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РЕФЕРАТ 
Обсяг звіту – 103 с., розділів – 3, кількість літературних джерел – 386. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підготовки 

студентів вищих навчальних закладів до крос-культурної взаємодії, 

спрямованої на розуміння і правильну інтерпретацію ситуацій культурного 

різноманіття, розуміння логіки та норм контекстів інших культур у процесі 

глобалізації вищої освіти. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку культурного інтелекту 

студентів закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – теорія і методика організації кроскультурної 

взаємодії в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. 

Мета дослідження: на підставі обґрунтування методологічних основ 

досліджуваної проблеми розробити багатофакторну модель розвитку 

культурного інтелекту студентів ВНЗ. 

На реалізацію поставленої мети спрямований ряд дослідницьких 

завдань: 

1. Проаналізувати й узагальнити запропоновані сучасною наукою 

теоретичні підходи до проблеми розвитку культурного інтелекту студентської 

молоді у контексті глобалізації вищої освіти.  

2. Розробити інструментарій вимірювання культурного інтелекту 

студентської молоді.   

3. Обґрунтувати потенційні виховні можливості загальноосвітнього 

середовища вузу як умови розвитку культурного інтелекту студентів у процесі  

крос-культурної взаємодії. 

4. Визначити критерії та рівні сформованості культурного інтелекту 

студентської молоді. 

5.  Розробити й експериментально апробувати багатофакторну модель 

розвитку культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в 

рамках навчально-виховного процесу в вузі. 

Етапи дослідження. 
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1. Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми. (01.01.2015-

30.12.2015). Мета: з’ясувати сутнiсть понятійно-категоріального апарату 

дослідження; обґрунтувати концепцiю розвитку культурного інтелекту 

студентів у кроскультурній взаємодії; схарактеризувати критерії, показники 

та рівні готовності до кроскультурної взаємодії як виявів культурного 

інтелекту. 

2. Створення інструментарію вимірювання культурного інтелекту 

(1.01.2016-30.12.2016). Мета: розробити методику діагностування 

культурного інтелекту студентів іяк готовності до кроскультурної взаємодії. 

3. Створення багатофакторної моделі розвитку культурного 

інтелекту. (1.01.2017 – 30.12.2017). Мета: змоделювати процес розвитку 

культурного інтелекту студентів як готовності студентів до кроскультурної 

взаємодії; обґрунтувати методичні засади цього процесу; створити науково-

методичне забезпечення процесу розвитку культурного інтелекту студентів; 

експериментально перевiрити ефективність створеної моделі та методики 

розвитку культурного інтелекту студентів у кроскультурній взаємодiї. 

Методи дослідження: теоретичні: аналiз та узагальнення теоретичних 

і науково-методичних джерел щодо здійснення кроскультурної взаємодiї у 

навчально педагогічному процесі вищих навчальних закладів; аналітичне 

дослідження вітчизняних і зарубіжних підходів до розкриття сутностi такої 

взаємодії, її характерних ознак, механізмiв регулювання; визначення 

теоретико-методичних засад розвитку культурного студентів у 

кроскультурній взаємодії; теоретичне моделювання цього процесу для 

створення моделi розвитку культурного інтелекту як формування готовності 

до кроскультурної взаємодії; аналіз, прогнозування з метою обґрунтування 

педагогiчних умов розвитку культурного інтелекту студентів у 

кроскультурній взаємодiї; емпіричні, що орієнтуються на безпосереднє 

вивчення явищ у реальному навчально – виховному процесі: анкетування, 

тестування, бесіди, проблемні ситуації, сценарії, спостереження, 
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самоспостереження, аналіз продуктів діяльності; статистичні: математичне 

статистичне опрацювання здобутих у ході дослідження результатів. 

Під час виконання проекту отримані наступні теоретичні й 

практичні результати: 

Теоретичні результати. Уперше встановлено, що підґрунтям 

визначення поняття «кроскультурний» є розуміння кроскультурного підходу 

як особливої методологічної виховної стратегії пізнання культур з 

урахуванням їх рівноцінності, універсальності та специфічності; на підставі 

культурологічного, контекстного, аксіологічного та фасилітаційного підходів 

обґрунтовано і розроблено цілісну концепцію розвитку культурного 

інтелекту учасника взаємодiї в кроскультурному контексті як сфери 

спілкування, в якій зароджується низка новоутворень в індивідуальному полі 

сторін, які взаємодіють, що в системі може бути використано для навчання та 

виховання особистості на перетині культур; розкрито функцiональний 

взаємозв'язок внутрiшнього контексту особистостi та її культурного 

інтелекту під час кроскультурної взаємодії; описано механiзм розвитку 

культурного інтелекту як еталону готовностi до такого виду взаємодії у 

процесі навчання та виховання, що визначено як відносно стійку рису 

учасника взаємодії, яка інтегрує відкритість і сприйнятливість стосовно 

інших культур і розглядається як вияв кроскультурної компетентності, 

спрямованої на продуктивну зустріч особистісних смислів; створено модель 

та відповiдну їй методику розвитку культурного інтелекту у кроскультурній 

взаємодії; встановлено критерії готовностi до такого виду взаємодії; 

визначено педагогічні умови, потрібні для розвитку культурного інтелекту як 

готовностi студентів до кроскультурної взаємодiї (створення iнтерактивного 

розвивального простору, суб’єктнiсть учасників педагогічного процесу, 

стимулювання суб’єктної активності студентiв, використання iноземної мови 

як інструменту дiалогу культур); виокремлено етапи (кроскультурна ціннісна 

орієнтація, кроскультурне ціннісне самовизначення та кроскультурна 

ціннісна взаємодія) здiйснення процесу як певні стани готовностi особистості 
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до кроскультурної взаємодії; обґрунтовано технiку розвитку вчинку 

культурної сприйнятливості; встановлено закономірності, що визначають 

стратегічний напрямок формування готовності до такої взаємодії. 

Уточнено в контексті досліджуваної проблеми зміст поняття 

культурний інтелект як комплексного бінарного і полінарного явища, 

педагогiчного за змістом та соціального за формою, для якого характерними 

є проблематика особистостi, суб'єктності, свідомості, дiяльності в контексті 

взаємодії, а також методичні аспекти (змiст, методи). 

Подальшого розвитку набули такі складники: уявлення про діяльність і 

особистість як інструменти суб'єктності індивіда на перетинi культур, форми 

й методи розвитку культурного інтелекту в кроскультурній взаємодії. 

Практичне значення здобутих результатів полягає у розробленні та 

впровадженні комплексного діагностичного інструментарію для визначення 

рівнів готовності студентів до кроскультурної взаємодії; організаційного та 

методичного забезпечення розвитку культурного інтелекту: навчально-

методичного комплексу курсу «Основи теорії і практики кроскультурної 

взаємодії» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»), 

словника з базового курсу «Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: 

словник» (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України: лист від 10.04.2012 року № 1/11-4836), навчально-методичних 

посібників для викладачів і студентів: «Кроскультурний інтегратор», 

«Фасилітація кроскультурної взаємодії» (рекомендовано вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

протокол № 12 від 02.07.2014); створення інтерактивного віртуального 

середовища (Інтернет-сайту «Cross-cultural Іnteractiоn»). 

Тема кафедри іноземних мов МНУ імені В. О. Сухомлинського «Розвиток 

культурного інтелекту студентів у процесі кроскультурної взаємодії в умовах 

глобалізації вищої освіти» отримала два гранти Шведського інституту 

(м. Стокгольм) на проведення міжнародних семінарів (2015, 2016., 

м. Миколаїв).  
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Матеріали дослідження з теоретичних і методичних засад розвитку 

культурного інтелекту в процесі кроскультурної взаємодії використовуються 

під час викладання навчальних курсів циклу гуманітарних дисциплін у 

вищих навчальних закладах, та курсів з викладання іноземних мов:  

«Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням», «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням». 

Апробація дослідження здійснюється в умовах виконання програми 

«English Access Microscholarship Program» – Access) за підтримки Посольства 

Сполучених Штатів Америки в Україні і Державним департаментом 

Сполучених Штатів Америки у рамках договору про співпрацю (від 20 

березня 2017 р.). 

Захищені дисертаційні дослідження: Солодка А.К. «Торетико-

методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу 

вищих навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07. – Теорія і методика виховання; 

Раковська М.А. «Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів 

іноземної мови в університетах Польщі у процесі професійної підготовки» на 

здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. 

Розроблено інноваційний проект «Європейський виклик: формування 

готовності студентів ВНЗ до кроскультурної взаємодії» на міжнародну 

виставку «Освіта України» (2017).  

За темою дослідження опубліковано: 5 монографій, 18 навчально-

методичних посібників, 27  статей у наукометрічних виданнях (1 у виданнях, 

що входять до WEB OF SCINCE), 17 у фахових виданнях, 53 тез 

конференцій. 

Під час здійснення проекту НДР його учасники взяли участь в он-

лайн вебінарах у рамках освітньої програми «The Integrity Education 

Network» (Лондон, Велікобританія), школі професійного розвитку 

«Англійська мова як ключова компетентність у ХХІ столітті» (The British 
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Council Ukraine and IATEFL Ukraine Teacher Development Summer School), 

міжнародному проекті «Career English Online» за підтримки відділу преси, 

культури і освіти при посольстві США в Україні, навчались на 

дистанційних курсах професійного розвитку через глобальні навчальні 

центри Coursera (UK), edX (USA) за напрямами: філологія, методика 

викладання іноземних мов, педагогіка, психологія, країнознавство, 

літературознавство тощо. Студенти залучались до участі у дистанційних 

курсах, запропонованих провідними університетами Європи і США: 

«Scandinavian films and TV» (Копенгагенський університет), «Science and 

cooking from haute cuisine to soft matter science» (Стенфортський 

університет), «Theory of communication» (Амстендармський університет) та 

ін. 

Споживачем наукової продукції є вищи навчальні заклади України. 

Результати роботи впроваджено у навчально-виховний процес Вінницького 

державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (довідка № 

06/12 від 3.06.2015), вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» (довідка № 1147 від 12.06.2015), Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І. Франка (довідка № 1081 від 

25.05.2015), Запорізького національного університету (акт № 01-15/131 від 

15.06.2015), Львівського національного університету імені І. Франка (довідка 

№ 2066-Н від 13.05.2015), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 06/1195 від 

18.05.2015), Миколаївського національного аграрного університету (довідка 

№ 1176 від 26.06.2015), Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (довідка № 26/739 від 18.05.2015), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1369 

від 30.06.2015), Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (довідка № 56-Н від 30.06.2015). 

Апробація дослідження здійснювалась в умовах виконання програми 

«English Access Microscholarship Program» – Access) за підтримки Посольства 



9 

 

Сполучених Штатів Америки в Україні і Державним департаментом 

Сполучених Штатів Америки у рамках договору про співпрацю. 

Замовниками наукової продукції є Благодійний фонд мета «Від 

спільного бачення до спільних дій» (м.Миколаїв) та Національний 

університет ім.І.Франка, кафедра міжкультурної комунікації (м.Львів). 

Використання результатів науково-дослідної роботи дозволяє 

підвищити рівень підготовки студентів з іноземних мов у сучасному 

інформаційному суспільстві та глобалізованому світі 

Ключові слова: кроскультурна взаємодія, готовність до 

кроскультурної взаємодії, культурний інтелект, кроскультурна 

компетентність, культурна сприйнятливість, кроскультурний контекст. 

Галузь використання дослідження – філологія, педагогіка. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Монографії 

1. Кроскультурна взаємодія: теорія, методологія, практика: 

монографія / за заг. ред. А. К. Солодкої. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 204с. 

2.Солодка А. К. Кроскультурна взаємодія учасників педагогічного 

процесу вищих навчальних закладів: монографія / А. К. Солодка. – 

Миколаїв, Іліон, 2015. – 424 с. 

3. Дем’яненко О.Є., Мороз Т.О. Полікультурна компетентність 

професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови. // 

Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-

виховного середовища університету: монографія / за заг. ред. В.Д.Будака. – 

Миколаїв: Іліон, 2017. – Розд. 2.1.6. –  С. 244-257. 

4. Культурний інтелект: монографія / за наук. ред. А.К. Солодкої. – 

Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016. –244с. 

5. Стратегії розвитку культурного інтелекту: монографія / за наук. ред. 

А.К. Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. –284 с. 

6.Солодка  А.К. Готовність до кроскультурної взаємодії  як особистісна 

характеристика професійно успішної особистості / Проектування і розвиток 
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професійно успішної особистості в умовах освітньо-виховного середовища 

університету: монографія/ за заг. ред. В.Д.Будака. – Миколаїв: Іліон, 2017. – 

С. 100-113. 

 

Навчально-методичні посібники 

1. Солодка А.К. Іноземна мова за науково-професійним 

спрямуванням. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв. 2017. 252с. 

(затверджено вченою радою МНУ ім. В.О. Сухомлинського (прот. №20 від 

16.01.17)/ 

2. Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник / за ред. 

А. К. Солодкої. – Миколаїв: Іліон, 2013. – 251 с. 

3. Cолодка А. К. Основи теорії і практики кроскультурної 

взаємодії: навчально-методичний комплекс / А. К. Солодка. – Миколаїв: 

Іліон, 2014. – 36 с. 

4. Солодка А. К. Кроскультурний інтегратор: навч.-метод. 

посібник для студентів вищих навч. закладів / А.  К. Солодка. – Миколаїв: 

Іліон, 2014. – 36 с. 

5. Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії: навч.-

метод. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Солодка. 

– Миколаїв: Іліон, 2014. – 228 с. 

6. Солодка А.К. Іноземна мова за науково-професійним 

спрямуванням. Навчально-методичний посібник. ФОП Швець. Миколаїів, 

2017. – 235с. 

7. Мала енциклопедія давньої англійської літератури: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. / укл. О.Є.Дем’яненко, 

Т.І.Філіпп’єва. – Миколаїв: Іліон, 2015. – 212 с. (Гриф МОН України) 

8. Дем'яненко О.Є. Методичні рекомендації з дисципліни 

«Література Великобританії» для студентів філологічних спеціальностей. – 

Миколаїв: МНУ, 2016. – 133 с. 
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9. Дем'яненко О.Є., Шиян Т.В. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова» для студентів І-ІІ курсів 

філологічного факультету, факультету дошкільної та початкової освіти. – 

Миколаїв: ФОП Нестеренко О.А., 2017. – 184 с. 

10. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації з курсу „Друга іноземна 

мова (німецька)” для студентів другого курсу спеціальності „Прикладна 

лінгвістика” факультету філології. –  Миколаїв, 2016. –  106 с. 

11. Ружевич Я.І. Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни «Друга іноземна мова (німецька)» для студентів другого курсу 

спеціальності «Прикладна лінгвістика» філологічного факультету. –  

Миколаїв, 2017. – 105 с. 

12. Раковська М.А. Методичні рекомендації з дисципліни "Іноземна 

мова за професійним спрямуванням" для студентів І курсу Інституту історії, 

політології та права. – Миколаїв: МНУ, 2017. – 128 с. 

13. Майстренко Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

з курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І 

курсу факультету фізичної культури та спорту. – Миколаїв: ФОП Швець 

В.М., 2017. –  116 с. 

14. Айзікова Л.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для студентів І-

ІІ курсу механіко-математичного факультету. – Миколаїв, МНУ ім. В.О. 

Сухомлинського, 2017. – 117 с. 

15. Пустовойченко Д.В.  Методичні рекомендації з дисципліни 

"Іноземна мова за професійним спрямуванням" для студентів Інституту 

історії, політології та права. – Миколаїв: МНУ, 2016. –95 с. 

16. Пустовойченко Д.В. Раковська М.А.  Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» для студентів І курсу Інституту історії, політології та права. – 

Миколаїв: МНУ, 2017. – 128 с. 
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17. Майборода Р. В. Ділова іноземна мова. Завдання для самостійної 

роботи. Навчальний посібник. – Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2015. – 197 с. 

18. Майборода Р. В. Навчальний посібник для самостійної роботи з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І-

ІІ курсів факультету економіки. – Миколаїв: ФОП Швець В.Д., 2017. – 128 с.  

 

статті у наукометрічних виданнях 

1. Solodka A. K. Personality Characteristics as Predictors of Affective 

Availability to Interact across Cultures / A. K. Solodka // Arab World English 

Journal. – 2015. – Vol. 4, №. 2. – P. 213 – 219.(Emerging Sources Citation Index 

(ESCI) by Thomson Reuters,WEB OF SCINCE. 

2. Солодка А.К. Cоціокультурні фактори-домінанти формування 

смисложиттєвих орієнтацій особистості у кроскультурній взаємодії / 

А.К.Солодка // Science and Education: a new Dimension. Pedagogy and 

Psychology. – Budapest, 2016. – C.45-51. (Copernicus Citation Index) 

3. Солодка А.К. Зарубіжні концепції кроскультурного навчання / 

А.К.Солодка // Порівняльно-педагогічні студії. – Умань, 2016. – 1 (27). – 

С.35-42. (Index Copernicus). 

4. Солодка А.К.Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній 

комунікації / А.К.Солодка / Молодий вчений, 2017. – № 4.1. - С.132-135. ( 

Copernicus Citation Index). 

5. Солодка А.К.Духовний контекст соціокультурної ідентичності 

особистості / Духовність особистості: методологія. Теорія і практика. 

Сєвєродонецьк, 2017. – Випуск 3 (72). (Copernicus Citation Index). – С.56-64. 

6. Солодка А.К. Концептуальні виміри культурного інтелекту / 

Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. 

наук. праць. – Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ, 2017. – 

С.263-277; Вип. 21. – Кн. 2. (Copernicus Citation Index). 

7. Дем’яненко О.Є. Мова як фактор формування у студентів 

культурного інтелекту та етнічної ідентичності. // Гілея: науковий вісник. 
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Збірник наукових праць – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 100 (9). – 

С. 26-29. (наукометричне видання: EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS 

(Scientific Indexing Services) (USA); EBSCO InfoBase Index (India); РИНЦ; 

фахове видання) 

8. Дем’яненко О.Є. Культурний інтелект як інструмент ефективної 

крос-культурної адаптації в полікультурній дійсності. // Zbior raportow 

naukowych. "Pedagogika. Projekty naukowe." (27-28.02.2015). – Warszawa: 

Wydawca: Sp. zo.o. "Diamond trading tour", 2015. – Str. 43-47. (наукометричне 

видання: РІНЦ) 

9. Дем’яненко О.Є. Формування полікультурної компетентності 

майбутніх педагогів як інструмент ефективної крос-культурної взаємодії в 

умовах глобалізації вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології: наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. 

Макаренка, 2016. – № 4 (58). – С. 237-243. (наукометричне видання: Index 

Copernicus Master List, Сite Factor, Google Scholar та CEJSH) 

10. Дем’яненко О.Є. Кроскультурна компетентність і культурний 

інтелект педагога як умова ефективної професійної діяльності // «Молодий 

вчений». – 2017. – № 4.1 (44.1). –  C. 9-13. (наукометричне видання: Index 

Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, РИНЦ) 

11. Ружевич Я.І. Толерантність як цінність літературної освіти. // 

Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и 

психология. – Сб. статей: - Ялта РИОГПА, 2015. – Вып.48. – Ч.4. – 178-183 с. 

(наукометричне видання: РИНЦ) 

12. Раковська М.А. Теоретико-методичний концепт визначення 

аксіологічного потенціалу майбутнього учителя іноземної мови у Польщі. // 

Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових 

праць / гол. редактор Г. П. Шевченко. – Вип. 5 (68). –  Сєвєродонецьк: вид-

во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 86-96. Режим доступу: 

http://filelibsnu.at.ua/naukovi/Duhovnist_os/Duhovnist_5_68_2015.pdf   

http://filelibsnu.at.ua/naukovi/Duhovnist_os/Duhovnist_5_68_2015.pdf
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(наукометричне видання: Ulrich’s Periodical Directory, Index Copernicus 

International Open Academic Journals Index ) 

13.  Rakovska M. A., Yevtukh M. B. Axiological contents of the curricula 

for foreign language teachers training in Poland . // Духовність особистості: 

методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / гол. редактор Г. П. 

Шевченко. – Вип. 6 (69). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 

61-74. (наукометричне видання: Ulrich’s Periodical Directory, Index 

Copernicus International Open Academic Journals Index ) 

14. Раковська М.А. Психолого-педагогічні умови формування 

аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови. Сучасні 

тенденції розвитку української науки: Всеукр. наук.конф., 11-12 квітня 

2017р., Переяслав-Хмельницький // Матеріали наукової конференції – 

Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип.І – С. 90-94 (наукометричне видання: 

Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar )  

15. Раковська М.А. Педагогічні засади формування аксіологічного 

потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у процесі функціонування. // 

Науковий журнал «Молодий вчений» №4.1 (44.1) квітень, 2017р. – С.13-16. 

(наукометричне видання: Index Copernicus Master List, Cite Factor, Google 

Scholar). 

16. Раковська М.А. Визначення концептуально-філософського 

контексту розвитку аксіологічної освіти у Польщі. // Актуальные научные 

исследования в современном мире: ХХІ Междунар. научн. конф., 26-27 

января 2017г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов. Переяслав-

Хмельницкий, 2017. – Вып. 1(21), ч. 6-205с. – С.161-164. (наукометричне 

видання: Index Copernicus Master List, РИНЦ, Google Scholar ) 

17. Майстренко Л.В. Вплив біологічних факторів на розвиток 

культурного інтелекту. // Current trends of the philological education 

development in the context of European integration науковий журнал  Молодий 

вчений. – Херсон ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – № 4.1 (44.1). – 
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С. 25-28. (наукометричне видання: Ринц, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible, Index Copernicus) 

18. Майстренко Л.В. Вплив соціальних факторів на розвиток 

культурного інтелекту. // Актуальные научные исследования в современном 

мире: ХХIV Междунар. науч. конф. 26-27 апреля 2017 г., Переяслав-

Хмельницкий. // Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – 

Выпуск 4 (24), ч. 2. – С.68-72. (наукометричне видання: Ринц, Google, 

Scholar, Index Copernicus) 

19. Айзікова Л.В., Шиян Т.В. Формування культурної грамотності 

студентів немовних спеціальностей засобами дисципліни «Англійська мова 

за професійним спрямуванням» // Молодий вчений: науковий журнал. - 

Видавничий дім "Гельветика", 2017. –  № 4.1 (44.1). – С. 65-69. 

(наукометричне видання Index Copernicus, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 

Research Bible) 

20. Пустовойченко Д.В.  Особливості формування полікультурної 

компетентності майбутніх політологів у процесі вивчення іноземної мови // 

Сб. научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4(24), ч. 1 – 

С.92-97. (наукометричне видання: Index Copernicus,  Google Scholar) 

21. Пустовойченко Д.В.  Розвиток крос-культурної комунікативної 

компетентності майбутніх психологів в процесі вивчення іноземної мови  // 

Молодий вчений. – 2017. – №4.1 (44.1). – С.41-44. (наукометричне видання: 

Index Copernicus, Scholar Google, Cite Factor, Research Bible) 

22. Майборода Р.В. Features of men and women’s cultural intelligence. 

// Збірник наукових праць IX International symposium “Humanities and Social 

Sciences in Europe: Achievements and Perspectives”. – Відень, Австрія, 2015. 

(наукометричне видання РІНЦ SCIENCE INDEX) 

23. Майборода Р.В. Гендерні стереотипи та їх роль у сучасному 

українському суспільстві" (Міжнародний науковий журнал "Smart and 

Young". – Частина 1. – № 3, лютий. – 2016. – С. 94 – 99. (наукометричне 

видання Indeх Copernicus, РИНЦ, International Scientific Indexing, CiteFactor). 
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24. Майборода Р.В. Стратегії поведінки у процесі звзаємодії // 

Актуальні наукові дослідження у сучасному світі: XVIII Міжн. наук. конф., 

26-27 жовтня 2016., Переяслав-Хмельницький // Збірник наукових працб. – 

Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10 (18). Ч. 5. – С. 48-56. 

(наукометричне видання Indeх Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, 

Бібліометрика української науки). 

25. Майборода Р.В Маніпулятивні типи та їх роль у процесі 

комунікації // Молодий вчений. - №4.1 (44.1) квітень, 2017 р. – С. 21-25. 

(наукометричне видання Index Copernicus, РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Research Bible). 

26. Мороз Т.О. Мовна соціалізація особистості у крос-культурному 

контексті/ Проблемы современного педагогического образования. Сер.: 

Педагогика и психология. – Сб. статей: - Ялта: РИОГПА, 2015. – Вып.47. – 

Ч.5. – 288с. - C. 179-184.( (наукометричне видання Index Copernicus). 

27. Мороз Т.О. Загальнокультурна компетентність як складова 

формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя 

іноземної мови / Current Trends of the Philological Education Development in 

the Context of European Integration/ Спец. випуск "Молодий науковець" 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підготовки 

студентів вищих навчальних закладів до крос-культурної взаємодії, 

спрямованої на розуміння і правильну інтерпретацію ситуацій культурного 

різноманіття, розуміння логіки та норм контекстів інших культур у процесі 

глобалізації вищої освіти. 

Об’єктом дослідження є процес розвитку культурного інтелекту 

студентів закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – теорія і методика організації кроскультурної 

взаємодії в навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів. 

Мета дослідження: на підставі обґрунтування методологічних основ 

досліджуваної проблеми розробити багатофакторну модель розвитку 

культурного інтелекту студентів ВНЗ. 

На реалізацію поставленої мети спрямований ряд дослідницьких 

завдань: 

1. Проаналізувати й узагальнити запропоновані сучасною наукою 

теоретичні підходи до проблеми розвитку культурного інтелекту студентської 

молоді у контексті глобалізації вищої освіти.  

2. Розробити інструментарій вимірювання культурного інтелекту 

студентської молоді.   

3. Обґрунтувати потенційні виховні можливості загальноосвітнього 

середовища вузу як умови розвитку культурного інтелекту студентів у процесі  

крос-культурної взаємодії. 

4. Визначити критерії та рівні сформованості культурного інтелекту 

студентської молоді. 

5.  Розробити й експериментально апробувати багатофакторну модель 

розвитку культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії в 

рамках навчально-виховного процесу в вузі. 

Етапи дослідження. 
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1.Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми. (01.01.2015-

30.12.2015). Мета: з’ясувати сутнiсть понятійно-категоріального апарату 

дослідження; обґрунтувати концепцiю розвитку культурного інтелекту 

студентів у кроскультурній взаємодії; схарактеризувати критерії, показники 

та рівні готовності до кроскультурної взаємодії як виявів культурного 

інтелекту. 

2.Створення інструментарію вимірювання культурного інтелекту 

(1.01.2016-30.12.2016). Мета: розробити методику діагностування 

культурного інтелекту студентів іяк готовності до кроскультурної взаємодії. 

3.Створення багатофакторної моделі та методики розвитку культурного 

інтелекту. (1.01.2017 – 30.12.2017). Мета: змоделювати процес розвитку 

культурного інтелекту студентів як готовності студентів до кроскультурної 

взаємодії; обґрунтувати методичні засади цього процесу; створити науково-

методичне забезпечення процесу розвитку культурного інтелекту студентів; 

експериментально перевiрити ефективність створеної моделі та методики 

розвитку культурного інтелекту студентів у кроскультурній взаємодiї. 

Методи дослідження: теоретичні: аналiз та узагальнення теоретичних 

і науково-методичних джерел щодо здійснення кроскультурної взаємодiї у 

навчально педагогічному процесі вищих навчальних закладів; аналітичне 

дослідження вітчизняних і зарубіжних підходів до розкриття сутностi такої 

взаємодії, її характерних ознак, механізмiв регулювання; визначення 

теоретико-методичних засад розвитку культурного студентів у 

кроскультурній взаємодії; теоретичне моделювання цього процесу для 

створення моделi розвитку культурного інтелекту як формування готовності 

до кроскультурної взаємодії; аналіз, прогнозування з метою обґрунтування 

педагогiчних умов розвитку культурного інтелекту студентів у 

кроскультурній взаємодiї; емпіричні, що орієнтуються на безпосереднє 

вивчення явищ у реальному навчально – виховному процесі: анкетування, 

тестування, бесіди, проблемні ситуації, сценарії, спостереження, 
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самоспостереження, аналіз продуктів діяльності; статистичні: математичне 

статистичне опрацювання здобутих у ході дослідження результатів. 

Під час виконання проекту отримані наступні теоретичні й 

практичні результати: 

Теоретичні результати. Уперше встановлено, що підґрунтям 

визначення поняття «кроскультурний» є розуміння кроскультурного підходу 

як особливої методологічної виховної стратегії пізнання культур з 

урахуванням їх рівноцінності, універсальності та специфічності; на підставі 

культурологічного, контекстного, аксіологічного та фасилітаційного підходів 

обґрунтовано і розроблено цілісну концепцію розвитку культурного 

інтелекту учасника взаємодiї в кроскультурному контексті як сфери 

спілкування, в якій зароджується низка новоутворень в індивідуальному полі 

сторін, які взаємодіють, що в системі може бути використано для навчання та 

виховання особистості на перетині культур; розкрито функцiональний 

взаємозв'язок внутрiшнього контексту особистостi та її культурного 

інтелекту під час кроскультурної взаємодії; описано механiзм розвитку 

культурного інтелекту як еталону готовностi до такого виду взаємодії у 

процесі навчання та виховання, що визначено як відносно стійку рису 

учасника взаємодії, яка інтегрує відкритість і сприйнятливість стосовно 

інших культур і розглядається як вияв кроскультурної компетентності, 

спрямованої на продуктивну зустріч особистісних смислів; створено модель 

та відповiдну їй методику розвитку культурного інтелекту у кроскультурній 

взаємодії; встановлено критерії готовностi до такого виду взаємодії; 

визначено педагогічні умови, потрібні для розвитку культурного інтелекту як 

готовностi студентів до кроскультурної взаємодiї (створення iнтерактивного 

розвивального простору, суб’єктнiсть учасників педагогічного процесу, 

стимулювання суб’єктної активності студентiв, використання iноземної мови 

як інструменту дiалогу культур); виокремлено етапи (кроскультурна ціннісна 

орієнтація, кроскультурне ціннісне самовизначення та кроскультурна 

ціннісна взаємодія) здiйснення процесу як певні стани готовностi особистості 
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до кроскультурної взаємодії; обґрунтовано технiку розвитку вчинку 

культурної сприйнятливості; встановлено закономірності, що визначають 

стратегічний напрямок формування готовності до такої взаємодії. 

Уточнено в контексті досліджуваної проблеми зміст поняття 

культурний інтелект як комплексного бінарного і полінарного явища, 

педагогiчного за змістом та соціального за формою, для якого характерними 

є проблематика особистостi, суб'єктності, свідомості, дiяльності в контексті 

взаємодії, а також методичні аспекти (змiст, методи). 

Подальшого розвитку набули такі складники: уявлення про діяльність і 

особистість як інструменти суб'єктності індивіда на перетинi культур, форми 

й методи розвитку культурного інтелекту в кроскультурній взаємодії. 

Практичне значення здобутих результатів полягає у розробленні та 

впровадженні комплексного діагностичного інструментарію для визначення 

рівнів готовності студентів до кроскультурної взаємодії; організаційного та 

методичного забезпечення розвитку культурного інтелекту: навчально-

методичного комплексу курсу «Основи теорії і практики кроскультурної 

взаємодії» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»), 

словника з базового курсу «Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: 

словник» (рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України: лист від 10.04.2012 року № 1/11-4836), навчально-методичних 

посібників для викладачів і студентів: «Кроскультурний інтегратор», 

«Фасилітація кроскультурної взаємодії» (рекомендовано вченою радою 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, 

протокол № 12 від 02.07.2014); створення інтерактивного віртуального 

середовища (Інтернет-сайту «Cross-cultural Іnteractiоn»). 

Тема кафедри іноземних мов МНУ імені В. О. Сухомлинського «Розвиток 

культурного інтелекту студентів у процесі кроскультурної взаємодії в умовах 

глобалізації вищої освіти» отримала два гранти Шведського інституту 

(м. Стокгольм) на проведення міжнародних семінарів (2015, 2016., 

м. Миколаїв).  
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Матеріали дослідження з теоретичних і методичних засад розвитку 

культурного інтелекту в процесі кроскультурної взаємодії використовуються 

під час викладання навчальних курсів циклу гуманітарних дисциплін у 

вищих навчальних закладах, та курсів з викладання іноземних мов:  

«Іноземна мова за науково-професійним спрямуванням», «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням». 

Апробація дослідження здійснюється в умовах виконання програми 

«English Access Microscholarship Program» – Access) за підтримки Посольства 

Сполучених Штатів Америки в Україні і Державним департаментом 

Сполучених Штатів Америки у рамках договору про співпрацю (від 20 

березня 2017 р.). 

Захищені дисертаційні дослідження: Солодка А.К. «Торетико-

методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу 

вищих навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню доктора 

педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07. – Теорія і методика виховання; 

Раковська М.А. «Розвиток аксіологічного потенціалу майбутніх учителів 

іноземної мови в університетах Польщі у процесі професійної підготовки» на 

здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук зі спеціальності 

13.00.01 – Теорія та історія педагогіки. 

Розроблено інноваційний проект «Європейський виклик: формування 

готовності студентів ВНЗ до кроскультурної взаємодії» на міжнародну 

виставку «Освіта України» (2017).  

За темою дослідження опубліковано: 5 монографій, 18 навчально-

методичних посібників, 27  статей у наукометрічних виданнях (1 у виданнях, 

що входять до WEB OF SCINCE), 17 у фахових виданнях, 53 тез 

конференцій. 

Під час здійснення проекту НДР його учасники взяли участь в он-

лайн вебінарах у рамках освітньої програми «The Integrity Education 

Network» (Лондон, Велікобританія), школі професійного розвитку 

«Англійська мова як ключова компетентність у ХХІ столітті» (The British 
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Council Ukraine and IATEFL Ukraine Teacher Development Summer School), 

міжнародному проекті «Career English Online» за підтримки відділу преси, 

культури і освіти при посольстві США в Україні, навчались на 

дистанційних курсах професійного розвитку через глобальні навчальні 

центри Coursera (UK), edX (USA) за напрямами: філологія, методика 

викладання іноземних мов, педагогіка, психологія, країнознавство, 

літературознавство тощо. Студенти залучались до участі у дистанційних 

курсах, запропонованих провідними університетами Європи і США: 

«Scandinavian films and TV» (Копенгагенський університет), «Science and 

cooking from haute cuisine to soft matter science» (Стенфортський 

університет), «Theory of communication» (Амстендармський університет) та 

ін. 

Споживачем наукової продукції є вищи навчальні заклади України. 

Результати роботи впроваджено у навчально-виховний процес Вінницького 

державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (довідка № 

06/12 від 3.06.2015), вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» (довідка № 1147 від 12.06.2015), Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені І. Франка (довідка № 1081 від 

25.05.2015), Запорізького національного університету (акт № 01-15/131 від 

15.06.2015), Львівського національного університету імені І. Франка (довідка 

№ 2066-Н від 13.05.2015), Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 06/1195 від 

18.05.2015), Миколаївського національного аграрного університету (довідка 

№ 1176 від 26.06.2015), Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського (довідка № 26/739 від 18.05.2015), Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1369 

від 30.06.2015), Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (довідка № 56-Н від 30.06.2015). 

Апробація дослідження здійснюється в умовах виконання програми 

«English Access Microscholarship Program» – Access) за підтримки Посольства 
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Сполучених Штатів Америки в Україні і Державним департаментом 

Сполучених Штатів Америки у рамках договору про співпрацю. 

Замовниками наукової продукції є Благодійний фонд мета «Від 

спільного бачення до спільних дій» (м.Миколаїв) та Національний 

університет ім.І.Франка, кафедра міжкультурної комунікації (м.Львів). 

Використання результатів науково-дослідної роботи дозволяє 

підвищити рівень підготовки студентів з іноземних мов у сучасному 

інформаційному суспільстві. 

Ключові слова: кроскультурна взаємодія, готовність до 

кроскультурної взаємодії, культурний інтелект, кроскультурна 

компетентність, культурна сприйнятливість, кроскультурний контекст. 

Галузь використання дослідження – філологія, педагогіка. 

.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

КУЛЬТУРНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КРОСКУЛЬТУРНІЙ ВЗАЄМОДІЇ 

 

1.1. Теоретико-методологічні засади та історія досліджень з 

культурного інтелекту 

 

Підготовка фахівців, які здатні ефективно функціонувати в 

культурному різноманітті, – це важливе завдання, яке постає перед вищими 

навчальними закладами в усьому світі (N. Adler, J. Black, M. Mendenhall, 

G. Oddou, M. Gelfand, M. Erez, F. Livens, M. Harrs, E. Van Keer, C. Bisqueret). 

Культурний інтелект (CQ) – це здатність вільно співіснувати та 

функціонувати в кроскультурних контекстах (Р. Earley, S. Ang). Культурний 

інтелект базується на сучасній концептуалізації інтелекту як багаторівневого 

явища, яке характеризує здатність людини пристосовуватись до інших людей 

та ситуацій в умовах взаємодії різних культур (R. Sternberg, D. Detterman). 

Він включає: широке розуміння контекстів культур; вмотивовану участь та 

зацікавленість у процесі інтеракції; можливість передбачити поведінку 

людини – представника іншої культури; варіативність вербальної та 

невербальної поведінки як очікуваної відповіді на культурні особливості 

ситуації. 

Концептуальний огляд 

Важливо підкреслити, що сучасні концептуалізації інтелекту – це дещо 

більше, ніж академічний інтелект або когнітивні здібності, як було зазначено 

Р. Стернбергом і Д. Деттерманом у 1986 р. Дослідники визнають важливість 

різних типів неакадемічного інтелекту: міжособистісного, емоційного, 

соціального тощо. Такі форми інтелекту доповнюють IQ (когнітивні 

здібності) та зосереджують увагу на конкретних можливостях особистості, 

які сприяють ефективній інтеракції ідивіда в різних соціокультурних умовах. 

Культурний інтелект допомагає людині впоратися з ситуаціями взаємодії 

культур, проявити себе в багатокультурному середовищі. 
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Р. Стернберг і Д. Деттерман інтегрували численні погляди на інтелект і 

запропонували чотири взаємодоповнюючі форми концептуалізації 

індивідуального рівня інтелекту на основі різних локусів: а) метакогнітивний 

інтелект – це знання й контроль пізнання; б) когнітивний інтелект є 

індивідуальним накопиченням знань і структур; в) мотиваційний інтелект 

визнає, що пізнання є вмотивованим і, таким чином, фокусується на 

здатності людини отримати «енергетичний канал», який визначає знання як 

локус інтелекту; г) інтелект поведінки грунтується на індивідуальних 

можливостях на рівні дій. Ця структура визначає множинні форми інтелекту 

та його локуси, що виходять за межі традиційної орієнтації на лінгвістичний, 

логіко-математичний та просторовий інтелект. Це доповнює ідеї Г. Гарднера 

щодо аспектів інтелекту, які пов'язані з саморегулюванням і 

міжособистісними взаєминами. 

Спираючись на множинний характер інтелекту, П. Ерлі і С. Енг 

тлумачать культурний інтелект як багатофакторну конструкцію з психічними 

(метакогнітивними та пізнавальними), мотивуючими та поведінковими 

компонентами. Метакогнітивний компонент відображає розумову здатність 

набувати та тлумачити культурні знання. Когнітивний – відображає загальні 

знання про культуру. Мотиваційний компонент акцентує на індивідуальній 

здатності направляти енергію на вивчення іншокультурного середовища і 

способів функціонування в новому культурному контексті. Поведінковий – 

проявляє індивідуальну здатність здійснювати відповідні вербальні й 

невербальні дії в інтеракції. 

Емоційний інтелект (EQ) розглядається як ще одина складова CQ, що 

відповідає за спроможність людини впоратися з особистими емоціями. Він 

фокусується на загальній здатності учасника взаємодії керувати своїми 

емоціями з урахуванням культурного контексту. 

Таким чином, культурний інтелект виступає як особистісний потенціал, 

який розвивається з плином часу на основі досвіду взаємодії культур у 

процесі освіти та виховання. Це індивідуальна різниця можливостей кожної 
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людини, які залежать від її стабільних характеристик (наприклад, 

сприйнятливість, відкритість досвіду тощо) і є специфічними для культурно 

різноманітних типів ситуацій. 

Виокремлення поняття культурного інтелекту із досліджень у галузі 

кроскультурної компетентності є важливим фактором для уникнення 

розширення тлумачення цього терміну. 

На відміну від культурного інтелекту існує значна кількість теорій, які 

досліджують структуру кроскультурної компетентності (cross-cultural 

competence – 3 С). На підставі аналізу джерел (E. Bettinghaus, W. Brooks, 

P. Emmert, N. Dinges, D. Lieberman, C. Dodd, C. Grove, T. Ingemar, 

W. Gudykunst, Y. Kim, S. Ting-Toomey, E. Chua, J. Martin, M. Hammer, 

А. Molefi) зазначимо, що під компетентністю у кроскультурній взaємодії  

розуміється набуття знань і навичок через досвід та навчання на перетині 

культур, у ситуaціях зіткнення з безліччю невизначеностей шляхом 

самостійного моніторингу та саморегуляції для досягнення успіху в 

динамічному культурному контексті. 

Узагальнимо компоненти, які дослідники вбачають у її структурі: 

1) етнокультурна емпатія – когнітивна здатність розуміти причини, 

цілі тa дій іншої людини; 

2) розширення досвіду взaємодії з людьми іншої культури; 

3) гнучкість – здатність швидко змінювати одну стрaтегію на іншу, 

модифікувати поведінку відповідно до потреб ситуації та бaжаного 

результату; 

4) нaвички міжособистісної комунікації – здатність домовлятися, 

переконувати та дійти згоди; 

5) здaтність до побудови ментальної моделі іншої культури. 

Аналітичні навички бачення перспектив, розширення та зміни культурних 

рамок, включення іншомовного коду розвивають усвідомлення ментальних 

моделей різних культур. Ментальнa модель містить знання, що 
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використовуються для прогнозування ситуацій взaємодії з представниками 

іншої культури; 

6) метакогнітивні знaння (сaмоконтроль і сaморегуляція) – 

планування, моніторинг і корегування поведінки для досягнення мети 

взаємодії. Високий рівень самоконтролю та сенситивності є здатністю 

змінити поведінку з урахуванням особливостей оточення; 

7) зaцікавленість, відкритість новому досвіду, орієнтація на дію; 

8) низький рівень когнітивної зaкритості, толерантність до 

невизначеності та двозначності; 

9) сaмоефективність – віра в успіх за умови докладання певних 

зусиль; 

10) саморегуляція чи емоційна регуляція власної поведінки. 

Визначимо кроскультурну компетентність як інтегративну особистісну 

якість, що характеризується синтезом спеціальних знань (країнознавчих, 

соціокультурних, психологічних), умінь (вербальних, невербальних і 

парaвербальних комунікативних умінь); соціально-ціннісної поведінки 

відповідно до іншомовних норм і цінностей (володіння механізмами імітації, 

ідентифікації, стереотипізації, узaгальнення та ціннісні орієнтації на 

іншомовну культуру). Її показниками є: культурна обізнаність, широта 

комунікативного діапазону, стратегії мислення та тактики соціально-

ціннісної поведінки (А. Солодка). 

Різноманіття наявних досліджень із кроскультурної компетентності 

демонструє валідну базу оцінювання як потенційну перевагу. Але жодне з 

них не спрямоване на вимірювання культурного інтелекту, виявлення 

індивідуальних можливостей функціонування особистості в міжкультурному 

середовищі. Тому CQ, як унікальна у своєму роді конструкція, має великий 

потенціал до збагачення вже існуючих напрямів досліджень, а вони, у свою 

чергу, можуть надавати інформацію для наступних розвідок у галузі 

культурного інтелекту. 



41 

 

Таким чином, CQ вводить нові виміри, які мають міцну концептуальну 

основу, що базується на теоріях багатогалузевості інтелекту.  

Чотири фактори культурного інтелекту 

Р. Стернберг та Д. Деттерман розробили структуру інтелекту як 

атрибуту індивідів (біологічний, психологічний, вмотивований, 

поведінковий) та атрибуту оточення (ситуації та задоволення потреб 

суспільства). Біологічний підхід зосереджується на спадковості інтелекту 

(розуміння біологічних процесів, пов’язаних з інтелектом та визначення 

місця генетичного коду інтелекту). Психологічний підхід базується на 

метакогнітивних та когнітивних можливостях (знання та когнітивні процеси, 

якими володіє людина). Мотиваційний підхід доводить, що інтелектуальні 

можливості перевищують психологічні (більшість знань є вмотивованими, а 

мотивація визначає кількість та якість знань). Таким чином, величина та 

напрям індивідуальної енергії являє собою вмотивований інтелект. 

Поведінковий підхід ґрунтується на тому, що роблять індивіди, (тобто, їх дії), 

а не на тому, про що вони думають, або що відчувають. 

Культурний інтелект (CQ) – це теоретичний розвиток сучасних підходів 

до розуміння інтелекту (P. Earley, S. Ang). Традиційно вивчення інтелекту 

було завжди присвячено розгляду його когнітивних факторів. Теорія 

множинного інтелекту (R. Sternberg, D. Detterman) представила нові типи 

інтелекту (R. Sternberg, G. Forsythe,  J. Hedlund, J. Horvath., R. Wagner, 

W. Williams, S. Snook, E. Grigorenko), які характеризують здатність 

адаптуватись до інших: міжособистісний інтелект (H. Gardner), емоційний 

інтелект (D. Goleman, J. Mayer, P. Salovey) та соціальний інтелект 

(N. Cantor, J. Kihlstrom, M. Ford, M. Tisak). Такі форми інтелекту вважаються 

близькими до культурних і контекстних напрямів взаємодії людей в різних 

соціокультурних середовищах, але вони не враховують важливість 

культурного різноманіття у кроскультурному контексті. 

Культурний інтелект виступає як етична складова (H. Aguinis, 

C. Henle), що свідомо застосовується в межах різних культур та не 
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репрезентується в межах однієї культури, наприклад, Франції, Бразилії чи 

Китаю. 

Західні науковці (N. Cantor, J. Kihlstrom, H. Gardner, J. Mayer, 

P. Salovey, R. Sternberg) вважають культурний інтелект важливою 

індивідуальною навичкою, яка співвідноситься із сучасною 

концептуалізацією інтелекту: здатністю до адаптації та пристосування до 

кроскультурного середовища. Емоційний та соціальний інтелекти 

доповнюють культурний інтелект та є надзвичайно важливими для 

встановлення якісних особистісних відносин у все більш взаємозалежному 

світі. 

Ми зосередимося на факторах культурного інтелекту, розвиток яких 

безпосередньо впливає на ефективність взаємодії з іншими культурами. 

Метакогнітивний CQ орієнтований на контроль когніції як процес, 

який люди використовують, щоб здобувати та використовувати знання. Цей 

термін відноситься до такого рівня інтелекту індивіда, на якому він 

застосовує власну культурну свідомість під час кроскультурної взаємодії. За 

допомогою метакогнітивного CQ людина свідомо висловлює свої власні 

припущення щодо іншої культури, коригує свої культурні знання та втілює їх 

в інтеракції. Метакогнітивний CQ включає когнітивні стратегії вищого рівня, 

що дозволяють особистості розробляти нові евристики та ролі соціальної 

взаємодії в нових культурних умовах шляхом обробки інформації на більш 

глибокому рівні (J. Flavell, T. Nelson). Наприклад, люди, які мають високий 

метакогнітивний культурний інтелект, визначають відповідність своєї 

поведінки та висловлювань на основі спостережень за взаємодією та стилем 

спілкування своїх партнерів по взаємодії. 

Метакогнітивний CQ є важливим компонентом культурного інтелекту за 

низкою причин. По-перше, він сприяє активному мисленню та обробці 

інформації про людей та ситуації в різних культурних середовищах. По-

друге, такий різновид культурного інтелекту вимагає адаптації мислення до 

жорсткої залежності від культурно обумовленого мислення й припущень. 
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По-третє, він змушує людину переглянути свої стратегії мислення таким 

чином, щоб вони були більш культурно прийнятними та з більшою 

ймовірністю досягали бажаних результатів під час кроскультурних зустрічей. 

Тому метакогнітивний CQ відображає психічні процеси, які люди 

використовують, щоб здобути знання та контроль над процесами осмислення 

культури (J. Flavell). Відповідні можливості охоплюють планування, 

моніторинг і перегляд ментальних моделей культурних норм щодо інших 

країн. Індивіди з високим метакогнітивним CQ обізнані про інші культурні 

цінності та створюють відповідні антиципуючі конструкти до «зустрічі» з 

новою культурою. Під час інтеракції вони коригують свої розумові моделі 

згідно з досвідом взаємодії (R. Brislin, R. Worthley, B. MacNab, T. Nelson, 

H. Triandis). 

Метакогнітивний CQ – це індивідуальна культурна свідомість, що 

виявляється у взаємодії з кимось, хто має іншу культурну приналежність. 

Метакогнітивний фактор є одним із трьох ключовий компонентів 

культурного інтелекту (H. O’Neil, J. Abedi). Він сприяє активізації 

сприйняття людиною кроскультурних контекстів, активізує усвідомлення 

власної культури в процесі зіставлення з іншими культурами та прийняття їх 

норм і традицій, дозволяє оцінити та порівняти свою власну картину світу з 

іншими, зрозуміти світогляд представників різних культур. 

Когнітивний CQ – це знання норм, практик і конвенцій в різних 

культурах, що отримані в процесі освіти та надбання особистого досвіду. 

Когнітивний культурний інтелект відноситься до рівня індивідуальних знань 

іншокультурного середовища. Культурна обізнаність включає знання про 

себе як представника певного культурного етносу.  

З огляду на широке розмаїття культур у сучасному світі, когнітивний CQ 

відбиває знання культурних універсалій та культурних відмінностей. 

Культурні універсалії базуються на фундаментальних людських потребах. 

Вони включають технологічні інновації, методи отримання їжі, економічну 

діяльність, моделі соціальної взаємодії, методи виховання дітей, переконання 
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та поведінку людей, ставлення до всесвіту, естетичні вподобання, моделі 

комунікації (мова, жести) тощо. Аналіз освітніх систем дозволяє дізнатися 

про передачу культурних цінностей, в той час як знання системи 

політичного, правового, і соціального контролю сприяють розумінню 

підпорядкування соціальних норм. Когнітивний CQ є вирішальним 

компонентом у структурі CQ, тому що знання культури впливають на думки 

та поведінку людей. Розуміння культури суспільства та компонентів 

культури дозволяє людям краще оцінити системи, що формують і 

зумовлюють специфічні закономірності соціальної взаємодії в культурі. 

Отже, люди, які мають високий когнітивний культурний інтелект, здатні 

ефективно взаємодіяти з представниками інших культур. 

Когнітивний CQ – це індивідуальне знання норм, механізмів та звичаїв 

іншокультурного середовища. Із широкого спектру культур сучасного світу 

когнітивний інтелект виокремлює інформацію з області культурних 

універсалій і відмінностей між культурами, створює основу для прийняття 

рішень та швидкого реагування у ситуаціях взаємодії. 

Когнітивний інтелект охоплює структуру знань людини та 

узгоджується з концепцією інтелекту міри знань Ф. Акермана, яка наводить 

аргументи на користь важливості знань як частини мотиваційного інтелекту 

людини, відноситься до розумової здібності підтримувати та спрямовувати 

енергію на вирішення конкретних завдань або ситуацій і ґрунтується на 

сучасних поглядах, що визначають мотиваційні можливості як такі, що вкрай 

важливі для вирішення проблем «реального світу». 

Мотиваційний CQ відображає здатність людини направляти увагу та 

енергію на дослідження ситуацій, що характеризуються культурними 

відмінностями. Р. Kанфер і І. Хеггестед стверджують, що такі мотиваційні 

здібності забезпечують контроль над мисленням та поведінкою для 

досягнення мети. Відповідно до теорії мотивації (J. Eccles, A. Wigfield) образ 

діяльності спрямовується на виконання конкретного завдання та містить два 

елементи: очікування успішного його виконання і передбачення результату, 
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пов'язаного з виконанням цього завдання. Людина, яка має високий 

мотиваційний CQ, зосереджена на вирішенні ситуацій кроскультурної 

взаємодії (E. Deci, R. Ryan), визначає шляхи кроскультурної ефективності 

(A. Bandura). Мотиваційний CQ є одним із найважливіших компонентів CQ, 

оскільки він є джерелом функціонування індивіда в нових культурних 

умовах. 

Мотиваційний CQ – це індивідуальна здатність «самоспонукання» до 

дії в умовах взаємодії культур. 

Використовуючи значення очікуваної тривалості мотивації (J. Eccles, 

A. Wigfield, R. Kanfer), ми виокремили мотиваційний культурний інтелект як 

особливу форму самомотивації в культурних контекстах. Внутрішня 

мотивація займає важливе місце в структурі CQ, оскільки успішність 

міжкультурних контактів полягає у зацікавленості взаємодією. 

Поведінковий CQ уналежнимо до зовнішніх проявів або явних дій 

(вчинків) людини (R.Sternberg, D.Detterman). Отже, на відміну від 

метакогнітивного, когнітивного і мотиваційного інтелектів, що включають 

психічне функціонування, поведінковий інтелект – це здатність здійснювати 

фактичну поведінку у взаємодії. 

Поведінковий CQ відображає здатність виявляти відповідні вербальні та 

невербальні дії у взаємодії з представниками різних культур. Визначимо 

поведінковий культурний інтелект як здатність діяти «відповідно», належним 

чином (вербально та невербально) у ситуаціях кроскультурної взаємодії. 

Поведінковий CQ є одним із найвагоміших компонентів CQ. Це пов’язано з 

тим, що коли люди ініціюють і підтримують взаємодію, вони зорієнтовані на 

зовнішні прояви поведінки іншої людини. Вербальні та невербальні форми 

поведінки є найбільш характерними вивами соціальних взаємодій. Як 

підкреслюють М. Хогх і Р. Шнейдер, розумові здібності необхідні для 

усвідомлення культури, тому мотивація повинна бути доповнена можливістю 

проявляти дії, відповідно до культурних цінностей. 
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Отже, люди з високим поведінковим CQ є гнучкими та можуть 

коригувати свою поведінку відповідно до специфіки певної культури. У 

кроскультурних ситуаціях невербальна поведінка вкрай важлива, оскільки 

вона функціонує як «безмовна мова» і передає сенс за допомогою тонких та 

прихованих шляхів (J. Hall). Оскільки поведінкові прояви особливо помітні в 

кроскультурних актах, то поведінковий CQ стає вирішальним фактором, який 

використовують учасники взаємодії для оцінки CQ один одного. 

Поведінковий  CQ – це індивідуальна здатність виконувати відповідні 

вербальні та невербальні дії під час взаємодії з людьми іншого культурного 

походження. 

Поведінковий інтелект базується на застосуванні широкого спектру та 

діапазону вчинків (W. Gudykunst, Y. Kim, R. Scollon, S. Scollon, R. Wiseman). 

Культурна різноманітність у поведінковому вимірі має три типи: 1) 

особливий діапазон загальноприйнятої поведінки; 2) наявні правила для 

невербального вираження, які є обов’язковими, панівними, дозволеними або 

забороненими; 3) інтерпретація особливих невербальних засобів вираження 

(M. Lustig, J. Koester). У кроскультурній взаємодії невербальна поведінка 

передає значення стисло та майже непомітно (J. Hall). 

Чотири фактори CQ визначають його як складний, багатофакторний, 

індивідуальний атрибут, що складається з метакогнітивного, когнітивного, 

мотиваційного та поведінкового компонентів. Чотири виміри CQ виражають 

якісно різні аспекти загальної здатності людини ефективно функціонувати в 

різних культурних умовах. Загальна конструкція CQ може бути найкраще 

представлена як сукупність цих факторів, які разом утворюють загальну 

конструкцію культурного інтелекту. 

Отже, ми визначили дефініції чотирьох теоретичних аспектів 

культурного інтелекту. Метакогнітивний культурний інтелект – це здатність 

людини усвідомлювати культурний контекст під час взаємодії. Когнітивний 

культурний інтелект – знання норм, традицій та механізмів різних 

культурних контекстів. Мотиваційний культурний інтелект – це 
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спрямованість уваги на вивчення міжкультурних ситуацій та досягнення 

успіху у взаємодії. Поведінковий культурний інтелект – індивідуальна 

здатність виконувати відповідні вербальні та невербальні дії під час взаємодії 

з людьми іншого культурного походження.  

CQ як особистісна якість 

Концептуально культурний інтелект у наукових дослідженнях 

(P. Ackerman, G. Boyle, D. Saklofske, С. Lubinksi) представлено як сукупність 

здібностей або можливостей, що мають відношення до особистості. Здібності 

трактуються як особистісні характеристики (P. Costa, R. McCrae). 

Оскільки CQ розвивається під час навчання й виховання, індивідуальні 

відмінності стають стабільнішими, як і інші форми інтелекту (J. Mayer, 

D. Caruso, P. Salovey). CQ зростає на основі набуття кроскультурного та 

міжнаціонального досвіду (K. Templer, C. Tay, N. Chandrasekar). Таким 

чином, CQ постає специфічною індивідуальною стабільною можливістю в 

більш широкій області відмінностей особистості, що допомогає регулювати 

взаємодію та передбачати її результати. Як здібність CQ відбиває можливість 

особистості бути ефективною у кроскультурній взаємодії. 

Результати дослідження культурного інтелекту 

В дослідженнях С. Енг, Л. Ван Дайн і К. Кох (S. Ang, L. Van Dyne, 

C. Koh) визначено риси особистості, пов'язані з конкретними аспектами CQ. 

Наприклад, така характеристика CQ як відкритість досвіду пов`язана з 

багатою уявою, творчістю та завзяттям особистості (P.Costa, R.McCrae). Це 

має сенс, оскільки CQ є набором можливостей, орієнтованих на дослідження 

нових та незнайомих культурних ситуацій. 

С. Енг, Л. Ван Дайн, К. Кох довели, що CQ пророкує ефективні 

культурні судження, прийняття правильних рішень, успішність та 

ефективність у взаємодії. Люди, які мають високий CQ, є ефективнішими під 

час прийняття рішень у міжкультурних ситуаціях. CQ також прогнозує 

коригування власної поведінки в ситуаціях, що характеризуються 

культурним розмаїттям. 
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CQ підсилює розуміння взаємодії на основі метакогнітивного й 

поведінкового культурного інтелектів. Людина, яка розуміє, сприймає та 

відчуває інші культури, більш успішна у виконанні завдань в 

іншокультурному середовищі. Чим вище метакогнітивний CQ, тим вища 

продуктивність у взаємодії. Крім того, така особистість здатна адаптувати 

свою вербальну й невербальну поведінку відповідно до конкретних 

культурних контекстів, має гнучкий набір поведінкових реакцій, що 

підвищує її ефективність функціонування в різних культурах. Чим вище 

поведінковий CQ, тим більш передбачуваний успіх у діяльності. І, нарешті, 

мотиваційний CQ та поведінковий CQ передбачають три різні форми 

регулювання. Індивіди, які зацікавлені в дослідженні інших культур на 

власному досвіді, впевнені, що вони можуть взаємодіяти з людьми, які мають 

різні культурні особливості й, отже, краще пристосовуються до культурно 

різноманітних умов. Учасники взаємодії, які мають широкий набір 

вербальних та невербальних поведінкових можливостей відчувають себе 

краще адаптованими. Така схема відносин застосовує три види коригування: 

загальне регулювання, налаштування на інтеракцію та налагодження 

взаємодії. Чим вищий мотиваційний та поведінковий CQ, тим вище здатність 

до коригування взаємодії. 

У дослідженні мотиваційного CQ (K. Templer, C. Tay, N. Chandrasekar) 

показано, що він пророкує всі три типи регулювання. Емоційний інтелект 

пов’язано з відкритістю до досвіду. Мотиваційний CQ і поведінковий CQ 

зумовлюють адаптацію до нових культур.  

З огляду на те, що CQ впливає на продуктивність та регулювання 

взаємодією, важливо зрозуміти його чинники. Дослідження показують, що 

особистісні характеристики людини визначають CQ, який і виступає, як 

індивідуальна особистісна відмінність. 

Перспективи розвитку культурного інтелекту 

Реалії сучасного світу свідчать про необхідність розвитку CQ під час 

навчання у вищих навчальних закладах. Створення програм для підвищення 
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глобального потенціалу лідерства на основі можливостей використання CQ 

стає важливим джерелом конкурентної переваги фахівців на міжнародному 

ринку праці. Наприклад, людина, яка має низький рівень культурного 

інтелекту, може становити значний ризик для організацій, що працюють в 

різноманітних глобальних середовищах. Світові лідери повинні не тільки 

ефективно працювати в динамічних і різноманітних культурних контекстах, а 

й активно моделювати відповідну поведінку для інших. 

 

1.2. Феномен готовності студентів до здійснення кроскультурної 

взаємодії: теорія питання 

 

Підвалиною для обґрунтування кроскультурної взаємодії як особливої 

стратегії та методу дослідження культур, а саме: детермінованості поведінки 

та виховання людини певною культурою, культури як моделі особистості, 

шляхів чуттєвого засвоєння інших культур, порівняння культур на підставі їх 

рівноцінності, розуміння взаємодії культур як систем цінностей, стали ідеї 

американських дослідників С. Вайнштейна, Е. Еванса-Причарда, Л. Моргана, 

Е. Тайлора, Дж. Фрейзера в межах еволюційної парадигми, антропологічної 

школи «Культура і особистість» (Р. Бенедикт, Ф. Боас, Дж. Вайтинг, 

А. Геннеп, М. Мід, А. Радкліфф-Браун, І. Чайлд). 

Полідисциплінарність напрямів вивчення кроскультурної взаємодії 

(психологічний, культурософічний, лінгвістичний, історичний, 

управлінський) дає можливість оцінити комплексність досліджуваного 

феномену. Педагогічний напрям має на увазі виявлення специфіки 

функціонування кроскультурної взаємодії, її проявів у свідомості, поведінці, 

міжсуб'єктних стосунках за умови взаємодії різних культур. Він дає 

можливість досліджувати зміни у свідомості особистості, що відбуваються в 

процесі взаємодії, виявляти загальні та індивідуальні закономірності її 

розвитку в процесі взаємодії культур, вивчати особливості формування 

національно-культурної ідентичності, способи трансляції з покоління в 
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покоління національних традицій і уявлень про системи цінностей, 

розкривати проблеми виховання й навчання в різних світових і національних 

освітніх системах (І. Бех, М. Беннетт, Є. Зеленов, Н. Якса). 

Проблеми входження людини в гіпотетичний світ іншої культури 

апелюють до вироблення спільного смислу, визначення логіки іншої 

культури, ідентифікації її норм, які керують міжособистісними стосунками. 

Розуміння таких особливостей ціннісного осягнення світу на 

міжособистісному рівні дає змогу інтерпретувати кроскультурну взаємодію 

як свідомий i динамічний процес взаєморозумiння та формування смислу в 

ході виокремлення учасниками діалогу різновиду взаємозалежних і 

взаємозумовлених видiв діяльності, яка сприяє їхньому взаємозбагаченню. 

Така взаємодія створює особливе міжкультурне поле спілкування й 

здійснюється за допомогою новоутворень в індивідуальній сфері сторін, що 

взаємодіють. 

Проведений аналіз праць М. Беннетта, Р. Стагнера, А. Річа і 

Д. Мацумото дав можливість установити залежність ефективності 

кроскультурної взаємодії від індивідуального інтелектуального (культурний 

інтелект) та емоційного розуміння внутрішнього світу людини іншої 

культури, її почуттів, думок, прагнень, очікувань, тобто особистісних виявів 

«посередника між культурами», що виникають як результат розкриття 

індивідуального, особистого, ментально різного, національно-специфічного в 

процесі діалогу з новою культурою.  

Особистість, яка перебуває на перетині різних мислень і культур, має 

володіти комплексом певних характеристик, що фіксуються в її готовності 

до здійснення кроскультурної взаємодії. Розглядаючи готовність у межах 

посередництва, вчені (М. Беннетт, М. Бірам, М. Зінгер, В. Гудікунст, Ю. Кім, 

Р. Розен, Б. Рубен, В. Староста, Г. Чен, С. Філіпс) встановили, що готовність 

до такої взаємодії – актуальна, інтегративна, відносно стійка якість 

особистості «посередника між культурами», що передбачає відкритість та 
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сприйнятливість стосовно інших культур і характеризується фактично 

досягнутим рівнем кроскультурної компетентності у взаємодії. 

Вагомість порушення проблеми здійснення кроскультурної взаємодії 

учасників педагогічного процесу пов'язана з організацією цієї взаємодії у 

педагогічному процесі вищого навчального закладу. Побудований у формі 

полілогу, він надає взаємодії багатобічного характеру «співтрансформації», 

зустрічі смислів, прийняття безлічі поглядів, уміння «прочитати Іншого», що 

породжує варіативне бачення світу, інших культур. 

За таких умов кроскультурна взаємодія учасників педагогічного 

процесу набуває характеристики бінарності, що передбачає існування двох 

ліній взаємодії «Я – Ми» і «Я – Ми – Інший» на підставі ототожнення 

позицій та збереження суб'єктної позиції кожного учасника взаємодії. Лінії 

взаємодії проектуються на соціум і особистість у практичній діяльності та 

характеризуються ціннісним ставленням до її контексту, партнера, а також 

передбачають моральну відповідальність учасників за результати своєї 

діяльності.  

У навчальному процесі вищого навчального закладу якості 

«посередника між культурами» формуються під час набуття її учасниками 

досвіду на перетині різних культур за реальних умов діяльності. Сукупність 

способів діяльності, вагомих настанов, здібностей, умінь і навичок 

коригується та закріплюється у вигляді рис і особливостей індивідуально 

забарвленої діяльності учасників педагогічного процесу. У цьому аспекті 

готовність до кроскультурної взаємодії є не статичною, а динамічною 

системою особистісних властивостей людини. Характер і способи організації 

взаємодії студентів і викладачів у кроскультурному контексті внаслідок 

«обміну діями» визначають її ефективність, а отже, й потенційну успішність 

діяльності особистості на перетині культур.  

Сенс такого розвитку пов’язаний із формуванням світобачення, яке не 

залежить від сталих норм поведінки, надає можливість вільного вибору 
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завдяки набутому досвіду кроскультурної взаємодії у навчально-виховному 

процесі. 
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РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТУВАННЯ КУЛЬТУРНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК 

ФАКТОРУ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ 

 

2.1. Аналіз методик оцінювання культурного інтелекту 

 

За підсумками наукового осмислення проблеми культурного інтелекту 

визначено, що готовність до кроскультурної взаємодії ґрунтується на 

ставленні до її змісту та об'єкта, спонуки здійснення інтеракції (ціннісно-

мотиваційний аспект), на володінні знанням про її зміст (когнітивний 

аспект), досвіді виявів її у різноманітних стандартних і нестандартних 

ситуаціях інтеракції між культурами (поведінковий аспект), емоційно-

вольовій регуляції процесу та результаті прояву компетентності (стратегій 

взаємодії). 

Схарактеризовано критерії та показники готовності учасників 

педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії. Критерій позитивної 

взаємодії (культурна сприйнятливість) орієнтований на визнання та 

прийняття культурного розмаїття, розширення меж культурної взаємодії, 

розуміння контексту іншої культури. Його показниками є позитивна 

етнокультурна ідентичність, толерантність, емпатійність, адаптивність до 

інших культур. Критерій продуктивної участі (кроскультурна 

компетентність) характеризується такими показниками: культурна 

обізнаність, широта комунікативного діапазону, стратегії мислення й тактики 

соціально-ціннісної поведінки. Компетентність у взаємодії з іншими 

культурами – це здатність людини ефективно спілкуватися з представниками 

цих культур, що передбачає вироблення спільного смислу та формулювання 

очікуваної відповіді своїм партнерам. Критерій полісуб'єктності взаємодії 

(суб’єктність у діалозі культур) визначається як сукупність особистісно-

групових властивостей учасників педагогічного процесу, наявність яких 

детермінує ефективність бінарності взаємодії (взаємодії в педагогічному 
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процесі та кроскультурній взаємодії). Його показниками є суб'єктність 

викладача в організації кроскультурної взаємодії та суб'єктна позиція 

студента. На цій підставі визначено рівні готовності до кроскультурної 

взаємодії: низький (невизначений), середній (потенційно-динамічний), 

високий (еталонний). 

 

2.2. Методичне забезпечення проведення діагностування 

 

У розділі запропоновано методику діагностування готовності студентів 

і викладачів до кроскультурної взаємодії. Для методичного забезпечення 

діагностування готовності використовувалась загальноєвропейська оцінна 

система INCA К. Ризагера, динамічна модель М. Беннетта та міжнародний 

досвід оцінювання різних складових: поведінкового (Б. Рубен), 

комунікативного (М. Бірам), семантичного (Л. Арасаратнам, М. Доерфель), 

трансформаційного (В. Гудікунст, C. Тін-Тумі, Г. Хофстеде), 

компетентнісного (Д. Страффон, А. Фантіні, М. Бірам, В. Пруегер, 

Т. Роджерс, В. Якобсон), адаптивного (А. Кітсантас, Дж. Мейєрс, Т. Вільямс, 

Б. Зілінскі, Д. Голдстейн, Д. Сміт). Створене власне багатокомпонентне 

діагностування дало можливість не тільки вимірювати фактичний результат 

стану готовності до кроскультурної взаємодії, а й відстежувати та коригувати 

розвиток певних особистісних характеристик у процесі їх формування. 

На констатувальному етапі дослідження з’ясовано, що більшість 

студентів має середній та низький рівні сформованості готовності до 

кроскультурної взаємодії. Студентів з низьким рівнем сформованості 

готовності виявлено 42,7 %, середнім – 36,9 %, високим – 20,7 %. 

Встановлено, що причинами такого результату є невідповідність змісту 

навчально-виховної роботи завданням формування особистості, готової до 

ефективної міжкультурної співпраці; недостатнє застосування виховних 

засобів і методів активізації пізнавальної активності студентів, що 

забезпечують цю потребу; непідготовленість викладачів ВНЗ до організації 
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виховного процесу у кроскультурному контексті та неусвідомленість 

педагогами своєї відповідальності за вплив власного рівня культурної 

сприйнятливості й кроскультурної компетентності на навчально-виховний 

процес. 

Результатом є брак у студентів ініціативи щодо взаємодії, низький 

рівень сприйняття інших культур, нерозуміння глибинного сенсу контексту 

взаємодії, недостатнє бажання шукати розуміння на підставі рівноправності і 

рівноцінності культур, балансу толерантності культурних цінностей, 

відсутність толерантності, висока конфліктність, різкість, категоричність, 

обмежений діапазон комунікативних стратегій і тактик у поведінці, низький 

рівень володіння іноземною мовою для використання її як інструменту 

пізнання інших культур.  

Аналіз нинішнього стану готовності учасників педагогічного процесу 

до кроскультурної взаємодії на констатувальному етапі експерименту 

засвідчив неефективність цього процесу, що спричинено недостатньою 

розробленістю і слабким узагальненням теоретичних і методичних засад 

формування готовності до такої взаємодії. 

Здобуті результати уможливили визначення чинників, які дають змогу 

підвищити ефективність кроскультурної взаємодії, сприяють подоланню 

труднощів завдяки набутому досвіду, а саме: сприйняття подібностей і 

відмінностей культур, внутрішнє усвідомлення проявів інших культур 

(когнітивна інтерпретація універсальних і специфічних чинників), 

усвідомлення рідної культури та свого місця у спектрі культур, які 

взаємодіють. 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ ЯК ФАКТОРА ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

КРОСКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

3.1. Модель формування розвитку культурного інтелекту як фактора 

готовності студентів до кроскультурної взаємодії 

 

Представлена модель репрезентує схему експериментального 

дослідження, пояснює чинники зовнішнього впливу та зв'язків процесу 

розвитку культурного інтелекту особистості в кроскультурному контексті. 

Прогнозованим результатом моделювання є виникнення у підструктурах 

учасника взаємодії інтегрального новооутворення – «посередник між 

культурами», чия власна культура характеризується розвиненою культурною 

сприйнятливістю, компетентністю та самоідентифікацією у кроскультурній 

взаємодії. 

Модель виступає як парадигма виховання особистості на перетині 

культур, розвитку особистісної культури учасника взаємодії як еталону 

готовності до кроскультурної взаємодії. Вона відтворюється у вигляді 

інноваційної методики, завдяки якій можна наблизитися до зазначеного 

еталону. 

Орієнтуючись на бажаний результат дослідно-експериментальної роботи 

визначено такі складники моделі: 

цільовий компонент, що співвідноситься з метою дослідно-

експериментальної роботи: досягнення учасником взаємодії стану особистісної 

культури, що знаходить свій вияв в еталоні готовності до її здійснення; 

теоретичний компонент, який охоплює методологічні підходи 

(культурологічний, контекстний, аксіологічний, фасилітаційний), принципи 

(вживання в культуру, самоактуалізації та самореалізації на перетині культур, 

поєднання позитивного образу власної культури з позитивним ціннісним 

ставленням до інших культур, партисипативності у взаємодії), педагогічні 
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умови (створення інтерактивного розвивального простору кроскультурної 

взаємодії, суб’єктність учасників педагогічного процесу, стимулювання 

суб’єктної активності студентів у діяльності, використання іноземної мови як 

інструменту діалогу культур), реалізація яких сприятиме ефективному 

здійсненню процесу формування готовності учасників педагогічного процесу 

до кроскультурної взаємодії; 

технологічний компонент містить такі функції: аналітичну – аналіз 

та інтерпретація кроскультурного контексту взаємодії; рефлексивну – 

свідомий аналіз особистісної діяльності, який приводить до формування 

особистісних смислів та вчинків; поведінкову – відкритість 

кроскультурному досвіду, творчий підхід до вирішення нестандартних 

ситуацій взаємодії, соціально-ціннісна поведінка. 

До чинників віднесено організацію та управління кроскультурною 

взаємодією учасників педагогічного процесу на підставі суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. 

Виокремлено етапи здійснення процесу як певні якісні стани 

готовності особистості до кроскультурної взаємодії: кроскультурної 

ціннісної орієнтації, кроскультурного ціннісного самовизначення та 

кроскультурної ціннісної взаємодії; 

процесуальний компонент – механізм розвитку особистісної 

культури як основи для здійснення процесу формування готовності 

людини до кроскультурної взаємодії. 

У моделі використані такі характеристики, як взаємозумовленість і 

динаміка взаємодії особистісного (внутрішнього) та зовнішнього 

(соціокультурного) контекстів у просторі кроскультурного контексту 

взаємодії. Відображено той факт, що формування готовності до 

кроскультурної взаємодії виявляється у внутрішньому контексті учасника 

взаємодії як новоутворення «особистісної культури», що, своєю чергою, 

збагачується новоутвореними якостями, уміннями й навичками; 
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змістовий компонент моделі представлено методичним 

забезпеченням процесу формування готовності студентів до 

кроскультурної взаємодії; 

результативний компонент моделі – це прогнозований результат: 

сформована готовність до кроскультурної взаємодії, яка виявляється в 

розвитку особистісної культури учасника взаємодії і відповідає 

встановленим критеріям та рівням готовності.  

 

3.2. Обґрунтування методики реалізації моделі розвитку культурного 

інтелекту як готовності студентів до кроскультурної взаємодії у навчально-

виховному процесі ВНЗ 

 

Для досягнення мети нашого дослідження обгрунтовано відповідну 

методику й етапи її реалізації: пропедевтичний, теоретико-практичний, 

творчий. 

Комплексне використання інформативних (орієнтування, інструктаж, 

культурограми, інфограми), аналітичних (вирішення проблемних кейсів, 

біографічна рефлексія, кроскультурний аналіз, контекстне спостереження 

й аналіз поведінки) та інтерактивних методів (інтерактивне моделювання, 

рольові ігри, симуляції) заклало підвалини для розробки тренінгів 

кроскультурної взаємодії. Провідними у методиці обрано: тренінги 

розвитку позитивної взаємодії, культурної сприйнятливості, продуктивної 

участі у взаємодії, Веб-квести, культурні інтегратори. Вони передбачали 

вплив на особистість, створювали умови для регуляції її цілісної системи 

(емоційної та інтелектуальної), підвищення стійкості у сприйнятті інших 

культур, розкривали перед учасниками взаємодії світ людських стосунків у 

кроскультурному контексті з його складністю та суперечливістю, 

висвітлюючи ті моделі взаємодії, які є запорукою успіху.  

В основу методики покладено моделювання кроскультурного 

контексту як системи проблемних ситуацій і завдань. Система таких 
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ситуацій дала можливість розгорнути кроскультурний контекст взаємодії в 

динаміці шляхом формування сюжетної канви модельованої діяльності.  

Оскільки одиницею діяльності в модельованій взаємодії визначено 

вчинок, у методиці представлено схему формування вчинку культурної 

сприйнятливості як зміну ставлення до «Іншого». 

У методиці акцентуються процеси організації та управління 

кроскультурною взаємодією у вищому навчальному закладі. Важливу роль 

у межах створеної методики було відведено науково-практичному 

семінару «Світ культур» для викладачів гуманітарних дисциплін. 

Розроблений алгоритм діяльності викладача-фасилітатора, спрямований на 

надання допомоги студентам в осягненні і набутті знаннь культурного 

контексту на власному досвіді, мінімізував можливі й потенційні проблеми 

взаємодії. Опанування викладачами основ кроскультурної взаємодії, 

методів, форм і прийомів організації спільної діяльності в 

кроскультурному контексті ґрунтувалося на застосуванні моделі рефлексії 

педагогічної діяльності. 

 

3.3. Методичне забезпечення процесу розвитку культурного інтелекту у крос 

культурній взаємодії 

 

Змістовне та організаційно-методичне забезпечення розвитку 

культурного інтелекту студентів вищих навчальних закладів охоплювало: 

розробку навчально-методичного комплексу курсу «Основи теорії і 

практики кроскультурної взаємодії» (для студентів-магістрантів), словника 

з базового курсу «Кроскультурні терміни = Cross-cultural terms: словник», 

навчально-методичного посібника для викладачів і студентів-магістрантів 

«Фасилітація кроскультурної взаємодії», навчально-методичного 

посібника «Кроскультурний інтегратор», які ґрунтувалися на розширенні 

поля соціокультурного контексту у взаємодії за рахунок використання 

міжпредметних зв’язків блоку гуманітарних предметів; створення 
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інтерактивного віртуального простору взаємодії культур шляхом 

застосування Інтернет-ресурсів та Інтернет-сайту «Cross-cultural 

interaction». 
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ВИСНОВКИ 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

вирішення наукової проблеми розвитку культурного інтелекту студентів в 

процесі кроскультурної взаємодії в умовах глобалізації вищої освіти, що 

полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад процесу розвитку 

культурного інтелекту як визначального фактору формування готовності до 

взаємодії, розробленні теоретико-концептуальної моделі, методики та 

методичного забезпечення цього процесу. 

Результати дослідження свідчать про досягнення поставленої мети, 

розв’язання визначених завдань, що дає підстави для наступних висновків: 

Аргументовано сутність понятійно-категоріального апарату 

дослідження, а саме – змістовні характеристики таких понять: 

Культурний інтелект (CQ) – це здатність вільно співіснувати та 

функціонувати в кроскультурних контекстах (Р. Earley, S. Ang). Культурний 

інтелект базується на сучасній концептуалізації інтелекту як багаторівневого 

явища, яке характеризує здатність людини пристосовуватись до інших людей 

та ситуацій в умовах взаємодії різних культур (R. Sternberg, D. Detterman). 

Він включає: широке розуміння контекстів культур; вмотивовану участь та 

зацікавленість у процесі інтеракції; можливість передбачити поведінку 

людини – представника іншої культури; варіативність вербальної та 

невербальної поведінки як очікуваної відповіді на культурні особливості 

ситуації. 

«кроскультурна взаємодія» – свідомий i динамічний процес 

взаєморозумiння та створення смислу під час здійснення учасниками діалогу 

різновиду взаємозалежних і взаємозумовлених видiв діяльності, яка сприяє 

їхньому взаємозбагаченню та розвитку iндивідуальних новоутворень. Така 

взаємодія створює особливе міжкультурне поле спілкування й здійснюється 

за допомогою новоутворень в індивідуальній сфері сторін, що взаємодіють, і 

є каталізатором особистісного розвитку учасників взаємодії на перетині 
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культур. Залучення додаткових ресурсів iнтерпретації смислу на підставі 

ідентифікації загального щодо специфiчного (відмiнного) в культурному 

досвіді сприяє точнішому розумiнню учасниками взаємодії проблеми 

успішного функціонування особистості у свiті. Це дає поштовх до 

самоусвідомлення ними власної культурної особливостi і спрямовує на 

розуміння цінності інших культур на грунті толерантності, активізує 

моральні позиції учасникiв кроскультурної взаємодії, сприяючи вихованню 

готовності змінюватися для досягнення взаєморозуміння; 

«кроскультурний контекст» – зустріч, перетин і взаємопроникнення 

цінностей різних культур; модель діалогу культур; механізм розвитку 

особистості на перетині культур, що «запускає» зустрічний рух внутрішнього 

(особистісного) та зовнішніх (соціокультурних) контекстів; 

«посередник між культурами» – особистісна якість, що виникає 

внаслідок розкриття індивідуального, особистого, ментально різного, 

національно-специфічного під час діалогу з новою культурою. Це новий тип 

особистостi, чия орієнтація та бачення свiту виходять за межi її власної 

культури, а сутнiсна ідентичнiсть залучена до різних життєвих моделей. Вона 

орієнтується у множинності реалій, уособлює процес самоверифікацiі, що 

грунтується на визнаннi як універсальностi людського iснування, так i 

відмінностi культурних форм; 

«готовність до кроскультурної взаємодії» – відносно стійка (але не 

статична) якість учасника взаємодії, що інтегрує відкритість і 

сприйнятливість щодо інших культур і розглядається як вияв кроскультурної 

компетентності у взаємодії (безпосередній чи опосередкованій), спрямованої 

на зустріч особистісних смислів. Готовність до кроскультурної взаємодії 

визначає ефективність і повноцінність діяльності особистості в умовах 

перетину культур; 

 «особистісна культура учасника взаємодії» –  інтелектуальні, 

моральні та морально-етичні (духовні) зразки поведінки та діяльності, яких 

набуває людина в контексті різних культур, що безперервно змінюються та 
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перебувають у стані розвитку, та яким вона слідує у своєму пізнанні та 

життєдіяльності. 

2. Обґрунтовано концепцію дослідження на методологічному, 

теоретичному та практичному рівнях. За допомогою концептуальних 

підходів установлено, що кроскультурна взаємодія здійснюватися з 

урахуванням впливу кроскультурного контексту на розвиток їхньої 

особистісної культури. Ефективність цієї взаємодії зумовлює виникнення 

стійких виявів (новоутворень) в особистісній культурі учасника, що 

виражаються в еталоні готовності до її здійснення. 

3. Визначено критерії готовності учасників педагогічного процесу до 

кроскультурної взаємодії: позитивна взаємодія, продуктивна участь, 

полісуб'єктність взаємодії. Ці критерії відображають абстрактний 

(теоретичний) рівень опису розвитку виявів особистісної культури 

(культурної сприйнятливості, кроскультурної компетентності, 

самоідентефікації у кроскультурному контексті) і використовуються як 

індикатори стану готовності до кроскультурної взаємодії. Встановлено 

показники та рівні готовності до кроскультурної взаємодії: високий – 

еталонний, середній – потенційно-динамічний, низький – невизначений. 

4. Для оцінювання рівнів готовності учасників до кроскультурної 

взаємодії запропоновано методику, що дала можливість відстежувати та 

коригувати розвиток певних особистісних характеристик у ході формування 

їх. 

5. Розроблено й обґрунтовано модель розвитку культурного інтелекту у 

кроскультурній взаємодії. Ця модель репрезентує схему експериментального 

дослідження, пояснює чинники зовнішнього впливу та зв'язків процесу 

розвитку культурного інтелекту особистості у кроскультурному контексті. 

Прогнозованим результатом моделювання є виникнення у підструктурах 

особистості інтегрального новоутворення – «посередник між культурами», 

чия особистісна культура характеризується розвиненою культурною 
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сприйнятливістю, кроскультурною компетентністю та самоідентифікацією у 

кроскультурній взаємодії. 

Модель відтворюється у вигляді інноваційної методики, завдяки якій 

можна наблизитися до зазначеного еталону. У її структурі визначено 

цільовий, теоретичний, технологічний, процесуальний, змістовий та 

результативний компоненти, об'єднані метою (досягнення стану особистісної 

культури учасника взаємодії, що знаходить свій вияв у готовності до її 

здійснення), педагогічними умовами (створення інтерактивного 

розвивального простору кроскультурної взаємодії; суб'єктність учасників 

педагогічного процесу; стимулювання їхньої суб'єктної активності; 

використання іноземної мови як інструменту діалогу культур), етапами 

(кроскультурна ціннісна орієнтація, кроскультурне ціннісне самовизначення, 

кроскультурна ціннісна взаємодія) і результатом діяльності (сформована 

готовність до кроскультурної взаємодії, що виявляється в розвитку 

особистісної культури суб'єкта взаємодії). 

6. Визначено й обґрунтовано методичні засади формування готовності 

учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: зміст, форми 

та способи здійснення цього процесу. Фасилітаційна взаємодія надавала 

процесу кроскультурної взаємодії спрямованого характеру пізнання нової 

культури, формування ціннісного ставлення, стратегій поведінки та 

діяльності. Її мета – спонукання студентів до усвідомлення та поглиблення 

знань щодо кроскультурного контексту. Запропонований алгоритм діяльності 

педагога-фасилітатора сприяв розв’язанню цього завдання. 

Провідними під час організації процесу формування готовності до 

кроскультурної взаємодії визнано методи тренінгів, культурних інтеграторів, 

Веб-квестів (проектної діяльності з використанням ІКТ). 

7. Підготовлене методичне забезпечення процесу розвитку культурного 

інтелекту у кроскультурній взаємодії виокремлювало кроскультурий 

складник у викладанні іноземних мов, розширювало поле соціокультурного 

контексту взаємодії за рахунок використання міжпредметних зв'язків блоку 
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гуманітарних предметів, створювало інтерактивне кроскультурне 

середовище внаслідок застосування Інтернет-ресурсів та Інтернет-сайту 

«Crosscultural Іnteraction».  

Віртуальне середовище взаємодії культур стало засобом і 

посередником взаємодії між учасниками педагогічного процесу, 

інструментом діяльності та інтерактивним засобом, що відтворювало й 

репрезентувало реальність, у якій відбувалася практична робота студентів і 

викладачів. Цей результат спричинив зміни парадигми пасивного на 

парадигму активного студента в результаті залучення всіх учасників 

кроскультурної взаємодії у світ предметного, соціального та духовного 

простору культур. 

8. Динаміка формування вмінь кроскультурної взаємодії свідчить про 

те, що студенти вмотивовані до взаємодії з представниками інших культур 

без шкоди для цінностей власної: зберегаючи свою самобутність, вони 

активно виявляють інтерес до інших культур, усвідомлюють відмінності в 

культурах на основі ціннісних культурних вимірів. Вони мають розширене 

знання контекстів взаємодії рідної та інших культур, уміють здійснювати 

компаративний аналіз культур, виявляють культурну сприйнятливість, 

толерантне ставлення і повагу до представників інших культур, 

демонструють делікатність у прийнятті культурних відмінностей, низький 

рівень етноцентризму, без утруднень співвідносять власний погляд із 

системою поглядів інших, виявляють вибірковість у культурних цінностях. 

Студенти беруть активну участь у кроскультурній взаємодії, 

враховуючи взаємозумовленість поведінки її сторін, упевнено 

використовують іноземну мову, висловлюють думки й розпізнають сенс 

висловлювань з урахуванням лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників, 

володіють широтою іншомовного тезауруса і знаннями відмінностей у 

нормах мовленнєвої і немовленнєвої поведінки, впевнено орієнтуються у 

виборі вербальних і невербальних засобів взаємодії, гнучко варіюють 

комунікативні стратегії й тактики, використовують кооперативний стиль 
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спілкування, налаштовують взаємодію, у випадку ускладнень можуть 

змінити власну поведінку відповідно до схвалюваної в іншій культурі. 

Досвід, спрямований на подальшу тривалу перспективу – імовірні 

ситуації взаємодії, набув особистісного смислу для кожного студента як 

«посередника між культурами», виховав розуміння міжособистісної рівності. 

Зважаючи на те, що проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів 

вирішення проблеми розвитку культурного інтелекту, перспективним 

вважаємо наступне: 

1.Нові наукові розвідки були б корисними для вивчення CQ як 

інструменту відбору професіоналів різних галузей для виявлення осіб з більш 

високою ефективністю функціонування в культурно різноманітних 

ситуаціях. Високий рівень культурного інтелекту може розглядатися як 

провісник успішної роботи майбутнього фахівця, що забезпечує його вдалу 

участь у міжнародних проектах, налагодження контактів і співпраці, 

лідерство в кросфункціональній діяльності. 

2.Додаткові дослідження необхідні також з конкретизації показників 

CQ. Наприклад, всупереч тому, що встановлено необхідність включення в 

структуру культурного інтелекту «відкритості досвіду», є необхідність в 

уточненні інших чинників CQ на різних етапах впливу в різних культурах. Це 

може включати розгляд траєкторії розвитку CQ людей, які потрапляють у 

нове культурне середовище. Науковцями також не встановлено, які види 

впливу й контактів мають негативний або позитивний вплив на розвиток 

культурного інтелекту. 

3.Одним із перспективних напрямів є вивчення методів навчання й 

виховання, які підвищують індивідуальний культурний інтелект особистості. 

Це охоплює пошук засобів переорієнтації етноцентризму людини, шляхів 

інтегрування широкого спектру інформації особистістю для підвищення її 

культурної обізнаності, здібностей розуміння ситуації з точки зору людини 

іншої культури, створення власних стратегій прийняття рішень при зіткненні 

з новими культурними контекстами. 



67 

 

4.Зважаючи на існування багатьох конструкцій, які вже введено у 

науковий обіг кроскультурних досліджень, важливим є оцінка науковцями 

того, як CQ сприяє розумінню певних пізнавальних та поведінкових 

конструкцій. Наприклад, було б корисно дослідити зв'язок CQ із 

складниками кроскультурної компетентності (соціокультурна адаптованість, 

уникнення культурного шоку, розвиток культурної сприйнятливості тощо). 

5.Варто розглянути питання, як CQ окремих індивідів впливає на 

загальну продуктивність мультикультурних груп, і як загальний колективний 

культурний інтелект зумовлює ефективність виконання завдань. Наприклад, 

у транснаціональних колективах запропоновано «ф’южн» модель співпраці, 

яка дозволяє співіснувати та співпрацювати людям у багатокультурних 

групах, виявляючи унікальні відмінності кожного. Така модель значно 

контрастує з більш традиційною, домінантною моделлю коаліції й моделлю 

інтеграції, що спрямована на кооперативне співробітництво. 

Отже, не зважаючи на те, що попередні позитивні результати 

досліджень у галузі культурного інтелекту були позитивними, а вихідні 

концептуальні й емпіричні дослідження виявилися перспективним, 

дослідникам досі відомо відносно мало про культурний інтелект. Значення 

такої конструкції значною мірою залежить від результатів майбутніх 

розвідок і визнання практиками переваг CQ. 

.  
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