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«КРОСКУЛЬТУРНИЙ КЛУБ» ЯК СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація. У статті досліджено питання залучення ресурсів «Кроскультурного клубу» як сприятливого се
редовища підготовки майбутніх інженерів до міжкультурної комунікації. Підкреслено роль позааудитор
ної роботи при підготовці особистості до міжкультурної комунікації. Акцентовано, що через залученість до 
позааудиторних заходів студенти отримують додатковий резерв для розширення кругозору; здобувають 
додаткові стимули для спілкування англійською мовою на професійно-орієнтовану тематику у позаау
диторний час; стають більш умотивованими та зацікавленими щодо вирішення тих, чи інших проблем, 
з якими вони стикалися, наприклад, під аудиторних занять; отримують можливості для самореалізації, 
зміцнення згуртованості студентського колективу, налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії з одногруп
никами, підтримки атмосфери дружби, злагодженості та взаємодопомоги. Представлено заходи, що реа
лізуються у межах підготовки майбутніх інженерів до міжкультурної комунікації під час позааудиторної 
роботи у Первомайській філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, 
зокрема, у межах діяльності «Кроскультурного клубу». Звернуто увагу на потенціал цих заходів щодо 
створення середовища підготовки майбутніх інженерів до міжкультурної комунікації.
Ключові слова: міжкультурна комунікація, позааудиторна робота, позааудиторні заходи, клуб, 
просторово-середовищний підхід, середовище. 
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«CROSS CULTURE CLUB» AS ENABLING ENVIRONMENT  
FOR PREPARING FUTURE ENGINEERS TO INTERCULTURAL COMMUNICATION

Summary. This article examines the issue of «Cross Cultural Club» resource mobilization as enabling environ
ment for preparing future engineers to intercultural communication. The role of extracurricular work in the 
process of preparing an individual to intercultural communication has been emphasized. It has been highlight
ed that due to involvement in extracurricular activities, students receive an additional reserve for personal 
enrichment; gain additional incentives for communicating in English on professionallyoriented topics in ex
tracurricular time; become more consistently motivated and interested in solving those or other problems they 
encountered, for example, in classroom activities; get opportunities for selfrealization, strengthening the unity 
of the student’s team, ensuring subjecttosubject interaction with fellowstudents, maintaining an atmosphere 
of friendship, coherence and mutual assistance. The activities implemented during the preparing future engi
neers to intercultural communication during extracurricular work at Pervomaisk Branch of Admiral Makarov 
National University of Shipbuilding, in particular, within the framework of «Cross Cultural Club», have been 
represented such as: «English language courses», club meetings («The problem of intercultural adaptation of 
a specialist in a multicultural environment»), meetings («Intercultural dialogue»), round tables («Strength in 
Unity»), quizzes (to the International Day for Tolerance «We are Different, But We Are equal», «What Do We 
Know About the Customs, Traditions and Culture of Other Countries?»), mini-festivals («National cuisines 
from around the world:», «Christmas Traditions and Customs Around the World »), poster contest (to the In
ternational Day for Tolerance «Tolerance as a Way to Professional SelfRealization in the Modern Polycultural 
Space», collective reviews of short video clips («Nonverbal communication in different cultures» with their 
further discussion and development of practical recommendations on the use of nonverbal means of commu
nication in different countries), web-quests («Cultural portrait of the country) and others). The attention has 
been drawn to the potential of these activities to create enabling environment for preparing future engineers 
to intercultural communication.
Keywords: intercultural communication, extracurricular work, extracurricular activities, club, environmental 
space approach, environment.

Постановка проблеми. Стрімкі процеси 
розвитку суспільства, зростання міжнарод

них контактів, мобільність виводять на перший 
план необхідність підготовки фахівців інженерних 
спеціальностей до міжкультурної комунікації, а, 
відтак, до безконфліктної, партнерської, суб’єкт-
суб’єктної комунікативної взаємодії між представ
никами різних лінгвокультурних спільнот. Підго

товка фахівців до такої комунікації в українських 
закладах вищої освіти стає одним з пріоритетних 
напрямків, адже дозволяє розширити можливості 
навчання впродовж життя («LifeLong Learning») 
через обмін знаннями між колегами із закордону, 
участь у різного роду курсах, тренінгах, програмах 
підвищення кваліфікації, програмах обміну пере
довим досвідом, спільних проектах тощо.
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Як акцентовано у «Концепції національно-па

тріотичного виховання дітей та молоді», до основ
них завдань виховання справедливо відносять 
«формування толерантного ставлення до інших 
народів, культур і традицій», а серед принципів 
виокремлено «принцип полікультурності», який 
«передбачає інтегрованість української культури 
в європейський та світовий простір» [8]. 

Таким чином, така підготовка є вкрай важ
ливою для фахівців інженерних спеціальнос
тей, зокрема інженерів-судномеханіків, оскільки 
їхня професійна діяльність нині, як правило, 
відбувається пліч-о-пліч із представниками різ
них країн і культур. Відтак, знання, вміння і на
вички міжкультурної комунікації є складовими 
як спеціально-, так і загально-професійної під
готовки, адже, з одного боку, вони відносяться 
до невід’ємних спеціальних, вузькопрофесійних 
знань, умінь і навичок (предметно-спеціальні 
(фахові) компетентності) [13, с. 9], що необхідні 
майбутнім інженерам для виконання професій
них обов’язків у складі мультикультурних екіпа
жів (наприклад, при проведенні переговорів по 
внутрішньосудновому зв’язку, при взаємодії з ко
легами у машинному відділенні, під час несення 
та передачі вахти; при здійсненні записів щодо 
виконання профілактичного ремонту, виправ
лення пошкоджень, ремонтних робіт тощо; під 
час різного роду доповідей на мостик; у ході ді
лової переписки тощо). А з іншого, до соціальних, 
універсальних знань, умінь і навичок (загальні 
компетентності) [там само], які потрібні фахівцю 
незалежно від специфіки його діяльності (напри
клад, під час відпочинку з колегами-іноземцями; 
під час перебування у порту, магазині, аптеці, 
лікарні тощо, зокрема закордоном). 

Аудиторні заняття забезпечують чітке, де
тальне планування, організацію й управління 
освітньою діяльністю з формування компетент
ностей необхідних майбутнім інженерам для 
міжкультурної комунікації, а також систематич
ний контроль як самого процесу, так і результа
тів діяльності студентів. 

Водночас, як показав аналіз прикладних 
досліджень, суттєве скорочення часу, що від
водиться на аудиторні заняття з «Англійської 
мови», «Англійської мови (за професійним спря
муванням» (дисципліни, зміст яких безпосе
редньо орієнтовано на підготовку студентів до 
міжкультурної комунікації) негативно впливає 
на якість опанування студентами необхідними 
знаннями, вміннями і навичками та на їхню під
готовку до комунікативної взаємодії з іноземним 
партнером. Скорочення часу практичних за
нять обмежує можливості для творчої організації 
освітнього процесу, створення оптимальних умов 
для самостійної діяльності студентів, занурення 
в автентичне середовище, для реальної індиві
дуалізації та диференціації навчання і вихован
ня, розширення локального освітнього просто
ру, розвитку партнерських взаємин, реалізації 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії у спільній діяльності. 
Проте, певною мірою вирішення вищевказаних 
проблем можливе у позааудиторній роботі. Саме 
тому, з метою підвищення результативності під
готовки до міжкультурної комунікації й досяг
нення високих результатів, тобто опанування 
студентами знаннями, вміннями і навичками 

та можливість їх практичного використання, ви
никає гостра потреба поряд із аудиторною робо
тою залучати ресурси позааудиторної роботи, зо
крема «Кроскультурного клубу» як сприятливого 
середовища підготовки майбутніх інженерів до 
міжкультурної комунікації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У психолого-педагогічній науці проблему дослід
ження позааудиторної роботи та її роль у підго
товці фахівців окреслено у наукових розвідках 
таких учених: І. Бех, І. Задорожна, А. Іващен
ко, Л. Кондрашова, Н. Кузьменко, Л. Онучак, 
О. Палеха, І. Соколова та ін. У цих роботах ви
світлюються різні аспекти означеної проблеми, 
зокрема: виховання особистості, особистісно зорі
єнтоване виховання (І. Бех) [2]; умови ефектив
ної організації і види позааудиторної самостійної 
роботи (І. Задорожна) [5]; творча самореалізація 
у позааудиторній роботі (А. Іващенко) [6]; профе
сійне самоствердження у процесі позааудиторної 
виховної роботи (Н. Кузьменко) [9]; педагогічні 
умови організації самостійної позааудиторної 
роботи студентів (Л. Онучак) [11]; організація 
самостійної позааудиторної роботи, зокрема, 
у вищих навчальних закладах Великої Британії 
(О. Палеха) [12]; організаційно-методичні умови 
підвищення ефективності позааудиторної роботи 
(І. Соколова) [16].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом із тим, проблемі 
створення сприятливого середовища підготовки 
майбутніх інженерів до міжкультурної комуні
кації, формування компетентностей, які потрібні 
майбутнім інженерам для налагодження ефек
тивної міжкультурної комунікації з використан
ням такого напряму освітньої діяльності як поза
аудиторна робота не приділено достатньої уваги. 

Мета статті: проаналізувати потенціал 
«Кроскультурного клубу» як сприятливого се
редовища підготовки майбутніх інженерів до 
міжкультурної комунікації».

Виклад основного матеріалу. У межах 
наукового дослідження услід за Е. Азімовим 
і А. Щукіним з’ясуємо значення терміну «поза
аудиторна робота», яке вчені розглядають як  
«<…> роботу з тими хто навчається, що здійсню
ється поза межами аудиторних занять. Вона пе
редбачає участь у вечорах відпочинку, зустрічах 
із цікавими людьми, перегляд фільмів, вистав 
тощо, і є резервом і засобом досягнення цілей 
навчання» [1, с. 40]. Ю. Матвіїв-Лозинська за
уважує, що в позааудиторній роботі переважає 
елемент самореалізації. Дослідниця підкреслює, 
що вона «дає змогу студентам гармонізувати 
внутрішні та зовнішні фактори формування про
фесійної культури, створює додаткові умови для 
реалізації внутрішнього потенціалу, задоволен
ня тих потреб, які в процесі аудиторної роботи не 
задовольняються» [10, с. 175]. Зважаючи на такі 
характеристики позааудиторної роботи, можемо 
наголосити, що її ресурси дозволяють посилити 
внутрішню мотивацію й потребу до опанування 
навчального матеріалу, сприяючи міцнішому 
засвоєнню необхідних знань студентами (напри
клад, через залучення у межах позааудиторної 
роботи професійно-орієнтованих ситуацій, вклю
чення проблематики майбутньої професійної ді
яльності тощо).
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Серед типових ознак позааудиторної роботи 
С. Іванчикова виокремлює самостійність та до
бровільність залучення. Вчена зазначає, що ме
тою позааудиторної роботи є «розвиток мотивації 
студентів до пізнання та творчості, сприяння осо
бистісному самовизначенню, адаптації до життя 
в суспільстві, залучення до здорового способу 
життя. Вміння, знання та навички, що отриму
ються під час такої роботи сприяють реалізації 
соціальної, рекреативної та дозвіллєвої функції 
вільного часу, дозволяють студентам використо
вувати його з максимальною користю, поєдную
чи дозвілля з самовдосконаленням та творчістю» 
[7, с. 192]. Мета позааудиторної роботи, на думку 
К. Галацин, – це «розвиток творчих здібностей 
та активізація розумової діяльності студентів; 
формування у студентів потреби безперервно
го самостійного поповнення знань; закріплен
ня, збагачення і поглиблення знань, набутих 
у процесі навчання, застосування їх на практиці; 
формування світогляду студентів і їх світогляд
ної культури; формування інтересів студентів 
до різних галузей науки, техніки, мистецтва, 
спорту; виявлення і розвиток індивідуальних 
творчих здібностей і нахилів; організація зміс
товного дозвілля студентів, культурного відпо
чинку та розваг; забезпечення всебічного вихо
вання студентів, формування комунікативної 
культури студентів» [4, с. 32]. Як справедливо 
наголосив М. Фіцула, викладач закладу вищої 
освіти повинен «не лише передавати студентові 
знання і професійні уміння, а й прилучати його 
до певної культури, розвиток і відтворення якої 
передбачає живе спілкування» [18, с. 308]. Пого
джуємося з думкою Л. Онучак, що вагоме місце 
у ході позааудиторної роботи «посідає викладач 
як організатор, керівник самостійної діяльності 
студентів» [11, с. 18]. Викладач у межах як ауди
торної, так і позааудиторної роботи та самоосвіти 
забезпечує особистісний професійний розвиток 
кожного студента окремо і групи загалом. 

Отже, комбінування позааудиторних занять 
із вивченням обов’язкового курсу англійської 
мови створює більш сприятливе середовище для 
глибокої, ґрунтовної підготовки майбутніх фахів
ців до міжкультурної комунікації. Позааудитор
ні заходи дозволять отримати додатковий резерв 
для розширення кругозору, здобути додаткові 
стимули задля спілкування англійською мовою 
на професійно-орієнтовану тематику у позаауди
торний час, активізувати мотивацію та зацікав
леність студентів до вирішення тих, чи інших 
проблем, з якими вони стикалися у межах ауди
торних занять, сприяють їх самореалізації, зміц
ненню згуртованості студентського колективу, 
налагодженню суб’єкт-суб’єктної взаємодії між 
одногрупниками, підтримці атмосфери дружби, 
злагодженості та взаємодопомоги. 

Варто відзначити, що створення певного «се
редовища» можливе за просторово-середовищно
го підходу організації освітнього процесу (Н. Ка
сярум, В. Слободчиков, Н. Слюсаренко, Т. Ткач, 
А. Цимбалару та ін.), який передбачає розширен
ня освітнього простору з метою реалізації певної 
мети. У нашому випадку розширення освітнього 
простору (від особистісного й локального рівнів до 
глобального) націлене на комплексну підготовку 
майбутніх фахівців до міжкультурної взаємодії 

у полікультурному середовищі сучасного світу під 
час усіх напрямів освітньої діяльності: аудиторної 
роботи, позааудиторної роботи й самоосвіти.

Виокремлення поміж різних форм позаауди
торної роботи клубу передбачає створення до
даткового середовища для підготовки майбутніх 
інженерів до міжкультурної комунікації. Саме 
«клубний колектив, будучи стійким, педагогічно 
направленим об’єднанням людей, пов’язаних єд
ністю інтересів, спільною соціально-культурною 
діяльністю щодо їх задоволення в умовах вільно
го часу, єдиним громадським порядком і системою 
самоврядування, є більш безпосередньою середою 
для формування міжкультурної компетенції, ніж 
практичні заняття з іноземної мови» [3, с. 17].

Серед основних позитивних характерних 
ознак клубу виділяють наступні: 1) він висту
пає своєрідним мікросередовищем спілкування, 
в якому індивід знаходить джерела задоволення 
відповідних потреб (наприклад, люди відчува
ють потребу в почутті спільності, потребу бути 
прийнятим, потребу в повазі, пізнавальні потре
би, потребу в самоактуалізації); 2) люди прихо
дять у клуб, керуючись як інструментальними, 
так і афективними мотивами (у клубі не йде ви
вчення мови, але відбувається тренування мови, 
що і є інструментальним мотивом входження ін
дивіда в клубну спільність) [3, с. 19].

У контексті нашого дослідження представимо 
заходи, що реалізуються з метою підготовки май
бутніх інженерів до міжкультурної комунікації 
під час позааудиторної роботи у Первомайській 
філії Національного університету кораблебуду
вання імені адмірала Макарова, зокрема, у меж
ах діяльності «Кроскультурного клубу». 

Метою діяльності клубу є створення необхід
них умов для успішної інтеграції майбутніх інже
нерів до сучасного мультикультурного, мульти
національного середовища, створення ситуацій 
зацікавленості та позитивної налаштованості на 
міжкультурну комунікацію з іноземними коле
гами під час роботи у складі мультикультурних 
команд, виховання толерантності, миролюбства, 
соціальної активності і міжкультурної відпові
дальності, відкритості, неприйняття й відмови 
від агресивності, домінування і насильства.

До основних завдань діяльності «Кроскультур
ного клубу» відносимо: 1) розширення культур
но-країнознавчого кругозору майбутніх фахівців 
інженерних спеціальностей через насичення різ
ного роду заходів країнознавчою, лінгвокраїноз
навчою та соціокультурною інформацією, яка ві
дображає специфіку та стратегії поведінки у ході 
взаємодії з носіями різних культур, особливості 
їх культур, звичаїв, традицій, ціннісних орієнта
цій, релігійних поглядів, норм поведінки, етикету; 
2) підвищення рівня адаптації майбутніх фахів
ців до комунікативної взаємодії з колегами, носі
ями інших етнічних, національних і державних 
ознак, чия культура і способи спілкування зна
чно відрізняються; 3) формування і розвиток на
вичок командної роботи, інтенсивної співпраці 
у колективі, дружніх відносин між студентами, 
організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії та пози
тивних орієнтацій у міжособистісних комуніка
ціях студентів; 4) формування стійкої мотивації 
до пізнання культурного різноманіття сучасно
го світу, схожостей і відмінностей, що проявля
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ються у різних культурах; 5) формування толе
рантності, полікультурності, емпатії, мобільності 
поведінки, креативності, стійкості, рефлексії, со
ціальної активності і міжкультурної відповідаль
ності, відкритості, готовності до продуктивного 
діалогу; визнання поваги до культурного різно
маніття, неприйняття й відмова від агресивнос
ті, домінування і насильства; утвердження пова
ги до звичаїв, традицій, культури народів світу; 
6) створення умов для самореалізації майбутніх 
фахівців інженерних спеціальностей у відповід
ності до їхніх здібностей, власних i громадських 
потреб, інтересів, вподобань, нахилів.

Наведемо приклади деяких заходів, що реа
лізуються у межах діяльності клубу. Це: «Курси 
з англійської мови», засідання клубу («Ми за мир 
у всьому світі», «Проблема міжкультурної адапта
ції фахівця у мультикультурному середовищі»), 
зустрічі («Міжкультурний діалог»), круглі столи 
(«У єдності сила»), вікторини (до Міжнародного 
дня толерантності «Ми різні, але ми рівні», «Що 
ми знаємо про звичаї, традиції та культуру інших 
країн?»), міні-фестивалі («Національні кухні різ
них країн світу», «Звичаї і традиції святкування 
Різдва у світі»), конкурс тематичних плакатів (до 
Міжнародного дня толерантності «Толерантність 
як шлях до професійної самореалізації у сучасно
му полікультурному просторі»), дебати («Особли
вості етикету спілкування у різних культурах: 
необхідність чи забаганка?»), тренінги («Стерео
типи і упередження у міжкультурній комуніка
ції», дискусії («Справедливість у мультикуль
турному, мультинаціональному середовищі: міф 
чи реальність?» до Всесвітнього дня соціальної 
справедливості), колективні перегляди коротких 
відеороликів («Невербальне спілкування у різ
них культурах» з їх подальшим обговоренням 
і розробленням практичних рекомендацій щодо 
використання невербальних засобів спілкування 
у різних країнах), веб-квести («Культурний пор
трет країни»), конкурси (конкурс пісні до Дня Єв
ропи «Співаймо європейських пісень») та ін. 

Далі детальніше зупинимось на деяких заходах 
й схарактеризуємо компетентності, які формують
ся у рамках цих заходів для підготовки майбутніх 
інженерів до міжкультурної комунікації.

Насамперед, відзначимо, що «компетентності 
являють собою динамічне поєднання знань, ро
зуміння, навичок, умінь і здатностей» [13, с. 8]. 
Формування тих (чи інших) компетентностей від
бувається під час навчання дисциплін освітньої 
програми у межах аудиторної роботи. Водночас, 
заходи позааудиторної роботи також мають зна
чний потенціал щодо формування компетентнос
тей. Аудиторні й позааудиторні заняття під час 
підготовки студентів до міжкультурної комуні
кації мають бути взаємопов’язані і взаємозалеж
ні, взаємодоповнювати одне одного, виступаючи 
єдиною системою інтенсифікації всього процесу 
підготовки до взаємодії з іноземними партнера
ми. Представимо можливості деяких заходів, що 
проводяться у межах діяльності «Кроскультур
ного клубу», щодо формування компетентностей 
необхідних для здійснення продуктивної між
культурної комунікації.

Так, наприклад, на базі клубу студенти за 
власним бажанням відвідують «Курси з ан
глійської мови». Курси дозволяють усім охочим 

студентам: розширити й поглибити знання 
з англійської мови, відпрацювати навички її ви
користання у професійній і особистісній діяль
ності; розвивати вміння долати комунікативні 
бар’єри, розвивати пізнавальні можливості, са
мостійність, самовдосконалення, увагу, пам’ять; 
виховувати стійку позитивну мотивацію до ви
вчення іноземної мови, готовність до продуктив
ного діалогу, визнання поваги до культурного 
різноманіття, утвердження поваги до звичаїв, 
традицій, культури народів світу. 

З метою подолання різного роду бар’єрів, що 
виникають під час міжкультурної комунікації, 
розширення культурного кругозору студентів, 
їхньої комунікативної культури, розширення 
локального освітнього простору та занурення 
студентів в автентичне середовище до проведен
ня курсів залучено волонтерів Корпусу Миру 
США в Україні, зокрема, Алекса Пула. Гармо
нійна взаємодія з іноземним партнером сприяє 
практичному застосуванню студентами набутих 
знань, умінь і навичок, розширенню знань про 
культурне різноманіття сучасного світу, форму
ванню якостей необхідних для міжкультурної 
комунікації, що під час виконання професійних 
обов’язків надасть змогу уникнути мовних і куль
турних бар’єрів, проявити розуміння, емпатію, 
такт, толерантно сприймати культурні відмін
ності. Всі вищевказані заходи сприяють форму
ванню таких компетентностей: інструментальні 
(знання іноземної мови; навички управління 
інформацією (уміння знаходити та аналізувати 
інформацію з різних джерел)); міжособистісні 
(здатність до критики та самокритики; позитив
не ставлення до несхожості та інших культур; 
здатність працювати в міжнародному середови
щі); системні (здатність застосовувати знання на 
практиці; здатність пристосовуватись до нових 
ситуацій; розуміння культури та звичаїв інших 
країн; бажання досягти успіху).

Засідання клубу «Ми за мир у всьому сві
ті» зазвичай приводиться з нагоди відзначення 
Міжнародного дня миру (21 вересня) й націле
не на: ознайомлення з проблемою збереження 
миру на Землі, зокрема, під час міжкультурної 
взаємодії різних народів і їх культур, розкриття 
значущості збереження і зміцнення миру та за
побігання різного роду конфліктам; розвитку на
вичок прогнозування, попередження й долання 
конфліктних ситуацій, стимулювати до мирного 
співіснування з представниками різних культур 
у одному колективі; виховання емпатії у став
ленні до людей, повагу до культурного різнома
ніття, неприйняття й відмову від агресивності, 
домінування і насильства; утвердження поваги 
до звичаїв, традицій, культури різних народів 
задля збереження миру у світі. 

Круглий стіл «У єдності сила» має на меті: 
ознайомити з особливостями професійної вза
ємодії у колективі, зокрема, в умовах мульти
культурного, мультинаціонального середовища, 
розкрити способи згуртування та стимулювання 
членів колективу до спільної діяльності; розвива
ти навички командної роботи, інтенсивної співп
раці у колективі; згуртувати колектив, створити 
комфортний, доброзичливий мікроклімат; орієн
тувати студентів на потребу концентрації зусиль 
кожного задля досягнення загального успіху; ви
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ховувати командний дух, формувати мобільність 
поведінки майбутнього фахівця, готовності до 
продуктивного діалогу, виховувати почуття ко
лективного співробітництва. 

Дискусія «Справедливість у мультикультур
ному, мультинаціональному середовищі: міф 
чи реальність?» до Всесвітнього дня соціальної 
справедливості налаштована на: повідомлення 
інформації про роль соціальної справедливості 
як одного з основоположних принципів мирно
го та успішного співіснування і взаємодії людей 
в умовах мультикультурного, мультинаціональ
ного середовища; розвиток навичок спілкування 
у колективі, зокрема, мультинаціональному на 
засадах рівності і справедливості; виховання ми
ролюбності, прагнення до соціальної справедли
вості, повагу до толерантної взаємодії, соціальну 
активність і міжкультурну відповідальність. 

Наведені вище заходи «Кроскультурного клу
бу», що традиційно проводяться у Первомайській 
філії Національного університету кораблебу
дування імені адмірала Макарова, сприяють 
створенню сприятливого середовища для підго
товки майбутніх фахівців до міжкультурної ко
мунікації, а, відтак, для формування у них таких 
компетентностей, що сприятимуть подальшій 
продуктивній міжкультурній комунікації май

бутніх фахівців, як-от: інструментальні (навич-
ки управління інформацією (уміння знаходити 
та аналізувати інформацію з різних джерел); 
розв’язання проблем; прийняття рішень); між
особистісні (здатність до критики та самокрити
ки; позитивне ставлення до несхожості та інших 
культур; здатність працювати в міжнародному 
середовищі; міжособистісні навички та вміння; 
взаємодія (робота в команді)); системні (здат
ність застосовувати знання на практиці; здат
ність пристосовуватись до нових ситуацій; розу
міння культури та звичаїв інших країн; бажання 
досягти успіху).

Висновки і пропозиції. Таким чином, мо
жемо відзначити значний потенціал позаауди
торних заходів, зокрема «Кроскультурного клу
бу», як сприятливого середовища для підготовки 
фахівців до міжкультурної комунікації, форму
вання у них компетентностей, зокрема, тих, які 
необхідні для ефективної взаємодії з іноземним 
партнером. Ця наукова розвідка не вичерпує всіх 
аспектів проблеми залучення ресурсів позаауди
торної роботи з метою підготовки майбутніх інже
нерів до міжкультурної комунікації. Подальшого 
дослідження потребують засоби позааудиторної 
роботи та їх потенціал у підготовці майбутніх ін
женерів до міжкультурної комунікації.
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