить шість етапів: визначення проблеми (опис ситуації й 

викладення проблеми), збір інформації (опис всіх осіб, що беруть участь у 

ситуації, зіставлення аспектів, що є важливими для вирішення проблеми, 

пошук і оцінка необхідної інформації), розгляд альтернатив (розробка різних 

стратегій щодо розв’язання ситуації, аналіз альтернативних варіантів), 

прийняття рішення (оцінка варіантів вирішення проблеми й вибір 

оптимального рішення), презентація рішення (представлення обраного 

рішення й аргументація вибору), порівняльний аналіз (розбір стратегії пошуку 

рішень, порівняння початкових і проміжних варіантів з фактично прийнятим 

рішенням і аналіз заходів щодо його реалізації) [135]. 

Таким чином, реалізація четвертої організаційно-педагогічної умови 

запропонованої нами структурно-функціональної моделі формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування – 

організація комунікативної навчально-професійної діяльності в 

міжкультурному середовищі методами кейс-технології та технології 

портфоліо – досягається шляхом здійснення певних змін щодо обсягу й змісту 

виробничої практики, яку проходять на бакалаврському освітньому рівні 

майбутні фахівців сфери обслуговування. Це, насамперед, збільшення на 9 

(порівняно з попередніми роками) загального обсягу кредитів, відведених на 

проходження різних видів виробничої практики, в тому числі за кордоном, а 

також впровадження в навчально-професійну діяльність, яку здійснюють 

студенти в міжкультурному середовищі, методів кейс-технології та технології 

портфоліо. Застосування кейс-технології та технології портфоліо в 
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професійній підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування, на наш 

погляд, забезпечує результативну взаємодію теоретичної та практичної 

підготовки, стимулює розвиток позитивної мотивації, інтерес до майбутньої 

професійної діяльності в міжкультурному середовищі, допомагає формуванню 

вмінь і навичок кроскультурної комунікації в сфері обслуговування, сприяє 

розвитку інтелектуальних та рефлексивних здібностей студентів, їх 

креативності, самостійності в прийнятті рішень, дозволяє набути досвіду 

творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного відношення в ситуації 

реальної кроскультурної комунікації, що забезпечує ефективність майбутньої 

професійної діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні 

умови формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування, побудовано структурно-функціональну модель їх 

реалізації, визначено критерії, показники й рівні сформованості зазначених 

вмінь. Узагальнюючи викладене вище, можна зробити наступні висновки: 

1. Розуміння специфіки процесу формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування базується на 

положення таких сучасних методологічних підходів, як системний, 

синергетичний, діяльнісний, особистісний, культурологічний, контекстний, 

семіотичний. Застосування в нашому дослідженні визначених методологічних 

підходів вимагає дотримання відповідних принципів. Процес формування 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

на нашу думку, буде ефективним, якщо його реалізація буде ґрунтуватися на 

принципах системності, цілеспрямованості, свідомості й активності, 

діалогічності, діяльнісності, наочності, індивідуалізації процесу навчання, 
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інтегративності, оптимального поєднання всіх форм організації освітнього 

процесу, відповідності форм і методів навчання, полікультурності, 

контекстності. Варто підкреслити, що ми розглядаємо зазначені вище 

методологічні підходи та принципи як такі, що доповнюють один одного й 

саме у своїй сукупності забезпечують кумулятивний ефект у досягненні 

оптимального результату щодо формування вмінь кроскультурної комунікації 

у майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

2. Розроблено структурно-функціональну модель формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, яка 

містить цільовий (в якому зазначається мета дослідження і завдання, через які 

вона реалізується), організаційний (що відображає методологічні підходи і 

принципи, на яких ґрунтується дослідження, та організаційно-педагогічні 

умови, від яких залежить реалізація мети дослідження), інформаційно-

технологічний (де міститься зміст процесу формування вмінь кроскультурної 

комунікації, за допомогою якого досягається мета дослідження, етапи її 

досягнення та методи й форми, в яких реалізується відповідний зміст 

навчання) та діагностично-результативний (що відображає результат, до якого 

призводить реалізація процесу формування вмінь кроскультурної комунікації, 

через критерії, показники та рівні сформованості зазначених вмінь) блоки, які, 

на нашу думку, забезпечують результативність зазначеного процесу через 

взаємозв’язок і взаємодію всіх складових. 

3. Процес формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування буде результативним за умови реалізації таких 

організаційно-педагогічних умов: 1) забезпечення кроскультурної складової 

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування; 

2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій; 

3) упровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-мовного 
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інтегрованого навчання; 4) організація комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі методами кейс-технології та 

технології портфоліо. Застосування певних методів і форм навчання 

детермінується організаційно-педагогічними умовами, з одного боку, і 

складовими змісту освіти, з іншого, тобто кожна із зазначених вище умов 

організації педагогічної діяльності та кожна з складових змісту освіти щодо 

формування в майбутніх фахівців сфери обслуговування вмінь кроскультурної 

комунікації на дорефлексивному, рефлексивному та післярефлексивному 

етапах цього процесу потребують для своєї реалізації використання 

відповідних форм і методів навчання. 

4. Критеріями вимірювання ефективності проведеного нами 

педагогічного експерименту з формування вмінь кроскультурної комунікації 

в майбутніх фахівців сфери обслуговування визначено когнітивний, 

діяльнісний і особистісний. Когнітивний критерій демонструє рівень 

кроскультурної обізнаності майбутніх фахівців сфери обслуговування 

(розуміння особливостей і характерних рис світових культурних спільнот; 

розуміння основних прийомів вербальної, невербальної та паравербальної 

комунікації; знання іноземної мови на достатньому для здійснення 

міжкультурної комунікації рівні; розуміння поведінкових і психологічних 

особливостей, зумовлених належністю до певної культури). Діяльнісний 

критерій визначає рівень кроскультурної взаємодії (уміння ідентифікувати і 

аналізувати факти культурних відмінностей; уміння адекватно інтерпретувати 

вербальну, невербальну та паравербальну інформацію; уміння 

використовувати іноземну мову для результативного кроскультурного 

спілкування; уміння розрізняти поведінкові й психологічні особливості, 

зумовлені належністю до певної культури; уміння застосовувати відповідні 

ситуації міжкультурного спілкування прийоми, стилі та стратегії поведінки 

щодо встановлення контакту, урегулювання конфліктів, досягнення 
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консенсусу). Особистісний критерій показує рівень сформованості 

кроскультурної сприйнятливості (уміння толерантно ставитись до 

представників інших культурних спільнот; уміння застосовувати децентрацію 

в процесі кроскультурної комунікації; уміння розуміти переживання, емоції, 

почуття людини, що представляє іншу культуру, і співчувати їй; уміння 

застосовувати рефлексивні здібності для корегування власної комунікативної 

поведінки в кроскультурному контексті). 

Кількісне вираження того чи іншого показника дозволяє визначити 

рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування взагалі і за певним критерієм зокрема (високий, 

середній, низький). 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ КРОСКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

3.1. Організація та хід педагогічного експерименту 

 

Метою нашого експериментального дослідження є перевірка 

ефективності формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування, якщо буде реалізовано комплекс 

організаційно-педагогічних умов: забезпечення кроскультурної складової 

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій, 

упровадження іншомовної підготовки на засадах предметно-мовного 

інтегрованого навчання, організація комунікативної навчально-професійної 

діяльності в міжкультурному середовищі методами кейс-технології та 

технології портфоліо. 

Чинні в сучасній науці вимоги до проведення педагогічного 

експерименту (С. Гончаренко [76], Т. Кристопчук [253], С. Сисоєва [253]) 

потребують проведення дослідження трьома послідовними, 

взаємопов’язаними та взаємообумовленими етапами. На першому, 

констатувальному, визначався вихідний існуючий рівень сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування. На 

другому, формувальному, встановлювалась ефективність запропонованих 

організаційно-педагогічних умов, які протягом цього етапу впроваджувались 

в освітній процес. Третій, контрольний етап, передбачав повторне 

вимірювання рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування після застосування в процесі їх 

професійної підготовки визначених організаційно-педагогічних умов і оцінку 
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їх ефективності шляхом порівняння показників за когнітивним, діяльнісним і 

особистісним критеріями. 

Перед експериментальними заходами проведено пілотне дослідження, в 

якому взяли участь 177 студентів і 10 викладачів із 5 закладів вищої освіти 

України (Запорізький національний університет, Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 

Національний технічний університет «Запорізька політехніка» та Класичний 

приватний університет). Аналіз його результатів підтвердив актуальність теми 

дисертації, надав змогу оцінити поточний стан сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

сформувати експериментальні та контрольні групи. 

Однією з важливих складових експериментальної перевірки 

ефективності організаційно-педагогічних умов формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування є 

діагностичне вимірювання й визначення рівня їх сформованості. Це, в свою 

чергу, вимагає ретельного підходу до пошуку надійних діагностичних 

інструментів, використання яких має забезпечити достовірність отриманих 

даних. Отже, питання вибору валідних методів оцінки рівня сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

потребує ретельного аналізу існуючих у сучасній науці підходів. 

Відповідно до поведінкового підходу Б. Рубена в розробленій ним 

«Оціночній шкалі поведінки» за допомогою таких показників, як 

толерантність, управління взаємодією, прояв поваги, емпатія, позиція 

взаємодії, використання знань, гнучкість, діагностується рівень застосування 

набутих знань під час поведінки в ситуації кроскультурної комунікації [363]. 

На підставі оцінювання відповідності форм вербальної й невербальної 

комунікації М. Бірам, Г. Чен та В. Староста запропонували свої моделі 

діагностики вмінь міжкультурного спілкування, які передбачають оцінку 

таких параметрів: здатності неупереджено сприймати ціннісну систему іншої 

культури, отримувати нові знання щодо іншомовних культур; знань норм і 
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правил поведінки в ситуації кроскультурної взаємодії; вмінь інтерпретувати 

культурні коди; рівня розвитку критичного мислення [334; 336]. К. Різагер, в 

своїх дослідження з мовної та культурної педагогіки розробив систему 

оцінювання вмінь кроскультурної комунікації, яка передбачає діагностику 

толерантності до невизначеності, поваги до інших, комунікативної 

обізнаності, поведінкової варіативності, зацікавленості в розумінні іншої 

культури [361]. 

Такі відомі фахівці в галузі кроскультурної комунікації, як Т. Вільямс 

[374], Д. Голдштайн [344], Л. В. Дайн [324], С. Енг [324], Б. Зілінскі [376], 

А. Кітсантас [352], Дж. Мейерс [352], Д. Сміт [344], розробили тести для 

оцінювання ефективності досвіду взаємодії та адаптивності в 

кроскультурному контексті, які в загальному вигляді визначають рівень 

потенційної адаптивності особистості за чотирма показниками: 

– емоційна стійкість, яка характеризує спроможність особистості 

справлятися зі стресами, стабільно відчувати себе в становищі невизначеності, 

сприймати складні ситуації, пов’язані з кроскультурною комунікацією, 

позитивно, розглядаючи їх як можливість набуття відповідного нового 

досвіду; 

– гнучкість і відкритість, що демонструє здатність людини змінювати 

свою поведінку відповідно до певних умов міжкультурного спілкування, її 

відкритість до сприйняття нового, відмінного від звичного; 

– гострота сприйняття, що оцінює вміння людини на рівні поведінки й 

чуттєвого сприйняття (перцепції) вірно розуміти та інтерпретувати вербальні 

і невербальні сигнали; 

– особиста автономія, яка відображає здатність людини беззаперечно 

приймати факт існування культурного розмаїття, цінувати й з повагою 

ставитись до іншокультурних цінностей та звичаїв, не втрачаючи при цьому 

усвідомлення своєї культурної ідентичності [324; 344; 351; 352; 374; 376]. 

Своє бачення діагностики рівня вмінь кроскультурної комунікації 

запропонував А. Фантіні. Воно базується на оцінюванні характеру 
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комунікації, взаємовідносин, співробітництва, знань, умінь, мовної 

компетенції. Для діагностики рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації дослідники пропонують такі методи, як інтерв’ю (А. Фантіні), 

портфоліо (М. Бірам), оцінювання поведінки (М. Бірам, Б. Рубен) [263]. 

А. Солодка в своєму дослідженні щодо готовності учасників педагогічного 

процесу до кроскультурної взаємодії для оцінювання рівня її сформованості 

застосовує методики, що ґрунтуються на методі самооцінювання таких 

особистісних якостей, як толерантність, гнучкість, терпимість, почуття 

гумору, мотивація до спілкування, емпатія, сприйнятливість тощо та 

тестовому оцінюванні ефективності взаємодії й рівня кроскультурної 

компетентності [263]. Таким чином, науковці, що досліджували питання 

міжкультурної взаємодії, розробили певну діагностичну базу для оцінювання 

рівня сформованості кроскультурної компетентності, ефективності 

кроскультурної взаємодії та адаптивності в міжкультурному середовищі. 

Проте використання цих методик в аутентичному вигляді представляється 

некоректним, оскільки більшість з них базується на прикладах конкретної 

культури і, на нашу думку, має бути адаптовано. 

Виходячи з нашого розуміння системи вмінь кроскультурної комунікації 

в майбутніх фахівців сфери обслуговування та ґрунтуючись на проведеному 

аналізі існуючих в сучасній науці підходів щодо діагностики різних складових 

кроскультурної взаємодії, нами було адаптовано й відібрано комплекс методів 

оцінки рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування у відповідності до критеріїв і показників 

(таблиця 3.1). 

Отже, для оцінювання рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за когнітивним 

критерієм ми використовували тест діагностики рівня кроскультурної 

обізнаності, розроблений автором (з використанням матеріалів досліджень 

Н. Тодорової, М. Сотер). 
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Таблиця 3.1 

Методики діагностики рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за відповідними 

критеріями і показниками 

Критерій Показник Методика діагностування 

Когнітивний 

розуміння особливостей і характерних 

рис світових культурних спільнот; 

Дидактичний тест, 

розроблений автором  

(з використанням матеріалів 

досліджень Н. Тодорової, 

М. Сотер) 

розуміння основних прийомів 

вербальної, невербальної та 

паравербальної комунікації; 

знання іноземної мови на достатньому 

для здійснення міжкультурної 

комунікації рівні; 

розуміння поведінкових і 

психологічних особливостей, 

зумовлених належністю до певної 

культури 

Діяльнісний 

уміння ідентифікувати й аналізувати 

факти культурних відмінностей; 

Шкала оцінювання 

міжкультурної ефективності  

(авторська адаптація шкали 

міжкультурної ефективності  

Г. Чена та П. Тамра); 

діагностичне завдання, 

розроблене автором 

уміння адекватно інтерпретувати 

вербальну, невербальну та 

паравербальну інформацію; 

уміння використовувати іноземну 

мову для результативного 

кроскультурного спілкування; 

уміння розрізняти поведінкові й 

психологічні особливості, зумовлені 

належністю до певної культури; 

уміння застосовувати відповідні 

ситуації міжкультурного спілкування 

прийоми, стилі та стратегії поведінки 

щодо встановлення контакту, 

урегулювання конфліктів, досягнення 

консенсусу 

Особистісний 

уміння толерантно ставитись до 

представників інших культурних 

спільнот; 

Шкала оцінювання 

кроскультурної 

сприйнятливості  

(авторська адаптація шкали 

міжкультурної чутливості  

Г. Чена та У. Старости), 

діагностика комунікативної 

толерантності В. Бойка, 

діагностика рівня емпатичних 

здібностей В. Бойка, 

діагностика рівня 

рефлексивності А. Карпова 

уміння застосовувати децентрацію в 

процесі кроскультурної комунікації; 

уміння розуміти переживання, емоції, 

почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; 

уміння застосовувати рефлексивні 

здібності для корегування власної 

комунікативної поведінки в 

кроскультурному контексті 
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Тест складається з трьох частин і містить 30 завдань, кожне з яких 

передбачає вибір однієї правильної відповіді з декількох запропонованих. 

Перша частина містить 15 тестових завдання у вигляді запитань з варіантами 

відповідей, які дозволяють визначити рівень сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за 

такими показниками когнітивного критерію: знання про особливості і 

характерні риси світових культурних спільнот, знання про основні прийоми 

вербальної, невербальної та паравербальної комунікації. Друга частина 

містить 5 описів ситуацій кроскультурного спілкування, до яких надається 

декілька варіантів рішення, з яких потрібно вибрати один правильний, 

спираючись на свої кроскультурні знання та здатність здійснювати 

кроскультурний аналіз. Тестові питання другої частини допомагають оцінити 

сформованість вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за таким показником когнітивного критерію, як знання про 

поведінкові й психологічні особливості, зумовлені належністю до певної 

культури. Третя частина тесту дозволяє схарактеризувати здатність майбутніх 

фахівців сфери обслуговування використовувати іноземну мову для 

результативного міжкультурного спілкування. Вона містить 10 завдань з 

варіантами відповідей, які визначають рівень володіння іноземною (в нашому 

випадку англійською) мовою сфери гостинності. Правильний варіант обраної 

відповіді оцінюється в 1 бал, отже взагалі студент може набрати максимально 

30 балів. Співвідношення кількості балів з рівнями сформованості 

досліджуваних вмінь інтерпретується наступним чином: 21-30 балів – високий 

рівень, 11-20 балів – середній рівень, 10 і менше балів – низький рівень 

(Додаток Е). 

Діагностику рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування за діяльнісним критерієм ми 

здійснювали, використовуючи в якості суб’єктивної самодіагностики шкалу 

оцінювання міжкультурної ефективності, яка є авторською адаптацією шкали 
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міжкультурної ефективності Г. Чена та П. Тамра, в якості об’єктивної – 

авторське діагностичне завдання.  

Шкала оцінювання міжкультурної ефективності містить 20 тверджень, 

оцінка яких визначає рівень міжкультурної ефективності. Міжкультурна 

ефективність характеризує поведінку людину в ситуації кроскультурної 

комунікації, оцінюючи індивідуальні здібності щодо досягнення цілей 

комунікації з представниками інших культур за такими параметрами: 

1) гнучкість поведінки (behavioral flexibility); 

2) релаксуюча взаємодія (interaction relaxation); 

3) повага до співрозмовника (interactant respect); 

4) збереження ідентичності (identity maintenance); 

5) навички передавати повідомлення (message skills); 

6) управління взаємодією (interaction management) [359]. 

Кожне твердження потрібно оцінити за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім 

не згоден; 2 – не згоден; 3 – важко відповісти; 4 – згоден; 5 – повністю згоден. 

Деякі твердження під час підрахунку балів кодуються зворотно (Додаток Ж). 

Діагностичне завдання, розроблене автором, містить 5 завдань, що 

описують певну ситуацію міжкультурної комунікації. Розв’язуючи завдання 

студент має продемонструвати рівень кроскультурної взаємодії, тобто 

здатності ефективно застосовувати відповідні ситуації кроскультурної 

комунікації стратегії й тактики поведінки. Правильне рішення кожного з 

завдань оцінюється в 10 балів (Додаток И). Таким чином, зазначені 

діагностичні інструменти дозволяють визначити рівень сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за 

такими показниками діяльнісного критерію: уміння ідентифікувати й 

аналізувати факти культурних відмінностей; уміння адекватно інтерпретувати 

вербальну, невербальну та паравербальну інформацію; уміння 

використовувати іноземну мову для результативного кроскультурного 

спілкування; уміння розрізняти поведінкові й психологічні особливості, 

зумовлені належністю до певної культури; уміння застосовувати відповідні 
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ситуації міжкультурного спілкування прийоми, стилі та стратегії поведінки 

щодо встановлення контакту, урегулювання конфліктів, досягнення 

консенсусу. 

Для достовірної оцінки рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за особистісним 

критерієм ми застосовували чотири діагностичні інструменти, що дозволили 

визначити рівень сформованості зазначених вмінь за такими показниками 

особистісного критерію, як: уміння толерантно ставитись до представників 

інших культурних спільнот; уміння застосовувати децентрацію в процесі 

кроскультурної комунікації; уміння розуміти переживання, емоції, почуття 

людини, що представляє іншу культуру, і співчувати їй; уміння застосовувати 

рефлексивні здібності для корегування власної комунікативної поведінки в 

кроскультурному контексті. 

Шкала оцінювання кроскультурної сприйнятливості представляє собою 

авторську адаптацію шкали міжкультурної чутливості Г. Чена та У. Старости, 

що складається з 24 питань, відповіді на які допомагають оцінити рівень 

кроскультурної сприйнятливості. Кроскультурна сприйнятливість, або 

міжкультурна чутливість, характеризує поведінку людину в ситуації 

кроскультурної взаємодії, оцінюючи особистісні якості, що позитивно 

впливають на встановлення ефективної комунікації з представниками інших 

культур за такими параметрами: 

1) налаштованість на взаємодію (interaction engagement); 

2) повага до культурних відмінностей (respect for cultural differences); 

3) задоволення від взаємодії (interaction enjoyment); 

4) уважність під час взаємодії (interaction attentiveness) [335]. 

Кожне твердження потрібно оцінити за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім 

не згоден; 2 – не згоден; 3 – важко відповісти; 4 – згоден; 5 – повністю згоден. 

Деякі твердження під час підрахунку балів кодуються зворотно (Додаток К). 

Діагностика комунікативної толерантності В. Бойка дозволяє оцінити 

рівень комунікативної толерантності взагалі і за певними кластерами зокрема. 
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Тест складається з 45 тверджень, поділених на 9 блоків по 5 тверджень в 

кожному за такими особливостями комунікативної поведінки: 

1) несприйняття або нерозуміння індивідуальності особливостей 

людини; 

2) використання себе в якості еталону при оцінюванні інших; 

3) категоричність або консерватизм в оцінюванні людей; 

4) невміння або небажання приховувати неприємні почуття щодо 

партнера по комунікації; 

5) прагнення змінювати, перевиховувати партнера по комунікації за 

своїм бажанням; 

6) прагнення підлаштовувати інших учасників комунікації під себе, 

свій характер, звички тощо; 

7) невміння пробачати іншим помилки, незручності, ненавмисно 

заподіяні неприємності; 

8) нетерпимість до фізично або психічно дискомфортного стану, в 

якому перебуває партнер по спілкуванню; 

9) невміння пристосовуватись до інших учасників комунікації. 

Кожне з 45 тверджень потрібно оцінити за шкалою від 0 до 3, де 0 – 

невірно; 1 – вірно в деякій мірі; 2 – вірно в значній мірі; 3 – вірно у вищій мірі. 

Чим більше балів набирає опитуваний, тим нижчим є його рівень 

комунікативної толерантності і тим складніше налагодити ефективний процес 

комунікації (Додаток Л). 

Діагностика рівня емпатичних здібностей В. Бойка, представлена 

тестом-опитувальником з 36 тверджень, з якими пропонується погодитись чи 

ні. За допомогою зазначеної діагностики визначається здатність 

співпереживати та розуміти думки і почуття інших. В даній методиці в 

структурі емпатії розрізняють шість показників (шкал), рівень сформованості 

яких визначається згодою або незгодою з 6 відповідними твердженнями: 
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1) раціональний канал емпатії, що характеризує спрямованість уваги, 

сприйняття та думок на сутність іншої людини, її стан, поведінку, проблеми 

тощо; 

2) емоційний канал емпатії, який визначає здатність людини 

співпереживати та співчувати іншим; 

3) інтуїтивний канал емпатії, що показує спроможність людини діяти в 

умовах браку інформації, відчувати і передбачати поведінку іншого, 

спираючись на власний досвід; 

4) установки, що сприяють або перешкоджають емпатії (аналізуються 

особистісні поведінкові риси, що можуть полегшувати чи, навпаки, 

ускладнювати дію емпатійних каналів); 

5) проникаюча здатність в емпатії розглядається як важлива 

комунікативна якість людини, що сприяє створенню атмосфери відкритості та 

довіри; 

6) ідентифікація характеризує вміння зрозуміти іншу людину на основі 

здатності до децентрації. 

На кожне з 36 тверджень потрібно відповісти «згоден» або «не згоден». 

У відповідності до «ключа» вираховується кількість правильних відповідей за 

кожною шкалою і загалом. Отримані бали інтерпретуються як відповідний 

рівень розвитку емпатичних здібностей (Додаток М). 

Діагностика рівня рефлексивності А. Карпова представляє собою 

опитувальник, що дозволяє визначити рівень розвитку такої особистісної 

якості як рефлексивність. Тест містить 27 тверджень, які пропонується 

оцінити за шкалою від 1 до 7: 1 – абсолютно невірно; 2 – невірно; 3 – скоріше 

невірно; 4 – не знаю; 5 – скоріше вірно; 6 – вірно; 7 – абсолютно вірно. рно; 6 

– вірно; 7 – абсолютно вірно. 15 тверджень є прямими, 12 – зворотними, що 

потрібно враховувати при визначенні загального результату тесту 

(Додаток Н).  

Експериментальні заходи були проведені протягом 2017-2020 рр. на базі 

Запорізького національного університету. До експериментальної групи 
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увійшли студенти спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа, 242 

Туризм 2017 року вступу у кількості 55 осіб, поділені на дві групи. До 

контрольної групи були залучені студенти тих самих спеціальностей 2016 

року набору у кількості 51 особи, також поділені на дві групи. 

Результати первинної діагностики на констатувальному етапі 

експериментального дослідження засвідчили, що сформованість вмінь 

кроскультурної комунікації взагалі й окремо за кожним з критеріїв 

(когнітивним, діяльнісним і особистісним) у студентів експериментальної і 

контрольної груп майже однакова й знаходиться переважно на середньому та 

низькому рівнях. Нами було зроблено припущення, що процес формування 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

буде більш результативним за умови реалізації розроблених й обґрунтуваних 

нами організаційно-педагогічні умов їх формування за визначеною моделлю. 

Формувальний етап експерименту передбачав перевірку ефективності 

запропонованих організаційно-педагогічних умов формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

шляхом впровадження відповідних педагогічних заходів (таблиця 3.2). 

Заходи, форми й методи формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування детально описані в розділі 2. В 

процесі формувального етапу експериментального дослідження було 

здійснено перевірку визначених організаційно-педагогічних умов формування 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

та експериментально доведено, що вони є ефективними. 

Виконання першої організаційно-педагогічної умови (забезпечення 

кроскультурної складової змісту професійної підготовки майбутніх фахівців 

сфери обслуговування) шляхом включення до навчального плану підготовки 

здобувачів освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей 241 Готельно-

ресторанна справа, 242 Туризм спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері 

обслуговування» та окремих тем до робочих програм відповідних навчальних 

дисциплін (тема «Національний менталітет» в дисципліні «Туристичне 

країнознавство», тема «Менталітет населення регіонів України» в дисципліні 



187 

«Туристичні ресурси України», теми «Психологія комунікації», «Теорія 

комунікативного пристосування» в дисципліні «Основи комунікації в сфері 

обслуговування») довело, що кроскультурна наповненість змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування разом із впровадженням 

інформаційно-рецептивних, репродуктивних методів (орієнтування, 

інструктаж, пояснення, лекція), інтерактивних методів проблемного 

викладення (метод кроскультурного аналізу, метод контекстного 

спостереження, метод схематизації, метод культурного асимілятора) та 

дослідницьких методів (метод проєктів) забезпечили засвоєння студентами 

системи базових знань з кроскультурного спілкування, кроскультурної 

поведінки, кроскультурної психології та набуття ними вмінь застосовувати 

засвоєні знання для формування практичного досвіду користування 

існуючими засобами і прийомами кроскультурної комунікації. 

Таблиця 3.2 

Впроваджені формувальні заходи у відповідності до організаційно-

педагогічних умов формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування 

Організаційно-

педагогічна 

умова 

Семестр Формувальні заходи Форми і методи 

Забезпечення 

кроскультурної 

складової змісту 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

фахівців сфери 

обслуговування 

4 семестр 

спецкурс «Кроскультурна 

комунікація в сфері 

обслуговування»; 

орієнтування, інструктаж,  

пояснення,  

проблемні лекції,  

лекції-діалоги, 

лекції-візуалізації, 

метод кроскультурного 

аналізу, 

метод контекстного 

спостереження (культурна 

капсула країни, ментальні 

карти країни),  

метод аналізу конкретних 

ситуацій (наприклад, 

культурний асимілятор),  

метод проєктів 

(наприклад, проєкт 

«Прецедентні феномени 

обраної країни») 

3 семестр 

тема «Національний 

менталітет» в дисципліні 

«Туристичне 

країнознавство»; 

2 семестр 

тема «Менталітет 

населення регіонів 

України» в дисципліні 

«Туристичні ресурси 

України»; 

2 семестр 

теми «Психологія 

комунікації», «Теорія 

комунікативного 

пристосування» в 

дисципліні «Основи 

комунікації в сфері 

обслуговування» 
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Продовження таблиці 3.2 

Організаційно-

педагогічна 

умова 

Семестр Формувальні заходи Форми і методи 

Реалізація 

квазіпрофесійної 

кроскультурної 

діяльності 

майбутніх 

фахівців сфери 

обслуговування 

методами 

інноваційних 

педагогічних 

технологій 

4 семестр 

ділова гра «Підготовка до 

відкриття міжнародного 

готелю»; 

метод аналізу 

проблемних і 

оціночних ситуацій, 

4 семестр 

тренінг розвитку 

кроскультурної 

сприйнятливості; тренінг 

формування вмінь 

невербальної комунікації 

ігрові методи, 

тренінг 

Упровадження 

іншомовної 

підготовки на 

засадах 

предметно-

мовного 

інтегрованого 

навчання 

1, 2, 3, 4 

семестри 

збільшення в навчальному 

плані на 8 загального 

обсягу кредитів, 

відведених на вивчення 

іноземної мови; 

методи схематизації 

(інтелект-карти, схеми, 

діаграми), 

1, 2, 3, 4 

семестри 

впровадження елементів 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

під час викладання 

окремих модулів 

дисциплін «Туристичне 

країнознавство», 

«Курортні ресурси світу», 

«Іноземна мова 

професійно-

комунікативної 

спрямованості» та 

спецкурсу 

«Кроскультурна 

комунікація в сфері 

обслуговування» 

метод скаффолдингу, 

застосування 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

(використання 

підкастів і відео-

підкастів з різних тем, 

що стосуються 

майбутньої професійної 

діяльності студентів у 

сфері обслуговування) 

Організація 

комунікативної 

навчально-

професійної 

діяльності в 

міжкультурному 

середовищі 

методами кейс-

технології та 

технології 

портфоліо 

4, 5 семестри 

збільшення в навчальному 

плані на 9 загального 

обсягу кредитів, 

відведених на 

проходження різних видів 

виробничої практики 

метод кейсів,  

метод інцидентів, 

4, 5 семестри 

розроблення 

індивідуального завдання 

на зарубіжну виробничу 

практику, яке студенти 

виконують у формі 

портфоліо за визначеною 

структурою і 

презентують, звітуючись 

за практику 

методи технології 

портфоліо 
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Забезпечення другої організаційно-педагогічної умови (реалізація 

квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій) шляхом 

впровадження в процес професійної підготовки таких ігрових і неігрових 

методів і форм інтерактивних технологій, як ділова гра «Підготовка до 

відкриття міжнародного готелю», тренінг розвитку кроскультурної 

сприйнятливості, тренінг формування вмінь невербальної комунікації, метод 

аналізу ситуацій, які доповнювались опорою на інформаційно-комунікаційні 

технології й спираються не лише на процеси пам’яті, уваги, сприйняття, а й на 

творче мислення, креативну поведінку, нестандартне спілкування, допомогло 

студентам удосконалити досвід застосовування засвоєних раніше знань в 

стандартних ситуаціях кроскультурної комунікації, рефлексувати щодо 

вибору способів діяльності під час комунікативної кроскультурної взаємодії, 

набути досвіду емоційно-ціннісного відношення щодо ситуацій 

кроскультурної комунікації майбутньої професійної діяльності в сфері 

обслуговування. 

Реалізація третьої організаційно-педагогічної умови (впровадження 

іншомовної підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого 

навчання) була забезпечена шляхом застосування елементів CLIL у 

викладання окремих модулів дисциплін «Туристичне країнознавство», 

«Курортні ресурси світу», «Іноземна мова професійно-комунікативної 

спрямованості», спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері 

обслуговування» та збільшенням загального обсягу кредитів, відведених на 

вивчення дисципліни «Іноземна мова професійно-комунікативної 

спрямованості». Використання технології CLIL в освітньому процесі 

дозволило зробити вивчення іноземної мови більш цілеспрямованим, оскільки 

в цьому випадку іноземна мова використовується для вирішення конкретних 

комунікативних задач майбутньої професійної діяльності фахівця сфери 

обслуговування, що готує його в подальшому до здійснення ефективної 

комунікації в ситуації кроскультурної професійної взаємодії.  
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Дотримання четвертої організаційно-педагогічної умови (організація 

комунікативної навчально-професійної діяльності в міжкультурному 

середовищі методами кейс-технології та технології портфоліо) було досягнуто 

через збільшення загального обсягу кредитів, відведених на проходження 

різних видів виробничої практики, в тому числі за кордоном, а також 

впровадження в навчально-професійну діяльність, яку здійснюють студенти в 

міжкультурному середовищі, методів кейс-технології та технології портфоліо. 

Застосування зазначених технологій в професійній підготовці майбутніх 

фахівців сфери обслуговування сприяло забезпеченню результативної 

взаємодії теоретичної та практичної підготовки, розвитку рефлексивних 

здібностей студентів, їх креативності, самостійності в прийнятті рішень, 

стимулювало розвиток позитивної мотивації, інтерес до майбутньої 

професійної діяльності в міжкультурному середовищі, дозволило набути 

досвід творчої діяльності та досвід емоційно-ціннісного відношення в ситуації 

реальної кроскультурної взаємодії. 

На контрольному етапі експерименту ми провели повторну діагностику 

рівня сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців 

сфери обслуговування в експериментальній і контрольній групах з метою 

аналізу динаміки й оцінки ефективності запропонованих організаційно-

педагогічних умов формування зазначених вмінь шляхом порівняння 

отриманих показників за когнітивним, діяльнісним і особистісним критеріями. 

Отже, з метою перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування було проведено педагогічний експеримент, який мав 

спростувати або підтвердити гіпотезу нашого дослідження щодо 

результативності формування зазначених вмінь за умови реалізації комплексу 

визначених організаційно-педагогічних умов. Експеримент проходив в три 

етапи: констатувальний, формувальний та контрольний, яким передувало 

пілотне дослідження, що мало за мету визначити актуальність нашої наукової 

роботи.  
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3.2. Аналіз результатів експериментальної перевірки 

 

Для перевірки гіпотези нашого дослідження щодо результативності 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за умови реалізації комплексу визначених організаційно-

педагогічних умов ми маємо проаналізувати отримані під час проведення 

констатувального та контрольного етапів експерименту дані контрольної та 

експериментальної груп, відповідно порівнявши їх між собою. Всього до 

експериментального дослідження було залучено 283 студенти, з яких 177 

приймали участь в пілотному дослідженні, інші 106 були поділені на 

експериментальну (55 осіб) і контрольну (51 особа) групи. Як було зазначено 

вище, діагностування рівня сформованості досліджуваних вмінь відбувалось 

за визначеним методичним інструментарієм відповідно до кожного з критеріїв 

(когнітивний, діяльнісний, особистісний). Математично-статистичний аналіз 

отриманих даних ми здійснювали з використанням програми для статистичної 

обробки даних SPSS Statistics 23. 

Отже, діагностика рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування за когнітивним 

критерієм показала наступне. Студенти як експериментальної, так і 

контрольної груп на констатувальному етапі проведення експерименту мали 

переважно низький рівень кроскультурної обізнаності: 54,5% – 

експериментальна група, 54,9% – контрольна група. Впровадження в освітній 

процес певних формувальних заходів з використанням відповідних форм і 

методів (таблиця 3.2) призвело до суттєвих змін в розподілі результатів за 

рівнями кроскультурної обізнаності в експериментальній групі на 

контрольному етапі дослідження порівняно з констатувальним. Кількість 

студентів з низьким рівнем кроскультурної обізнаності зменшилась на 29% (з 

54,5% на констатувальному етапі до 25,5% на контрольному), з середнім – 

збільшилась на 21,8% (з 40% на констатувальному етапі до 61,8% на 

контрольному), з високим – збільшилась на 7,2% (з 5,5% на констатувальному 



192 

етапі до 12,7% на контрольному). Отримані результати засвідчили наявну 

позитивну динаміку щодо рівня сформованості вмінь кроскультуртної 

комунікації за когнітивним критерієм у студентів експериментальної групи на 

відміну від контрольної групи, де зміни були не суттєві (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Динаміка когнітивного критерію сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Позитивні зміни було зафіксовано і в рівні сформованості 

досліджуваних вмінь за діяльнісним критерієм. Так, оцінюючи свою 

міжкультурну ефективність майже однаково, переважно за середнім рівнем, на 

констатувальному етапі, студенти експериментальної і контрольної груп 

показали різні результати на контрольному етапі дослідження. Якщо в 

експериментальній групі кількість студентів, що оцінили рівень своєї 

міжкультурної ефективності як середній, збільшилась на 12,8% (з 52,7% до 

65,5%), то в контрольній цей показник склав всього 2% (з 52,9% до 54,9%). 

Високим визначили свій рівень міжкультурної ефективності на контрольному 

етапі дослідження в експериментальній групі на 9,1% більше студентів (з 9,1% 

до 18,2%) порівняно з 2% в контрольній групі (з 9,8% до 11,8%). Щодо 
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низького рівня, то аналізуючи результати самооцінювання рівня 

міжкультурної ефективності на констатувальному та контрольному етапах 

дослідження, ми зафіксували його зменшення на 21,8% в експериментальній 

групі (з 38,2% до 16,4%) в порівнянні з 4% (з 37,3% до 33,3%) в контрольній.  

Об’єктивне оцінювання діяльнісного критерію вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування засвідчило подібну 

тенденцію. Низький рівень, що переважав на констатувальному етапі у 

студентів і експериментальної, і контрольної груп, зазнав суттєвих змін в 

27,2% (з 54,5% до 27,3%) в групах, де впроваджувались формувальні заходи, і 

зменшився лише на 3,9% (з 51% до 47,1%) в контрольній групі. Оцінка рівня 

міжкультурної взаємодії як високого у студентів експериментальної групи 

протягом експерименту збільшилась на 3,6% (з 5,5% до 9,1%), як середнього 

– на 23,6% (з 40% до 63,6%), в той час як в контрольній групі кількість 

студентів з високим рівнем кроскультурної взаємодії не змінилась, з середнім 

– збільшилась на 4% (з 43,1% до 47,1%) (таблиця 3.3). 

Таким чином, аналіз узагальнених показників рівнів сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

за діяльнісним критерієм, отриманих за допомогою шкали самооцінювання та 

об’єктивної діагностики, свідчить про позитивну динаміку в 

експериментальній групі й несуттєві зміни в контрольній (таблиці 3.3, 3.4, рис. 

3.2). 

Позитивна динаміка спостерігається у визначенні рівня сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

і за особистісним критерієм. Для вимірювання рівня сформованості 

досліджуваних вмінь за особистісним критерієм ми, як було зазначено вище, 

застосовували 4 діагностичні методики. Результати експериментальної 

перевірки рівня сформованості зазначених вмінь за кожною з діагностик 

наведені у таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Результати експериментального дослідження рівнів сформованості вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування за критеріями й методиками діагностики 

Когнітивний критерій 

Методика 

діагностування 

Експериментальна група Контрольна група 

високий рівень середній рівень низький рівень високий рівень середній рівень низький рівень 

конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. конст. контр. 

Тест діагностики 

рівня 

кроскультурної 

обізнаності 

5,5% 12,7% 40% 61,8% 54,5% 25,5% 5,9% 7,8% 39,2% 41,2% 54,9% 51% 

Діяльнісний критерій 

Шкала оцінювання 

міжкультурної 

ефективності 

9,1% 18,2% 52,7% 65,5% 38,2% 16,4% 9,8% 11,8% 52,9% 54,9% 37,3% 33,3% 

Діагностичне 

завдання 
5,5% 9,1% 40% 63,6% 54,5% 27,3% 5,9% 5,9% 43,1% 47,1% 51% 47,1% 

Особистісний критерій 

Шкала оцінювання 

кроскультурної 

сприйнятливості 

12,7% 23,6% 54,5% 60% 32,7% 16,4% 11,8% 11,8% 54,9% 56,9% 33,3% 31,4% 

Діагностика 

комунікативної 

толерантності 

14,5% 25,5% 43,6% 60% 41,8% 14,5% 13,7% 15,7% 47,1% 49% 39,2% 35,3% 

Діагностика рівня 

емпатичних 

здібностей 

5,5% 12,7% 45,5% 63,6% 49,1% 23,6% 7,8% 7,8% 45,1% 49% 47,1% 43,1% 

Діагностика рівня 

рефлексивності 
14,5% 25,5% 52,7% 60% 32,7% 14,5% 15,7% 17,6% 49% 49% 35,3% 33,3% 
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Таблиця 3.4 

Узагальнені показники рівнів сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

Рівень 
Експериментальна група Контрольна група 

конст. контр. зміна конст. контр. зміна 

Когнітивний критерій 

високий 5,5% 12,7% 7,2% 5,9% 7,8% 1,9% 

середній 40% 61,8% 21,8% 39,2% 41,2% 2% 

низький 54,5% 25,5% -29% 54,9% 51% -3,9% 

всього 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Діяльнісний критерій 

високий 7,3% 13,6% 6,4% 7,8% 8,8% 1% 

середній 46,4% 64,5% 18,2% 48% 51% 2,9% 

низький 46,4% 21,8% -24,6% 44,1% 40,2% -3,9% 

всього 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

Особистісний критерій 

високий 11,8% 21,8% 10% 12,3% 13,2% 0,9% 

середній 49,1% 60,9% 11,8% 49% 51% 2% 

низький 39,1% 17,3% -21,8% 38,7% 35,8% -2,9% 

всього 100% 100% 0% 100% 100% 0% 

 

 

Рис. 3.2. Динаміка діяльнісного критерію сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 
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Узагальнені показники за особистісним критерієм свідчать, що на 

констатувальному етапі дослідження студенти експериментальної і 

контрольної груп мали приблизно однаковий (49,1% і 49% відповідно) 

переважно середній рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації. 

Також корелюють між собою й показники високого (11,8% – 

експериментальна група, 12,3% – контрольна група) та низького (39,1% – 

експериментальна група, 38,7% – контрольна група) рівнів. Проте результати 

повторного діагностування на контрольному етапі дослідження показали різну 

динаміку щодо особистісного критерію сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації у студентів експериментальної і контрольної груп. 

Так, студенти експериментальної групи, в освітній процес яких було 

впроваджено розроблені нами організаційно-педагогічні умови з 

відповідними формувальними заходами, що передбачали застосування певних 

форм і методів навчання, продемонстрували суттєві позитивні зміни щодо 

досліджуваного критерію. Відсоток студентів з низьким рівнем зменшився на 

21,8% (з 39,1% до 17,3%), і навпаки, студентів, що показали високий рівень 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації за особистісним критерієм, 

стало на 10% більше (з 11,8% до 21,8%), середній рівень – на 11,8% більше (з 

49,1% до 60,9%). Зміни ж в показниках у студентів контрольної групи не дають 

нам підстави вважати їх суттєвими. Так, низький рівень досліджуваних вмінь 

на контрольному етапі експерименту продемонстрували лише на 2,9% 

студентів менше, ніж на констатувальному етапі (з 38,7% до 35,8%). Відсоток 

студентів з високим рівнем сформованості особистісного критерію вмінь 

кроскультурної комунікації збільшився на 0,9% (з 12,3% до 13,2%), середнього 

– на 2% (з 49% до 51%). Отже, незважаючи на наявну позитивну динаміку, 

зміни в показниках сформованості особистісного критерію у студентів 

контрольної групи, є несуттєвими (таблиця 3.4, рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Динаміка особистісного критерію сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

 Для узагальнення показників сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування ми застосували 

поняття коефіцієнта рівня сформованості досліджуваних вмінь (К) і 

розрахували його за кожним критерієм за формулою 3.1: 

 К =
𝑚∗𝑥𝑚+𝑝∗𝑥𝑝+𝑛∗𝑥𝑛

𝑄
 (3.1), 

де К – коефіцієнт рівня сформованості вмінь; m – кількість опитаних, що 

показали високий рівень ознаки; xm – питома вага показника m; p – кількість 

опитаних, що показали середній рівень ознаки; xp – питома вага показника p; 

n – кількість опитаних, що показали низький рівень; xn – питома вага показника 

n; Q – загальна кількість опитаних, яка дорівнює сумі m, p і n. Застосовуючи 

питому вагу показників 1 – для m, 0,5 – для p, 0 – для n, отримуємо формулу: 

 𝐾 =
𝑚+0.5𝑝

𝑄
   (3.2). 

Отже, проаналізувавши динаміку показників коефіцієнтів 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за кожним з критеріїв в експериментальній і контрольній 
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групах впродовж експериментального дослідження, можемо констатувати, що 

коефіцієнти сформованості зазначених вмінь в експериментальній групі 

суттєво збільшились за всіма критеріями від 0,16 за діяльнісним (з 0,3 до 0,46) 

та особистісним (з 0,36 до 0,52) до 0,19 за когнітивним (з 0,25 до 0,44). В 

контрольній групі, маючи приблизно такі самі коефіцієнти на констатуючому 

етапі, студенти на контрольному етапі продемонстрували досить несуттєві 

зміни показників (таблиця 3.5, рис. 3.4). 

Таблиця 3.5 

Динаміка коефіцієнтів сформованості вмінь кроскультурної комунікації 

в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

Рівень 

Експериментальна група Контрольна група 

констатувальний 

етап 

контрольний 

етап 

констатувальний 

етап 

контрольний 

етап 

осіб К осіб К осіб К осіб К 

Когнітивний критерій (1 методика оцінювання) 

високий 3 

0,25 

7 

0,44 

3 

0,25 

4 

0,28 
середній 22 34 20 21 

низький 30 14 28 26 

всього 55 55 51 51 

Діяльнісний критерій (2 методики оцінювання) 

високий 8 

0,30 

15 

0,46 

8 

0,32 

9 

0,34 
середній 51 71 49 52 

низький 51 24 45 41 

всього 110 110 102 102 

Особистісний критерій (4 методики оцінювання) 

високий 26 

0,36 

48 

0,52 

25 

0,38 

27 

0,39 
середній 108 134 100 104 

низький 86 38 79 73 

всього 220 220 204 204 

Загальний коефіцієнт 

  0,30  0,47  0,32  0,34 

 

На підставі проведеного нами аналізу існуючих в сучасній науці 

підходів до визначення вмінь кроскультурної комунікації та нашого розуміння 

їх системи й моделі формування розуміємо когнітивну, діяльнісну і 

особистісну складову рівнозначними в загальній структурі вмінь 

кроскультурної комунікації. Для оцінювання загального рівня сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфер обслуговування 

ми визначили загальний коефіцієнт сформованості досліджуваних умінь, який 
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є середнім арифметичним коефіцієнтів за когнітивним, діяльнісним та 

особистісним критеріями. Відповідність показника коефіцієнта до рівня 

сформованості визначаємо як: низький – 0 ≤ К ≤ 0,34, середній – 0,35 ≤ К ≤

0,67, високий 0,68 ≤ К ≤ 1,0. 

 

 

Рис. 3.4. Динаміка коефіцієнтів сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Отже, загальний коефіцієнт сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації студентів експериментальної групи завдяки впровадженню в 

освітній процес організаційно-педагогічних умов формування зазначених 

вмінь змінився з низького рівня на констатувальному етапі дослідження на 

середній рівень на контрольному етапі (з 0,30 до 0,47). Натомість загальний 

рівень сформованості досліджуваних вмінь в контрольній групі відповідно до 

коефіцієнту залишився на низькому рівні, збільшившись лише на 0,02 (з 0,32 

до 0,34) (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Динаміка загальних коефіцієнтів сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

 

Для перевірки достовірності отриманих в ході експериментального 

дослідження результатів ми мали обрати відповідні статистичні методи, за 

допомогою яких можна було б підтвердити статистичну значущість 

отриманих даних. Для аналізу результатів експерименту ми застосовували 

непараметричні тести: U-тест Манна-Уїтні та ранговий тест Уїлкоксона. Вибір 

непараметричних критеріїв був зумовлений тим, що всі отримані нами вибірки 

не є симетрично, або нормально, розподіленими, що було визначено за 

допомогою тесту Колмогорова-Смірнова, а отже до їх аналізу некоректним є 

застосування параметричних статистичних методів, оскільки отриманий 

результат може бути неточним. 

За допомогою рангового тесту Уїлкоксона ми довели ефективність 

реалізованих організаційно-педагогічних умов і впроваджених формувальних 

заходів, порівнюючи між собою результати оцінювання студентів 

експериментальної групи на констатувальному й контрольному етапах. В 

такому випадку вибірки розглядаються як пов’язані або парні, оскільки 
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вимірюється один і той самий показник в одній і тій самій групі, але в різні 

терміни: до і після формувального етапу експериментального дослідження. За 

інтерпретацією критерію Уїлкоксона в SPSS Statistics 23, якщо рівень 

значущості 𝑝 ≤ 0,05, то різниця між вибірками є статистично значущою, а 

отже впроваджені формувальні заходи були ефективним; якщо рівень 

значущості 𝑝 > 0,05, то різниця між вибірками є статистично не значущою і 

ніяких змін щодо рівня вимірюваного показника не відбулось. Результати 

тесту за ранговим критерієм Уїлкоксона доводять ефективність застосованих 

формувальних заходів, оскільки отримані рівні значущості в 

експериментальній групі за всіма діагностичними методиками є 0,000, що 

набагато менше за 0,05, на відміну від контрольної групи, де рівень значущості 

складає від 0,083 до 0,317, що є більшим за 0,05 і показує відсутність змін 

вимірюваного показника (таблиця 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Результати тесту за ранговим критерієм Уїлкоксона 

Методика діагностування 
Рівень значущості p 

Експериментальна група Контрольна група 

Тест діагностики рівня 

кроскультурної обізнаності 
0,000 0,083 

Шкала оцінювання 

міжкультурної ефективності 
0,000 0,083 

Діагностика рівня 

кроскультурної взаємодії 
0,000 0,157 

Шкала оцінювання 

кроскультурної 

сприйнятливості 

0,000 0,317 

Діагностика комунікативної 

толерантності 
0,000 0,083 

Діагностика рівня 

емпатичних здібностей 
0,000 0,157 

Діагностика рівня 

рефлексивності 
0,000 0,157 
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Для оцінки того, наскільки рівень сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації за окремими критеріями й показниками відрізняється у студентів 

експериментальної та контрольної груп, ми порівняли їх результати, отримані 

за всіма діагностичними методиками на констатувальному та контрольному 

етапах експерименту, за допомогою непараметричного U-тесту Манна-Уїтні, 

що дозволяє оцінити різницю між двома незалежними вибірками (в нашому 

випадку – експериментальна та контрольна групи) за рівнем певного 

показника або критерію. За інтерпретацією U-тесту Манна-Уїтні в SPSS 

Statistics 23, якщо рівень значущості 𝑝 ≤ 0,05, то відмінність між вибірками є 

статистично значущою, а отже середній показник рівня сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації за певним показником в експериментальній групі 

суттєво відрізняється від відповідного середнього показника в контрольній 

групі; якщо рівень значущості 𝑝 > 0,05, то відмінність між вибірками є 

статистично не значущою, і різниця між середнім показником рівня 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації у студентів 

експериментальної та контрольної груп не є суттєвою.  

Результати тесту за U-критерієм Манна-Уїтні доводять, що на 

констатувальному етапі нашого експериментального дослідження рівень 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації відповідно до всіх 

застосованих нами діагностик у студентів експериментальної та контрольної 

груп суттєво не відрізнявся (рівень значущості p склав від 0,721 до 0,989, що є 

набагато більше за 0,05). Натомість, після створення під час формувального 

етапу запропонованих нами організаційно-педагогічних умов шляхом 

реалізації через відповідні форми й методи навчання визначених 

формувальних заходів студенти експериментальної групи продемонстрували 

показники рівня сформованості досліджуваних вмінь за всіма 

вимірювальними методиками, що суттєво відрізняються від відповідних 
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показників у студентів контрольної групи (рівень значущості p склав від 0,01 

до 0,05, що є ≤ 0,05) (таблиця 3.7). 

 

Таблиця 3.7 

Результати тесту за U-критерієм Манна-Уїтні 

Методика діагностування 
Рівень значущості p 

Констатувальний етап Контрольний етап 

Тест діагностики рівня 

кроскультурної обізнаності 
0,989 0,010 

Шкала оцінювання 

міжкультурної ефективності 
0,899 0,050 

Діагностика рівня 

кроскультурної взаємодії 
0,721 0,041 

Шкала оцінювання 

кроскультурної 

сприйнятливості 

0,907 0,032 

Діагностика комунікативної 

толерантності 
0,866 0,019 

Діагностика рівня 

емпатичних здібностей 
0,755 0,037 

Діагностика рівня 

рефлексивності 
0,889 0,042 

 

Отже, аналіз даних експериментальної перевірки результативності 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за умови реалізації комплексу визначених організаційно-

педагогічних умов довів, що створення під час формувального етапу 

запропонованих нами організаційно-педагогічних умов шляхом впровадження 

через відповідні форми й методи навчання визначених формувальних заходів 

призвело до підвищення рівня сформованості досліджуваних вмінь з 
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загального коефіцієнта 0,30, що відповідає низькому рівню, до 0,47, що є 

показником середнього рівня. Натомість, в контрольній групі загальний 

коефіцієнт залишився на низькому рівні, продемонструвавши незначне 

збільшення з 0,32 до 0,34. Найбільше збільшення коефіцієнту сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації (на 0,19) було визначено нами за 

когнітивним критерієм, за діяльнісним і особистісним критеріями відбулось 

збільшення відповідних коефіцієнтів на 0,16. Застосовані нами тести 

статистичної обробки отриманих даних в програмі SPSS Statistics 23 надали 

підстави стверджувати, що зафіксоване підвищення рівня сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

є статистично значущим. Таким чином, експериментальна перевірка 

підтвердила, що реалізація комплексу розроблених організаційно-

педагогічних умов призводить до позитивних змін щодо рівня сформованості 

вмінь кроскультурної комунікації. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У третьому розділі описано організацію й хід експериментальної 

перевірки результативності формування вмінь кроскультурної комунікації у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування за умови реалізації комплексу 

визначених організаційно-педагогічних умов, а також проаналізовано 

отримані в ході дослідження результати. Узагальнюючи викладене вище, 

можна констатувати наступне: 

1. З метою перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування було проведено педагогічний експеримент, що проходив в три 

етапи: констатувальний, формувальний та контрольний. На констатувальному 

етапі за допомогою відібраних діагностичних методів вимірювався вихідний 
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існуючий рівень сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування за когнітивним, діяльнісним і особистісним 

критеріями. На формувальному в освітній процес експериментальних груп 

впроваджувались відповідні формувальні заходи, що забезпечували створення 

визначених організаційно-педагогічних умов за розробленою моделлю. На 

контрольному етапі з метою визначення динаміки проводилась повторна 

діагностика рівня сформованості досліджуваних вмінь в експериментальній і 

контрольній групах за тією ж методикою, що й на констатувальному етапі. 

2. Розроблений і відібраний нами комплекс методів оцінки рівня 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування у відповідності до критеріїв і показників визначення рівня 

зазначених вмінь, на нашу думку, дозволяє провести достовірне й валідне 

діагностичне вимірювання. Методичне забезпечення проведення діагностики 

досліджуваних вмінь склали: за когнітивним критерієм – авторський 

дидактичний тест; за діяльнісним критерієм – шкала оцінювання 

міжкультурної ефективності (авторська адаптація шкали міжкультурної 

ефективності Г. Чена та П. Тамра) та авторське діагностичне завдання; за 

особистісним критерієм – шкала оцінювання кроскультурної сприйнятливості 

(авторська адаптація шкали міжкультурної чутливості Г. Чена та У. Старости), 

діагностика комунікативної толерантності В. Бойка, діагностика рівня 

емпатичних здібностей В. Бойка , діагностика рівня рефлексивності 

А.  Карпова. 

3. Аналіз даних експериментальної перевірки результативності 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування за розробленими організаційно-педагогічними умовами довів, 

що впровадження через відповідні форми й методи навчання визначених 

формувальних заходів призвело до підвищення рівня сформованості 

досліджуваних умінь за всіма критеріями. Статистична обробка даних в 
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програмі SPSS Statistics 23 показала, що зафіксоване підвищення рівня 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфер 

обслуговування після впровадження формувальних заходів є статистично 

значущим. Таким чином, експериментальна перевірка підтвердила, що 

впровадження розробленого комплексу організаційно-педагогічних умов 

призводить до позитивних змін рівня сформованості вмінь кроскультурної 

комунікації.   
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично досліджено та експериментально перевірено 

організаційно-педагогічні умови, що забезпечують ефективність процесу 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Отримані результати є підставою зробити такі висновки. 

1. Здійснений аналіз українських і зарубіжних наукових праць, 

присвячених дослідженню культури як складного феномену, що детермінує 

комунікативну поведінку людини; сутності та структури процесу комунікації 

загалом і кроскультурної комунікації зокрема; а також визначення 

специфічних особливостей комунікації, пов’язаної з професійною діяльністю 

у сфері обслуговування, дали підстави розуміти під кроскультурною 

комунікацією фахівців сфери обслуговування соціально й професійно 

зумовлений процес обміну різною за характером і змістом інформацією, що 

відбувається за допомогою різноманітних засобів та має на меті максимальне 

задоволення потреб споживача шляхом досягнення взаєморозуміння й 

ефективної взаємодії між представниками різних культурних груп. 

Встановлено, що успішність цього процесу забезпечується системою 

відповідних умінь. 

2. Визначено й схарактеризовано систему вмінь кроскультурної 

комунікації фахівців сфери обслуговування, що детермінована структурою 

процесу комунікації та включає три блоки: 1) блок умінь, що забезпечують 

кроскультурне спілкування (уміння ідентифікувати й аналізувати факти 

культурних відмінностей; уміння адекватно інтерпретувати вербальну, 

невербальну та паравербальну інформацію; уміння використовувати іноземну 

мову для результативного кроскультурного спілкування); 2) блок умінь, що 

забезпечують кроскультурну поведінку (уміння розрізняти поведінкові й 

психологічні особливості, зумовлені належністю до певної культури; уміння 

застосовувати відповідні ситуації міжкультурного спілкування прийоми, стилі 

та стратегії поведінки щодо встановлення контакту, урегулювання конфліктів, 
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досягнення консенсусу); 3) блок соціально-перцептивних умінь (уміння 

толерантно ставитись до представників інших культурних спільнот; уміння 

застосовувати децентрацію в процесі кроскультурної комунікації; уміння 

розуміти переживання, емоції, почуття людини, що представляє іншу 

культуру, і співчувати їй; уміння застосовувати рефлексивні здібності для 

корегування власної комунікативної поведінки в кроскультурному контексті). 

Констатовано, що формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфер обслуговування є системним, складним за своєю 

структурою процесом, який потребує спеціально організованого, 

цілеспрямованого підходу до його реалізації. 

3. Розроблено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови 

формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 

обслуговування: 1) забезпечення кроскультурної складової змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування, що створює підґрунтя 

для подальшого поступового та етапного впровадження педагогічних заходів; 

2) реалізація квазіпрофесійної кроскультурної діяльності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування методами інноваційних педагогічних технологій, 

завдяки чому вони набувають досвіду вирішення проблемних і конфліктних 

ситуацій майбутньої професійної діяльності; 3) упровадження іншомовної 

підготовки на засадах предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL); 

4) організація комунікативної навчально-професійної діяльності в 

міжкультурному середовищі методами кейс-технології та технології 

портфоліо. 

Запропоновано структурно-функціональну модель формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування, що 

містить цільовий, організаційний, інформаційно-технологічний та 

діагностично-результативний блоки. 

4. Здійснено експериментальну перевірку розроблених організаційно-

педагогічних умов, за результатами якої отримано збільшення коефіцієнта 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери 
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обслуговування (з 0,30 до 0,47); статистичну значущість різниці доведено за 

допомогою рангового тесту Уїлкоксона (𝑝 = 0,000, що є набагато менше за 

критичний показник 𝑝 ≤ 0,05). 

Теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені організаційно-

педагогічні умови формування вмінь кроскультурної комунікації в майбутніх 

фахівців сфери обслуговування впроваджено в освітній процес закладів вищої 

освіти на основі: спецкурсу «Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування»; 

матеріалів до лекційних і практичних занять з окремих тем дисциплін 

країнознавчого циклу: «Туристичне країнознавство» (тема «Національний 

менталітет»), «Туристичні ресурси України» (тема «Менталітет населення 

регіонів України») та дисципліни «Основи комунікації в сфері обслуговування» 

(теми «Психологія комунікації», «Теорія комунікативного пристосування»); 

авторської ділової гри «Підготовка до відкриття міжнародного готелю»; 

авторських тренінгів (тренінг розвитку кроскультурної сприйнятливості, тренінг 

формування вмінь невербальної комунікації); дидактичних матеріалів іноземною 

мовою до окремих модулів дисциплін професійної підготовки («Кроскультурна 

комунікація в сфері обслуговування», «Туристичне країнознавство», «Рекреаційні 

комплекси»); методичних рекомендацій до індивідуальних завдань зарубіжної 

виробничої практики. 

Таким чином, вирішення поставлених у дослідженні завдань зумовило 

досягнення його мети – наукового обґрунтування комплексу організаційно-

педагогічних умов, що забезпечують формування вмінь кроскультурної 

комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

Перспективним напрямом наукових пошуків є формування вмінь 

кроскультурної комунікації в майбутніх фахівців сфери обслуговування 

шляхом їх участі в програмах академічної мобільності, грантової діяльності 

тощо. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань,  

напрям підготовки, 

 рівень вищої освіти  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

24 Сфера обслуговування 
(шифр і назва) 

За вибором 
(обрати статус дисципліни відповідно до ОПП) 

Цикл дисциплін вибору закладу 

освіти 
(вказати цикл, до якого належить програма, 

відповідно до ОПП та навчального плану) 

Розділів – 2 Спеціальності: 

241 Готельно-ресторанна 

справа, 

242 Туризм 
(шифр і назва) 

Рік підготовки: 

Загальна кількість годин – 

90 

2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6 

Спеціалізація / 

 Предметна спеціальність 
(якщо є ) 

________________________ 
(шифр і назва) 

10 год. 4 год. 

Практичні/Семінарські 

 
Освітньо-професійні 

програми: 
Готельно-ресторанна справа, 

Туризм 
 

20 год. 6 год. 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 
 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Вид підсумкового контролю:  

залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Кроскультурна комунікація в сфері 

обслуговування» є формування вмінь кроскультурної комунікації, самостійного аналізу 

критичних випадків міжособистісних конфліктів в процесі спілкування з представниками 

інших культур у професійній діяльності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Кроскультурна комунікація в сфері 

обслуговування» є: розвиток культурної сприйнятливості, здатності до правильної 

інтерпретації різноманістних видів комунікативної поведінки; оволодіння прийомами 

адекватної ситуації комунікативної поведінки; підвищення особистісної культурної 

толерантності та емпатії, розвиток культурного релятивізму студентів та їх здатності до 

децентрації; формування практичних навичок спілкування з представниками різних 

культур. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: види, стилі, моделі кроскультурної комунікації; особливості спілкування 

представників різних культур; особливості невербальної та паравербальної поведінки 

представників різних культур; психологічні чинники, що впливають на ефективність 

кроскультурної взаємодії; засоби запобігання кроскультурним конфліктам та прийоми 

оптимізації кроскультурного спілкування; особливості кроскультурної комунікації в сфері 

обслуговування; 
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вміти: застосовувати набуті знання в ситуаціях кроскультурного спілкування; 

аналізувати значення символів культури; визначати роль національних концептів в 

кроскультурній комунікації; розпізнавати невербальні сигнали в процесі міжкультурного 

спілкування; знаходит шляхи розв’язання міжкультурних конфліктів; обирати адекватні 

моделі кроскультурної поведінки задля здійснення ефективної кроскультурної поведінки. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких 

компетентностей:  
1) здатність здійснювати комунікаційну діяльність; 

2) уміння працювати у колективі та команді; 

3) позитивне ставлення до несхожості інших культур; 

4) здатність працювати і міжнародному середовищі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки.  

Викладання дисципліни базується на знаннях, вміннях і навичках, які студенти 

отримали, вивчаючи дисципліни країнознавчого циклу: «Туристичне країнознавство», 

«Географія туризму», «Курортні ресурси світу», «Туристичні ресурси України» та 

дисципліну «Основи комунікації в сфері обслуговування». Зі свого боку, зміст дисципліни 

«Кроскультурна комунікація в сфері обслуговування» є підґрунтям для розгляду тем, 

пов’язаних з управлінням в полікультурному середовищі, в дисциплінах «Менеджмент 

готельно-ресторанного господарства», «Культура готельно-ресторанної справи», 

«Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві». 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Культура в контексті кроскультурної комунікації 

Тема 1. Комунікація і культура як семіотичні системи. 

Комунікація як система процесів кодування і декодування. Сутність і структура 

кроскультурної комунікації. Класифікація та типи культур. Основні компоненти культури. 

Теорія висококонтекстних і низькоконтекстних культур Е. Холла. Параметри порівняння 

культур Г. Хофстеде: дистанція влади, індивідуалізм – колективізм, уникнення 

невизначеності, культури з чоловічим і жіночим началом. Моноактивні, поліактивні і 

реактивні культури в контексті теорії Р. Льюїса. Показники моделі культур Клакхона-

Стродбека: ставлення до оточення, відношення до часу, природа людини, орієнтація 

діяльності, направленість відповідальності, концепція простору. Роль культури в 

комунікаційному процесі. 

Тема 2. Види кроскультурної комунікації. 

Засоби спілкування як знакові системи. Вербальний і невербальний види 

комунікації. Основні одиниці вербальної комунікації. Стилі вербальної комунікації. 

Лінгвістична прагматика. Прецедентні феномени в кроскультурній комунікації. 

Співвідношення вербального і невербального видів комунікації. Культурна специфіка 

невербальної комунікації. Основні форми невербальної комунікації: кінесика, такесика, 

сенсоріка, проксеміка.  

Тема 3. Психологічні особливості кроскультурної взаємодії. 

Соціокультурні аспекти комунікації. Психологічні бар’єри спілкування. Стереотипи 

і забобони в кроскультурній комунікації. Поняття і сутність стереотипу. Природа і функції 

стереотипів. Забобони і механізм їх формування. Типи забобон. Міжособистісна атракція в 

кроскультурній комунікації. Атрибуція і її роль в кроскультурній комунікації. 
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Етнокультурна толерантність і емпатія в кроскультурній комунікації. Етноцентризм і 

культурний релятивізм. Поняття децентрації, здатність до децентрації під час 

кроскультурної комунікації. 

Розділ 2. Управління кроскультурною комунікацією в сфері обслуговування 

Тема 4. Освоєння іншої культури. 

Типи реакції на іншу культуру. Акультурація, її види і результати. Культурний шок: 

причини, фактори. Етапи розвитку культурного шоку. Симптоми культурного шоку і 

способи його подолання. Модель засвоєння іншої культури М. Беннета: від етноцентризму 

до етнорелятивізму. 

Тема 5. Кроскультурні конфлікти та засоби їх попередження. 

Природа кроскультурних конфліктів, причини їх виникнення і способи подолання. 

Ефективна кроскультурна комунікація та її елементи. Підходи до оцінки ефективності 

комунікації. Перешкоди, що заважають ефективній кроскультурній комунікації 

(допущення подібностей, мовні відмінності, помилкові невербальні інтерпретації, 

упередження і стереотипи, прагнення оцінювати, підвищена тривога або напруга). 

Тема 6. Поведінка і діяльність представників різних культурних груп. 

Типи корпоративної культури в аспекті кроскультурної комунікації. 

Загальнокультурні комунікативні особливості різних культурних груп. Моделі мотивації 

співробітників в різних культурах. Культурні стилі лідерства. Специфіка командної роботи 

в різних культурах. 

4. Структура навчальної дисципліни  

Назви 

тематичних 

розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекцій сем./пр./ лаб. 
сам. роб. 

лекцій сем./пр./ лаб. 
сам. роб. 

 І.П.  І.П. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Розділ 1. Культура в контексті кроскультурної комунікації 

Тема 1. 

Комунікація і 

культура як 

семіотичні 

системи 

18 2 6 8 2 18 1  12 5 

Тема 2.  

Види 

кроскультурної 

комунікації 

18 2 6 8 2 18 1  12 5 

Тема 3. 

Психологічні 

особливості 
кроскультурної 

взаємодії 

10 2 2 4 2 10  2 4 4 

Разом за 

розділом 1 
46 6 14 20 6 46 2 2 28 14 

Розділ 2. Управління кроскультурною комунікацією в сфері обслуговування 

Тема 4. 

Освоєння іншої 

культури 

10 2 2 4 2 10 1  4 5 

Тема 5. 

Кроскультурні 

конфлікти в 

сфері 

18 2 4 10 2 18 1 2 10 5 
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обслуговуванн

я та засоби їх 

попередження 

Тема 6. 

Поведінка і 

діяльність 

представників 

різних 

культурних 

груп 

16 2 4 8 2 16  2 10 4 

Разом за 
розділом 2 

44 6 10 22 6 44 2 4 24 14 

Усього годин 90 12 24 42 12 90 4 6 52 28 

 

5. Теми лекційних занять  
№ 

теми з/прогр.  
Назва теми 

Кількість годин 

д.ф. з.ф. 

1 Комунікація і культура як семіотичні системи  4 1 

2 Види кроскультурної комунікації 4 1 

3 Психологічні особливості кроскультурної взаємодії 2  

4 Освоєння іншої культури 2 1 

5 
Кроскультурні конфлікти в сфері обслуговування та засоби їх 

попередження 
2 1 

6 Поведінка і діяльність представників різних культурних груп 2  

Разом 12 4 

 

6. Теми практичних (семінарських/лабораторних) занять  
№ 

теми з/прогр. 
Назва теми 

Кількість годин 

д.ф. з.ф. 

1 Комунікація і культура як семіотичні системи  6  

2 Види кроскультурної комунікації 6  

3 Психологічні особливості кроскультурної взаємодії 2 2 

4 Освоєння іншої культури 2  

5 
Кроскультурні конфлікти в сфері обслуговування та засоби їх 

попередження 

4 2 

6 Поведінка і діяльність представників різних культурних груп 4 2 

Разом 24 6 

 

7. Самостійна робота 
№ 

теми з/прогр. Назва теми 

Кількість годин 

д.ф. з.ф. 

 І.П.  І.П. 

1 Комунікація і культура як семіотичні системи  8 2 12 5 

2 Види кроскультурної комунікації 8 2 12 5 

3 Психологічні особливості кроскультурної взаємодії 4 2 4 4 

4 Освоєння іншої культури 4 2 4 5 

5 
Кроскультурні конфлікти в сфері обслуговування та засоби їх 
попередження 

10 2 10 5 

6 Поведінка і діяльність представників різних культурних груп 8 2 10 4 

Разом 42 12 52 28 

 

8. Система оцінювання та вимоги 

 

 Накопичення балів студентами відбувається у період вивчення дисципліни на 

підставі проведення викладачем двох основних видів контролю: поточного (перевірка 

рівня засвоєння студентами навчального матеріалу та оцінювання виконання завдань на 
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практичних аудиторних заняттях) та підсумкового (перевірка рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу по завершенню курсу). 

 

№ Види контрольного заходу 

Кількість 

контрольних 

заходів 

Кількість 

балів за 1 

захід 

Усього 

балів 
П

о
т
о

ч
н

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
  Підготовка завдання самостійної роботи з 

поглибленого вивчення окремих тем 

дисципліни. 
Терміни виконання - у межах практичних 

занять 

2 10 20 

Підготовка завдання самостійної творчої 

роботи. Виконання завдань, означених 
планом практичних занять. 

Терміни виконання - у межах підготовки до 

практичних занять 

8 5 40 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

(е
к

за
м

ен
) 

 Індивідуальне проєкт 
(культурна капсула країни) 

1 

20 20 

Контрольне завдання за вивченим 

матеріалом проводиться письмово у вигляді 

тестового завдання 

20 20 

Усього 11  100 

 

Максимальна кількість балів за результатами двох атестацій поточного контролю 

складає 60 балів і 40 балів за відповідь на залікові питання контрольної роботи. 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою 

ECTS 
За шкалою Університету 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

B 85 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 84 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно)  
3 (задовільно) 

E 60 – 69 (достатньо) 

FX 
35 – 59 (незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

10. Рекомендована література. 

 

Основна: 

1. Гузикова М. О., Фофанова П. Ю. Основы теории межкультурной коммуникации: уч. 

пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. 124 с. 

2. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие. М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2004. 288 с. 

3. Бытовая культура и этикет народов мира: межкультурная коммуникация: учеб. пособие 

для СПО / под. ред. Ю. В. Таратухиной, С. Н. Безус. М.: Юрайт, 2019. 265 с. 

4. Триандис Г. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2011. 278 с. 

5. Словарь терминов межкультурной коммуникации / под. ред. М. Г. Лебедько и З.Г. 

Прошиной. М.: ФЛИНТА; Наука, 2013. 632 с. 

6. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с. 
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Додаткова: 

 

1. Солодка А. К. Кроскультурний інтегратор: навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. Миколаїв: Іліон, 2014. 36 с. 

2. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: 

учеб. пособие. М.: Флинта; Наука, 2007. 224с. 

3. Лебедева Н. M. Введение в этническую и кросс-культурную психологию: учебное 

пособие. М.: «Ключ-С», 1999. 224 с. 

4. Фрик Т. Б. Основы теории межкультурной коммуникации: учебное пособие. Томск: 

Изд-во Томского политехнического университета, 2013. 100 с. 

5. Тангалычева Р.К. Теории и кейсы межкультурной коммуникации в условиях 

глобализации. СПб: Алетейя, 2012. 248 с. 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Денисова И. В., Еременко А. П. Типы межкультурных коммуникаций [Електронний 

ресурс]. URL: https://studylib.ru/doc/2258728/tipy-mezhkul._turnyh-kommunikacij-i.v.-

denisova--a.p.-eremenko. 

2. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: учеб. 

пособие. [Електронний ресурс]. URL: http://ebooks.znu.edu.ua 

/files/Bibliobooks/Shavkun/0039635.pdf  

3. Тромпенаарс Ф. Национально-культурные различия в контексте глобального 

бизнеса. [Електронний ресурс]. URL: http://ebooks.znu.edu.ua/files/ 

Bibliobooks/Shavkun/0039655.pdf  

 

 

 

  

https://studylib.ru/doc/2258728/tipy-mezhkul._turnyh-kommunikacij-i.v.-denisova--a.p.-eremenko
https://studylib.ru/doc/2258728/tipy-mezhkul._turnyh-kommunikacij-i.v.-denisova--a.p.-eremenko
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Bibliobooks/Shavkun/0039655.pdf
http://ebooks.znu.edu.ua/files/%20Bibliobooks/Shavkun/0039655.pdf
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Додаток Г 

 

Авторські тренінги (тренінг формування вмінь невербальної 

комунікації, тренінг розвитку кроскультурної сприйнятливості) є 

структурними компонентами авторського спецкурсу «Кроскультурна 

комунікація в сфері обслуговування». 

 

Навчально-тематичний план тренінгу формування вмінь невербальної 

комунікації 

 

(галузь знань 24 Сфера обслуговування, 

спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм) 

 

Мета і завдання тренінгу. 

Метою тренінгу є формування вмінь кроскультурної комунікації в 

майбутніх фахівців сфери обслуговування. Завдання тренінгу полягають у: 

засвоєнні знань щодо міжкультурних розбіжностей у невербальній комунікації 

представників різних культур, способів ефективної невербальної 

комунікативної поведінки; формуванні здатність сприймати інформацію, що 

надходить не лише за допомогою вербального каналу передачі, а й через 

жести, міміку, рухи тіла, швидкість і тембр голосу тощо. 

 

Тренінг розрахований на 4 години аудиторної роботи. 

 

№ 

з/п 

Зміст тренінгу 

(базові тренінгові вправи) 

Кількість аудиторних 

годин 

1 

Вступна частина 

Привітання 

Розминка: 

«Утворюємо ланцюжок» 

«Невербальна презентація національності» 

1 

2 

Основна частина 

«Групова картинка» 

гра Barnga (адаптована до симуляції 

труднощів кроскультурної комунікації) 

2 

3 

Заключна частина 

Підведення підсумків 

Рефлексія 

«Жести-омоніми» 

1 

Всього 4 
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Навчально-тематичний план тренінгу розвитку кроскультурної 

сприйнятливості 

 

(галузь знань 24 Сфера обслуговування, 

спеціальності: 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм) 

 

Мета і завдання тренінгу. 

Метою тренінгу є розвиток кроскультурної сприйнятливості на підставі 

усвідомлення культурної відносності людських цінностей, переконань та 

поведінки. Завдання тренінгу полягають у: засвоєнні знань щодо особистісних 

якостей, які сприяють досягненню результативної міжкультурної взаємодії; 

формуванні вмінь застосовувати особистісні якості для налагодження 

ефективної кроскультурної комунікації. 

 

Тренінг розрахований на 4 години аудиторної роботи. 

 

№ 

з/п 

Зміст тренінгу 

(базові тренінгові вправи) 

Кількість аудиторних 

годин 

1 

Вступна частина 

Привітання 

Розминка: 

«Професійний погляд працівника сфери 

обслуговування» 

«Вгадай, про кого йдеться» 

1 

2 

Основна частина 

«Чарівний магазин особистісних якостей» 

гра-симуляція Ecotonos (адаптована до 

квазіпрофесійної діяльності майбутнього 

фахівця сфери обслуговування) 

2 

3 

Заключна частина 

Підведення підсумків 

Рефлексія 

«Який я?» 

1 

Всього 4 
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Додаток Д 
 

Анкета для визначення актуальності формування вмінь кроскультурної комунікації 

у майбутніх фахівців сфери обслуговування 
 

З метою визначення необхідності формування вмінь кроскультурної комунікації у 

майбутніх фахівців сфери обслуговування просимо Вас взяти участь в дослідженні, відповівши на 

запитання анкети. Обраний Вами варіант відповіді підкресліть або обведіть відповідну літеру, за 

необхідності впишіть Ваш варіант. Дякуємо за співпрацю! 
 

1.Чи вважаєте Ви, що майбутній фахівець сфери обслуговування має бути здатним 

здійснювати кроскультурну комунікацію? 
а) так; 

б) ні; 

в) важко відповісти. 
2. В чому, на Вашу думку, полягає сутність вмінь кроскультурної комунікації: 

а) вміння спілкуватися відповідною іноземною мовою; 

б) вміння розуміти культурно обумовлені особливості комунікативної поведінки; 

в) вміння толерантно і з повагою ставитись до партнерів по комунікації, що представляють 
інші культури; 

г) важко відповісти. 

3. Навіщо, на Вашу думку, майбутньому фахівцю сфери обслуговування вміння 
кроскультурної комунікації? 

а) сприяють досягненню кращого порозуміння під час спілкування з представниками інших 

культур; 

б) викликають повагу у іноземних колег; 
в) дозволяють організувати ефективну співпрацю з іноземними колегами; 

г) дозволяють отримати роботу за кордоном та працювати в багатокультурному колективі;  

ґ) важко відповісти. 
4. Яким, на Вашу думку, є значення іноземної мови в процесі кроскультурної комунікації? 

а) іноземна мова є головним чинником, що забезпечує можливість здійснення 

кроскультурної комунікації; 
б) іноземна мова відіграє другорядну роль в процесі міжкультурного спілкування; 

в) можна здійснювати ефективну кроскультурну комунікацію і не володіючи вільно 

іноземною мовою; 

г) важко відповісти. 
5. Що, на Вашу думку, більш за все заважає здійснювати ефективну кроскультурну 

комунікацію під час професійної діяльності майбутнього фахівця сфери обслуговування: 

а) національно-культурні розбіжності; 
б) релігійні розбіжності; 

в) недостатнє знання іноземної мови; 

г) стереотипи і упередження; 
ґ) відсутність терпимості до культурних відмінностей; 

д) важко відповісти. 

6. Чи вивчали Ви дисципліни, в яких би формувалися вміння здійснювати комунікацію з 

представниками інших культур під час майбутньої професійної діяльності? Якщо так, назвіть ці 
дисципліни: 

а) так; 

б) ні; 
в) важко відповісти. 

7. Оцініть, будь ласка, Вашу спроможність здійснювати комунікацію з представниками 

інших культур під час майбутньої професійної діяльності за 10-бальною шкалою (обведіть 

кружечком цифру, що відповідає Вашому рівню): 
(найнижчий) 1__2__3__4__5__6__7__8__9__10 (найвищий). 
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Додаток Д 

 
Тест діагностики рівня кроскультурної обізнаності 

розроблений автором  

(з використанням матеріалів досліджень Н. Тодорової, М. Сотер) 

 
Оберіть одну правильну відповідь на наступні тести: 

 

Частина перша. 

 

1. Вербальна комунікація – це: 

а) письмова мова; 

б) спілкування людей за допомогою мови; 

в) несловесна мова; 

г) жодна з відповідей не є вірною. 

2. Культуру неможна вважати явищем: 

а) набутим; 

б) груповим; 

в) релятивним; 

г) індивідуальним. 

3. Монохронним культурам притаманне: 

а) людина працює за планом, займається тільки одним видом діяльності у певний 

відрізок часу; 

б) традиція, держава, природа визначають шлях життя; 

в) немає суворого розкладу; 

г) час циклічний: минуле створює контекст сьогодення, майбутнє приходить само. 

4. Поліхронним культурам притаманне: 

а) пунктуальність і розпорядок дня не мають великого значення; 

б) час розглядається як довга пряма вулиця або як дорога вперед; 

в) людина розрізняє час для справи і час для емоційних контактів; 

г) нічого із зазначеного. 

5. Якій культурі притаманні такі риси, як індивідуалізм, егалітаризм, прямолінійність: 

а) західній діловій культурі; 

б) східній діловій культурі. 

6. Показниками низького індексу дистанції влади за Г. Хофстеде є: 

а) відносна рівність статусу управлінців і працівників; 

б) значне розходження статусу керівника і підлеглих; 

в) тенденції до централізації; 

г) висока питома вага управлінців; 

д) велике значення привілеїв і прав. 

7. Показниками високого індексу дистанції влади за Г. Хофстеде є: 

а) невелика кількість рівнів ієрархії; 

б) відносна рівність статусу управлінців і підлеглих працівників; 

в) висока питома вага управлінців; 

г) низька питома вага управлінців; 

д) тенденції до децентралізації 

8. У якій культурі ставляться до часу як до ресурсу, який треба планувати і раціонально 

використовувати: 

а) західній діловій культурі; 

б) східній діловій культурі. 

9. Для культурно-комунікативної моделі за ознакою «індивідуалізм» згідно Г. Хофстеде 

характерно: 
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а) суворе розмежування особистого й ділового; 

б) традиційність застосовуваних форм управлінського впливу; 

в) згуртованість соціальних зв'язків в організації; 

г) взаємодія заснована на лояльності й обов'язку; 

д) просування обумовлене стажем роботи. 

10. Для культурно-комунікативної моделі за ознакою «колективізм» згідно Г. Хофстеде 

характерно: 

а) виконання поставленого завдання превалює над будь-якими особистими 

взаємовідносинами; 

б) люди сприймають світ і формулюють своє ставлення до нього з позицій групи; 

в) зв'язки між людьми менш важливі; 

г) особисті цілі важливіші за групові. 

11. Серед ознак, що характеризують вузькоконтекстні корпоративні культури немає 

наступних: 

а) конфлікти можливі, а інколи й необхідні, як і відкрите висловлення протилежних 

позицій, що є шляхом до істини; 

б) прагнення більше слухати, ніж говорити; 

в) пряма і виразна манера мовлення, прагнення до чітких формулювань думок; 

г) другорядна роль невербальної комунікації, ігнорування пауз і мовчання. 

12. У країнах Європи і США жест «заклик вказівним пальцем» має значення: 

а) наказ підійти; 

б) образливий жест (використання жесту в країні може 

призвести до арешту); 

в) табу. 

13. В Японії жест «кінчики великого і вказівного пальців зімкнуті» має значення: 

а) все добре; 

б) грубий, образливий жест; 

в) нуль, нікчема, не вартий уваги; 

с) непристойний, вульгарний жест; 

д) гроші. 

14. В Туреччині жест «долоня повернута від себе» має значення: 

а) привітання, стоп; 

б) відчепися; 

в) іди геть, геть звідси. 

 

15. На Близькому Сході жест «піднятий великий палець угору» має значення: 

     а) цифра 5; 

     б) усе чудово; 

     в) грубий, образливий жест; 

     г) номер один; 

     д) сексуальна образа; наказ замовчати. 

 

Частина друга. 

 

16. Під час напружених переговорів російська команда наполегливо вимагає у своїх західних 

партнерів поступитися в конкретному питанні, що для останніх абсолютно 

неможливо. Західні бізнесмени ввічливо зазначають, що вони не можуть змінити свою 

позицію. Росіяни продовжують наполягати. Що можна порадити західним 

партнерам? 

А. Продовжуйте ввічливо наполягати, що не можете поступитися. Росіяни в кінці 

кінців зрозуміють. 
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Б. Театрально виведіть свою команду з кімнати переговорів. Тоді росіяни зрозуміють, 

що подальші поступки неможливі. 

В. Поступіться трохи. Росіяни тоді відчують, що отримали деяку поступку і 

продовжать переговори. 

17. Ваша фірма на протязі трьох місяців вела переговори з компанією з Бразилії. 

Наступний раунд переговорів повинен бути заключною зустріччю, на якій всі сторони 

сподіваються дійти згоди і підписати контракт. Людина, що вела переговори з 

аргентинцями увесь цей час, несподівано захворіла і не змогла поїхати на зустріч. 

Замість нього ввели в суть справи іншого фахівця і відправили його підписувати угоду. 

Але він повернувся з порожніми руками. Чому? 

А. Бразильські партнери образились, тому що припустили, що ваша фірма не досить 

серйозно ставиться до відносин з їхньою фірмою, тому і надіслали іншу людину для 

переговорів. 

Б. В Бразилії особисті стосунки цінують більше, ніж корпоративні. Переговори не 

були вдалими, тому що нового партнера ніхто не знав. 

В. В Бразилії існує переконання, що, якщо на шляху ділової угоди стає чиясь хвороба – 

це погана прикмета. 

18. Наприкінці переговорів з китайською компанією ваші партнери несподівано 

вимагають, щоб ви знизили ціни, або вони можливо не будуть укладати угоди. Як ви 

маєте поводитись? 

А. Не поступайтеся. Вони намагаються перевірити вашу рішучість та отримати останні 

поступки. 

Б. Попросіть у них деякий час, щоб порадитися зі своїми керівниками. 

В. Погоджуйтесь. Китайці не робили б так без підстави через потребу 

зберегти «обличчя». 

19. Іноземець почав працювати менеджером в офісі в Індії. Він попросив одного з своїх 

керівників перемістити свій стіл в інший кут кабінету. Наступного дня він побачив, 

що нічого не було зроблено. Чому? 

А. Керівник образився на його прохання і відмовився робити що-небудь з цього 

приводу. 

Б. Керівник не знайшов робітників, які б це зробили, і не став робити це власноруч. 

В. В Індії все робиться дуже повільно. 

20. Ваш потенційний клієнт з Мексики приїжджає на ділову зустріч з запізненням на 45 

хвилин. Він … 

А. навмисно запізнився, щоб показати, що він володіє ситуацією. 

Б. запізнився без заміру, тому що до пунктуальності у Мексиці ставляться 

дуже вільно. 

В. запізнився, щоб дати вам можливість насолодитися довкіллям перш, ніж 

обговорювати справи. 

 

Частина третя. 

 

21. A person who works in a place such as a hotel, who welcomes and helps visitors and answers 

the phone: 

a) tour operator; 

b) holiday rep; 

c) receptionist; 

d) chalet host. 

22. ____ - these are what a holiday has, such as the hotel facilities, transfers from the airport, 

excursions, etc.: 

a) amenities; 

b) advantages; 
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c) benefits; 

d) features. 

23. The dish is served __________ potato salad and a slice of lemon: 

a) with; 

b) on; 

c) in; 

d) from. 

24. Someone who works for a travel company giving help and advice to people who are on holiday 

in a particular place: 

a) campsite courier; 

b) tour operator; 

c) holiday rep; 

d) chalet host. 

25. The buildings, equipment, and services provided for a particular purpose: 

a) accommodations; 

b) facilities; 

c) resort; 

d) checks. 

26. Shellfish such as lobsters, mussels, and crabs, and sometimes other sea creatures that you can 

eat: 

a) cereals; 

b) seasonings; 

c) dairy; 

d) seafood. 

27. Salt, herbs, or spices added to food to enhance the flavor: 

a) ingredient; 

b) seasoning; 

c) grain; 

d) seeds. 

28. Food belonging to the category which is salty or spicy rather than sweet: 

a) self-sufficient; 

b) flavoured; 

c) savoury; 

d) tasty. 

29. An aromatic vegetable substance used to flavour food, e.g. cloves, pepper, or cumin: 

a) spice; 

b) pepper; 

c) savour; 

d) herb. 

30. A small wooden house found in mountain areas, especially in Switzerland, or a house built in 

a similar style, especially one used by people on holiday: 

a) chalet; 

b) resort; 

c) accommodation; 

d) facility. 

 

Інтерпретація оцінювання: 

21 – 30 балів Високий рівень кроскультурної обізнаності 

11 – 20 балів Середній рівень кроскультурної обізнаності 

10 і менше балів Низький рівень кроскультурної обізнаності 
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Додаток Е 

 

Шкала оцінювання міжкультурної ефективності 
 

авторська адаптація шкали міжкультурної ефективності 

Г. Чена та П. Тамра* 

 

Оцініть подані нижче твердження за шкалою від 1 до 5: 1 – зовсім не згоден; 2 – не 

згоден; 3 – важко відповісти; 4 – згоден; 5 – повністю згоден. Немає правильних або 

неправильних відповідей. Будь-ласка, працюйте швидко та запишіть свою першу думку, 

вказавши ступінь, до якого Ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь із твердженням. Дякуємо 

за співпрацю! 

 
№ 

з/п 

Твердження 1 – зовсім 

не згоден 

2 – не 

згоден 

3 – важко 

відповісти 

4 – 

згоден 

5 – повністю 

згоден 

1 Мені легко розмовляти з 

представниками інших 

культур 

     

2 Я боюся виражати себе під 

час взаємодії з 

представниками інших 

культур  

     

3 Мені здається, що легко 

ладити з представниками 

інших культур 

     

4 Я не завжди є такою 

людиною, якою я є, коли 

спілкуюсь з представниками 
різних культур 

     

5 Я вмію чітко висловлювати 

свої ідеї під час спілкування з 

представниками інших 

культур 

     

6 Проблеми з граматикою 

заважають мені взаємодіяти з 

представниками інших 

культур 

     

7 Я вмію ефективно відповідати 

на питання під час 

спілкування з представниками 

інших культур 

     

8 Мені важко відчути, що мої 

колеги, які є представниками 
інших культур, схожі на мене 

     

9 Я встановлюю відповідний 

зоровий контакт, спілкуючись 

з представниками інших 

культур 

     

10 У мене є проблеми щодо 

розуміння відмінності 

інформативних і 

спонукальних повідомлень, 

які я отримую під час 

спілкування з представниками 

інших культур 

     

11 Я завжди знаю, як ініціювати 

розмову під час комунікації з 

представниками інших 
культур 
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12 Я часто пропускаю частини 

того, про що йдеться, під час 

спілкування з представниками 

інших культур 

     

13 Я відчуваю себе розслабленим 

під час спілкування з 

представниками інших 

культур 

     

14 Я часто діють як зовсім інша 

людина під час спілкування з 

представниками інших 
культур 

     

15 Я завжди проявляю повагу до 

своїх колег, що 

представляють інші культури, 

під час нашого спілкування 

     

16 Я завжди відчуваю дистанцію 

під час спілкування зі своїми 

колегами, що представляють 

інші культури 

     

17 Я знаходжу, що маю багато 

спільного зі своїми колегами, 

що представляють інші 

культури, коли спілкуюсь з 

ними 

     

18 Я вважаю, що кращий спосіб 
поводити себе – це бути 

самим собою, спілкуючись з 

представниками інших 

культур 

     

19 Мені здається, що легко 

ототожнювати себе з 

колегами, що представляють 

інші культури, під час 

спілкування  

     

20 Я завжди проявляю повагу до 

думок моїх колег, що 

представляють інші культури, 

під час нашої взаємодії 

     

 

Примітка. Пункти 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 та 18 зворотно кодуються перед 

підсумовуванням. 

 

*Portalla Tamra and Guo-Ming Chen. The development and validation of the intercultural 

effectiveness scale. Intercultural Communication Studies. 2010. Vol. 19. No. 3. P. 21-37. 

https://web.uri.edu/iaics/files/02TamraPortallaGuo-MingChen.pdf 

 

 

Інтерпретація оцінювання: 

 

81-100 балів Високий рівень міжкультурної ефективності 

61 – 80 балів Середній рівень міжкультурної ефективності 

60 балів та нижче Низький рівень міжкультурної ефективності 

 
  

https://web.uri.edu/iaics/files/02TamraPortallaGuo-MingChen.pdf
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Додаток Ж 
 

Авторське діагностичне завдання 

 

 Проаналізуйте ситуації і з’ясуйте, в чому суть проблеми: 

 
1. Під час святкової вечері на честь відкриття менеджер готелю (індієць) попросив передати 

хліб адміністратора готелю (німця). Той люб’язно зробив це лівою рукою. Най його подив, 

менеджер не взяв хліб і почав з неприязню ставитись до адміністратора. 

 

2. Після двох років плідної українсько-американської співпраці в галузі готельно-

ресторанного бізнесу керівник української компанії зустрічав в аеропорту «Бориспіль» 

представника американського партнера. Знаючи, що прилітає молода жінка і бажаючи 

справити на неї гарне враження і заручитися її симпатією, український бізнесмен вирішив 

подарувати гості букет з п’яти великих троянд. Після вручення букету український керівник 

зробив також декілька «протокольних» компліментів, сказавши, що вона чудово виглядає, і 

він навіть не підозрював, що його партнер – така гарна жінка. Проте вручення букету і 

компліменти щодо зовнішності гості не призвели до очікуваного українським керівником 

результату. Подавши руку для рукостискання, молода жінка сухо відповіла на привітання, 

проігнорувавши компліменти, а подарений букет зразу передала перекладачу, що 

супроводжував її. Для керівника української компанії така негативна реакція на квіти і 

«нейтральні», з його точки зору, компліменти, виявилась зовсім неочікуваною. Відчуження, 

що виникло під час першої зустрічі, частково вдалося подолати лише під кінець ділового 

візиту. 

 

3. Американський співробітник Корпусу Миру, що постійно мешкає в арабському селі, у 

справах повинен поїхати у велике місто, розташоване поруч. Він знає, що час його подорожі 

припадає на мусульманський релігійний піст, який має суворо дотримуватись вдень. Однак 

він вважає, що ресторани залишатимуться відкритими для обслуговування бажаючих 

поїсти. Приїхавши в один з найбільших ресторанів міста, він здивований, знайшовши його 

закритим. 

 
4. Адміністрація міжнародної туристичної фірми «GuteReisen» організувала святкування 

ювілею заснування фірми. На вечірку, початок якої було заплановано на 17.00 запросили 

керівників філій всіх країн, де працює фірма. Керівники філії з Нідерландів та Німеччини 

прийшли о 16.50 і були здивовані, що нікого з запрошених ще немає. О 17.05 прийшли 

керівники польської та української філій, вибачились за запізнення, але також не зрозуміли, 

чому майже ніхто ще не прийшов. Керівник філії в Індії прибув н вечерку о 17.15, 

перепросивши, а представник іорданської філії прийшов в 17.25, ніяк не прокоментувавши 

своє запізнення. Вечірка розпочалась із запізненням, що викликало непорозуміння серед 

запрошених. 

 

5. Менеджер з персоналу готелю «Hotel Fährhaus» (українець) під час приватної розмови за 

обідом запитав у керівника служби бронювання (шотландця), яку заробітну плату він 

отримував, працюючи в готелі «Grand Hyatt Berlin». Керівник служби бронювання 

образився на менеджера по персоналу і заявив, що це не його справа. Взаємовідносини між 

колегами погіршились. 

 

Інтерпретація оцінювання: 

40 – 50 балів Високий рівень кроскультурної взаємодії 

21 – 39 балів Середній рівень кроскультурної взаємодії 

20 і менше балів Низький рівень кроскультурної взаємодії 
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Додаток И 

 

Шкала оцінювання кроскультурної сприйнятливості 
 

авторська адаптація шкали міжкультурної чутливості 

Г. Чена та У. Старости* 

 

Оцініть подані нижче твердження за шкалою від 1 до 5: 1 – зовсім не згоден; 2 – не 

згоден; 3 – важко відповісти; 4 – згоден; 5 – повністю згоден. Немає правильних або 

неправильних відповідей. Будь-ласка, працюйте швидко та запишіть свою першу думку, 

вказавши ступінь, до якого Ви погоджуєтесь або не погоджуєтесь із твердженням. Дякуємо 

за співпрацю! 
№ 

з/п 

Твердження 1 – зовсім 

не згоден 

2 – не 

згоден 

3 – важко 

відповісти 

4 – згоден 5 – повністю 

згоден 

1 Мені дуже подобається 

взаємодіяти з 

представниками інших 

культур 

     

2 Я думаю, що люди з інших 
культур обмежені 

     

3 Я досить впевнений в собі, 

коли спілкуюся з 

представниками інших 

культур 

     

4 Мені дуже важко говорити з 

представниками інших 

культур 

     

5 Я завжди знаю, що сказати, 

спілкуючись з 

представниками інших 

культур 

     

6 Я можу бути настільки 

товариським, наскільки я 

хочу, під час спілкування з 

представниками інших 
культур 

     

7 Мені не подобається 

перебувати поруч з 

представниками інших 

культур 

     

8 Я поважаю цінності 

представників інших 

культур 

     

9 Я легко засмучуюся, 

спілкуючись з 

представниками інших 

культур 

     

10 Я відчуваю себе впевнено 

під час спілкування з 

представниками інших 
культур 

     

11 Я, як правило, чекаю, перш 

ніж формувати своє 

враження про колег – 

представників інших 

культур 

     

12 Я часто почуваюся 

збентеженим, коли 
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спілкуюся з представниками 

інших культур 

13 Я відкритий до людей з 

інших культур 

     

14 Я дуже спостережливий при 

взаємодії з представниками 

інших культур 

     

15 Я часто відчуваю себе 

непотрібним під час 

взаємодії з представниками 

інших культур 

     

16 Я поважаю поведінку людей, 

що представляють інші 
культури 

     

17 Я намагаюся отримати 

якомога більше інформації 

під час комунікації з 

представниками інших 

культур 

     

18 Я б не погодився з думкою 

людини, що представляє 

іншу культуру 

     

19 Я прислухаюся до нюансів 

значень у висловлювань 

колеги – представника іншої 

культури під час нашої 

комунікації 

     

20 Я думаю, що моя культура 
краще, ніж інші культури 

     

21 Я часто надаю позитивні 

відповіді колезі, що 

представляє іншу культуру, 

під час взаємодії 

     

22 Я уникаю тих ситуаціях, 

коли мені доведеться мати 

справу з представниками 

інших культур 

     

23 Я часто показую колезі – 

представникові іншої 

культури своє розуміння 

через вербальні та 

невербальні сигнали 

     

24 У мене з'являється відчуття 
насолоди через наявність 

культурних відмінностей 

між мною і моїм колегою – 

представником іншої 

культури 

     

 
Примітка. Пункти 2, 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20 та 22 зворотно кодуються перед 

підсумовуванням. 

*Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2000). The development and validation of the intercultural 

sensitivity scale. Human Communication, vol. 3, 2000, pp. 1-15. 

https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=com_facpubs 

Інтерпретація оцінювання: 

97 - 120 балів Високий рівень кроскультурної сприйнятливості 

73 – 96 балів Середній рівень кроскультурної сприйнятливості 

72 бали та нижче Низький рівень кроскультурної сприйнятливості 

  

https://digitalcommons.uri.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1035&context=com_facpubs
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Додаток К 

 

Діагностика комунікативної толерантності В. Бойка* 
 

Оцініть подані нижче твердження, поділені на 9 блоків, кожен з яких відображає 

особливості Вашої поведінки в певних умовах комунікації, за шкалою від 0 до 3: 0 – 

невірно; 1 – вірно в деякій мірі; 2 – вірно в значній мірі; 3 – вірно у вищій мірі. Немає 

правильних або неправильних відповідей. Будь-ласка, працюйте швидко та запишіть свою 

першу думку, вказавши, наскільки вірними є приведені твердження по відношенню до Вас. 

Дякуємо за співпрацю! 

 
№ 

з/п 

Твердження 0 – невірно 1 – вірно в 

деякій мірі 

2 – вірно в 

значній мірі 

3 – вірно у 

вищій мірі 

1. Неприйняття індивідуальності 

1 Повільні люди зазвичай діють 

мені на нерви 

    

2 Мене дратують метушливі, 

непосидючі люди 

    

3 Галасливі дитячі ігри 

витерплюю важко 

    

4 Оригінальні, нестандартні 

особистості найчастіше діють 

на мене негативно 

    

5 Бездоганна у всьому людина 

насторожила би мене 

    

2. Використання себе як еталону 

6 Мене зазвичай виводить з 

рівноваги некмітливий 

співрозмовник 

    

7 Мене дратують любителі 

поговорити 

    

8 Я обтяжувався б розмовою з 

байдужим для мене 

попутником в поїзді, літаку, 

якщо він проявить ініціативу 

    

9 Я обтяжувався б розмовами 

випадкового попутника, який 

поступається мені за рівнем 

знань і культури 

    

10 Мені важко знайти спільну 

мову з партнерами іншого 

інтелектуального рівня 

    

3. Категоричність, консервативність 

11 Сучасна молодь викликає 

неприємні почуття своїм 

зовнішнім виглядом (зачіска, 

косметика, одяг) 

    

12 Деякі люди справляють 

неприємне враження своїм 

безкультур'ям 

    

13 Представники деяких 

національностей в моєму 

оточенні відверто не 

симпатичні мені 

    

14 Є тип чоловіків (жінок), які 

мені відверто не подобаються 
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15 Терпіти не можу ділових 

партнерів з низьким 

професійнім 

рівнем 

    

4. Невміння приховувати почуття 

16 Вважаю, що на грубість треба 

відповідати тим же 

    

17 Мені важко приховувати, 

якщо людина мені чимось 

неприємна 

    

18 Мене дратують люди, які 

прагнуть в суперечці настояти 

на своєму 

    

19 Мені не подобаються 

самовпевнені люди 

    

20 Зазвичай мені важко 

утриматися від зауваження на 

адресу озлобленої або 

знервованої людини, яка 

штовхається в транспорті 

    

5. Прагнення змінити партнера по комунікації 

21 Я маю звичку повчати 

оточуючих 

    

22 Невиховані люди обурюють 

мене 

    

23 Я часто ловлю себе на тому, 

що намагаюся виховувати 

когось 

    

24 Я за звичкою постійно роблю 

комусь зауваження 

    

25 Я люблю командувати 

близькими 

    

6. Бажання зробити партнера по комунікації зручним 

26 Мене дратують люди 

похилого віку, коли в години 

пік їх можна зустріти в 

міському транспорті або в 

магазині 

    

27 Проживати в номері готелю зі 

сторонньою людиною для 

мене просто тортури 

    

28 Коли партнер не погоджується 

в чомусь з моєї правильною 

позицією, то зазвичай це 

дратує мене 

    

29 Я виявляю нетерплячість, 

коли мені заперечують 

    

30 Мене дратує, якщо партнер 

робить щось по-своєму, не 

так, як мені того хочеться 

    

7. Невміння пробачати помилки 

31 Зазвичай я сподіваюся, що 

моїм кривдникам дістанеться 

по заслугах 

    

32 Мені часто докоряють тим, що 

я буркотливий 

    

33 Я довго пам'ятаю образи, 

завдані мені тими, кого я 

ціную та поважаю 
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34 Не можна пробачати 

співробітникам нетактовні 

жарти 

    

35 Якщо діловий партнер 

ненавмисно зачепить моє 

самолюбство, я все одно на 

нього ображуся 

    

8. Нетерпимість до дискомфорту 

36 Я засуджую людей, які 

плачуться «в чужу жилетку» 

    

37 Внутрішньо я не схвалюю 

колег (приятелів), які при 

нагоді розповідають про свої 

хвороби 

    

38 Я намагаюся уникати розмови, 

коли хтось починає 

скаржитись на своє сімейне 

життя 

    

39 Зазвичай я без особливої уваги 

вислуховував сповіді друзів 

(подруг) 

    

40 Мені іноді подобається 

позлити кого-небудь з рідних 

або друзів 

    

9. Погане пристосування 

41 Як правило, мені важко йти на 

поступки партнерам 

    

42 Мені важко знайти спільну 

мову з людьми, у яких 

поганий характер 

    

43 Зазвичай я важко 

пристосовуюсь до нових 

партнерів по спільній роботі 

    

44 Я утримуюсь підтримувати 

стосунки з дещо дивними 

людьми 

    

45 Найчастіше я принципово 

наполягаю на своєму, навіть 

якщо розумію, що партнер має 

рацію 

    

 

* В. В. Бойко. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. 

М.: Филинъ, 1996. 472 с. 

 
Інтерпретація оцінювання: 

 

1 - 44 балів Високий рівень толерантності 

45 – 84 балів Середній рівень толерантності 

85 – 135 балів Низький рівень толерантності 

 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1938079/?partner=bookez
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Додаток Л 
 

Діагностика рівня емпатичних здібностей В. Бойка* 
 

Оцініть подані нижче твердження, давши відповідь «згоден» або «не згоден». Будь-

ласка, працюйте швидко та запишіть свою першу думку, вказавши, наскільки вірними є 

приведені твердження по відношенню до Вас. Дякуємо за співпрацю! 
№ 

з/п 

Твердження Згоден Не згоден 

1 
Я маю звичку уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їхній характер, схильності, здібності 

  

2 
Якщо оточуючі виявляють ознаки нервозності, я зазвичай 

залишаюся спокійним 

  

3 Я більше вірю доводам свого розуму, ніж інтуїції   

4 
Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми 

проблемами своїх співробітників 

  

5 Я можу легко увійти в довіру до людини, якщо буде потрібно   

6 
Зазвичай, я з першої ж зустрічі вгадую «споріднену душу» в 
новій людині 

  

7 
Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, 

політику з випадковими попутниками в потягу, літаку 

  

8 Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені   

9 
Моя інтуїція – надійніший засіб розуміння оточуючих, ніж 

знання чи досвід 

  

10 
Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості – 

нетактовно 

  

11 
Своїми словами я часто ображаю близьких мені людей, не 

помічаючи цього 

  

12 
Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички і 

стани 

  

13 
Я майже не розмірковую над причинами вчинків людей, які 

мають до мене безпосереднє відношення 

  

14 Я рідко приймаю до серця проблеми своїх друзів   

15 
Зазвичай за кілька днів я відчуваю: щось має статися з близькою 

мені людиною, і очікування виправдовуються 

  

16 
Спілкуючись з діловими партнерами, я зазвичай, намагаюсь 

уникати розмов про особисте 

  

17 Іноді рідні дорікають мені за черствість, неувагу до них   

18 
Мені легко вдається скопіювати інтонацію, міміку людей, 

наслідуючи їм 

  

19 Мій зацікавлений погляд часто бентежить нових партнерів   

20 Чужий сміх, зазвичай, передається і мені   

21 
Часто, діючи навмання, я все ж таки знаходжу правильний підхід 
до людини 

  

22 Плакати від щастя – дурниця   

23 
Я здатний повністю злитися з коханою людиною, як би 

розчинившись в ній 

  

24 Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів   

25 
Я мимоволі або з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх 

людей 

  

26 
Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються 

  

27 
Мені набагато легше підсвідомо відчути сутність людини, ніж 

зрозуміти її, «розклавши на полички» 

  

28 
Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються 

у когось з членів сім'ї 

  

29 
Мені було б складно щиро і довірливо вести бесіду з 

настороженою, замкнутою людиною 

  

30 У мене творча натура - поетична, художня, артистична   

31 Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих   
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32 Я засмучуюсь, якщо бачу людину в сльозах   

33 
Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїцією 

  

34 
Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію 

перевести розмову на іншу тему 

  

35 
Якщо я бачу, що у кого-то з близьких погано на душі, то 

зазвичай утримуюся від розпитувань 

  

36 
Мені складно зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно 

засмучувати людей 

  

* В. В. Бойко. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. М.: Филинъ, 

1996. 472 с. 

Обробка даних: 
У відповідності до «ключа» вираховується кількість правильних відповідей за 

кожною шкалою і загалом: 
№ 

з/п 

Назва шкали Згоден Не згоден 

1 Раціональний канал емпатії +  

2 Емоційний канал емпатії  + 

3 Інтуїтивний канал емпатії  + 

4 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії +  

5 Проникаюча здатність в емпатії +  

6 Ідентифікація +  

7 Раціональний канал емпатії +  

8 Емоційний канал емпатії +  

9 Інтуїтивний канал емпатії +  

10 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії  + 

11 Проникаюча здатність в емпатії  + 

12 Ідентифікація +  

13 Раціональний канал емпатії  + 

14 Емоційний канал емпатії  + 

15 Інтуїтивний канал емпатії +  

16 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії  + 

17 Проникаюча здатність в емпатії  + 

18 Ідентифікація +  

19 Раціональний канал емпатії +  

20 Емоційний канал емпатії +  

21 Інтуїтивний канал емпатії +  

22 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії  + 

23 Проникаюча здатність в емпатії  + 

24 Ідентифікація  + 

25 Раціональний канал емпатії +  

26 Емоційний канал емпатії  + 

27 Інтуїтивний канал емпатії +  

28 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії  + 

29 Проникаюча здатність в емпатії  + 

30 Ідентифікація +  

31 Раціональний канал емпатії  + 

32 Емоційний канал емпатії +  

33 Інтуїтивний канал емпатії  + 

34 Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії  + 

35 Проникаюча здатність в емпатії  + 

36 Ідентифікація  + 

 

Інтерпретація оцінювання: 

30 – 36 балів Високий рівень емпатії 

22 – 29 балів Середній рівень емпатії 

0 – 21 балів Низький рівень емпатії 

  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1938079/?partner=bookez
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Додаток М 

 

Діагностика рівня рефлексивності А. Карпова* 
 

Оцініть подані нижче твердження за шкалою від 1 до 7: 1 – зовсім не згоден; 2 – не 

згоден; 3 – скоріше не згоден; 4 – важко визначитись; 5 – скоріше згоден, 6 – згоден; 7 – 

повністю згоден. Немає правильних або неправильних відповідей. Будь-ласка, працюйте 

швидко та запишіть свою першу думку, вказавши ступінь, до якого Ви погоджуєтесь або не 

погоджуєтесь із твердженням. Дякуємо за співпрацю! 

 
№ 

з/п 

Твердження 1 – 

зовсім не 

згоден 

2 – не 

згоден 

3 – 

скоріше 

не згоден 

4 – важко 

визначитись 

5 – 

скоріше 

згоден 

6 – 

згоден 

7 – 

повністю 

згоден 

1 Прочитавши гарну 

книгу, я завжди 

потім обмірковую 

її, виникає 
бажання 

обговорити її з 

ким-небудь 

       

2 Коли мене 

несподівано про 

щось питають, я 

можу відповісти 

перше, що спало 

на думку 

       

3 Перш ніж зняти 

трубку телефону, 

щоб подзвонити 

по справі, я 
зазвичай подумки 

планую майбутню 

розмову 

       

4 Зробивши якийсь 

промах, я довго 

потім не можуть 

відволіктися від 

думок про нього 

       

5 Коли я 

розмірковую над 

чимось 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 

- уявити кінцеву 

мету своєї 
діяльності, а 

деталі мають 
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другорядне 

значення 

8 Буває, що я не 

можу зрозуміти, 

чому хтось 

незадоволений 

мною 

       

9 Я часто ставлю 

себе на місце 

іншої людини 

       

10 Для мене важливо 

в деталях уявляти 
собі хід 

майбутньої роботи 

       

11 Мені було б важко 

написати 

серйозного листа, 

якби я заздалегідь 

не склав план 

       

12 Я вважаю за 

краще 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 

першим, що спало 

на думку 

       

17 Часом я приймаю 

необдумані 

рішення 

       

18 Закінчивши 

розмову, я, буває, 

продовжую вести 

її подумки, 

наводячи 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 
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20 Перш ніж 

прийняти рішення, 

я завжди 

намагаюся все 

ретельно 

обміркувати і 

зважити 

       

21 У мене бувають 

конфлікти від 

того, що я часом 
не можу 

передбачити, якої 

поведінки чекають 

від мене оточуючі 

       

22 Буває, що, 

обмірковуючи 

розмову з іншою 

людиною, я як би 

подумки веду з 

нею діалог 

       

23 Я намагаюся не 

замислюватися 

над тим, які думки 
і почуття 

викликають у 

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 думаю 
над ним навіть 

тоді, коли 

займаюся іншими 

справами 

       

26 Якщо я з кимось 

сварюся, то в 

більшості 

випадків не 

вважаю себе 

винним 

       

27 Рідко буває так, 

що я шкодую про 

сказане 

       

Примітка. Пункти 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23 зворотно кодуються перед 

підсумовуванням. 

*Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики. 

Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 5. С. 45-57 

 

Інтерпретація оцінювання: 

148 балів та вище Високий рівень кроскультурної сприйнятливості 

114 – 147 балів Середній рівень кроскультурної сприйнятливості 

113 балів та нижче Низький рівень кроскультурної сприйнятливості 
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Додаток Н 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

Статті в наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз 

1. Горлач В. В. Науково-теоретичні основи застосування семіотичних 

технологій у професійній підготовці. Вісник Запорізького національного 

університету. Педагогічні науки. 2017. № 2 (29). С. 107–113. 

2. Горлач В. В. Теоретичні підходи до змісту та структури 

кроскультурної компетентності майбутніх фахівців з туризму. Педагогіка 

формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. 

пр. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 56–57 (109–110). С. 140–145. 

3. Горлач В. В. Методологічні засади формування вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Молодий вчений. 2019. № 12 (76). С. 271–275. 

Статті в зарубіжних наукових виданнях 

4. Горлач В. В. Місце і роль кроскультурної компетентності в 

професійній діяльності фахівця з туризму. Хуманитарни Балкански 

изследвания. 2018. № 1. С. 37–39. 

5. Горлач В. В. Організаційно-педагогічні умови формування вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2020. № 2. Ч. 1. С. 9–14. 

Матеріали конференцій 

6. Горлач В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття 

«схематизація». Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, 

економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 21–23 вересня 2017 р.). 

Запоріжжя, 2017. С. 30–32. 

7. Горлач В. В. До проблеми формування кроскультурної 
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компетентності майбутніх фахівців з туризму. Концептуальні напрями 

розвитку наукових знань (частина ІІ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Київ, 24–25 листопада 2018 р.). Київ : МЦНД, 2018. С. 17. 

8. Горлач В. В. Семіотичний підхід як інструмент формування 

кроскультурної компетентності майбутніх фахівців з туризму. Неперервна 

освіта для сталого розвитку: філософсько-теоретичні контексти та 

педагогічна практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 

6 грудня 2018 р., КЗВО «ДАНО» ДОР»). Дніпро : Охотнік, 2019. Ч. І. С. 35–36. 

9. Горлач В. В. Лінгвокультурна складова кроскультурної 

компетентності майбутніх фахівців з туризму. Соціально-гуманітарні 

дослідження та інноваційна освітня діяльність : матеріали Міжнар. наук. 

конф. (м. Дніпро, 24–25 травня 2019 р.). Дніпро : Охотнік, 2019. С. 382–383. 

10. Горлач В. В. Принципи формування вмінь кроскультурної 

комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування. Роль інновацій в 

трансформації образу сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Київ, 27–28 грудня 2019 р.). Київ : ГО «Інститут інноваційної 

освіти», 2019. С. 10–13. 

11. Горлач В. В. Критерії, показники і рівні сформованості вмінь 

кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Інноваційні наукові дослідження: теорія, методологія, практика : матеріали 

IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28–29 лютого 2020 р.). Київ : 

ГО «Інститут інноваційної освіти», 2020. С. 12–14. 

12. Горлач В. В. Науково-методичні підходи до діагностики рівня 

сформованості вмінь кроскультурної комунікації у майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та 

перспективи : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12–

18 травня 2020 р.). Електронний збірник наукових праць Запорізького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2020. № 1 (38). 

URL: https://drive.google.com/file/d/1BP5DUECtpEhAjqzyk3GUl2uN7O_gg6cu/view. 
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Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на 

науково-практичних конференціях, зокрема: 

– міжнародних: «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, 

економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» 

(м. Запоріжжя, 2017 р.); «Концептуальні напрями розвитку наукових знань» 

(м. Київ, 2018 р.); «Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня 

діяльність» (м. Дніпро, 2019 р.); «Роль інновацій в трансформації образу 

сучасної науки» (м. Київ, 2019 р.); «Інноваційні наукові дослідження: теорія, 

методологія, практика» (м. Київ, 2020 р.); «Неперервна освіта нового сторіччя: 

досягнення та перспективи» (м. Запоріжжя, 2020 р.); 

– всеукраїнських: «Неперервна освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоретичні контексти та педагогічна практика» (м. Дніпро, 

2018 р.). 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Класичного 

приватного університету (довідка № 17/20 від 11.03.2020), Донецького 

національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського (довідка № 01.01-17/874 від 12.06.2020), Запорізького 

національного університету (довідка № 01.01-13/73 від 17.06.2020), 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» НАПН України (довідка № 20-05/311 від 

19.06.2020), Національного університету «Запорізька політехніка» (довідка 

№ 66-02/20 від 23.06.2020). 
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