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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. У сучасному суспільстві, де спостерігаються 

тенденції віртуалізації усіх сфер життєдіяльності людини, науковці відзначають 

важливість якісної комунікації в соціумі. Зазначене актуалізує проблему 

формування у особи культури комунікації як особистісної, так і професійної. 

Процес комунікації охоплює не тільки обмін інформацією, а й сприйняття та 

розуміння інших учасників комунікативного процесу, а тому потребує вироблення 

єдиної лінії комунікативної взаємодії. Проте володіючи лише нормами 

літературної мови, майбутній фахівець не завжди може досягти бажаних 

результатів співпраці, оскільки в процесі перемовин у фаховому середовищі 

потребуватиме розуміння специфічних термінів, професійного сленгу, 

спілкування усталеними для галузі каналами зв’язку. 

З огляду на підвищені вимоги сучасного ринку праці до економістів, що 

зумовлені активним розвитком науково-технічного прогресу, рівнем економічного 

розвитку країни, темпами інфляції, конкуренцією на світовому ринку, політичною 

нестабільністю та соціокультурними факторами, особливого значення набуває 

культура професійної комунікації фахівця з економіки як складова його загальної 

професійної культури. Потребуючи поєднання професії з мистецтвом мови й 

мовлення, культура професійної комунікації виступає сукупним показником не 

лише професійного досвіду, рівня професійних знань, умінь, навичок, а й почуттів 

і зразків поведінки та потребує цілеспрямованого формування у закладах вищої 

освіти, які в межах спеціально створеного інформаційно-освітнього середовища 

мають можливість сприяти розвитку такої культури через використання сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій і поглиблену інтеграцію комп’ютерних 

засобів спеціалізованого професійного спрямування з якісним інформаційним 

забезпеченням освітніх програм підготовки майбутніх фахівців з економіки. 

Концептуальні засади формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців ґрунтуються на положеннях міжнародних („Меморандум 

освіти протягом життя” (2000); Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти 

(2003)) та загальнодержавних документів (Закони України „Про освіту” (2017), 

„Про вищу освіту” (2014), „Про професійний розвиток працівників” (2012), Указ 

Президента України „Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 

української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України” 

(2018), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, 

Концепція освіти дорослих в Україні (2011), Концепція розвитку економічної 

освіти в Україні (2003) тощо).  

Важливими для вирішення проблеми формування культури професійної 

комунікації фахівців, у тому числі фахівців з економіки, є наукові результати, 

пов’язані з:  

– формуванням і розвитком: мовної та мовленнєвої культури (А. Богуш, 

Н. Голуб, С. Єрмоленко, Л. Струганець та ін.), професійної культури (І. Іванова, 

Л. Максимова, Л. Фільштейн та ін.), інформаційної культури (В. Кравец, 

В. Кухаренко, Ю. Рамський та ін.), культури спілкування (С. Сапожников, 

І. Сайтарли, М. Стахів, Я. Радевич-Вінницький, Т. Чмут та ін.); 
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– визначенням психолого-педагогічних засад і теоретичних моделей 

професійної підготовки фахівців економічної галузі в Україні (М. Артюшина, 

Н. Кошелєва, В. Стешенко, В. Стрельніков, Ю. Ткач та ін.); теоретичних основ 

підготовки майбутніх економістів (Г. Дутка, А. Колот, О. Кудріна, Л. Лебедик, 

О. Набока, Л. Нічуговська та ін.) та наступності вищої економічної освіти 

(М. Левочко, О. Шпак та ін.); 

– особливостями: професійної підготовки економістів у контексті 

полікультурності (А. Загородня, С. Сисоєва, Н. Якса, М. Яковіцька та ін.); 

формування професійної компетентності фахівців економічного профілю 

(Н. Баловсяк, О. Гончарова, Л. Отрощенко, І. Полєщук, О. Романовський та ін.); 

– сутністю освітнього середовища (К. Приходченко, С. Савченко та ін.); 

електронного освітнього середовища (В. Биков, Р. Гуревич, Р. Клопов та ін.); 

феноменом оздоровчого середовища закладу освіти (О. Момот, С. Омельченко, 

Т. Осадченко та ін.); створенням освітнього середовища закладу освіти (А. Веряєв, 

І. Гевко, Н. Гонтаровська, А. Данилюк, В. Коміссаров та ін.). 

Для вирішення проблеми формування культури професійної комунікації 

фахівців з економіки в межах їхньої професійної підготовки важливими є наукові 

праці, в яких:  

– обґрунтовано положення сучасної філософії і методології професійної 

освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.), освіти дорослих 

(В. Лозовецька, Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.), технологізації освітнього 

процесу (О. Набока, О. Пєхота та ін.);  

– окреслено підходи до професійного розвитку особистості: компетентнісний 

(Н. Бібік, О. Дубасенюк, О. Савченко та ін.); особистісно орієнтований (І. Бех, 

Л. Хомич та ін.), акмеологічний (А. Деркач, Н. Сидорчук, В. Сидоренко та ін.), 

культурологічний (О. Асмолов, М. Бастун, Г. Васянович, О. Лобова, О. Отич та 

ін.); 

– проаналізовано сутність мовленнєвої комунікації (Г. Андреєва, В. Біблер, 

Л. Савенкова та ін.), мовленнєвої діяльності (І. Зимняя, О. Леонтьєв та ін.), мовної, 

мовленнєвої, мовно-мовленнєвої компетентностей (М. Вашуленко, О. Горошкіна, 

Л. Мацько, О. Семеног та ін.). 

Також слід відзначити роботи, пов’язані з професійною мовною та 

мовленнєвою підготовкою майбутніх фахівців різних спеціальностей як 

складовою їхньої професійної культури:  

- професійно-мовленнєва підготовка: майбутніх філологів (В. Бадер, 

З. Бакум, Н. Бородіна, А. Буднік, Н. Голуб, Ж. Горіна, О. Горошкіна, С. Караман, 

О. Копусь, О. Кучерява, Л. Мацько, А. Надолинська, А. Нікітіна, Н. Остапенко, 

І. Пахненко, М. Пентилюк, О. Потапенко, О. Семеног, Т. Симоненко, І. Соколова 

та ін.); майбутніх фахівців нефілологічного профілю (Л. Барановська, 

Г. Бондаренко, В. Борщовецька, М. Бондарчук, Л. Вікторова, І. Власюк, Л. Дідух, 

І. Дроздова, О. Загородна, К. Климова, О. Ковтун, Н. Костриця, М. Лісовий, 

Н. Микитенко, Н. Назаренко, Л. Прокопенко, Г. Пухальська, Л. Руденко, Т. Рукас, 

О. Тарнапольський, С. Хаджирадєва, В. Черевко, В. Чорній, Т. Шепеленко, 

І. Ярощук та ін.); майбутніх учителів іноземних мов (О. Бігич, Л. Добровольська, 

Р. Мартинова, Л. Морська, С. Ніколаєва та ін.); перекладачів (Ю. Друзь, 
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І. Кочергін, О. Ковязіна, В. Коміссаров, З. Підручна, О. Попова, О. Селіванова та 

ін.); 

- підготовка майбутніх вихователів до навчання дітей української мови 

(А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Казанцева, В. Коваль, Т. Котик, О. Трифонова та ін.); 

комунікативно-мовленнєвий супровід професійної підготовки майбутніх фахівців і 

становлення україномовної особистості майбутніх фахівців (А. Богуш, Н. Босак, 

М. Вахницька, Д. Голдевська, Ж. Горіна, Т. Дементьєва, О. Кисельова, О. Ковтун, 

О. Трифонова, М. Черкасов, Н. Шумарова та ін.).  

Узагальнення результатів наукових досліджень дає підстави стверджувати, 

що у педагогічній теорії й практиці накопичено значний досвід вирішення 

проблем, пов’язаних з мовною і професійною підготовкою майбутніх фахівців з 

економіки, використанням інформаційних ресурсів закладу освіти для її 

організації та супроводу. Натомість у вітчизняній професійній освіті бракує 

комплексних досліджень, присвячених проблемі формування культури 
професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО.  

На підставі аналізу результатів наукових праць і практичного педагогічного 

досвіду окреслено низку актуальних на сьогодні суперечностей між:  

-  процесами глобалізації та інтеграції України в європейський освітній 

простір, які вимагають якісної професійної комунікації в експертному середовищі, 

та відсутністю концептуальних положень щодо формування відповідної культури 

комунікації на рівні закладів вищої освіти;  

- суспільними вимогами до фахівців з економіки здійснювати ефективну 

професійну комунікацію у реальному й віртуальному просторі та недостатнім 

рівнем сформованості відповідних навичок комунікативної взаємодії;  

-  загальним характером професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки, що зорієнтована на формування й розвиток в них економічних знань і 

вмінь, та об’єктивними потребами фахівців з економіки у сформованій в них 

культурі професійної комунікації; 

-  розробленістю теоретичних положень щодо формування й розвитку 

професійної культури фахівця та недостатнім методологічним і науково-

методичним обґрунтуванням процесу формування у фахівців з економіки 

культури професійної комунікації; 

-  необхідністю цілеспрямованого формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки та відсутністю цілісної педагогічної 

системи, що забезпечує цей процес. 

Отже, актуальність проблеми, її соціальна значущість і недостатня 

теоретична й практична розробленість зумовили вибір теми дослідження 

„Теоретико-практичні засади формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО”. 

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

проводилося у межах науково-дослідної роботи кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування „Стратегічне управління соціально-економічними системами в 

умовах глобальних викликів” (державний реєстраційний номер 0117U004981) та 
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науково-дослідної теми „Використання інформаційних технологій в освіті” 

(державний реєстраційний номер 0111U005734) Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Тему дослідження затверджено вченою радою Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 12 від 

20.06.2018 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки в закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічна система формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО. 

Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні, розробці, 

та експериментальній перевірці педагогічної системи формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО.  

Відповідно до мети сформульовані такі завдання дослідження: 

1. Дослідити стан розробленості проблеми формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО. 

2. Визначити сутність та структуру поняття „культура професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки”. 

3. Охарактеризувати теоретичні засади формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО. 

4. Теоретично обґрунтувати та змоделювати педагогічну систему формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

5. Розробити практико-методичний супровід формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО. 

6. Розробити критерії та показники, на основі яких охарактеризувати рівні 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

7. Експериментально перевірити ефективність педагогічної системи 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в 

умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Провідна ідея дослідження: формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки має відбуватися цілеспрямовано у спеціально 

створеному в закладі вищої освіти інформаційно-освітньому середовищі, де 

передбачено інтеграцію мовно-мовленнєвої, інформатичної та економічної 

підготовки майбутніх фахівців з економіки на засадах теорії соціальної 

комунікації, пріоритетних напрямів державної політики в галузях інформатизації 

та професійної освіти. Складність та особливість означеної проблеми обумовлена 

нетривіальністю структури культури професійної комунікації і потребує для свого 

вирішення розробки, теоретичного обґрунтування та експериментального 

впровадження педагогічної системи формування культури професійної 
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комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО. 

Концепція дослідження охоплює методологічний, теоретичний і практичний 

концепти. 

Методологічний концепт формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО відображає взаємний зв’язок і взаємодію різних наукових підходів, серед 

яких провідними виступають:   

- системний (формування культури професійної комунікації на основі 

педагогічної системи, в межах якої: електронні освітні ресурси виступають 

повноцінною інформаційною одиницею, формування професійно значущих 

якостей відбувається з метою здійснення ефективної комунікації у майбутній 

професійній діяльності, цілісність педагогічного процесу та його структурність, 

ієрархічність і взаємна залежність із професійним середовищем обумовлені 

розвитком інформаційного суспільства та технологій комунікації в ньому); 

- культурологічний (культура саморегуляції в процесі міжособистісної 

взаємодії, культура діяльності в професійній сфері та культура мовної поведінки 

під час спілкування виступають якісними характеристиками феномену культури 

професійної комунікації); 

- інформаційний (підхід застосовується для виявлення та аналізу 

інформаційних аспектів процесу формування  культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки у умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО); 

- особистісно-професійний (підхід передбачає орієнтацію на формування 

знань та умінь майбутніх фахівців з економіки на основі професійної підтримки їх 

особистісного розвитку через професійну комунікацію); 

- діяльнісний (в культурі професійної комунікації фахівців з економіки 

відображаються як особистісні характеристики фахівця, так і специфічний 

характер його професійної діяльності); 

- технологічний (результатів у формуванні культури професійної комунікації 

фахівців з економіки можна досягти лише в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, побудованого на інтегративній взаємодії викладача і студента з 

використанням інформаційних технологій, які забезпечують технологічну основу 

для досягнення поставлених цілей навчання); 

- аксіологічний (акцент на цінності студента як суб’єкта професійного 

розвитку, для якого саме спілкування є цінністю).  

Теоретичний концепт формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО пов'язаний з обґрунтуванням тезаурусу дослідження (культура професійної 

комунікації, формування культури професійної комунікації, Інформаційно-освітнє 

середовище ЗВО), усвідомленням складності структури культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки та важливістю її формування в межах 

спеціально створеної педагогічної системи, що є комплексом діалектично 

пов’язаних між собою підсистем з оптимальними умовами формування ціннісних 

установок та мотивів здійснення комунікативної діяльності, набуття студентами 
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загальних і спеціальних (фахових, мовних, мовленнєвих) знань, умінь 

користуватися фаховою термінологією у професійних цілях, набуття здатності 

користуватися мовою як засобом спілкування у різних професійних ситуаціях, а 

також здатності до рефлексії у професійній комунікації.  

Педагогічна система формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО має використовувати поширені та інноваційні форми (проблемні лекції, 

семінари, дискусії, проєкти, конференції, on-line-навчання, майстер-класи, 

тренінги, вебінари, чати, електронне листування), методи (проблемні (мозкова 

атака, дерево рішень, кейс-метод), ігри (рольові, ділові та імітаційні, метод 

оперативних дій), евристична бесіда, ділова бесіда, дискусія, пошукова діяльність, 

есе, сенкани, карти знань, „хмари слів”, синквейни, web-квести, самоосвіта 

(самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль), засоби (мовленнєві вправи 

(вимовляння слів та їх уживання в мовленні, побудова діалогу й монологу на 

основі зразків, заданих ситуацій, малюнків ситуативного характеру), вправи 

„Дзеркало”, „Зрозумій мене” на вживання невербальних комунікативних засобів; 

ситуативні моделі, словники, електронні скриньки, ЕОР, дидактичні матеріали 

(ілюстрації, презентації, схеми, таблиці, слайди та відео, тести тощо) навчання. 

Ефективність педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО визначається якісними змінами за кожним із показників 

сформованості такої культури. 

В основу теоретичного концепту дослідження покладено психолого-

педагогічні положення, що стосуються: філософії освіти і методології 

педагогічних досліджень (В. Андрущенко, І. Бех, В. Гершунський, І. Зязюн, 

В. Кремень та ін.); теорії педагогічних систем (В. Беспалько, О. Глузман, 

В. Шадриков та ін.); теорії організації освітнього процесу у вищій школі 

(С. Архангельський, А. Алексюк, В. Бондар, В. Кушнір, В. Сластьонін та ін.); 

методологічних підходів до якісного функціонування системи вищої освіти 

(С. Калашнікова, В. Луговий, А. Новіков, М. Поташник, О. Слюсаренко, 

Ж. Таланова та ін.); особливостей, напрямів і структури професійної підготовки 

фахівців (С. Батишев, Ю. Бабанський, А. Бєляєва, Г. Васянович, С. Гончаренко, 

М. Махмутов, П. Підкасистий, Дж. Равен, М. Скаткін, С. Сисоєва, В. Сєріков та 

ін.); теоретичних основ функціонування інформаційно-освітнього середовища 

закладу освіти (В. Биков, Р. Гуревич, Р. Клопов та ін. ). 

Практичний концепт формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО інтегрує в собі: 

–  активну розробку та використання електронних освітніх ресурсів; 

–  авторські спецкурси (філологічні, курси з інформаційних технологій, 

економічні), при вивченні яких використовується спеціалізоване програмне 

забезпечення в галузі комунікації;  

–  комплексну мовно-мовленнєву підготовку й активне особисте та електронне 

спілкування (листування, чати, блоги) у квазіпрофесійному та професійному 

середовищах; 
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–  використання інформаційно-перцептивних, репродуктивних і активних 

методів навчання. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених завдань 

на різних етапах наукового пошуку було використано комплекс наукових методів:  

а) теоретичні, спрямовані на здобуття об’єктивних даних та висновків щодо 

специфіки предмета дослідження, – історичний, функціональний та структурний 

аналіз процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців 

з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО; термінологічний 

аналіз для уточнення тезаурусу дослідження; структурно-логічний аналіз для 

визначення сутності і структури понять „культура професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки”, „формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО”, „інформаційно-освітнє середовище ЗВО”, розробки критеріїв і показників 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО; узагальнення та 

екстраполяція наукових результатів з проблеми дослідження, одержаних у процесі 

вивчення філософської, психологічної, соціологічної, педагогічної наукової 

літератури для розробки теоретико-практичних засад формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО; педагогічне проєктування для розробки педагогічної 

системи формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО;  

б) емпіричні, зорієнтовані на безпосереднє практичне вивчення 

досліджуваних явищ, – спостереження за освітнім процесом у закладах вищої 

освіти, узагальнення практики функціонування інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО та педагогічного досвіду викладачів для уточнення 

суперечностей між чинною системою професійної підготовки майбутніх фахівців 

з економіки та потребами суспільства; бесіди зі студентами, викладачами, 

фахівцями економічної сфери для визначення методичних засад формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО; педагогічний експеримент 

(констатувальний, формувальний і контрольний етапи) для перевірки 

ефективності педагогічної системи формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО; анкетування, опитування, тестування майбутніх фахівців з економіки для 

визначення рівнів сформованості в них культури професійної комунікації; 

графічний аналіз динаміки рівнів сформованості культури професійної комунікації 

фахівців з економіки за кожним із показників для встановлення якісних зрушень у 

результатах професійної підготовки;  

в) статистичні методи (критерії Стьюдента і хі-квадрат) для проведення 

кількісного і якісного аналізу отриманих даних, підтвердження ефективності 

педагогічної системи формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Наукова новизна результатів полягає в тому, що:  

− вперше: розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 
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перевірено ефективність педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО у єдності трьох складових (аналітично цільова ґрунтується на 

синтезі системного, інформаційного, особистісно-професійного, діяльнісного, 

технологічного, аксіологічного, культурологічного підходів та 

загальнодидактичних і специфічних принципів (специфічні принципи професійної 

підготовки фахівців; специфічні принципи використання інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО; дидактичні принципи побудови інформаційно-освітнього 

середовища; спеціальні принципи змістового наповнення інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО); методично-практична базується на традиційних та інноваційних 

формах (проблемні лекції, семінари, круглі столи, дискусії, проєкти, конференції, 

on-line-навчання, майстер-класи, тренінги, вебінари, чати), інформаційно-

перцептивних, репродуктивних та активних методах (ділові ігри, есе, сенкани, 

робота зі словниками, діяльність у парах і групах, хмари слів, скрайбінг, дискусії, 

пошукова діяльність, web-квести), засобах (мовленнєві; електронні скриньки, 

соціальні мережі, освітні платформи, відео й аудіо записи, презентації і проекти, 

створення е-кабінетів і блогів) навчання; контрольно-результативна характеризує 

критеріальну основу для визначення рівнів сформованості культури професійної 

комунікації); охарактеризовано теоретико-практичні засади формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО; визначено сутність і структуру поняття „культура 

професійної комунікації майбутніх економістів”, яке розглядається у єдності п’яти 

компонентів: аксіологічного, теоретичного, професійно-термінологічного, 

процедурного, особистісного; розроблено критерії та показники, завдяки яким стає 

можливим визначення рівнів сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки; 

 удосконалено зміст освітніх програм підготовки майбутніх фахівців з 

економіки, методи й організаційні форми навчання, які сприяють формуванню 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО; 

 подальшого розвитку набули наукові положення теорії і методики 

професійної підготовки фахівців з економіки; наукові уявлення про сутність, 

структуру, критерії та рівні сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО. 

Практичне значення дослідження полягає в доведенні ефективності 

розробленої педагогічної системи формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО та можливості її впровадження у практику закладів вищої освіти України. 

Зокрема, удосконалено освітні програми спеціальності 051 „Економіка”, 

розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін „Українська мова за 

професійним спрямуванням”, „Культура професійного мовлення”, 

„Медіаграмотність”, підготовлено й апробовано методичні матеріали з теми 

дослідження, розроблено діагностичний апарат для визначення рівнів 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 
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(п’ять критеріїв: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, вербально-операційний, 

поведінково-комунікативний, рефлексивний, показниками яких є: 

загальнокультурна обізнаність, граматична обізнаність, лексична обізнаність, ІТ-

обізнаність, здатність оперувати термінами, перцептивно-мовленнєва здатність, 

уміння е-комунікації, професійно-креативні вміння, вольові якості, здатність до 

самооцінки, що стали основою для характеристики досконалого, високого, 

середнього, базового рівнів сформованості культури професійної комунікації).  

Науково-методичне забезпечення процесу формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО відображено в монографії „Культура професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки та шляхи її формування в умовах інформаційно-

освітнього середовища закладу вищої освіти”, навчальних посібниках та 

методичних рекомендаціях для студентів економічних спеціальностей: 

„Українська мова за професійним спрямуванням” (2010), „Українська мова за 

професійним спрямуванням: Словник професійної термінології” (2012), 

„Ораторське мистецтво” (2014), „Українська мова за професійним спрямуванням. 

Культура ділового мовлення” (2019). 

Зазначені матеріали можуть бути використані у системі підготовки майбутніх 

фахівців економічних спеціальностей: у процесі викладання нормативних і 

варіативних дисциплін і спецкурсів економічного, мовного та інформатичного 

спрямування, розробленні освітніх програм, навчальних планів підготовки 

фахівців економічних та інших спеціальностей, розробленні та вдосконаленні 

змісту освітніх компонентів освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, у 

підготовці студентами кваліфікаційних робіт тощо. Практичні напрацювання 

можуть знайти використання у процесі розроблення підручників і навчальних 

посібників, методичних матеріалів, що підтримують всі форми (очна, заочна, 

дистанційна) професійної підготовки майбутніх фахівців економічних та інших 

спеціальностей. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у практику роботи різних 

закладів вищої освіти України: Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту (довідка № 85 від 26.02.2020 р.), Херсонського 

національного технічного університету (довідка № 01-17/174 від 24.12.2019 р.), 

Сумського національного аграрного університету (довідка № 240/1 від 

04.10.2019 р.), Вінницького національного технічного університету (довідка  

№ 15-35 від 27.02.2020 р.), Донецького державного університету управління 

(довідка № 02-06/157 від 27.02.2020 р.), Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 187-08/11 

від 12.06.2019 р.), Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія” Харківської обласної ради (довідка № 01-13/188 від 27.02.2020 р.), 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (довідка 

№ 1208/19 від 06.11.2019 р.), Приватного класичного університету (м. Запоріжжя) 

(довідка № 645 від 22.10.2019 р.), Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) (довідка № 02-148/19 від 

19.11.2019 р.). 
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Особистий внесок здобувача в роботах, написаних у співавторстві, 

полягає у: збиранні емпіричних даних за результатами педагогічного 

експерименту [22], постановці ідеї та загальному редагуванні матеріалів, зокрема, 

опису семантичної характеристики сучасної української риторичної термінології 

[24], явища термінологічної інтерференції [25], уточненні проблем культури 

наукового мовлення [26], проблем культури ділового спілкування майбутнього 

фахівця [27].  

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

обговорювалися й отримали позитивну оцінку на засіданнях кафедри бізнес-

економіки та адміністрування і на семінарах Наукової лабораторії використання 

інформаційних технологій в освіті Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка (2017-2020 роки). 

Основні положення дисертації представлено в доповідях на наукових заходах 

різних рівнів, зокрема: 

Міжнародних – „І Таврійські філологічні читання” (Херсон, 2015), „Science, 

research, development” (Нідерланди, 2018), „Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний, європейський та національний виміри змін” (Суми, 2019), 

„Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів” (Львів, 2019), 

„Україна майбутнього: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку” (Суми, 

2019), „Діджиталізація в Україні: інновації в освіті, науці, бізнесі” (Бердянськ, 

2019), „Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей 

майбутнього фахівця” (Суми, 2019), „Економіка, управління, освіта і наука: 

трансфер теорії і практики в умовах цифрової глобалізації” (Мелітополь, 2020), 

„Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку” (Одеса, 2020), 

„Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем” (Запоріжжя, 2020), 

„Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний 

виміри змін” (Суми, 2020); 

Усеукраїнських – „Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент 

суспільного розвитку” (Харків, 2020); 

регіональних – „Науково-практична конференція студентів Сумського НАУ” 

(Суми, 2007, 2010, 2013, 2014). 

Кандидатська дисертація на тему „Відбиття явищ інтерференції в 

українській газеті “Наше слово” в Польщі” була захищена у 2004 році у 

спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 у Дніпропетровському національному 

університеті за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Матеріали кандидатської 

дисертації у тексті докторської дисертації не використовувались. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи висвітлено в 

50 публікаціях (із них 45 – одноосібні), зокрема: 1 монографії, 18 статтях у 

наукових фахових виданнях України, 4 статтях періодичних наукових видань 

інших держав (з яких 1 включено до міжнародної наукометричної бази Scopus),  

17 тезах доповідей; 5 навчальних і навчально-методичних посібниках та 5 статтях, 

які додатково відображають результати дослідження.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

(494 найменування, з них 82 – іноземною мовою), 19 додатків на 117 сторінках. 
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Робота містить 61 таблицю і 85 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 

561 сторінку, із них основного тексту – 410 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність, значущість і стан розробленості обраної 

теми; визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження; 

представлено концепцію дослідження; розкрито наукову новизну й практичне 

значення дисертаційної роботи; охарактеризовано особистий внесок здобувачки, 

наведено відомості про апробацію і впровадження одержаних результатів; подано 

інформацію про структуру й обсяг дисертації.   

У першому розділі – „Формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки як науково-педагогічна проблема” – 

досліджено стан розробленості проблеми формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, визначено сутність та структуру поняття „культура професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки”. 

За результатами узагальнення і систематизації наукових розвідок 

(Л. Балакіна, Л. Барановська, Т. Бутенко, М. Василенко, Т. Ганніченко, 

І. Герасимова, Д. Годлевська, Н. Грищенко, Л. Дарійчук, Т. Дементьєва, 

Н. Долгополова, Н. Закордонець, О. Зимовець, Т. Коноваленко, В. Кручек, 

А. Кучер, О. Кучерук, Ю. Малик, І. Максименко, З. Павицька, А. Панфілова, 

О. Прокопова, О. Семеног, Л. Сікорська, Н. Сулаєва, І. Рибалко, Л. Ткач, 

Г. Чанишева, М. Черезова, Т. Шепеленко та ін.) обґрунтовано посилення ролі 

комунікації в глобалізованому суспільстві, що обумовлює провідну роль здатності 

ефективного обміну інформацією та комунікації в соціумі.  

Термінологічний аналіз сутності поняття „комунікація”, а також наявних 

комунікативних моделей дав підстави для висновку, що комунікація – це складний 

процес установлення й налагодження взаєморозуміння між партнерами за 

допомогою спілкування (вербальними й невербальними засобами). Встановлено, що 

дефініцією „комунікація” позначається процес обміну думками, даними та 

емоціями у процесі взаємодії людей через засоби мови і мовлення. Поняття 

„комунікація” не може існувати поза межами культури, оскільки культура, як і 

комунікація, є явищем соціальним. Натомість поняття „культура” є 

фундаментальним і вивчається низкою гуманітарних наук (філософією, історією, 

психологією, соціологією, антропологією, країнознавством, культурологією, 

етнологією, археологією, мистецтвознавством, лінгвістикою, семіотикою та ін.), а 

тому наявні різні підходи щодо тлумачення поняття „культура” (соціологічний, 

історичний, нормативний, психологічний, дидактичний, антропологічний). 

Узагальнення робіт науковців (М. Артюшина, О. Гончарова, Л. Дибкова, 

Г. Дутка, О. Кареліна, К. Кірей, Т. Коваль, О. Семеног, С. Сапожников, 

О. Романовський та ін.), що пов’язані з професійною підготовкою фахівців, 

обумовило висновок про те, що професійна комунікація ґрунтується на фахових 

знаннях і комунікативних уміннях, навичках професійного спілкування, 

соціально-особистісному досвіді та детермінується індивідуальними якостями 
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особистості, необхідними для успішного виконання професійної діяльності, 

зокрема професій типу „людина – людина”. При цьому вченими з огляду на 

відмінності понять „мова-мовлення-спілкування-комунікація” розрізняються 

категорії „культура”, „культура спілкування”, „культура мовлення”, „культура 

мови”, „комунікаційна культура”, „культура професійної взаємодії”. За 

результатами термінологічного аналізу встановлено, що зазначені категорії не 

враховують аспект професійної діяльності та аспект активного розвитку 

інформаційних технологій і засобів, які у своїй єдності обумовлюють нову якість 

професійної комунікації, яка системно не досліджена професійно-педагогічним 

середовищем. 

За аналізом проведених досліджень у галузі професійної підготовки фахівців 

з економіки та узагальненням їх результатів та висновків (Н. Баловсяк, Т. Коваль, 

Г. Ковальчук, Н. Кошелєва, Л. Лебедик, О. Набока, І. Носач, Л. Петльована, 

Л. Половенко, Т. Поясок, В. Різник, В. Стрельніков, Ю. Ткач, С. Хоцкіна та ін.), а 

також за аналізом нормативних документах (законодавчі акти, положення й 

методичні рекомендації МОН, освітні стандарти, освітні програми, робочі 

програми навчальних дисциплін тощо) встановлено, що:  

 майбутній фахівець з економіки серед іншого повинен: володіти діловою 

українською мовою та застосовувати її функціональні можливості; володіти 

економічною термінологією та вміти її використовувати в процесі професійного 

спілкування; володіти нормами мовного спілкування у різних форматах взаємодії; 

володіти нормами мовленнєвої поведінки у процесі ведення перемовин; володіти 

вміннями сприймати, розуміти й реагувати на сказане чи написане, прогнозувати 

розвиток діалогу та реакцію співрозмовника, комунікувати з урахуванням цілей 

професійної діяльності, створити та підтримувати доброзичливу атмосферу 

комунікації; володіти навичками організації комунікативної взаємодії з 

використанням інформаційних технологій і засобів зв’язку;  

 базисом формування професійної культури фахівців є їхня мовно-

мовленнєва підготовка, яка має здійснюватися в закладах освіти, де передбачено 

створення відповідного навчально-методичного супроводу з урахуванням обраної 

галузі, і характеризується психолого-комунікативними, мовно-мовленнєвими 

вміннями, уміннями вербально-професійної імпровізації; передбачає врахування 

значущості ролі української мови у професійній підготовці фахівців різних 

напрямів, у т.ч. й економічного.  

З урахуванням професіограми майбутніх фахівців з економіки описано 

комунікативну діяльність як базис їхньої професійної культури. Комунікативна 

діяльність майбутніх фахівців з економіки характеризується влучним та 

доцільним використанням економічних термінів у процесі виконання професійних 

обов’язків, вміннями та навичками граматично правильно будувати речення та 

власний діалог, використовуючи фахову термінологію.  

Культуру професійної комунікації майбутнього фахівця з економіки 

визначено як складову професійної культури, яка необхідна фахівцю з економіки 

для ефективного здійснення комунікативної діяльності та проявляється в 

позитивному особистісному ставленні до комунікативної взаємодії, досконалому 

володінні комплексом загальних і спеціальних знань, нормами мови й мовлення та 
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вміннях їх коректного застосування у процесі передачі думки в усіх видах 

фахового спілкування.  

Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки має 

нетривіальну структуру і розглядається як єдність аксіологічного (ціннісні 

установки та мотиви професійно комунікувати), теоретичного (уявлення 

майбутніх економістів про систему мови та знання правил мови і мовлення), 

професійно-термінологічного (уміння користуватися економічною термінологією, 

економічною мовою з професійною метою та для розуміння мовлення інших), 

процедурного (здатність користуватися мовою як засобом спілкування у різних 

професійних ситуаціях), особистісного (здатність до рефлексії професійної 

комунікації) компонентів. 

Обґрунтовано провідну роль теоретичного і професійно-термінологічного 

компонентів культури професійної комунікації для ефективного провадження 

професійної діяльності майбутніх фахівців з економіки.  

Показано, що теоретичний компонент культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки пов’язаний із розвитком пізнавальних здібностей 

особистості, її здатності до ефективного сприймання і осмислення інформації, 

адекватної оцінки комунікативної ситуації та впливає на перетворення 

професійних знань у систему власних суджень, поглядів і поведінки; молодий 

фахівець має: оволодіти усною і писемною формами української мови, 

ознайомитись з мовними законами і їх коректним застосуванням, з поняттями 

мови, її зв’язку з іншими науками, опанувати функції мови в житті суспільства і 

кожної окремої людини, культуру мовлення, усвідомити ознаки культури мови, 

мовний етикет. Особливу увагу має бути приділено знанням про складання 

документів, редагування документів, культуру ділового спілкування, знанням про 

усталені словосполучення, правопис і відмінювання прізвищ, імен по батькові, 

відмінювання числівників тощо, оскільки у цьому напрямі українська мова має 

тісний зв’язок з професійною підготовкою студентів до роботи за обраним фахом.  

За аналізом наукових джерел до основних складових фахової термінології 

майбутніх економістів віднесено: загальнонаукові терміни, терміни економічного 

спрямування, терміни споріднених наук. Закцентовано увагу на тому, що 

професійно-термінологічний компонент культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки виявляється в особливостях входження в колектив 

і є показником ефективного виконання ним професійно-комунікативних функцій, 

міри задоволення його потреб і очікувань, пов’язаних із професійною діяльністю 

та умовами її здійснення, а також його відповідності вимогам підприємства. 

Професійно-термінологічний компонент характеризується: 

 психолого-комунікативними вміннями (вміння долати труднощі в 

професійній взаємодії; здатність до активної участі майбутніх фахівців у 

професійно значущих ситуаціях спілкування; здатність до адекватного 

сприймання інформації; уміння адекватного сприйняття в момент комунікації як 

себе і своєї поведінки, так і учасників комунікативного процесу); 

 мовно-мовленнєвими вміннями (уміння передавати професійну інформацію 

в різний спосіб, розуміння та вживання фахової термінології; спроможність 

ведення конструктивного професійного діалогу відповідно до соціокультурних 



14 

умов та комунікативної ситуації; уміння обирати ефективні стратегії для 

розв’язання комунікативних завдань у процесі економічної діяльності; уміння 

адаптувати комунікативні стратегії до змін у зовнішньому економічному 

середовищі); 

 уміннями вербально-професійної імпровізації (уміння регулювати власні 

комунікативні дії з метою узгодження економічних інтересів; уміння прогнозувати 

результат професійного діалогу, розвиток комунікативної взаємодії учасників 

економічного процесу; хист до встановлення контактів із людьми; уміння 

управляти собою і контролювати себе у процесі спілкування; здатність до 

оптимальної організації взаємодії з іншими людьми). 

Процедурний компонент культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки пов’язаний із комплексом комунікативних умінь і навичок, 

які забезпечують ефективний перебіг процесів комунікації у професійній 

діяльності. Він характеризує здатність виконувати професійну діяльність на основі 

практичного застосування комплексу комунікативних умінь, навичок 

міжособистісної комунікативної взаємодії, відбору професійно-значущої 

інформації, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки розглянуто як спеціально організований, професійно орієнтований 

освітній процес, результатом якого є утворення ціннісних установок та мотивів 

здійснювати комунікативну діяльність, набуття загальних і спеціальних (фахових, 

мовних, мовленнєвих) знань, умінь користуватися фаховою термінологією у 

професійних цілях, набуття здатності користуватися мовою як засобом 

спілкування у різних професійних ситуаціях, а також здатності до рефлексії у 

професійній комунікації. 

У другому розділі – „Теоретичні засади педагогічної системи формування  

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах  

інформаційно-освітнього середовища ЗВО” – охарактеризовано теоретичні 

засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, теоретично 

обґрунтовано і змодельовано педагогічну систему формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО. 

З урахуванням результатів наукових розвідок (В. Биков, А. Веряєв, І. Гевко, 

Н. Гонтаровська, Р. Гуревич, А. Данилюк, В. Коміссаров, Р. Клопов та ін.) 

визначено сутність інформаційно-освітнього середовища ЗВО – цілеспрямовано 

побудована в межах освітньої діяльності ЗВО система, яка включає інформаційні 

ресурси навчального, наукового, популярного характеру, інформаційні технології 

(електронні, дистанційні, мобільні) їх використання, засоби організації та 

управління освітньою діяльністю через офіційні канали електронної комунікації. 

Обґрунтовано концептуальні засади формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, які ґрунтуються на положеннях нормативно-правової бази 

професійної освіти, філософських положеннях теорії наукового пізнання явищ 
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дійсності, психологічних положеннях теорії особистості, психолого-педагогічній 

теорії розвитку і саморозвитку професійних якостей особистості, положеннях 

діяльнісної теорії, про єдність пізнавальної теоретичної та практичної діяльності, 

теорії проблемного навчання та врахуванні закономірностей освітнього процесу. 

Охарактеризовано теоретичні засади процесу формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. Зокрема, визначено 

закономірності такого формування: культуру професійної комунікації фахівця слід 

сприймати як суспільний та одночасно індивідуально-особистісний феномен, а 

також як цілісну професійно-особистісну характеристику; конкурентоздатність 

фахівця з економіки напряму залежить від розвитку його культури професійної 

комунікації; процес формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки належить до пізнавально-перетворювальної діяльності.  

За результатами аналізу наукових робіт обґрунтовано педагогічну систему 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в 

умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО як динамічно функціональний 

комплекс діалектично пов’язаних між собою підсистем, що створюють оптимальні 

умови для утворення ціннісних установок і мотивів здійснення комунікативної 

діяльності, набуття студентами загальних і спеціальних (фахових, мовних, 

мовленнєвих) знань, умінь користуватися фаховою термінологією у професійних 

цілях, набуття здатності користуватися мовою як засобом спілкування у різних 

професійних ситуаціях, а також здатності до рефлексії у професійній комунікації. 

Побудована педагогічна система формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО складовими частинами передбачає: аналітично-цільову, 

методично-практичну та контрольно-результативну (рис. 1).  

В аналітично-цільовій підсистемі увиразнено мету – формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО, досягнення якої сприяє вирішенню низки завдань:  

1) утворення ціннісних установок та мотивів здійснення комунікативної 

діяльності; 

2) набуття загальних і спеціальних (фахових, мовних, мовленнєвих) знань; 

3) набуття загальних (психолого-комунікативних, мовно-мовленнєвих, 

вербально-професійної імпровізації) і спеціальних умінь користуватися фаховою 

термінологією у професійних цілях, набуття умінь користуватися мовою як 

засобом спілкування у різних професійних ситуаціях; 

4) набуття здатності до рефлексії у професійній комунікації. 

Заначимо, що обґрунтовані методологічні підходи і принципи посилюють 

аналітично-цільову підсистему і дозволяють схарактеризувати підґрунтя процесу 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в 

умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Методологічною основою формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки є взаємний зв’язок і взаємодія різних наукових 

підходів, серед яких провідними виступають системний, культурологічний, 

інформаційний, особистісно-професійний, діяльнісний, технологічний, 

аксіологічний.  
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Рис. 1. Педагогічна система  

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 
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Системний підхід забезпечує формування культури професійної комунікації 

на основі педагогічної системи, в межах якої: електронні освітні ресурси 

виступають повноцінною інформаційною одиницею, відбувається формування 

професійно значущих якостей для здійснення ефективної комунікації, обумовлена 

цілісність педагогічного процесу та його структурність, ієрархічність і взаємна 

залежність із професійним середовищем та запитами сучасного інформаційного 

суспільства. Культурологічний підхід дозволяє врахувати, що культура 

саморегуляції в процесі міжособистісної взаємодії, культура діяльності в 

професійній сфері та культура мовної поведінки під час спілкування виступають 

якісними характеристиками феномену культури професійної комунікації. 

Інформаційний підхід застосовується для виявлення та аналізу інформаційних 

аспектів процесу формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки у умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Особистісно-професійний підхід передбачає орієнтацію на формування знань та 

умінь майбутніх фахівців з економіки на основі професійної підтримки 

викладачами особистісного розвитку студентів через професійну комунікацію з 

ними. Діяльнісний підхід дозволяє формувати культуру професійної комунікації 

фахівців з економіки через вплив на його особистісні характеристики та 

специфічний характер його професійної діяльності. Технологічний підхід вказує, 

що результатів у формуванні культури професійної комунікації фахівців з 

економіки можна досягти лише в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО, побудованого на інтегративній взаємодії викладача і студента, яка 

забезпечує технологічну основу для досягнення поставлених цілей навчання. 

Аксіологічний підхід дозволяє зробити акцент на цінності студента як суб’єкта 

професійного розвитку, для якого саме спілкування є цінністю.  

При формуванні культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО важливо 

враховувати: 

 загальнодидактичні принципи навчання (розвивального і виховного 

характеру навчання, науковості, систематичності та послідовності, доступності, 

зв’язку теорії з практикою, індивідуалізації); 

 специфічні принципи професійної підготовки фахівців: професійної 

спрямованості економічної освіти, випереджувального характеру професійної 

підготовки, фундаменталізації економічної освіти, інформатизації економічної 

освіти, суб’єктності економічної освіти; 

 специфічні принципи використання інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО: принцип орієнтації на застосування електронних освітніх ресурсів, створення 

електронного інформаційно-освітнього середовища, рефлексивності, принцип 

використання медіапродуктів і медіатехнологій; 

 дидактичні принципи побудови інформаційно-освітнього середовища ЗВО: 

науковості змісту і його відповідність навчальній програмі, наявності керівної і 

пізнавальної інформації, наявності вхідної інформації, поетапності, активізації 

процесів самостійності та творчості у вирішенні поставлених завдань, мобільності 

й оперативності користування інформацією, принцип варіативності рішень, 
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принцип повернення до раніше вивченого, принцип двостороннього діалогу, 

принцип документування усього ходу та результатів навчальної роботи; 

 спеціальні принципи змістового наповнення інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО: квантування, повноти, наочності, навігації, керованості, 

адаптації, відкритості при побудові ЕОР. 

Іншим важливим складником педагогічної системи є методично-практична 

підсистема як комплекс умов, форм, методів і засобів, що сприяють та 

забезпечують успіх у досягненні сформульованої мети та виконанні поставлених 

завдань.  

До педагогічних умов, дотримання яких сприяє формуванню культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки, віднесено: 1) інтеграцію 

спеціалізованих комп’ютерних засобів для вивчення української мови з 

електронними ресурсами ІОС ЗВО; 2) використання інформаційних (електронних, 

дистанційних, мобільних) технологій навчання для опанування фахової лексики в 

межах інформаційно-освітнього середовища ЗВО; 3) залучення в освітній процес 

комп’ютерних засобів для організації вербальної та невербальної комунікації. 

Педагогічна система формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО базується на традиційних та інноваційних формах (проблемні лекції, 

семінари, круглі столи, дискусії, проекти, конференції, on-line-навчання, майстер-

класи, порт фоліо, тренінги, вебінари, чати), активних та інтерактивних методах 

(ділові ігри, есе, сенкани, робота зі словниками, діяльність у парах і групах, хмари 

слів, скрайбінг, дискусії, пошукова діяльність, web-квести), засобах (мовленнєві; 

електронні скриньки, соціальні мережі, освітні платформи, відео й аудіо записи, 

презентації і проекти, створення кабінетів і блогів) навчання.  

Механізм реалізації педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО специфіковано за етапами. Перший – мотиваційно-ознайомчий – 

етап більшою мірою реалізується через зміст навчальної дисципліни „Українська 

мова (за професійним спрямуванням)”, „Інформатика”, спецкурс „Основи 

культури спілкування”. Другий – пізнавально-формувальний – етап реалізується 

через зміст навчальних дисциплін та спецкурсів „Культура професійного 

мовлення”, „Медіаграмотність”, через зміст фахових навчальних дисциплін та 

використання відібраних засобів, форм та методів навчання. Третій – рефлексивно-

оцінний етап – зміст фахових навчальних дисциплін, що сприяють накопиченню 

досвіду культури професійної комунікації, пов’язаного з майбутньою 

професійною діяльністю економіста.  

Третьою підсистемою педагогічної системи є контрольно-результативна 

підсистема, яка увиразнює діагностичний апарат для визначення результату 

освітньої діяльності і досягнення поставленої мети, а саме компоненти, критерії, 

показники і чотири рівні сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО. Результатом визначено позитивну динаміку в рівнях сформованості культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 
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Побудована педагогічна система дозволяє узагальнити теоретико-практичні 

засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО: 

− поняття «культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки» 

та «інформаційно-освітнє середовище» є складними за своєю сутністю, а тому їх 

слід сприймати через єдність їх структурних компонентів;  

− формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки слід сприймати як спеціально організований, професійно орієнтований 

освітній процес, результатом якого є утворення ціннісних установок та мотивів 

здійснення комунікативної діяльності, набуття загальних і спеціальних (фахових, 

мовних, мовленнєвих) знань, умінь користуватися фаховою термінологією у 

професійних цілях, набуття здатності користуватися мовою як засобом 

спілкування у різних професійних ситуаціях, а також здатності до рефлексії у 

професійній комунікації; 

− педагогічна система формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО є динамічним функціональним комплексом діалектично пов’язаних між 

собою підсистем (аналітично-цільова, методично-практична, контрольно-

результативна), який ґрунтується на синтезі системного, інформаційного, 

особистісно-професійного, діяльнісного, акмеологічного, технологічного, 

аксіологічного, культурологічного підходів та загальнодидактичних і специфічних 

принципів (специфічні принципи професійної підготовки фахівців; специфічні 

принципи використання інформаційно-освітнього середовища ЗВО; дидактичні 

принципи побудови інформаційно-освітнього середовища; спеціальні принципи 

змістового наповнення інформаційно-освітнього середовища ЗВО), що гармонійно 

взаємодіють між собою, утворюючи особливу цілісність, яка спрямована на 

формування культури професійної комунікації фахівців з економіки як їх 

особистісного утворення; 

− формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО: реалізується через 

педагогічну систему, результатом якої є сформованість усіх компонентів такої 

культури й ефективність якої визначається якісними змінами за кожним із 

показників сформованості культури професійної комунікації; відбувається з 

активними розробкою та використанням відповідних фахових електронних курсів; 

спирається на спецкурси (філологічні, ІТ, економічні), для вивчення яких 

використовується спеціалізоване програмне забезпечення; передбачає комплексну 

мовно-мовленнєву підготовку і активне особисте та електронне спілкування 

(листування, чати, блоги) у квазіпрофесійному та професійному середовищах; 

передбачає використання активних та інтерактивних методів навчання. 

У третьому розділі – „Практичні засади педагогічної системи формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО” – розроблено практико-методичний 

супровід формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.  
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Обґрунтовано, що для формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО важливими є не лише курси економічного спрямування, які впливають на 

володіння фаховою термінологією, здатність оперувати й сприймати фаховий 

матеріал та рівень сформованості теоретичної і процедурної складових культури 

професійної комунікації, а й курси української мови (за професійним 

спрямуванням), „Культура професійного мовлення”, „Медіаграмотність”, 

„Інформаційно-комунікаційні технології”, „Цифрові технології в галузі”, завдяки 

яким відбувається опосередковане формування цих та інших складових 

(аксіологічної, професійно-термінологічної та особистісної) культури професійної 

комунікації. В контексті формування у майбутніх фахівців з економіки культури 

професійної комунікації їх вивчення покликане сформувати навички коректної 

реєстрації у соціальних мережах, уміння електронного спілкування (чати, е-

листування, створення авторських блогів тощо), організації відеозустрічей, уміння 

спільної роботи над проєктами з використанням хмарних сервісів тощо. Важливо 

у зміст курсів включати вивчення мови емодзі (спеціальна графічна мова ідеограм 

та смайлів, яку використовують для вираження емоцій в інтерактивному 

спілкуванні).  

Обґрунтовано, що важливим для формування культури професійної 

комунікації фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО є дотримання педагогічних умов:  

1) інтеграція спеціалізованих комп’ютерних засобів для вивчення української 

мови з електронними ресурсами ІОС ЗВО передбачає розвиток у майбутніх 

фахівців цілісного сприйняття професійної діяльності в реаліях інформаційного 

суспільства, зв’язок фахових знань та умінь, набутих з використанням 

спеціалізованого програмного забезпечення, автоматизовану підтримку вивчення 

нового матеріалу і контролю успіхів та досягнень у вивченні різних дисциплін, 

надання допомоги у засвоєнні навчального матеріалу з української мови за 

допомогою різноманітних засобів: відеоматеріали, слайди, схеми та малюнки, 

тексти з гіперпосиланнями, словник термінів тощо; сприяння вдосконаленню 

навичок роботи з комп’ютером;  

2) використання інформаційних (електронних, дистанційних, мобільних) 

технологій навчання для опанування фахової лексики в межах ІОС ЗВО дає 

можливість унаочнити викладання матеріалу, розширити середовище пошуку 

необхідної економічної інформації, перевести професійне спілкування на новий 

рівень – веб-спілкування, значно зменшити витрати часу на перевірку 

сформованих знань у студентів, надати можливість викладачам розробляти творчі 

завдання, чим посприяти розвитку креативності студентів; 

3) залучення в освітній процес комп’ютерних засобів для організації 

вербальної та невербальної комунікації реалізовано завдяки поєднанню голосу, 

тексту і відеозображення на дистанційних платформах, стимулюванню 

внутрішнього діалогу користувача через опанування он-лайн матеріалами 

електронних освітніх ресурсів, спілкуванню та вільному обміну думками в умовах 

міжособистісної невербальної комунікації виокремлюють (інтерактивне особисте 
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листування (chat) та колективне листування, а також відтерміноване особисте 

листування (e-mail) та колективне листування (форуми)). 

Серед вагомих причин дотримання педагогічних умов стали: можливість в 

умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО самопідготовки та закріплення 

знань, скорочення часу підготовки на виконання завдань, самоконтроль знань у 

процесі самотестування, надання можливостей отримати додаткову чи 

довідникову інформацію. 

Встановлено, що в умовах інформаційно-освітнього середовища для 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

ефективними будуть такі форми, методи й засоби, які: роблять сам процес 

запам’ятовування свідомим та потребують від студентів прояву аналітичних і 

творчих умінь; безпосередньо пов’язані з майбутньою професійною діяльністю 

студентів (ситуативні професійно орієнтовані); сприяють асоціюванню, 

структуруванню та логічному позиціонуванню термінів та професіоналізмів у 

пам’яті студентів; пов’язані з пошуком, виокремленням та запам’ятовуванням 

економічних понять з контексту повідомлення. Тому: 

– провідними формами організації освітнього процесу обрано проблемні 

лекції, семінари, вебінари, дискусії, проєкти, конференції, майстер-класи, 

тренінги, чати, електронне листування; 

– провідними методами навчання обрано інформаційно-перцептивні 

(розповідь, лекції, пояснення), репродуктивні та активні методи, а саме: проблемні 

(мозкова атака, дерево рішень, кейс-метод), пошукові (проєкти, web-квести), ігри 

(рольові, ділові та імітаційні), метод оперативних дій, евристична бесіда, ділова 

бесіда, дискусія, есе, сенкани, карти знань, „хмари слів”, синквейни, самоосвіта 

(самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль); 

– провідними засобами навчання обрано мовленнєві вправи, вправи на 

вживання невербальних комунікативних засобів; ситуативні моделі, словники, 

електронні освітні ресурси, дидактичні матеріали (ілюстрації, презентації, схеми, 

таблиці, слайди та відео, тести тощо). 

Також встановлено, що формування культури професійної комунікації 

економіста можливе лише за умови належної мовно-мовленнєвої підготовки, яка 

передбачає розвиток уявлень про систему мови та знання правил мови і мовлення, 

формування уміння користуватися економічною лексикою у професійних цілях та 

для розуміння мовлення інших, а також формування здатності користуватися 

мовою як засобом спілкування у різних професійних ситуаціях. Аналіз змісту 

освітніх компонентів у навчальних планах підготовки фахівців з економіки дав 

змогу схарактеризувати базовий мовний матеріал та визначити аспекти, на які 

варто звернути увагу при формуванні кожного з компонентів культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

У четвертому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 

педагогічної системи формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО” – розроблено критерії та показники, на основі яких 

охарактеризовано рівні сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки, а також експериментально перевірено 
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ефективність педагогічної системи формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО. 

Ефективність педагогічної системи вимагала свого підтвердження через 

проведення педагогічного експерименту, який передбачав порівняння освітніх 

досягнень майбутніх фахівців з економіки щодо сформованості компонентів 

культури професійної комунікації, що потребувало розробки критеріальної основи 

дослідження.  

З урахуванням структури культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки (аксіологічна, теоретична, професійно-термінологічна, 

процедурна, особистісна) розроблено п’ять критеріїв з відповідними показниками: 

ціннісно-мотиваційний (загальнокультурна обізнаність), когнітивний (граматична 

обізнаність, лексична обізнаність, ІТ-обізнаність), вербально-операційний 

(здатність оперувати термінами, перцептивно-мовленнєва здатність), поведінково-

комунікативний (уміння е-комунікації, професійно-креативні вміння), 

рефлексивний (вольові якості, здатність до самооцінки). Кількісними параметрами 

показників визначено характеристики рівнів культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки: досконалий, високий, середній, базовий.  

Для перевірки ефективності розробленої педагогічної системи формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО використано: тест на визначення рівнів 

інтеріоризації загальнокультурних професійних ціннісних установок та мотивів 

майбутніх економістів у особистісні (за І. Власюк); завдання на виявлення 

правильності чи неправильності синтаксичного оформлення речень, на виявлення 

типу граматичних помилок у текстах; завдання з лексикології; тестування на 

визначення рівня володіння ІТ; завдання на визначення володіння професійною 

термінологією в професійній комунікації; завдання на виявлення вміння будувати 

непідготовлене монологічне мовлення на базі прочитаної інформації та 

„Діагностика емоційного інтелекту” (М. Холл); проходження онлайн-тренінгу з 

інструктором на тему „Характеристики Microsoft Teams і аналіз шляхів 

використання сервісу для професійної діяльності” та лабораторна робота, яка 

містила завдання розсилання сповіщень (чат), повідомлень економічної тематики 

та роботу з блогами в сервісі Microsoft Teams; завдання для творчого аналізу 

фахових текстів, який студенти здійснюють відповідно до запропонованої схеми; 

тест на визначення рівня розвитку вольових якостей студентів; тест „Самооцінка 

особистості”.  

Педагогічний експеримент здійснювався з 2010 по 2020 роки у три етапи: 

організація та проведення констатувального етапу – з 2010 по 2017 рр.; 

формувальний етап – з 2017 по 2019 рр.; заключний етап – з 2019 по 2020 рр. 

В експерименті брали участь 621 студент (галузі знань 05 „Соціальні та 

поведінкові науки” спеціальності 051 „Економіка” та галузі знань 07  „Управління 

та адміністрування” спеціальностей 072 „Фінанси, банківська справа та 

страхування” і 075 „Маркетинг”) та 18 викладачів. Для проведення дослідження 

було сформовано експериментальні (ЕГ, обсяг 307 осіб) та контрольні (КГ, обсяг 

314 осіб) групи.  
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На констатувальному етапі за результатами опитування студентів 

встановлено, що в процесі їхньої професійної підготовки недостатньо уваги 

приділяється формуванню загальних і спеціальних (фахових, мовних, 

мовленнєвих) знань та вмінь, необхідних фахівцю з економіки для ефективного 

здійснення комунікативної діяльності, упередженим є особистісне ставлення до 

комунікативної взаємодії, володіння нормами мови й мовлення та вміння їх 

комунікативно доцільного застосування під час спілкування. На запитання „Чи 

вважаєте Ви свій рівень культури професійної комунікації достатнім для 

подальшого використання в майбутній професійній діяльності? ” було отримано 

такі відповіді: „так” ‒  27%; „ні” ‒  21%, „важко відповісти” ‒  52%. 

Неусвідомлення ролі культури професійної комунікації у майбутній професійній 

діяльності зумовили низькі показники професійної зацікавленості студентів, 

нездатність доцільно використовувати економічні поняття на практиці зумовила 

низьку самооцінку студентів та низьку вмотивованість розширювати вміння та 

навички професійної комунікації, опановувати специфічні економічні поняття,  

Опитування викладачів свідчить про усвідомлення ними необхідності 

формування культури професійної комунікації у студентів (85% ствердних 

відповідей). 78% викладачів переконані у необхідності зміни підходів до 

освітнього процесу через уведення інтерактивних методів навчання. Разом з тим, 

наголошено (66%) на низьких показниках володіння фаховою термінологією 

майбутніми економістами, відсутністю вмінь їх практичного використання та 

знецінення студентами її значення для майбутньої діяльності. Серед причин 

респонденти зазначають: відсутність ґрунтовних знань про професію економіста – 

42%; незацікавленість та нерозуміння студентами ролі культури професійної 

комунікації у майбутній професійній діяльності; обмеженість знань про 

термінологію і жаргонізми – 36%; недооцінювання студентами власних сил, знань 

та вмінь – 56%; нездатність самостійно виконувати поставлені завдання – 66%. 

Також викладачі зазначали про використання студентами некоректних 

підходів до розширення власного рівня професійної комунікації (46%), 

формування знань фахової термінології (34%). Водночас за результатами 

опитувань підтверджено, що неабияке значення для формування культури 

професійної комунікації майбутніх економістів мають вольові якості студентів 

(76% опитаних викладачів), проте опитані вказували на те, що рівень 

сформованості таких якостей є низьким (74%).  

Під час проведення констатувального етапу експерименту було виявлено 

певні недоліки в організації освітнього процесу, оскільки значна увага 

зосереджувалася на формуванні економічних знань студентів і лише частина часу 

відводилась на формування культури професійної комунікації майбутніх 

економістів, мало уваги приділялось спрямованості професійних завдань на 

формування культури професійної комунікації, але вмотивованість студентів на 

виконання такої діяльності нічим не підкріплювалась.  

Також за результатами опитування встановлено важливість якісної освітньо-

консультаційної підтримки майбутніх фахівців з економіки. Для формування в них 

культури професійної комунікації, на думку викладачів, важливими є не лише 

курси економічного спрямування, які впливають на формування фахової 
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термінології, здатність оперувати й сприймати фаховий матеріал та рівень 

сформованості процедурної складової культури професійної комунікації (100% 

опитаних викладачів), а й курси української мови (за професійним спрямуванням), 

„Культура професійного мовлення”, „Медіаграмотність”, „Інформаційно-

комунікаційні технології”, „Цифрові технології в галузі” (87% опитаних), причому 

відзначено важливість подання таких курсів у т.ч. з використанням інформаційно-

освітнього середовища ЗВО.  

Мета формувального етапу експерименту полягала у розробці та перевірці 

ефективності педагогічної системи формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО. 

Експериментальний освітній процес було структуровано таким чином, щоб 

знання студентів, одержані у вигляді теорій, положень, глосарію, 

трансформувалися у відповідну систему, професійні вміння і навички, що потрібні 

для майбутньої економічної діяльності фахівцю з високим рівнем культури 

професійної комунікації. На формувальному етапі експерименту поряд із 

традиційними формами навчання (лекціями, практичними, семінарськими 

заняттями, самостійною та пошуково-дослідницькою діяльністю студентів) ми 

використовували ситуативне моделювання, імітаційні та рольові ігри, карти знань, 

„хмари слів”, синквейни, ігрові технології (економічні казки, кросворди, ребуси), 

тестові технології, продуктивні діалоги, бесіди, дискусії, веб-квести.  

Залучалися різні форми організації навчальної діяльності: колективна, 

індивідуальна, групова, при цьому обрані методи й форми навчання 

підтримувалися залученням інформаційних технологій, дублювалися в межах 

дистанційних платформ навчання. Основну роль під час експериментального 

навчання відводилося практичним заняттям, під час яких відбувалося формування 

культури професійної комунікації майбутніх економістів. Підготовка та 

проведення практичних занять включали різні види групової, колективної та 

індивідуальної роботи студентів. Практичні заняття ставили за мету: з’ясувати 

рівень засвоєння теоретичного матеріалу з української мови, необхідного для 

формування культури професійної комунікації майбутніх економістів, 

актуалізувати, систематизувати й поглибити набуті раніше знання з сучасної 

ділової української мови; формувати уміння й навички грамотного, позбавленого 

мовних недоліків професійного спілкування майбутніх фахівців в усній і писемній 

формах; підвищити рівень мовленнєвої та загальної культури майбутніх 

економістів; мотивувати студентів економічних спеціальностей до формування 

культури професійної комунікації. 

Заняття, орієнтовані на самостійну роботу студентів, передбачали такі види 

мовленнєвої діяльності: опрацювання основної та додаткової літератури; 

підготовку усних повідомлень з питань, що потребують додаткового розгляду; 

написання конспектів, рефератів, складання тез, добір текстів для ілюстрування 

мовних явищ тощо. Індивідуальні заняття було спрямовано на усвідомлення й 

закріплення студентами необхідних теоретичних знань, формування мовленнєвих 

умінь і навичок з урахуванням індивідуальних особливостей мовлення. 

Колективні заняття будувались на основі виконання пізнавальних завдань у 
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ситуації ділової та імітаційної гри, професійно-спрямованого групового навчання. 

До практичних занять ми підбирали завдання, які містили: усні та письмові вправи 

з мовленнєвим матеріалом, спрямовані на формування культури професійного 

мовлення майбутніх економістів; творчі завдання з розвитку навичок діалогічного 

та монологічного мовлення: складання висловлювання на професійну тему без 

попередньої підготовки, підготовка зв’язних відповідей, моделювання 

мовленнєвих професійних ситуацій тощо, матеріал для ділових, імітаційних і 

рольових ігор.  

Окрім фахових економічних дисциплін, курсу „Українська мова за 

професійним спрямуванням”, розроблених авторських спецкурсів («Культура 

професійного мовлення», «Медіаграмотність»), особлива увага приділялася 

інформатичним дисциплінам, що викладаються студентам економічних 

спеціальностей: крім звичних курсів „Інформаційно-комунікаційні технології в 

економіці”, пропонувалися „Комп’ютерне моделювання”, „Інформаційні 

технології та кібербезпека”, „Інформаційні сервіси та технології в економіці та 

публічному управлінні”, які були розташовані в систем Moodle, а доступ до них 

був відкритий студентам ЕГ. Серед завдань вивчення цих дисциплін, відзначимо 

інтеграцію спеціалізованих комп’ютерних засобів з електронними ресурсами 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО; використання електронних, 

дистанційних, мобільних технологій в межах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО; залучення в освітній процес комп’ютерних засобів для 

організації комунікації, а також моделювання реальних ситуацій, у яких основне 

місце займали вербально-комунікативні (запитання-відповідь) та е-комунікативні 

завдання для формування умінь та навичок у майбутніх економістів вільно 

висловлюватися та спілкуватися на професійні теми з використанням фахової 

термінології. 

Для визначення рівня сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки після формувального етапу експерименту були 

використані ті ж опитувальники, що й на початку педагогічного експерименту. Їх 

застосування на заключному етапі дозволило зіставити рівні навчальних 

досягнень КГ і ЕГ та підтвердити  ефективність педагогічної системи формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Результати експерименту узагальнено 

у таблиці 1, де наведено динаміку змін досягнень за показниками контрольної та 

експериментальної груп (аналіз проведено на рівні значущості 0,05 з 

використанням методів описової статистики та критерію Стьюдента оцінки 

середніх).  

Динаміка показника „Загальнокультурна обізнаність” свідчить, що у групах 

ЕГ і КГ цей показник для середніх статистично відрізнявся, а саме у ЕГ відбулося 

збільшення високого та досконалого рівнів на 34% та 12,8% відповідно, у КГ таке 

збільшення є значно меншим (29,3% та 5,5% відповідно). Вважаємо, що саме 

залучення авторських навчально-методичних матеріалів стало тією базою, завдяки 

якій відбулося більш ефективне формування аксіологічного компоненту культури 

професійної комунікації.  



26 

Таблиця 1  

Динаміка рівнів сформованості культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки у ЕГ та КГ, (%) 

 
Рівні 

Базовий Середній Високий Досконалий 

 До Після Різниця До Після Різниця До Після Різниця До Після Різниця 

Ціннісно-мотиваційний критерій: Загальнокультурна обізнаність 

ЕГ 34,0 8,5 -25,5 42,6 21,3 -21,3 21,3 55,3 34,0 2,1 14,9 12,8 

КГ 38,5 15,6 -22,9 46,8 34,9 -11,9 13,8 43,1 29,3 0,9 6,4 5,5 

Когнітивний критерій: Граматична обізнаність 

ЕГ 36,2 1,1 -35,1 45,7 11,7 -34,0 8,5 47,9 39,4 9,6 39,4 29,8 

КГ 25,7 7,3 -18,4 68,8 57,8 -11,0 2,8 23,9 21,1 2,8 11,0 8,2 

Когнітивний критерій: Лексична обізнаність 

ЕГ 33,2 3,1 -30,1 47,7 13,7 -34,0 9,6 45,9 36,3 9,4 37,4 28,0 

КГ 23,7 8,3 -15,4 70,8 55,8 -15,0 3,8 25,9 22,1 1,8 10,0 8,2 

Когнітивний критерій: ІТ-обізнаність 

ЕГ 50,3 9,6 -40,7 22,1 24,5 2,4 19,1 42,5 23,4 8,4 23,3 14,9 

КГ 56,5 19,9 -36,6 25,8 37,1 11,3 13,6 34,4 20,8 4,2 8,6 4,4 

Вербально-операційний критерій: Здатність оперувати термінами 

ЕГ 55,3 10,6 -44,7 19,1 25,5 6,4 17,0 41,5 24,5 8,5 22,3 13,8 

КГ 61,5 23,9 -37,6 24,8 43,1 18,3 9,2 28,4 19,2 4,6 4,6 0,0 

Вербально-операційний критерій: Перцептивно-мовленнєва здатність 

ЕГ 44,5 13,8 -30,7 28,9 39,1 10,2 20,1 39,9 19,8 6,5 8,2 1,7 

КГ 49,2 9,2 -40,0 20,8 41,8 21,0 22,6 43,1 20,5 7,3 6,9 -0,4 

Поведінково-комунікативний критерій: Професійно-креативні вміння 

ЕГ 40,3 8,6 -31,7 27,1 22,5 -4,6 24,5 45,1 20,6 8,0 23,8 15,8 

КГ 45,5 15,9 -29,6 30,8 32,1 1,3 18,6 37,4 18,8 5,2 14,6 9,4 

Поведінково-комунікативний критерій: Уміння е-комунікації 

ЕГ 58,5 0,0 -58,5 14,9 18,1 3,2 18,1 81,9 63,8 8,5 0,0 -8,5 

КГ 64,2 5,5 -58,7 12,8 50,5 37,7 15,6 44,0 28,4 7,3 0,0 -7,3 

Рефлексивний критерій: Вольові якості 

ЕГ 31,9 21,3 -10,6 37,2 20,2 -17,0 21,3 36,2 14,9 9,6 22,3 12,7 

КГ 33,9 32,1 -1,8 38,5 30,3 -8,2 22,9 27,5 4,6 4,6 10,1 5,5 

Рефлексивний критерій: Здатність до самооцінки 

ЕГ 35,9 16,3 -19,6 33,2 21,9 -11,3 20,3 39,0 18,7 10,6 22,8 12,2 

КГ 36,9 22,1 -14,8 33,5 30,3 -3,2 20,9 29,5 8,6 8,6 18,1 9,5 
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Підібрані нами для майбутніх економістів завдання, окрім професійної 

спрямованості, передбачали й обізнаність у сфері світогляду, були пов’язані з 

ціннісними орієнтаціями, здатністю майбутніх економістів бачити та розуміти 

навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, 

що й сприяло формуванню аксіологічного компоненту КПК. 

Динаміка показника „Граматична обізнаність” свідчить, що у групах ЕГ і КГ 

цей показник для середніх статистично відрізнявся, а саме у ЕГ відбулося 

збільшення високого та досконалого рівнів на 39,4% та 29,8% відповідно. У КГ 

таке збільшення є значно меншим (21,1% та 8,2% відповідно). Це означає, що 

майбутні економісти ЕГ на більш високому рівні володіють знаннями про 

граматичні системи мови, обізнані з функціональними стилями та жанрами 

української мови, стилістичними прийомами й експресивними засобами їх 

актуалізації. Вважаємо, що цьому сприяло опанування дисципліни „Українська 

мова (за професійним спрямуванням)” на початку навчання і вивчення спецкурсу 

„Основи культури спілкування” пізніше. 

Динаміка показника „Лексична обізнаність” підтверджує статистичну 

відмінність у кінцевих результатах: у ЕГ відбулося збільшення високого та 

досконалого рівнів відповідно на 36,3% та 28%, а в КГ таке збільшення було на 

рівні 22,1% та 8,2%. Це дає підстави стверджувати, що студенти ЕГ більшою 

мірою здатні розпізнавати й адекватно використовувати термінологію в 

професійній сфері відповідно до правил граматичної будови мови та 

комунікативної ситуації. Це свідчить про успішне формування теоретичної 

складової культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

завдяки вивченню дисципліни ”Українська мова (за професійним спрямуванням)” 

та економічних дисциплін і спеціальних фахових дисциплін. 

Динаміка показника „ІТ-обізнаність” також для ЕГ була кращою: у цій групі 

відбулося збільшення високого та досконалого рівнів на 23,4% та 14,9% 

відповідно, у КГ таке збільшення є статистично меншим 20,8% та 4,4% відповідно. 

Серед чинників, які сприяли такому покращенню бачимо посилене використання 

інформаційних (електронних, дистанційних, мобільних) технологій навчання та 

постійне залучення інформаційно-освітнього середовища ЗВО для виконання 

самостійних завдань. Також вагомим вважаємо удосконалення змісту дисципліни 

„Інформаційні технології”, де були передбачені значна кількість завдань на роботу 

з різними видами текстів, структурою електронних джерел, вивчення 

особливостей функціонування сучасних систем повнотекстового пошуку, 

функціонування соціальних мереж, організації чатів, створенню блогів тощо. 

Динаміка показника „Здатність оперувати термінами” свідчить, що у групах 

ЕГ і КГ цей показник для середніх статистично відрізнявся, а саме в ЕГ відбулося 

збільшення середнього, високого та досконалого рівнів на 6,4%, 24,5% та 13,8% 

відповідно, у КГ таке збільшення стосується лише середнього та високого рівня і 

становить 18,3% та 19,2% відповідно, а на досконалому рівні змін не відбулося. 

Встановлено, що покращенню цього показника в ЕГ сприяло впровадження 

розроблених навчально-методичних матеріалів та орієнтація на активні методи 

навчання: робота зі словниками, діяльність у парах і групах, хмари слів, скрайбінг, 
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дискусії, пошукова діяльність, web-квести. Студенти ЕГ більш вправно вміють 

розпізнавати й адекватно використовувати економічну термінологію. 

Динаміка показника „Перцептивно-мовленнєва здатність” свідчить: в ЕГ 

відбулося збільшення середнього, високого та досконалого рівнів на 10,2%, 19,8% 

та 1,7% відповідно, у КГ таке збільшення стосується лише середнього та високого 

рівня і становить 21% та 20,5% відповідно, а на досконалому рівні відбулося 

незначне зниження на 0,4%. Як свідчать спостереження, майбутні фахівці з 

економіки в ЕГ набули більшою мірою вмінь продуктивно співпрацювати в 

гетерогенних групах, умінь перетворювати теоретичні знання у текст і розмову, 

свідомо застосовують вербальні та невербальні засоби побудови і презентації 

текстів різних жанрів, легко сприймають на слух комунікативний намір 

співрозмовника й адекватно реагують на репліки. Вважаємо, що цьому сприяли 

обрані форми й методи навчання (проблемні лекції, семінари, круглі столи, 

дискусії, проєкти, конференції). 

Динаміка показника „Професійно-креативні вміння” свідчить, що в ЕГ 

відбулося збільшення високого та досконалого рівнів на 20,6% та 15,8% 

відповідно, у КГ таке збільшення стосується лише середнього, високого та 

досконалого рівня і становить 1,3%, 18,8% та 9,4% відповідно. Студенти ЕГ 

набули більш розвинених умінь налагоджувати комунікативні відносини, 

оперативно і вправно орієнтуються та діють у квазіпрофесійних ситуаціях, 

виявляють самостійність і креативність в ухваленні рішень. Вважаємо, що 

формування цих здатностей реалізується через зміст фахових навчальних 

дисциплін, що сприяють накопиченню досвіду культури професійної комунікації, 

пов’язаного з майбутньою професійною діяльністю економіста. 

Для показника „Уміння е-комунікації” встановлено, що в ЕГ відбулося 

збільшення середнього й високого рівнів на 3,2% та 63,8% відповідно та зниження 

досконалого рівня на 8,5%. У КГ маємо аналогічні тенденції, тобто збільшення 

стосується лише середнього та високого рівнів на 37,7% та 28,4%, а на 

досконалому рівні спостерігаємо зменшення на 7,3%. Таку ситуацію пояснюємо 

тим, що переважна більшість студентів з високим рівнем навчальних досягнень не 

пройшли повторно онлайн тренінг про особливості роботи MS Teams, а відразу 

виконували лабораторну роботу. Проте на якісному рівні ми констатуємо, що 

студенти обох груп успішно використовують спілкування у чатах, електронні 

скриньки, соціальні мережі, освітні платформи, відео й аудіо записи, презентації і 

проєкти, створення кабінетів і блогів. 

Динаміка показника „Вольові якості” свідчить, що у групах ЕГ і КГ цей 

показник для середніх статистично відрізнявся, а саме  у ЕГ відбулося збільшення 

високого та досконалого рівнів на 14,9% та 12,7% відповідно, у КГ таке 

збільшення теж стосується високого та досконалого рівня і становить 4,6% та 5,5% 

відповідно. Як показали спостереження, студенти ЕГ постійно перебувають у 

пошуках нових та нестандартних методів, впевнено обґрунтовуючи й відстоюючи 

власні погляди, що сприяє постійному налагодженню комунікативних зв’язків і 

відносин та забезпечує відповідний успіх у діловому спілкуванні. Вважаємо, що 

основним чинником, що забезпечив підвищення цього показника, є акцент на 
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самостійну роботу і виконання дослідницьких завдань, залучення інтерактивних 

методів навчання. 

Динаміка показника „Здатність до самооцінки” для ЕГ по відношенню до КГ 

також є кращою: у ЕГ відбулося збільшення високого та досконалого рівнів на 

18,7% та 12,2% відповідно, у КГ таке збільшення теж стосується високого та 

досконалого рівня, але на рівні 8,6% та 9,5% відповідно. Як показали 

спостереження, студенти ЕГ постійно оцінюють власну роботу, аналізують 

одержані результати, демонструють усвідомлення готовності до виконання 

професійних обов’язків та постійно прагнуть до одержання нових знань та вмінь з 

метою фахового вдосконалення. Основним чинником, що забезпечив підвищення 

цього показника, бачимо залучення активних методів навчання та участь у 

конференціях і чатах,  які стимулювали не лише якість підготовки до заходів, а й 

давали можливість порівняти результати свої та колег, обмінятися думками й 

позиціями у конструктивному діалозі.  

Отже, статистичний аналіз результатів проведеного педагогічного 

експерименту на рівні значущості 0,05 засвідчив успішність реалізації 

педагогічної системи формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.  

За результатами проведення педагогічного експерименту сформульовано 

практичні рекомендації викладачам для формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО: робити постійні ціннісні настанови та мотивувати майбутніх 

фахівців з економіки до якісної професійної комунікації; сприяти усвідомленню 

студентами мовних цінностей суспільства; здійснювати активний пошук нових 

активних \інтерактивних методів і прийомів навчання з урахуванням розвитку ІТ-

засобів та можливостей самого інформаційно-освітнього середовища ЗВО; гнучко 

використовувати групові форми навчання; активно використовувати сюжетні 

завдання (кейси) для розвитку навичок професійної комунікації; організувати 

наскрізне навчання мові за рахунок міжкафедральних зв’язків. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, що полягає в 

обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці педагогічної системи 

такого формування.  

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки й узагальнення: 

1. Досліджуючи стан розробленості проблеми формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО, встановлено, що посилення ролі комунікації у 

глобалізованому суспільстві обумовлює важливість для фахівця здатності 

ефективно обмінюватися інформацією, а поняття „комунікація” стає 

фундаментальною ознакою людської культури. Професійна комунікація 

ґрунтується на фахових знаннях, комунікативних уміннях професійного 

спілкування й соціально-особистісному досвіді та детермінується індивідуальними 
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якостями особистості. З огляду на те, що саме в ЗВО відбувається професійна 

підготовка фахівців, то формування в межах цієї підготовки культури професійної 

комунікації є природним з огляду на запити інформаційного суспільства, запити 

стейкґолдерів та потреби ринку. За аналізом результатів наукових досліджень 

виявлено низку суперечностей, які пов’язані з нагальною потребою формування 

культури професійної комунікації фахівців з економіки та які можуть бути 

вирішені в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.  

2. За результатами термінологічного й структурно-логічного аналізу 

ключових понять дослідження визначено сутність і структуру поняття „культура 

професійної комунікації”. Культура професійної комунікації майбутнього фахівця 

з економіки – це складова професійної культури, яка необхідна фахівцю з 

економіки для ефективного здійснення комунікативної діяльності, та проявляється 

в позитивному особистісному ставленні до комунікативної взаємодії, досконалому 

володінні комплексом загальних і спеціальних знань, нормами мови й мовлення та 

вміннях їх коректного застосування у процесі передачі думки в усіх видах 

фахового спілкування. Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки має нетривіальну структуру і розглядається як єдність аксіологічного, 

теоретичного, професійно-термінологічного, процедурного, особистісного 

компонентів.  

У контексті формування культури професійної комунікації завдяки 

інформаційно-освітньому середовищу ЗВО стає можливим: активне використання 

ІТ для професійної підготовки та опанування засобами е-комунікації; швидкі 

розробка й модифікація освітніх компонентів; реалізація різних технологічних 

підходів до подання навчального матеріалу в поєднанні з традиційними та 

інноваційними формами, методами й засобами навчання; забезпечення 

доступності освітніх матеріалів у будь-який час і з будь-якого місця; організація 

зворотного зв’язку та постійне інтерактивне спілкування суб’єктів навчання з 

викладачами та між собою. 

3. Теоретичними засадами формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО є низка положень, які інтегрують нетривіальність поняття „культура 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки” та особливості 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки як 

спеціально організованого, професійно орієнтованого освітнього процесу, 

результатом якого є утворення ціннісних установок та мотивів здійснення 

комунікативної діяльності, набуття загальних і спеціальних (фахових, мовних, 

мовленнєвих) знань, умінь користуватися фаховою термінологією у професійних 

цілях, набуття здатності користуватися мовою як засобом спілкування у різних 

професійних ситуаціях, а також здатності до рефлексії у професійній комунікації. 

Означену інтеграцію увиразнено в педагогічній системі формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО 

4. Педагогічна система формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО є динамічним функціональним комплексом діалектично пов’язаних між 
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собою підсистем (аналітично-цільова, методично-практична, контрольно-

результативна): аналітично цільова ґрунтується на синтезі системного, 

інформаційного, особистісно-професійного, діяльнісного, технологічного, 

аксіологічного, культурологічного підходів та загальнодидактичних і специфічних 

принципів (специфічні принципи професійної підготовки фахівців; специфічні 

принципи використання інформаційно-освітнього середовища ЗВО; дидактичні 

принципи побудови інформаційно-освітнього середовища; спеціальні принципи 

змістового наповнення інформаційно-освітнього середовища ЗВО); методично-

практична базується на традиційних та інноваційних формах (проблемні лекції, 

семінари, круглі столи, дискусії, проєкти, конференції, on-line-навчання, майстер-

класи, тренінги, вебінари, чати), інформаційно-перцептивних, репродуктивних та 

активних методах (ділові ігри, есе, сенкани, робота зі словниками, діяльність у 

парах і групах, хмари слів, скрайбінг, дискусії, пошукова діяльність, web-квести), 

засобах (мовленнєві; електронні скриньки, соціальні мережі, освітні платформи, 

відео й аудіо записи, презентації і проекти, створення е-кабінетів і блогів) 

навчання; контрольно-результативна характеризує критеріальну основу для 

визначення рівнів сформованості культури професійної комунікації.   

5. За результатами систематизації та узагальнення досвіду професійної 

підготовки фахівців з економіки розроблено практико-методичний супровід 

педагогічної системи та визначено практичні засади формування культури 

професійної комунікації: впровадження розробленої педагогічної системи, 

результатом якої є сформованість усіх компонентів культури професійної 

комунікації та ефективність якої визначається якісними змінами за кожним із 

показників сформованості культури професійної комунікації; активні розробка й 

використання відповідних електронних освітніх ресурсів; запровадження 

спецкурсів (філологічні, ІТ, економічні), для вивчення яких використовується 

спеціалізоване програмне забезпечення; комплексна мовно-мовленнєва підготовка 

і активне особисте та електронне спілкування у квазіпрофесійному та 

професійному середовищах; використання інформаційно-перцептивних, 

репродуктивних та активних методів навчання. Мовно-мовленнєва підготовка 

майбутніх фахівців з економіки передбачає розвиток уявлення про систему мови 

та знання правил мови і мовлення, формування уміння користуватися 

економічною лексикою у професійних цілях та для розуміння мовлення інших, а 

також формування здатності користуватися мовою як засобом спілкування у 

різних професійних ситуаціях 

6. Для визначення рівнів сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки розроблено діагностичний інструментарій, який 

налічує п’ять критеріїв: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, вербально-

операційний, поведінково-комунікативний, рефлексивний. Їх показниками 

виступили: загальнокультурна обізнаність, граматична обізнаність, лексична 

обізнаність, ІТ-обізнаність, здатність оперувати термінами, перцептивно-

мовленнєва здатність, уміння е-комунікації, професійно-креативні вміння, вольові 

якості, здатність до самооцінки. Вибір критеріїв і показників дозволив 

схарактеризувати чотири рівні сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки: досконалий, високий, середній, базовий. 
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7.  Ефективність педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО була підтверджена статистично. На основі кількісного і якісного 

аналізу результатів контрольної та експериментальної груп на констатувальному 

та заключному етапах експерименту на рівні значущості 0,05 було підтверджено 

статистичну відмінність у рівнях сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки. При цьому встановлено, що на рівень 

сформованості аксіологічної складової культури професійної комунікації впливає 

модифікація змісту освітніх компонентів програм підготовки фахівців з 

економіки; на сформованість теоретичної складової більшою мірою впливає зміст 

і форми навчання курсу „Українська мова за професійним спрямуванням”, у т.ч. з 

використанням електронних освітніх ресурсів (університету та відкритих освітніх 

платформ) та „Інформаційні технології”; на рівень сформованості професійно-

термінологічної складової впливають активні методи навчання в межах дисциплін 

економічного спрямування; на рівень сформованості процедурної складової – 

перелік засобів, які залучаються до організації комунікативної взаємодії, 

залучення електронних освітніх ресурсів та збільшення ваги усного й письмового 

е-спілкування; на рівень сформованості особистісної складової – самостійна 

освітня діяльність з обов’язковим спілкуванням засобами зв’язку з 

одногрупниками або викладачем. 

Наукове дослідження не вичерпує всі аспекти проблеми формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО й засвідчує необхідність її подальшої 

розробки за такими перспективними напрямами: розвиток культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки у процесі виробничої практики, в 

умовах неформальної освіти, на засадах самоосвітньої діяльності. Залишається 

актуальною проблема формування й розвитку культури професійної комунікації 

фахівців інших спеціальностей. 
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АНОТАЦІЇ 

Харченко І. І. Теоретико-практичні засади формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 

Слов’янськ, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове розв’язання 

проблеми формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО: розроблено 

педагогічну систему формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО у єдності 

трьох складових (аналітично-цільова, методико-практична, контрольно-

результативна) та експериментально перевірено її ефективність; визначено 

теоретико-практичні засади формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО через наукове обґрунтування та характеристику сутності й змісту феномену 

„культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки”; визначено 

сутність і структуру поняття „культура професійної комунікації майбутніх 

економістів”, яке розглядається у єдності п’яти компонентів: аксіологічного, 

теоретичного, професійно-термінологічного, процедурного, особистісного; 

розроблено критерії та показники: ціннісно-мотиваційний (загальнокультурна 

обізнаність), когнітивний (граматична обізнаність, лексична обізнаність, ІТ-

обізнаність), вербально-операційний (здатність оперувати термінами, 

перцептивно-мовленнєва здатність), поведінково-комунікативний (уміння е-

комунікації, професійно-креативні вміння), рефлексивний (вольові якості, 

здатність до самооцінки). Кількісними параметрами показників визначено 

характеристики рівнів культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки: досконалий, високий, середній, базовий. 

Ключові слова: культура професійної комунікації, професійна комунікація, 

майбутні фахівці з економіки, формування культури професійної комунікації, 

інформаційно-освітнє середовище, професійна освіта, культура. 

 

Харченко И. И. Теоретико-практические основы формирования 

культуры профессиональной коммуникации будущих специалистов по 

экономике в условиях информационно-образовательной среды ЗВО. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 

педагогический университет”. – Славянск, 2020. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и научное решение 

проблемы формирования культуры профессиональной коммуникации будущих 
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специалистов по экономике в условиях информационно-образовательной среды 

ЗВО: разработана педагогическая система формирования культуры 

профессиональной коммуникации будущих специалистов по экономике в 

условиях информационно-образовательной среды ЗВО в единстве трех 

составляющих (аналитико-целевая, методико-практическая, контрольно-

результативная) и экспериментально проверена ее эффективность; определены 

теоретико-практические основы формирования культуры профессиональной 

коммуникации будущих специалистов по экономике в условиях информационно-

образовательной среды ЗВО через научное обоснование и характеристику 

сущности и содержания феномена „культура профессиональной коммуникации 

будущих специалистов по экономике”; определена сущность и структура понятия 

„культура профессиональной коммуникации будущих экономистов”, которое 

рассматривается в единстве пяти компонентов: аксиологического, теоретического, 

профессионально-терминологического, процедурного, личностного; разработаны 

критерии и показатели: ценностно-мотивационный (общекультурная 

осведомленность), когнитивный (грамматическая осведомленность, лексическая 

осведомленность, ИТ-осведомленность), вербально-операционный (способность 

оперировать терминами, перцептивно-речевая способность), поведенчески-

коммуникативный (умения е-коммуникации, профессионально-креативные 

умения), рефлексивный (волевые качества, способность к самооценке). 

Количественными параметрами показателей определены характеристики уровней 

культуры профессиональной коммуникации будущих специалистов по экономике: 

совершенный, высокий, средний, базовый. 

Ключевые слова: культура профессиональной коммуникации, 

профессиональная коммуникация, будущие специалисты по экономике, 

формирование культуры профессиональной коммуникации, информационно-

образовательная среда, профессиональное образование, культура. 
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The thesis for a Doctor of Pedagogics degree in the specialty 13.00.04 – Theory 

and Methodology of Professional Education. – State Higher Educational Establishment 

„Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2020. 

In the dissertation the theoretical generalization and the scientific decision of a 

problem of formation of culture of professional communication of future specialists in 

economy in the information-educational environment of university is carried out. 

The scientific novelty is that: 

- for the first time: developed, theoretically substantiated and experimentally tested 

the effectiveness of the pedagogical system of forming a culture of professional 

communication of future specialists in economics in the information-educational 

environment in university in the unity of three components (analytically target is based 

on synthesis of system, information, personal-professional, axiological, culturological 

approaches and general didactic and specific principles (specific principles of 
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professional training; specific principles of using the information-educational 

environment in university; didactic principles of construction of information-educational 

environment, special principles of content of information-educational environment in 

university) methodical-practical is based on traditional and innovative forms (problem 

lectures, seminars, round tables, discussions, projects, conferences, on-line training, 

master classes, trainings, webinars, chats), information-perceptual, reproductive and 

active methods (business games, essays, Senkan, work with dictionaries, activities in 

pairs and groups, word clouds, scribing, discussions, search activities, web-quests), 

means ( speech; electronic mailboxes, social networks, educational platforms, video and 

audio recordings, presentations and projects, creation of electronic cabinets and blogs) 

training; control-effective characterizes the criterion basis for determining the levels of 

formation of the culture of professional communication) the theoretical and practical 

bases of formation of the culture of professional communication of future specialists in 

economics in the information-educational environment in university; defined the essence 

and structure of the concept of "culture of professional communication of future 

economists", which is considered in the unity of five components: axiological, 

theoretical, professional-terminological, procedural, personal; criteria and indicators 

have been developed, thanks to which it becomes possible to determine the levels of 

formation of the culture of professional communication of future specialists in 

economics; 

- the content of educational programs for the training of future specialists in 

economics, methods and organizational forms of training, which contribute to the 

formation of a culture of professional communication of future specialists in economics 

in the information and educational environment of the Free Economic Zone; 

- the scientific provisions of the theory and methods of professional training of 

specialists in economics have been further developed; scientific ideas about the essence, 

structure, criteria and levels of formation of the culture of professional communication 

of future specialists in economics in the information and educational environment in 

university. 

The practical significance of the study is to prove the effectiveness of the 

developed pedagogical system of forming a culture of professional communication of 

future specialists in economics in the information and educational environment in 

university and the possibility of its implementation in the practice of higher education 

institutions of Ukraine. In particular, the educational programs of the specialty 051 

"Economics" were improved, educational and methodical complexes of disciplines 

"Ukrainian language in a professional direction", "Culture of professional speech", 

"Media literacy" were developed, methodical materials on the research topic were 

prepared and tested, a diagnostic apparatus was developed to determine levels of 

formation of the culture of professional communication of future specialists in 

economics (five criteria: value-motivational, cognitive, verbal-operational, behavioral-

communicative, reflexive, indicators of which are: cultural awareness, grammatical 

awareness, lexical awareness, IT skills, IT skills perceptual-speech ability, e-

communication skills, professional-creative skills, volitional qualities, ability to self-

esteem, which became the basis for the characterization of perfect, high, average, basic 

levels importance of the culture of professional communication). 
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Scientific and methodological support of the process of formation of the culture of 

professional communication of future specialists in economics in the information and 

educational environment in university is reflected in the monograph "Culture of 

professional communication of future specialists in economics and ways of its formation 

in the information and educational environment of higher education". recommendations 

for students of economic specialties: "Ukrainian language in the professional field" 

(2010), "Ukrainian language in the professional field: Dictionary of professional 

terminology" (2012), "Public speaking" (2014), "Ukrainian language in the professional 

field". The culture of business speech "(2019). 

These materials can be used in the system of training future specialists in 

economics: in the process of teaching normative and variable disciplines and special 

courses in economics, language and information, development of educational programs, 

curricula for training specialists in economics and other specialties, development and 

improvement of educational components. and educational and scientific programs, in 

preparation by students of qualifying works and so forth. Practical developments can 

find application in the process of development of textbooks and manuals, methodical 

materials supporting all forms (full-time, part-time, distance) of professional training of 

future specialists of economic and other specialties. 

Keywords: culture of professional communication, professional communication, 

future specialists in economics, formation of culture of professional communication, 

information-educational environment, professional education, culture. 


