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Постановка проблеми. Проблема вдоско-
налення системи професійної підготов-

ки майбутніх фахівців сфери культури набу-
ває останнім часом особливої актуальності у 
зв’язку із інтернаціоналізацією вищої освіти, 
інтеграцією України у європейський та світо-
вій освітній простір, розширенням процесів 
міжнародної взаємодії, запровадженням досві-
ду вищих навчальних закладів. 

Це спонукає до пошуку шляхів оновлення 
змісту і форм іншомовної підготовки студен-
тів з метою підготовки конкурентоспроможно-
го вітчизняного фахівця культурного профілю. 
Навчання іноземних мов на сучасному етапі 
розглядається як створення умов для усві-
домлення відмінностей у рідній та іншомовній 
культурі, виховання толерантного ставлен-
ня до представників інших народів, знижен-
ня рівня етноцентризму, формування крос-
культурної грамотності й компетенції, навичок 
іншомовної міжкультурної комунікації.

Вирішення окреслених завдань можливе за 
умови, якщо під час професійної підготовки у 
вищих навчальних закладах культури забез-
печити високий рівень мовно-професійної під-
готовки, яка сприятиме вирішенню складних 
проблем міжкультурної комунікації.

Отже, необхідно враховувати що сучасно-
му суспільству потрібні фахівці, здатні вільно 
орієнтуватися в складних соціокультурних об-
ставинах, здійснювати повноцінні контакти з 
представниками інших країн і культур в різ-
них сферах людської діяльності, активно реа-
лізовувати свій особистісний потенціал у про-
фесійній та творчої діяльності.

Встановлення крос-культурних відносин із 
країнами зарубіжжя, участь і програмах мо-
більності студентів та викладачів вимагають 
від сучасної освіти певної відповідальності за 
підготовку фахівців, а необхідність спілкуван-
ня, потреба у взаєморозумінні та продуктивній 
співпраці, у свою чергу, спонукають до між-
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культурної комунікації, що є нездійсненною 
без оволодіння практичними знаннями, умін-
нями та навичками спілкування. Слід зазна-
чити, що взаємодія України та іншомовного 
культурного простору значною мірою впливає 
на вітчизняний освітній процес, породжуючи 
проблему пошуку ефективних підходів в про-
цесі навчання іноземних мов. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Більшість останніх розробок, що стосуються 
комунікативних ускладнень між представни-
ками різних культур, належать американським 
і західно-європейським дослідникам (У. Гуді-
кунст, С. Кім, С. Кітаяма, Г. Маркус, Р. Нісбетт, 
Г. Тріандіс, Е. Холл, Г. Хофстед та ін.) і базу-
ються на аналізі культу-рних систем за чотир-
ма основними параметрами (владна дистанція, 
уникнення ситуацій непевності, індивідуалізм 
vs. колективізм, маскулінність vs. фемінність) і 
встановленні кореляцій між ними та певними 
культурними проявами. 

Проблемою формування крос-культурної 
компетенції студентів займалися Г. Антипова, 
Ж. Войнова, О. Донських, І. Морковіна, Ю. Со-
рокін, С. Тер-Мінасова. На їхню думку, на-
вчання спілкуванню між людьми різних націй 
стає можливим завдяки розумінню та враху-
ванню соціокультурного чинника, зокрема на-
ціональних, специфічних особливостей різних 
компонентів культур-комунікантів. Питанням 
формування професійної компетентності при-
свячено достатню кількість психолого-педа-
гогічних досліджень. Так, формування про-
фесійної компетентності студентів вивчалось 
В. Адольфом, Ю. Варданян, A. Кочневим, І. Ро-
діоновою та ін. Необхідно відмітити, що педа-
гоги і психологи все помітніше усвідомлюють 
гостру потребу у створенні та використанні 
особистісно-орієнтованих педагогічних техно-
логій, до яких відносять і проектну технологію 
(Дж. Дьюї, Є. Полат, С. Шишов, О. Коберник, 
Н. Матяш, В. Симоненко, О. Пєхота та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Процеси глобалізації та 
міжнародної інтеграції в різних сферах зна-
йшли своє відображення в системі освіти, а 
саме привели до необхідності переосмисли-
ти цілі, завдання і зміст навчання іноземних 
мов на всіх рівнях. Новому баченню реалізації 
принципу «вивчення мови і культури» спри-
яли, з одного боку, об’єктивні зміни у світі 
і, зокрема, зміни відносин нашої країни з ін-
шими країнами – активізація «діалогу куль-
тур», більш глибоке розуміння полікультур-
ності світу і цінності кожної етнокультури. 
З іншого боку, поява великої кількості крос-
культурних досліджень, формування нових 
міждисциплінарних наукових напрямів, на-
приклад, таких, як лінгвістична прагматика, 
міжкультурна комунікація, лінгвокульту-
рологія. Саме тому питання формування не 
тільки комунікативної, але й міжкультурної 
компетенції в процесі навчання іноземної 
мови і культури стоять у центрі уваги вче-
них (Н.І. Алмазова, В.Г. Апальков, І.Л. Бім, 

О.Г. Поляков, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова, 
М. Bennett, М. Byram та ін.).

Проте проблеми підготовки майбутніх фа-
хівців сфери культури засобами активізації 
проектної діяльності в процесі формування 
крос-культурної комунікації все ще залиша-
ються невизначеними.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
визначити роль проектної діяльності в форму-
ванні крос-культурної професійної компетен-
ції майбутніх фахівців сфери культури.

Виклад основного матеріалу. В умовах ін-
тенсифікації глобалізаційних процесів завдяки 
сучасним засобам пересування, комунікатив-
но-інформаційним технологіям, взаємодія кра-
їн, народів та культур набуває постійний та 
неминучий характер. 

Сьогоднішні студенти вищих навчальних 
закладів – це завтрашні фахівці, які будуть 
здійснювати обмін досягненнями культур, на-
лагоджувати безпосередні контакти між дер-
жавними інститутами та суспільними рухами 
різних країн, співпрацювати у міжнародних 
наукових, культурних, творчих, соціальних 
проектах тощо. Звідси, очевидним стає той 
факт, що фахова підготовка студентів ви-
щих навчальних закладів має спрямовувати-
ся не лише на формування їхньої професійної 
компетентності, навичок вільного володіння 
англійською мовою, але й на підготовку до 
ефективного функціонування у мультикуль-
турному світі.

Домінантою навчального предмета «Інозем-
на мова» повинно бути формування пізнаваль-
ної та комунікативної культури особистості. 
Отже, одним із пріоритетних завдань навчан-
ня іноземних мов визнається формування у 
студентів крос-культурної компетенції, що 
передбачає наявність знань про національно-
культурні особливості країни, мова якої ви-
вчається, про норми мовленнєвої та немов-
леннєвої поведінки її носіїв, вміння будувати 
свою поведінку відповідно до цих особливостей 
і норм. Тим самим сучасна концепція мовної 
освіти робить важливий акцент на необхіднос-
ті не обмежувати вивчення іноземної мови її 
вербальним кодом, а формувати у свідомості 
студента «картину світу», притаманну носієві 
цієї мови як представникові певної культури й 
певного соціуму. 

У сучасній практиці навчання іноземним 
мовам у вищій школі широко використову-
ються аудиторні групові інтерактивні занят-
тя (рольові ігри, ділові ігри, моделювання, 
тренінги, case study, квести, майстер-класи, 
метод мозкового штурму (brainstorming), пре-
зентації, сторітеллінг, метод проектів), які 
сприяють розширенню особистісного творчо-
го потенціалу студентів та активізації прак-
тичних навичок володіння іноземною мовою, 
які набувають великого значення в процесі 
формування професійних компетенцій фахів-
ця, який би відповідав умовам сьогодення та 
був би конкурентноспроможним на сучасному 
ринку праці. 
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Слід визначити, що саме метод проектів, 

який передбачає опору на творчість студен-
тів, заохочення їх до дослідницької діяльнос-
ті, дозволяє реально інтегрувати професійно-
орієнтовані дисципліни, використовувати різні 
режими роботи студентів та організовувати 
навчання в режимі team-working.

В основі методу проектів лежать ідеї Джона 
Дьюї, який створив концепцію прагматичного 
навчання, методи якої забезпечують власні 
відкриття тих, хто навчає і вчиться, та орі-
єнтовані на наукове дослідження як зразок 
створення стратегії навчання в межах гуманіс-
тичного напрямку. У педагогічних поглядах та 
експериментальних роботах Джона Дьюї запо-
чатковані ідеї побудови навчання на активній 
основі через доцільно-мотивовану діяльність 
учня у співвідношенні з його особисто-визна-
ченим інтересом. Надзвичайно важливо пока-
зати учню його особисту зацікавленість у здо-
бутті знань та визначити де і яким чином вони 
можнуть використовувати у подальшому жит-
ті та професійній діяльності [1, с. 101]. 

За визначенням Дж. Джонса проект це 
«процес, який дає початок змінам у штучному 
середовищі». Чечель відзначає, що проект це 
буквально «кинутий вперед», тобто прототип, 
прообраз будь-якого об’єкта, виду діяльнос-
ті, а проектування перетворюється на процес 
створення проекту. Є. Полат пояснює проект 
як об’єднану навчально-пізнавальну творчу 
діяльність учнів-партнерів, які мають спільну 
проблему, мету, способи діяльності, узгоджен-
ні методи, спрямовані на досягнення загально-
го результату спільної діяльності [10]. 

В рамках сучасних освітніх технологій ме-
тод проектів визначається, як комплексний 
процес, який формує загально навчальні розу-
міння, основи технологічної грамоти, культуру 
праці і спрямований на оволодіння ними спосо-
бами перетворення матеріалів, енергії, інфор-
мації, технологіями їх обробки. С. Шишов під 
методом проектів розуміє: «спосіб організації 
пізнавально-трудової діяльності учнів з метою 
розв’язання проблем, пов’язаних з проекту-
ванням, створенням і виготовленням реально-
го об’єкта (продукту праці)» [6, с. 258]. За ви-
значенням О. Коберник: «проект є складовою 
проектування, що розглядається як створення 
проекту (прототипу, прообразу) передбачува-
ного або можливого об’єкту стану. Проекту-
вання – це вид діяльності, що синтезує в собі 
елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієн-
таційної, перетворюючої, професійно-трудо-
вої, комунікативної, навчальної, теоретичної, 
практичної діяльності» [2; 3]. Н. Матяш і В. Си-
моненко розглядають проектну діяльність як 
«процес, під час якого створюється і виготов-
ляється виріб (послуга) як проектування» [7]. 

Відповідно до класифікації українського до-
слідниці О. Пєхоти проекти розрізняють:

Дослідницькі проекти потребують добре 
обміркованої структури, визначеної мети, ак-
туальності предмета дослідження для всіх 
учасників, соціальної значущості, продума-

ності методів, у тому числі експерименталь-
них методів обробки результатів. Вони повніс-
тю підпорядковані логіці дослідження і мають 
відповідну структуру: визначення теми дослі-
дження, аргументація її актуальності, визна-
чення предмета й об’єкта, завдань і методів, 
визначення методології дослідження, висунен-
ня гіпотез, розв’язання проблеми і намічання 
шляхів її розв’язання. 

Творчі проекти не мають детально опра-
цьованої структури спільної діяльності учас-
ників, вона розвивається, підпорядковуючись 
кінцевому результату, прийнятій групою ло-
гіці спільної діяльності, інтересам учасників 
проекту. Вони заздалегідь домовляються про 
заплановані результати і форму їх представ-
лення: рукописний журнал, колективний ко-
лаж, відеофільм, свято, тощо. І тоді потрібні 
сценарій фільму, програма свята, макет жур-
налу, альбому, газети. 

Ігрові проекти учасники беруть собі визна-
чені ролі, обумовлені характером і змістом про-
екту. Це можуть бути як літературні персонажі, 
так і реально існуючі особистості, імітуються їх 
соціальні і ділові стосунки, які ускладнюють-
ся вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь 
творчості учнів дуже високий, але домінуючим 
видом діяльності все-таки є гра.

Інформаційні проекти спрямовані на зби-
рання інформації про який-небудь об’єкт, 
явище, на ознайомлення учасників проекту 
з цією інформацією, її аналіз і узагальнен-
ня фактів. Такі проекти потребують добре 
продуманої структури, можливості система-
тичної корекції у ході роботи над проектом. 
Структуру такого проекту можна позначити 
таким чином: мета проекту, його актуаль-
ність; методи отримання (літературні дже-
рела, засоби масової інформації, бази даних, 
у тому числі й електронні інтерв’ю, анкету-
вання тощо) та обробки інформації (її аналіз, 
узагальнення, зіставлення з відомими факта-
ми, аргументовані висновки); результат (стат-
тя, доповідь, реферат, відеофільм); презента-
ція (публікація, у тому числі в електронній 
мережі, обговорення у телеконференції). Такі 
проекти можуть бути органічною частиною 
дослідницьких проектів, їхнім модулем. 

Практико-орієнтовані проекти результат 
діяльності учасників чітко визначено з самого 
початку, він орієнтований на соціальні інтер-
еси учасників (документ, програма, рекоменда-
ції, проект закону, словник, проект шкільного 
саду). Проект потребує складання сценарію 
всієї діяльності його учасників з визначенням 
функцій кожного з них. Особливо важливими є 
організація координаційної роботи у вигляді по-
етапних обговорень та презентація одержаних 
результатів і можливих засобів їх упроваджен-
ня у практику. Якщо короткотермінові проек-
ти можуть виконуватися на уроках з одного 
предмету, то довготермінові проекти (від одного 
місяця до року) присвячені доволі великій або 
декільком пов’язаним проблемам, і відповідно є 
міждисциплінарними та аналізуються здебіль-



«Молодий вчений» • № 4.2 (44.2) • квітень, 2017 р. 56
шого в позаурочний час. У реальній практиці 
здебільшого застосовуються змішані типи про-
ектів, де, наприклад, поєднуються ознаки як 
предметних так і міжпредметних [9; 10].

Таким чином, зважаючи на вищевикладане 
визначимо проектну діяльність як вид роботи, 
направлений на підготовку кінцевого продук-
ту. Мета цього виду роботи – дати студенту 
можливість виконати незалежну роботу, побу-
довану на знанні мови та уміннях і навичках, 
здобутих упродовж певного періоду вивчення. 
Серед поставлених цілей особливого значення 
набувають наступні: реалізація творчого по-
тенціалу студента як суб’єкта самостійної на-
вчальної діяльності; актуалізація особистісно 
значимих мотивів навчальної діяльності; ін-
теграція міждисциплінарних знань; включен-
ня до процесу освоєння мови, що вивчається, 
та культури в реальну інформаційно-освітню, 
проектно-дослідницьку й соціально-культурну 
діяльність; використання набутого дослідниць-
кого матеріалу під час вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін; створення умов для 
формування навчальної та крос-компетенції 
студентів у вивченні мови і їх розвитку як 
мовної особистості; розвиток соціальної зрілос-
ті. Основними методичними принципами, що 
мають концептуальне значення для проектної 
методики, є принципи свідомості, наступності, 
активності, комунікативності, наочності, сис-
тематичності, самостійності. Їх тісна взаємо-
залежність та взаємопов’язанність сприяють 
максимальній ефективності процесу навчання 
та допомогають наблизити його до практики.

Зазначимо, що практична цінність виконан-
ня певної проектної роботи базується на ак-
тивізації та вдосконаленні різних мовленнєвих 
вмінь та навичок (практика усного мовлення, 
навички письма, пошукове та аналітичне чи-
тання, аудіювання), розвитку комунікативних 
здібностей, навичок роботи з аудіторією та ін. 
Певні завдання більше підходять для індиві-
дуальної роботи, інші – для роботи в парах або 
малих групах. 

Успіх будь-якого проекту має залежити 
від двох чинників: викладача та студентської 
мотивації до участі в ньому, де завдання пе-
дагога – створити умови для розуміння сту-
дентами мети проекту, проводити професійну 
підтримку і контроль, підтримувати будь-яку 
ініціативу, орієнтувати студентів на вибір за-
вдання та допомогти обрати такі методи його 
виконання, за яких вони б почувалися мак-
симально комфортно і відчували зацікавлен-
ність в підготовці та презентації своєї роботи. 
Викладач повинен прокоментувати виконану 
роботу, проаналізувати позитивні риси, визна-
чити мовленнєві, логічні і змістовні помилки 
та недоліки, надати можливість їх виправити і 
доопрацювати. 

Отже, проектна діяльність ідеальна для 
різнорівневих груп, оскільки кожне завдання 
може бути виконане студентами, що мають 
різний рівень підготовки. У процесі проектної 
діяльності студенти реально спілкуються між 

собою і з навколишнім світом англійською мо-
вою, допомагають активізувати практичні на-
вички та знання набуті на заняттях з профе-
сійно-орієнтованих дисциплін і, таким чином, 
моделюють на практиці майбутню професійну 
діяльність. Проекти дозволяють не лише отри-
мати нові знання, але й сприяють отриманню 
певного соціального досвіду. 

Практичний курс «Іноземна мова» виклада-
ється протягом І-ІІ курсів в цей час студенти 
також вивчають такі професійно-орієнтовані 
та фундаментальні дисципліни як: «Історія 
зарубіжної культури», «Індустрія дозвілля і 
розваг», «Культурологія», «Соціально-куль-
турне проектування», «Майстерність актора», 
«Теорія та історія дозвілля», «Анімаційні-ігро-
ві технології в дозвіллі». Поєднуючи практичні 
та теоретичні знання здобуті під час вивчення 
зазначених дисциплін із володінням інозем-
ною мовою дає можливість виконувати різні 
види проектів. Так, на приклад: інформаційні 
«Outstanding Personalities of Ukraine», «Famous 
People of English-Speaking Countries», «Ideals, 
Values and Group Identity», «National Values in 
Ukraine and ESCs», «Gesture-Loving Nations», 
«Multilingual Internet», «Outstanding Artists 
of Ukraine and ESCs», рольові «Shopping», 
«Lifestyle and Culture», «Tour around The 
World», «Booking the Hotel Room», «Modern 
and Ancient Wonders of the World», «Eating 
Habits Around the World», ігрові «Quizzes», 
«Guess the Person», «Tree of Wishes», «Travel 
and Culture», дослідницько-пошукові «Cross-
Cultural Understanding», «Popular Places of 
Ukraine», «Popular Events and Festivals in 
Ukraine and ESCs», культурологічні «What is 
Culture», «Traditions and Customs of English-
Speaking Countries», «Subcultures», екологічні 
«World Savers», «Save Our Earth», проекти 
самоосвіти і самовиховання «When in Rome, 
do as the Romans do», «Features of Character», 
«Let us not be blind to our differences – but let 
us also direct attention to our common interests 
and the means by which these differences can 
be resolved», пізнавальні «Cultural differences: 
Rules of Behavior for Different Nationalities», 
«National Stereotypes», практично зорієнто-
вані «Christmas», «Easter», «Tips for Foreign 
Visitors to Ukraine», «Famous Parks and 
Gardens of Ukraine and ESCs», «World Famous 
Museums and Galleries», «Modern Interactive 
Museums», літературно-творчі «Seasons», 
«If I Were…», «Non-Verbal World of Gestures», 
«Cinema in Modern Life» та інші.

Обмін духовними цінностями, знайомство 
з досягненнями культури інших народів зба-
гачує особистість. Чим більше розвинена на-
ціональна культура, тим більше вона здатна 
до включення у сферу духовного спілкування 
цінностей культури іншої нації і тим більше 
можливостей вона надає для духовного зба-
гачення особистості. Характер сприйняття 
залежить як від змісту цінностей культури, 
так і від комплексу індивідуально-особистіс-
них особливостей того, хто сприймає. Сприй-
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няття здійснюється за допомогою порівняння 
елемента культури іншої нації з аналогічним 
у власній національній культурі. Порівнян-
ня – основа всякого розуміння і всякого мис-
лення. Чужа культура засвоюється тільки в 
процесі діяльності: практичної, навчальної 
чи іншої [5, с. 45-50].

Осмислення нового, його засвоєння немож-
ливі без розумових процесів, пов’язаних з мо-
вою. Мова сприяє взаємному пізнанню націй, 
засвоєнню культурної спадщини. Людина до-
сягає вищого культурного розвитку тоді, коли 
велика духовна робота відбувається в ній са-
мій. Проте прийти до цього вона може лише 
завдяки спілкуванню. Пізнання духовної куль-
тури іншої нації припускає емоційно-інтелек-
туальну активність суб’єкта сприйняття, сис-
тематичність нагромадження знань про зміст 
культурних цінностей.

Необхідно зазначити, що теми проектів 
найчастіше сьогодні стосуються конкретного 
практичного питання, що є актуальним для 
реального життя. Разом з тим, це вимагає 
залучення знань студентів не лише з одного 
предмету, але й з різних галузей, стимулює 
систематичне творче мислення, «вмикання» 
навичок дослідницької роботи. Саме таким 

чином досягається природна інтеграція знань 
і формується крос-культурна професійна 
компетенція, адже сучасному суспільству по-
трібні фахівці, здатні вільно орієнтуватися в 
складних соціокультурних обставинах, здій-
снювати повноцінні контакти з представни-
ками інших країн і культур у різних сферах 
людської діяльності, активно реалізовувати 
свій особистісний потенціал у професійній та 
творчій діяльності. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, за-
стосування проектної діяльності на заняттях 
з іноземної мови у вузі стимулює і посилює 
позитивну мотивацію до навчання, тому що 
воно: особистісно-орієнтоване; активізує без-
ліч дидактичних підходів – навчання у про-
цесі діяльності, сумісне навчання, мозковий 
штурм, рольові ігри, евристичне та проблем-
не навчання, дискусію, командне навчання; 
само мотивуюче, що означає зростання ін-
тересу та включення в роботу в міру її вико-
нання; дозволяє вчитись на власному досві-
ді та досвіді інших; приносить задоволення 
студентам, які бачать продукт своєї власної 
праці, саме ці знання і вміння дозволяють 
молоді упродовж життя успішно реалізува-
тися у професійній діяльності.
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Аннотация
В статье раскрываются проблемы формирования кросскультурной профессиональной компетент-
ности будущих специалистов сферы культуры в процессе изучения иностранного языка, что яв-
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The article deals with the problems of cross-cultural professional competence formation with the 
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