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[еретворення, що відбуваються сьогодні в Україні в 
гічній, економічній, духовній сферах, зумовлюють підви- 
і вимог до підготовки майбутніх менеджерів аграрної сфери, 
;сійна діяльність яких пов’язана із взаємодією з іншою 
дою чи соціальною групою. З огляду на це, перед закладами 
і аграрної освіти постає завдання підготовки майбутніх 
дів, які володіють уміннями побудови професійної взаємодії, 
южливо лише в тому разі, якщо студенти стають активними 
зиками такої взаємодії під час здобуття вищої освіти за першим 
таврським) рівнем, розпочинаючи з першого року навчання, 
е, виникає необхідність оновлення освітнього процесу, 
ачення засобів, форм і методів, спрямованих на підготовку 
зутніх менеджерів аграрної сфери до професійної взаємодії. 
Зважаючи на те, що спеціальність менеджмент відноситься до 

фесії типу «людина-людина», важливим складником культури 
фесійної взаємодії є культура спілкування. Як наголошує 
Іихачов, спілкування є найважливішим середовищем духовного, 
ПІЛЬНОГО та особистісного проявів людини, досягненням 
ієморозуміння між людьми. Спілкування Є ЖИВИМ безперервним 
оцесом взаємодії людей, що забезпечує усю різноманітність 
іттєдіяльності, відносин, самопрояву та самоствердженню за 
помогою мови чи сленгу, а також міміки, поз, рухів тіла, жестів, 
мволів, звукових сигналів, умовних знаків [3, с. 219].

Слід відзначити те, що Україна є багатонаціональною країною, 
те, що сьогодні вона «відкрита» для встановлення взаємин з 
редставниками народів, з якими у своїй діяльності будуть 
гикатися майбутні менеджери, важливим вважається формування в 
айбутніх фахівців культури міжнаціонального спілкування, яка 
изначається як певні взаємозв’язки і взаємостосунки, у процесі 
ких люди, що належать до різних національних спільнот, 
(отримуються різних релігійних обрядів, обмінюються досвідом,
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духовними цінностями, думками, почуттями. Культура 
спілкування, продовжує Л. Волик, залежить від загальног 
розвитку людей, від їхнього вміння сприймати й дотрим 
загальнолюдських норм і моралі [2, с. 4]. Культуру спілкув 
можна розглядати відірвано від мовленнєвої культури і к 
невербального спілкування.

Вважаємо, що без мовленнєвої культури неможливо 
чити конструктивну професійну взаємодію, оскільки вс 
грамотною мовою, вміння доступно для слухача вислові 
думки сприятиме тому, що він правильно зрозуміє те, Б 
передається. Уміння слухати співрозмовника також ві, 
вагому роль у побудові взаємодії, оскільки неувага до і 
повідомляє партнер по спілкуванню, може образити і 
наслідок виникнуть перешкоди у взаєморозумінні й нала] 
взаємостосунків, що не сприяє взаємодії у вирішенні пос 
професійних завдань. Не менш важливою, на нашу і 
професійній взаємодії майбутніх менеджерів аграрної 
культура невербального спілкування, що передбачає р 
жестів, інтонації, пауз, рухів тіла тощо, які допомагають 
більш правдивої інформації, ніж під час просто мові 
спілкування, оскільки саме за їх допомогою передаютьс 
ставлення суб’єктів одне до одного, до змісту роз] 
результатами наукових досліджень встановлено, що за 
невербальних засобів відбувається від 40 до 80% комунікаї 
[6, с. 152]). При цьому 55% повідомлень сприймається чер 
обличчя, позу, жести, а 38% -  через інтонацію та модуляц 
(М. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоурі [4, с. 384]).

Вважаємо, що володіння невербальними засобами сп] 
тому, що майбутні фахівці зможуть більш емоційно 
необхідну інформацію партнеру по спілкуванню, вплинуть 
А отримуючи зворотну інформацію, зважаючи на мімі] 
зрозуміти, наскільки вона є важливою для нього, що м 
могти скорегувати в разі необхідності напрям дій для і 
мети спілкування й забезпечення взаємодії у професійній і

Іншим суттєвим складником культури професійної 
майбутніх менеджерів аграрної сфери вважаємо моральн) 
Моральна культура, зазначають І. Красноштан і М. Пап 
«засвоєння особистістю моральних норм, принципів, 
ідеалів суспільства на рівні власних переконань, дотриіу 
звичних форм особистої поведінки» [5, с.69].
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менш важливу роль у культурі професійної взаємодії 
х менеджерів аграрної галузі, на нашу думку, відіграє 
і культура, оскільки їхня діяльність залежить як від прояву 
емоцій, так і емоційного стану тих людей, з якими вони 

гь. На необхідності формування в особистості емоційної 
а наголошував В. Сухомлинський. На його думку, людина не 
пішно співпрацювати з іншими людьми, якщо вона емоційно 
й зазначав, що «емоційне безкультур’я в ставленні до людей 

уе егоїзм, який є головним коренем байдужості, антигро- 
іх учинків, злочинів» [8, с. 245].
е одним складником культури професійної взаємодії 
ніх менеджерів аграрної галузі виокремлюємо конфлікто- 
' культуру. Це зумовлено тим, що у процесі спілкування із 
й виникають різноманітні, у тому числі й конфліктні, ситуації, 
сть, досліджуючи проблему формування конфліктологічної 
ри майбутніх менеджерів, і це є важливим в аспекті нашого 
ження, Т. Браніцька доходить висновку, що молоді фахівці, 
іємодіють з іншими особами, а особливо фахівці-початківці, 
не готові до управління конфліктними ситуаціями в роцесі 
сійної діяльності. Це виявляється у недостатньому розвитку в 
еобхідних якостей, що забезпечують фахівцеві орієнтування у 
ній ситуації професійної взаємодії, уміння керувати 
ивними емоційними станами, впливати на опонента, 
іувати дії щодо попередження або розв’язання конфлікту 
25].
Важливим складником культури професійної взаємодії 
утніх менеджерів аграрної галузі вважаємо медіакультуру. 
відникових джерелах поняття «медіа» розглядається як засоби 
рення, запису, копіювання, тиражування, збереження, поши- 
ія, сприймання інформації та обміну нею між суб’єктом і 
ктом [9, с. 11]; як носій повідомлень, що передаються за 
змогою технологій (текст -  у книжках, методичних посібниках і 
п’ютерних мережах; звук -  на дисках, накопичувачах інформації, 
ю-та телепередачах; зображення -  на дисках, накопичувачах 
ормації, телепередачах, в мережі Інтернет; текст, звук, 
раження -  у телеконференціях тощо) [7, с. 101-111].

У контексті дослідження медіакультуру менеджерів аграрної 
узі вважаємо невід’ємним складником культури професійної 
ємодії, оскільки в подальшому вони здійснюватимуть професійну 
льність у сфері суспільних комунікацій та соціально-
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економічного розвитку аграрних регіонів, у документо-інформа 
ційних інституціях, консалтингових, інформаційно-аналітични; 
відділах підприємств, прес-центрах організацій різних напрямі 
діяльності, рекламних агенціях і можуть виконувати роботу, прес 
секретарів, аналітиків, спічрайтерів, іміджмейкерів тощо. Отже, вон 
повинні не тільки збирати, обробляти певну інформацію, а 
впливати на суб’єкти професійної взаємодії під час її передавання.

Отже, на підставі вищезазначеного доходимо висновку, ш 
культура професійної взаємодії майбутніх менеджерів аграрна 
галузі є складним особистісним утворенням, що характеризує™ 
усвідомленням сутності професійної взаємодії в професійн 
діяльності; потребою в професійній самореалізації, обізнаністю 
правилами поведінки, прийнятих у професійному співтоваристі 
наявністю відповідних особистісних і професійних якосте 
здатністю будувати конструктивну професійну взаємодію 
партнерами по спілкуванню на підставі діалогічної взаємо/ 
толерантності та творчої діяльності, застосовувати комунікатш 
технології для продуктивної співпраці в процесі вирішег 
професійних завдань, впливати на інших людей, запобігай 
виникненню конфліктних ситуацій у спільній професій 
діяльності.
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