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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 

за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Суми, 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, що полягає 

в обґрунтуванні, розробці та експериментальній перевірці педагогічної 

системи такого формування. 

У роботі вирішено низку суперечностей (між процесами глобалізації та 

інтеграції України в європейський освітній простір, які вимагають якісної 

професійної комунікації в експертному середовищі, та відсутністю 

концептуальних положень формування відповідної культури комунікації на 

рівні професійної підготовки фахівців; між суспільними вимогами до 

фахівців з економіки, здатних здійснювати ефективну професійну 

комунікацію у реальному та віртуальному просторі, та реальним рівнем 

культури професійної комунікації в них; між загальним характером 

професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки, що зорієнтована 

більшою мірою на формування й розвиток в них економічних знань і вмінь, 

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

культурі професійної комунікації; між розробленістю теоретичних положень 

щодо формування й розвитку професійної культури фахівця та недостатнім 

методологічним і науково-методичним обгрунтуванням процесу формування 

у фахівців з економіки культури професійної комунікації як складника їх 

професійної культури; між необхідністю цілеспрямованого формування 
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культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки та 

відсутністю цілісної педагогічної системи, що забезпечує цей процес).  

У першому розділі розглянуто підходи до тлумачення категорій 

«комунікація» і «культура», визначено роль і місце комунікації у вимірах 

професійної підготовки фахівців з економіки, розкрито сутність і структуру 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. У другому 

розділі схарактеризовано сутність поняття інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, особливості організації інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, визначено шляхи впливу інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО на формування культури професійної комунікації фахівців з 

економіки, обґрунтовано методологічні засади такого формування КПК та 

описано відповідну педагогічну систему. У третьому розділі подано 

практичні засади формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу 

вищої освіти. У межах четвертого розділу представлено результати 

педагогічного експерименту, який передбачав порівняння освітніх досягнень 

майбутніх фахівців з економіки стосовно сформованості культури 

професійної комунікації, та їхній статистичний аналіз. 

Наукова новизна результатів полягає в тому, що:  

− вперше:  

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 обгрунтування та 

характеристику сутності й змісту феномену «культура професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки»; 
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розроблено концепцію дослідження, сукупність положень якої 

характеризує теоретико-методичні засади формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО як педагогічну систему, в якій методологічною 

основою виступають системний, культурологічний, інформаційний, 

особистісно-професійний, діяльнісний, акмеологічний, технологічний, 

аксіологічний підходи, і яка передбачає використання інформаційно-

освітнього середовищо ЗВО як основи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки за дотримання визначених 

педагогічних умов (використання інформаційних (електронних, 

дистанційних, мобільних) технологій навчання в межах ІОС ЗВО; інтеграція 

спеціалізованих комп’ютерних засобів з електронними ресурсами ІОС ЗВО; 

залучення в освітній процес комп’ютерних засобів комунікації);  

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. 
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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.  

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, у підготовці студентами кваліфікаційних робіт 

тощо. Практичні напрацювання можуть знайти використання у процесі 

складання освітніх програм, навчальних планів, розробки підручників і 

навчальних посібників, методичних матеріалів, що підтримують всі форми 
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(очна, заочна, дистанційна) професійної підготовки майбутніх фахівців 

економічних та інших спеціальностей. 

Ключові слова: культура професійної комунікації, професійна 

комунікація, майбутні фахівці з економіки, формування кульури професійної 

комунікації, інформаційно-освітнє середовище, професійна освіта, культура. 
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kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd. 2015. С. 127-131. 

21. Kharchenko Inna. Education In Ukraine Perspectives Of Development Of 
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18 листопада 2014 р.). Суми : СНАУ, 2014. С 317. 

28. Харченко І.І. Інноваційні технології навчання риторики у вищій 
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СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2019. С.83-86. 

32. Харченко І.І. Упровадження інноваційних методів у навчальний 
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ANNOTATION 

Kharchenko I.I. Theoretical and practical bases of formation of culture of 

professional communication of future experts in economy in the conditions of the 

in the information-educational environment in university. – Qualification scientific 

work published in manuscript form. 

The thesis for a Doctor of Pedagogics degree in the specialty 13.00.04 – 

Theory and Methodology of Professional Education. – Sumy State Pedagogical 

University named aftr Makarenko. – Sumy, 2020. 

In the dissertation the theoretical generalization and the scientific decision of 

a problem of formation of culture of professional communication of future experts 

in economy in the conditions of the information-educational environment in 

university is carried out. 

Based on the analysis of the results of scientific work and practical 

pedagogical experience, a number of current contradictions are outlined: between 

the processes of globalization and integration of Ukraine into the European 

educational space, which require quality professional communication in an expert 

environment and the lack of conceptual provisions for the formation of an 

appropriate culture of communication at the level of higher education institutions; 

between the social requirements for specialists in economics to carry out 

professional communication in real and virtual space and the insufficient level of 

formation of the relevant skills of communicative interaction; between the general 

nature of professional training of future specialists in economics, which is focused 

on the formation and development of economic knowledge and skills, and the 

objective needs of economic specialists in their existing culture of professional 

communication; between the development of theoretical provisions for the 

formation and development of professional culture of the specialist and insufficient 

methodological and scientific-methodological justification of the process of 

formation of specialists in the economics of the culture of professional 

communication; between the need for purposeful formation of a culture of 
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professional communication of future specialists in economics and the lack of a 

holistic pedagogical system that ensures this process. 

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 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; 
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- 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). 

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 
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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. 
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ВСТУП 

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. 
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Концептуальні засади формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців ґрунтуються на положеннях міжнародних («Меморандум 

освіти протягом життя», 2000 р. [463]; Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти, 2003 р. [115]) та загальнодержавних документів (Закони 

України «Про освіту», 2017 р. [120], «Про вищу освіту», 2014 р. [119], «Про 

професійний розвиток працівників», 2012 р. [121], Указ Президента України 

«Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української 

мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», 

2018 р. [337], Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 роки [231], Концепція освіти дорослих в Україні, 2011 р. [159], 

Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2003) [159] 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 

[40], Н. Голуб [81; 82], С. Єрмоленко [112], Л. Струганець [329] та ін.), 

професійної культури (Л. Фільштейн [340], І. Іванова [127], Л. Максимова 

[127] та ін.), інформаційної культури (О. Прудникова [274], Ю. Рамський 

[278], В. Кравец [170], В. Кухаренко [170] та ін.), культури спілкування 

(Я. Радевич-Вінницький [277], І. Сайтарли [293], М. Стахів [324], Т. Чмут 

[389] та ін.); 

– визначенням психолого-педагогічні засад і теоретичних моделей 

професійної підготовки фахівців економічної галузі в Україні (М. Артюшина 

[9], Н. Кошелєва [169], В. Стешенко [325], В. Стрельніков [327; 328], Ю. Ткач 

[334] та ін.); теоретичних основ підготовки майбутніх економістів (Г. Дутка 

[108], А. Колот [152], Л. Лебедик [190], О. Набока [228], Л. Нічуговська [236], 

В. Храпкіна [383] та ін.) та наступності вищої економічної освіти 

(М. Левочко [191], О. Шпак [400] та ін.); 

– особливостями: професійної підготовки економістів у контексті 

полікультурності (А. Загородня [117], С. Сисоєва [312], Н. Якса [408], 
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М. Яковіцька [449] та ін.); формування професійної компетентності фахівців 

економічного профілю (Н. Баловсяк [20], О. Гончарова [86], Л. Отрощенко 

[250], І. Полєщук [265], О. Романовський [282] та ін.); 

– сутністю освітнього середовища (К. Приходченко [271], С. Савченко 

[290] та ін.); електронного освітнього середовища (В. Биков [33; 35], 

Р. Гуревич [246], Р. Клопов [146] та ін.); феноменом оздоровчого середовища 

закладу освіти (С. Омельченко [243], О. Момот [222], Т. Осадченко [245] та 

ін.); створенням освітнього середовища закладу освіти (В. Биков [35], 

А. Веряєв [392], Н. Гонтаровська [83], А. Данилюк [99], В.Коміссаров [153] 

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 [7], І. Зязюн [126], В. Кремень [173] та 

ін.), освіти дорослих (В. Лозовецька [202], Л. Лук’янова [207], Н. Ничкало 

[233] та ін.), технологізації освітнього процесу (О. Набока [228], О. Пєхота 

[260] та ін.);  

– окреслено підходи до професійного розвитку особистості: 

компетентнісний (Н. Бібік [37], О. Дубасенюк [107], О. Савченко [290] та ін.); 

особистісно орієнтований (І. Бех [31], Л. Хомич [346] та ін.), акмеологічний 

(А. Деркач [102], Н. Сидорчук [307], В. Сидоренко [306] та ін.), 

культурологічний (О. Асмолов [11; 12], М. Бастун [23; 24], Г. Васянович [56], 

О. Лобова [201], О. Отич [249] та ін.); 

– проаналізовано сутність мовеннєвої комунікації (Г. Андреєва [4; 5], 

В. Біблер [32], Л. Савенкова [289] та ін.), мовленнєвої діяльності (І. Зимняя 

[125], О. Леонтьєв [192; 193] та ін.), мовної, мовленнєвої, мовно-мовленнєвої 

компетентностей (М. Вашуленко [58], О. Горошкіна [89], Л. Мацько [213], 

О. Семеног [299; 298] та ін.). 
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Також слід відзначити роботи, повязані з професійною мовною та 

мовленнєвою підготовкою майбутніх фахівців різних спеціальностей як 

складовою їхньої професної культури:  

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

[14], З. Бакум [16], Н. Бородіна [49],  А. Буднік [52], Н. Голуб [81; 82], 

Ж. Горіна [88], О. Горошкіна [256], С. Караман [256], О. Копусь [161], 

О. Кучерява [186], Л. Мацько [213], А. Надолинська [229], А. Нікітіна [234], 

Н. Остапенко [248], І. Пахненко [254], М. Пентилюк [257], О. Потапенко 

[268], О. Семеног [298], Т. Симоненко [308], І. Соколова [320] та ін.); 

майбутніх фахівців нефілологічного профілю (Л. Барановська [21], 

Г. Бондаренко [47], В. Борщовецька [50], М. Бондарчук [48], Л. Вікторова 

[63], І. Власюк [66], Л. Дідух [103], І. Дроздова [105], О. Загородна [116], 

К. Климова [185], О. Ковтун [150], Н. Костриця [164], М. Лісовий [200], 

Н. Микитенко [216], Н. Назаренко [230], Л. Прокопенко [272], Г. Пухальська 

[275], О. Тарнапольський [332], Л. Руденко [284], Т. Рукас [287], 

С. Хаджирадєва [345], Т. Шепеленко [397],  В. Черевко [388], В. Чорній [390], 

І. Ярощук [410] та ін.); майбутніх учителів іноземних мов (О. Бігич [38], 

Л. Добровольська [104], Л. Морська [224], С. Ніколаєва [235], Р. Мартинова 

[211] та ін.); перекладачів (Ю. Друзь [106], І. Кочергін [168], О. Ковязіна 

[151], В. Коміссаров [153], З. Підручна [262], О. Попова [267], О. Селіванова 

[296] та ін.). 

- підготовка майбутніх вихователів до навчання дітей української мови 

(А. Богуш [154], Н. Гавриш [41], Л. Казанцева [133], В. Коваль [147],  

Т. Котик [165], О. Трифонова [344] та ін.); комунікативно-мовленнєвий 

супровід професійної підготовки майбутніх фахівців і становлення 

україномовної особистості майбутніх фахівців (А. Богуш [154], Н. Босак [51], 

М. Вахницька [57], Д. Голдевська [80], Т. Дементьєва [101], Ж. Горіна [88], 

О. Кисельова [344], О. Ковтун [150], О. Трифонова [344], М. Черкасов [344], 

Н. Шумарова [404] та ін.);  
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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. 
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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 науково-дослідної теми кафедри 

інформатики „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. 
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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 комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 



34 
 

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 
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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 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 
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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;  
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–  комплексну мовно-мовленнєву підготовку й активне особисте та 

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

професійному середовищах; 

–  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 
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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 

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

19.11.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, написаних у співавторстві, 

полягає у: збиранні емпіричних даних за результатами педагогічного 

експерименту [456], постановці ідеї та загальному редагуванні матеріалів, 

зокрема, опису семантичної характеристики сучасної української риторичної 

термінології [378], явища термінологічної інтерференції [379], уточненні 

проблем культури наукового мовлення [380], проблем культури ділового 

спілкування майбутнього фахівця [381].  

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); 
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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 90 сторінках. Робота містить 61 таблицю і 85 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 523 сторінки, із них основного тексту – 

375 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ  

ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Комунікація і культура у науково-педагогічних дослідженнях 

Інтенсивність розвитку суспільства призводить до глобалізації, 

розширення взаємодій різних країн, народів і їхніх культур, а спілкування з 

представниками інших держав стає реальністю сьогодення.  

В усіх сферах життєдіяльності суспільства початок XXI століття 

відзначився масштабним розширенням світового та європейського просторів 

за допомогою культурних обмінів, прямих контактів між державними 

інститутами, соціальними групами, туризму, професійної мобільності 

фахівців різних галузей, наукового співробітництва, участі у спільних 

міжнародних освітніх, науково-дослідницьких проєктах і грантах, програмах 

підвищення кваліфікації тощо. Єдиний інформаційний простір, соціальна 

мобільність людей, відкритість меж трансформують людство у цілісну 

світову спільноту. За таких умов кожна галузь суспільства стає більш 

відкритою для спілкування, через що актуалізується проблема підвищення 

якості професійної підготовки фахівців, здатних брати активну участь у 

взаємодії на світовому, національному та регіональному рівнях. Саме від 

якості підготовки фахівця залежить його взаємодія з партнером, 

усвідомлення і сприйняття відмінностей, які є невід’ємною складовою 

сучасного світу, його власний професійний авторитет, престиж і репутація у 

цілому. 

Саме тому сьогодні вища школа покликана створити якісно нову 

освітню систему, здатну повною мірою підготувати кожного фахівця до 

комунікації, забезпечити для кожної особистості можливість реальної 

неконфліктної взаємодії. 
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Термін «комунікація» означає універсальне поняття, яке нині 

використовується філософією, психологією, соціологією, інформатикою, 

лінгвістикою та іншими науками. На думку багатьох учених, одним із 

перших, хто наголосив на цілісності/нерозривності мови, культури й 

комунікації був Е. Сепір [303]. Він підкреслив, що мова є комунікативним 

процесом у чистому вигляді у кожному відомому нам суспільстві.  

В. Конецька [157] зауважила, що «комунікація виникла в людському 

суспільстві як потреба одного індивіда передати іншому індивіду необхідну 

для спільних дій інформацію».  

При цьому варто відзначити, що будь-який збій у ході передавання тієї 

чи іншої інформації може викликати непорозуміння, незгоду, неприйняття, а 

під час комунікативної взаємодії з партнером ймовірність відсутності 

взаєморозуміння збільшується через різницю світосприйняття, норм 

поведінки тощо. 

У філософському енциклопедичному словнику [339] поняття 

«комунікація» представлено як «спілкування, обмін думками, відомостями, 

ідеями; передавання одного й того ж змісту від однієї свідомості 

(колективної чи індивідуальної) до іншої за допомогою знаків, зафіксованих 

на матеріальних носіях».  

Психологи трактують цю дефініцію як «фундаментальну ознаку 

людської культури, яка полягає в інтенсивному взаємоспілкуванні людей на 

основі обміну різного роду інформацією». Комунікація в тій чи іншій формі 

супроводжує кожний акт життєдіяльності людини. Тому за її відсутності 

важко уявити розвиток будь-якого суспільства, оскільки саме вона є 

фундаментом, який відповідає за налагодження взаємодії і взаємних зв’язків 

між людьми.  

Ч. Кулі [180], засновник американської соціології, підтверджує той 

факт, що комунікація як механізм забезпечує існування, розвиток, а також 

підтримку людських стосунків.  
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Процес комунікації, який супроводжує людей під час взаємодії, сприяє 

їх соціалізації. Ф. Бацевич [27] особливу увагу звертає на роль комунікації у 

суспільстві: комунікація – «міжособистісний (соціальний) процес і вид 

соціальної діяльності», ««механізм» формування індивіда як соціалізованої 

особистості», «засіб корекції соціального індивіда або групи»; вона 

«забезпечує існування соціальної пам’яті», «сприяє синхронізації життя 

суспільства у часі і просторі».  

Варто відзначити той факт, що нині вчені інтенсивно обговорюють 

проблему взаємного зв’язку категорій «комунікація» і «спілкування». Так, 

погоджуючись із Л. Меркуловою [215], І. Кіреєвою [215], виокремлено три 

основні підходи щодо розмежування понять «комунікація» і «спілкування».  

Відповідно до першого підходу, ці два поняття практично 

ототожнюються (Л. Виготський [70], О. Леонтьєв [192] та ін.).  

У сенсі модусу мовного існування (Л. Виготський [70], О. Леонтьєв 

[192], В. Манакін [209], В. Паращук [301], В. Семенюк [301] та ін.) прийнято 

вважати, що дефініції «комунікація» і «спілкування» є рівнозначними, 

синонімічними, що позначають процеси обміну думками, інформацією й 

емоційними переживаннями під час взаємодії людей за допомогою одного й 

того ж засобу – мови. 

Прихильники другого підходу пропонують розвести поняття 

«комунікація» і «спілкування». Так, за М. Каганом [132] «спілкування 

передбачає суб’єкт-суб’єктний зв’язок, а комунікація суб’єкт-об’єктний», за 

Г. Андреєвою [4] «спілкування більш широка категорія, ніж комунікація, 

оскільки включає три взаємопов’язані сторони: комунікативну, інтерактивну 

й перцептивну».  

Третій підхід до проблеми співвідношення понять «комунікація» і 

«спілкування» базується на понятті інформаційного обміну. Згідно з цим 

підходом, спілкування відображає лише ті процеси обміну інформацією, що 

супроводжують специфічну людську діяльність, спрямовану на встановлення 

й підтримку взаємозв’язку між людьми, і забезпечується, насамперед, 
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вербально, за допомогою мови або тексту, у той час, коли поняття 

«комунікація» (інформаційний обмін) набуває більш широкого змісту.  

На думку Д. Кейтон [454], комунікація – це не просто процес 

передавання інформації, а й процес установлення контакту для виключно 

повного розуміння один одного під час взаємодії. Крім того, комунікація 

відображає й емоційні стани людини, адже весь спектр людських емоцій 

виникає і розвивається безпосередньо в умовах спілкування.  

Під час комунікації разом із передаванням тієї чи іншої інформації 

виникає процес трансляції емоційного стану комунікантів, обміну 

світосприйняттям, цінностями, різного роду досвідом, культурним 

надбанням тощо. Услід за Ф. Бацевичем [27] відзначимо, що лінгвокультурна 

спільнота передбачає «мовну і культурну єдність людей».  

Процес комунікації, за В. Шийкою [1], складається з шести 

взаємопов’язаних елементів (рис.1.1):  

 

 

Рис.1.1. Елементи процесу комунікації (за В. Шийкою [1]) 

 

– відправник повідомлення – особа, яка генерує або кодує та передає далі 

дані (інформацію);  
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– повідомлення – дані у формі символів або кодів;  

– канал – засіб передавання даних;  

– одержувач/ декодувальник – особа, яка отримує надіслані дані і готова 

їх сприйняти;  

– сприйняття даних;  

– зворотній зв’язок. 

Також важливим для розуміння процесу комунікації та всіх її 

складових є дослідження комунікативних моделей, адже комунікативне 

моделювання – це основна форма пізнання процесу комунікації з середини, 

що дозволяє встановити зв’язок між кожним її елементом й виокремити їх 

роль.  

Моделі комунікації – це схеми, що описують процес комунікації. 

Ф. Бацевич [27] зауважив, що вона містить «узагальнено представлений 

процес комунікації». За твердженням О. Яшенкової [412], модель комунікації 

«відтворює основні елементи та функціональні характеристики 

комунікативних процесів». Підсумовуючи, зауважимо, що модель 

комунікації служить для ґрунтовного, детального вивчення й усвідомлення 

процесу комунікації, оскільки дозволяє відобразити, відтворити у 

спрощеному вигляді структуру, основні характеристики, особливості, 

взаємозв’язки і відношення між ключовими елементами, які охоплюють цей 

процес. 

Проблеми комунікації розглядаються в межах багатьох наук 

(філософія, психологія, соціологія, біологія, культурологія, лінгвістика, 

теорія інформації та ін.), причому кожна з наук конструює власну 

комунікативну модель, беручи за основу найбільш значущі, ключові для неї 

особливості, риси, характерні ознаки тощо. Відтак, говорячи про 

комунікативну модель, необхідно враховувати міждисциплінарний 

комплексний підхід.  
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Процес комунікації може набувати різних форм у залежності від 

кількості учасників, намірів комунікантів, емоційного стану, використаних 

каналів, технік, технологій, засобів, стратегій та ін.  

Так, В. Кашкін [141] зазначає, що у дослідженнях американських 

вчених виділено до сорока різних підходів до тлумачення терміну 

«комунікація» в різних сферах, що включають архітектуру, антропологію, 

психологію, політику та ін. Саме через складність, комплексність і 

багатоаспектність поняття «комунікація» в науковій літературі існує велика 

кількість моделей комунікації, зокрема, вчені виокремлюють «лінійні, 

інтерактивні й трансакційні моделі». Найбільш відомі з них: лінійні моделі 

Аристотеля, Г.-Д. Лассвелла, Шенона-Вівера, Р. Якобсона; інтерактивні 

моделі М. Бахтіна, Р. Барта, Г. Шпета; трансакційні моделі В. Шрама. 

Однією з перших запропонованих моделей, на думку більшості вчених, 

була модель Аристотеля (близько 355 року до нашої ери). Давньогрецький 

філософ у «Риториці» зауважив, що мова складається з трьох елементів: «із 

самого оратора/мовця, із предмета, про який він говорить, із особи, до якої 

він звертається; вона і є кінцевою метою всього». Відповідно до цієї моделі 

відправник є активним учасником процесу комунікації, його ініціатором, а 

приймач – пасивним. Разом із тим, наразі більшість дослідників розглядають 

і відправника, і одержувача інформації як активних учасників процесу 

комунікації (Ф. Бацевич [27], М. Олешков [241], В. Паращук [301], 

О. Семенюк [301], В. Шийка [1] та ін.).  

Комунікативний процес вимагає максимальної концентрації зусиль як 

відправника, так і одержувача, адже той, хто передає повідомлення, має 

максимально точно донести інформацію, а той, хто сприймає, повинен 

правильно інтерпретувати сказане й відповідно відреагувати. Якщо 

відбувається збій на якомусь із етапів, результат передавання інформації є 

неякісним і неочікуваним, оскільки за будь-яким комунікативним актом 

стоїть той чи інший намір/сподівання [301]. 



50 
 

Важливий внесок у дослідження цієї проблеми зробив Г. Лассвелл, 

окресливши технологічну, незважаючи на її простоту, модель комунікації. У 

своєму дослідженні «Структура і функції комунікації у суспільстві ідей 

комунікації» учений зауважив, що для пізнання процесу комунікації 

необхідно дати відповідь на п’ять запитань: Хто говорить? Що говорить? За 

допомогою якого каналу? Кому/До кого говорить? З яким результатом? 

Відповіді на ці запитання дають можливість у загальному вигляді описати 

процес будь-якої комунікації. Разом із тим, як слушно відзначив Ф. Бацевич 

[27], «у цій моделі не враховано інтерактивності учасників комунікації, того, 

що кожен з них у процесі комунікативного акту міняється місцями, тобто 

адресат стає адресантом, і навпаки».  

Описану модель дещо удосконалено Р. Бреддоком, який додав до 

моделі Г. Лассвелла два значущих компонента – умови, в яких протікає 

комунікація, і мету, яку переслідує комунікатор [27]. 

Цінною для розвитку теорії комунікації є більш поширена й дещо 

покращена модель комунікації Шенона-Вівера (1949). Ця модель перейшла 

до теорії комунікації з математики й кібернетики. Її запропоновано 

американським математиком В. Вівером і модернізовано американським 

дослідником комунікації та штучного інтелекту К. Шеноном. Модель 

охоплює такі складові: «джерело інформації, передавач, канал передачі, 

одержувач інформації й кінцева мета/результат, представлені в лінійній 

послідовності» [27]. 

Для розуміння сутності комунікації важливою, на думку більшості 

дослідників, є модель Р. Якобсона – американського лінгвіста й 

літературознавця, який у дослідженні «Лінгвістика та поетика» (1960) 

виділив у процесі комунікації такі важливі, стрижневі складові: адресат, 

адресант, повідомлення, код, контекст та контакт. Більшість дослідників 

підкреслюють, що під час правильно налаштованої комунікації всі ці 

складові більшою чи меншою мірою функціонують [27].  
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Услід за Ф. Бацевичем [27] зазначимо, що інтерактивні моделі 

«передбачають активність усіх учасників спілкування. Тому обов’язковим 

елементом комунікації є зворотній зв’язок», тоді як трансакційні моделі 

репрезентують «процес одночасного відправлення і отримування 

повідомлень комунікаторами, які залежать один від одного як творці 

комунікативного акту, залишаючись при цьому неповторними 

особистостями». 

Отже, фундаментальними, основними складовими проаналізованих 

вище моделей є взаємодія учасників – комунікантів (відправник і одержувач), 

що генерують і сприймають (інтерпретують) повідомлення, яке, у свою 

чергу, складається з кодів/ знаків різного роду (вербальних/ мовних і 

невербальних/ позамовних), які комуніканти кодують чи декодують.  

Спираючись на дослідження О. Семенюк [301], В. Паращук [301], 

відзначимо, що «вербальний (мовний) код – це сукупність мовних засобів, які 

використовують комуніканти для створення обміну повідомленнями під час 

вербальної взаємодії (спілкування, комунікації)», а «невербальний 

(позамовний) код – сукупність позамовних засобів (жестів, рухів, голосових 

ефектів тощо), які комуніканти наділяють символьними функціями і 

використовують для створення повідомлень та обміну ними».  

Щодо процесу кодування повідомлення, то його розглядають як 

«процес трансформації (перетворення) інформації у повідомлення за 

допомогою слів, інтонації, голосу, рисунків, жестів, виразів обличчя тощо», а 

декодування включає «перекладання отриманого повідомлення у форму, 

зрозумілу для утримувача».  

М. Гузикова [95], П. Фофанова [95] окреслюють два підходи до оцінки 

ефективності комунікації: інформаційний (семантичний) і прагматичний. 

Щодо першого, то в ньому ефективність комунікації визначається через 

кількість інформації, яку адресанту вдалося передати без втрат, тобто 

повнотою інформації, яку адекватно зрозумів адресат. Відносно 

прагматичного підходу, то в його межах ефективність комунікації 
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характеризується адекватністю реакції з боку адресата. Звичайно, обидва 

вищевказані підходи взаємопов’язані, вони співіснують, доповнюючи один 

одного, і є однаково важливими, адже у процесі комунікації, з одного боку, 

необхідно коректно, правильно й максимально точно передати інформацію, а 

з іншого – не менш цінним і вагомим є правильна її інтерпретація, 

сприйняття.  

Отже, детальний аналіз сутності поняття «комунікація», а також 

наявних комунікативних моделей дозволяє стверджувати, що комунікація – 

це складний процес установлення й налагодження взаєморозуміння між 

партнерами за допомогою спілкування (вербальними й невербальними 

засобами), а також виокремити його основну мету, завдання і функції 

(рис.1.2). 

 

Рис.1.2. Узагальнені мета, завдання і функції комунікації 
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Отже, процес комунікації передбачає наявність зворотного зв’язку, 

який і дозволяє виявити, наскільки вдало відбувся процес передавання й 

отримання інформації. Ці процеси є виключно важливими, оскільки від їх 

злагодженості залежить погодженість подальшого спілкування, діяльності 

тощо, а особливо, якщо мова йде про виконання професійних обов’язків, 

коли від упорядкованості дій залежить збереження технічного устаткування, 

цілісність навколишнього середовища, життя людей тощо.  

Засоби комунікації значно розширюють закладені природою 

комунікативні можливості людини. Історія виникнення засобів комунікації 

фактично невіддільна від виникнення елементарних потреб у спілкуванні. 

Виходячи зі своєрідних віх у розвитку засобів комунікації, коли корінним 

чином змінювалися методи передачі інформації, її обсяги та якісні 

характеристики, можна виділити різні етапи в розвитку соціальної 

комунікації (рис.1.3): дописьмова первісна культура, знаково-символічна 

культура, письмова культура, письмово-друкарська культура, культура 

електронних засобів комунікації. 

 

Рис.1.3. Етапи розвитку комунікації в суспільстві [95] 

 

Сьогодні виділяють три види цілей комунікації:  

– пізнавальні (набуття й розповсюдження нових знань і умінь, 

циркуляція інформації); 

– спонукальні (стимулювання інших людей до певних дій або отримання 

таких стимулів від інших);  
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– експресивні (вираження або отримання певних переживань, емоцій) 

[95].  

Питання про те, яка саме мета переслідується в конкретному 

комунікативному акті, не може бути вирішене тільки на підставі дій, оскільки 

дія і мова представляються двома різними, хоча й взаємозв’язаними, 

елементами комунікації. Спостерігаючи здійснювану дію, ми можемо лише 

припускати ті мотиви, якими керується її виконавець, яку конкретно мету 

комунікації він переслідує у даному випадку. Єдиним способом з’ясування 

мети комунікації через розуміння її мотивів є акт мовної взаємодії.  

Зауважимо, що поняття «комунікація» не може існувати поза межами 

культури, адже культура, як і комунікація, є явищем соціальним. На 

підтвердження цього наведемо думку В. Войтка [68], який зазначав, що 

комунікація є фундаментальною ознакою людської культури. У зв’язку з 

цим, підкреслимо, що ефективність процесу комунікації неможлива без 

детального й різнобічного знання культури комунікантів, їх менталітету, 

ціннісних орієнтацій, способу мислення, комунікативного етикету, 

характерних засобів спілкування та ін. Тому вважаємо за необхідне 

звернутися до поняття «культура».  

Виявлено, що поняття «культура» є фундаментальним і вивчається 

низкою гуманітарних наук: філософією, історією, психологією, соціологією, 

антропологією, країнознавством, культурологією, етнологією, археологією, 

мистецтвознавством, лінгвістикою, семіотикою та ін. Кожна з них відповідно 

до своєї специфіки виділяє в культурі в якості предмета свого дослідження 

одну з її частин, той чи інший аспект. Як наслідок, не існує єдиного, 

загальноприйнятого визначення культури. Це свідчить про структурну 

складність, багатогранність феномена культури й постійний пошук 

науковцями її визначальних характеристик. 

Учені виділяють різні підходи щодо тлумачення поняття «культура». 

Так, Т. Персикова [258] визначає:  
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– соціологічний (фактор організації суспільного життя, сукупність ідей, 

принципів і соціальних інститутів);  

– історичний (продукт історії суспільства, який розвивається шляхом 

передавання придбаного людиною досвіду від покоління до покоління); 

– нормативний (норми і правила, які регламентують життя людей); 

– психологічний (взаємозв’язок культури з психологією поведінки 

людей, соціально обумовлені особливості людської психіки); 

– дидактичний (сукупність якостей, отриманих у процесі навчання);  

– антропологічний (сукупність результатів діяльності людського 

суспільства у сферах життя й усіх факторів, що складають й 

обумовлюють спосіб життя нації, класу, групи людей).  

Спільною ознакою, яка об’єднує всі вищевказані підходи, є зв’язок 

культури з людською працею. Автором наголошується також, що культура 

створена людиною і проявляється у її діяльності, взаємодії, функціонуванні 

тощо, тобто є невіддільною її складовою.  

Одну з перших ґрунтовних дефініцій культури запропоновано 

А. Кребером [459] і К. Клакхоном [460]. Вчені характеризують цей феномен 

як структуровані способи мислення, почуття й реакції, отримані та передані 

головним чином за допомогою символів, що становлять характеристичні 

досягнення людських груп, включаючи їх втілення в артефактах. 

Відзначається, що сутнісне ядро культури складається з традиційних (тобто 

історично похідних) ідей.  

У філософському енциклопедичному словнику це поняття трактується 

як специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, 

представлений у матеріальних і духовних благах, у системі соціальних норм 

й установ, у духовних цінностях, у ставленні людей до природи, між собою й 

до себе самих.  

О. Садохін [292] підкреслює, що поняття «культура» пов’язане зі 

світом матеріальних і духовних продуктів людської діяльності. Відтак, 

культура включає в себе все, що створено людьми у процесі їх взаємодії, 
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представляє і характеризує їх повсякденне життя, враховуючи ті чи інші 

історичні умови.  

Інтерес для нашого дослідження представляють розвідки А. Річард-

Амато [475], який розглядає культуру «як спосіб життя; як контекст, у якому 

ми існуємо, думаємо, відчуваємо і спілкуємося один із одним; як «клей», що 

поєднує в одне ціле групу людей; як програму, що закладена з раннього 

дитинства й управляє поведінкою людей у суспільстві й допомагає зрозуміти, 

що від них очікують і що відбудеться, якщо ці очікування не будуть 

виправдані; як ідеї, звичаї, навички, методи і прийоми, що характеризують 

певну групу людей у певний період часу».  

Г. Хофстед [444] серед ознак культури виділяє її динамічність. Учений 

підкреслює, що так само як особистість, яка прийняла певну культуру, так і 

сама культура змінюються під впливом обставин і часу. Отже, культура 

постійно видозмінюється, доповнюється у процесі історичного розвитку. 

Більше того, в час науково-технічного прогресу, глобалізації ці процеси 

відбуваються все швидше й інтенсивніше.  

Заслуговує на увагу опис дефініції «культура» Л. Уайта  [336], який 

визначає її як історично зафіксовану модель, що знаходить своє 

віддзеркалення у значеннях, втілених у символах, системі успадкованих 

уявлень, відтворених у формі символів, за допомогою яких люди 

спілкуються між собою і на основі яких фіксуються й розвиваються їхні 

знання про життя. Тобто все, що зроблено людиною у процесі її історичного 

розвитку, є невіддільною частиною культури.  

Водночас, для культури характерний динамізм (за Г. Хофстед [444]), 

що вказує на її невпинний стрімкий розвиток.  

Ю. Лотман [204] характеризує культуру як соціальне явище, 

зазначаючи, що окрема людина може бути носієм культури і здатна активно 

брати участь у її розвитку. За своєю природою культура, як і мова, явище 

суспільне, тобто соціальне. Дослідник окреслює культуру як 

багатокомпонентне поняття, що включає велику кількість складових: релігія, 
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історія, цінності, суспільний устрій (організація суспільства) і мова. Усі 

зазначені компоненти, з одного боку, дозволяють створити цілісне уявлення 

про культуру, з іншого – дають можливість відрізнити одну культуру від 

іншої, виокремити їх спільні й відмінні риси та ознаки.  

У дослідженнях, присвячених феномену культури, зазначається, що у 

процесі своєї адаптації до навколишнього середовища людина створює 

власний штучний світ, так звану іншу природу, яка складається з 

матеріальних предметів, духовних цінностей, норм поведінки, символів та ін. 

Останні покликані безпосередньо задовольняти потреби людини в цьому ж 

середовищі. Разом із тим, між різними лінгвокультурними спільнотами 

основні складові компоненти, які використовують ці спільноти для адаптації 

у власному оточенні, достатньо відрізняються, що значно ускладнює 

взаєморозуміння між їх представниками, адже власне бачення одних і тих же 

речей є подекуди доволі різним [322].  

Як слушно відзначає О. Садохін [292], нова природа продукується 

людиною не тільки як середовище її перебування. Створюючи матеріальні та 

духовні предмети і явища, норми поведінки, розвиваючи вміння й навички, 

людина тим самим створює сама себе, і відповідно, власну культуру, яку 

вона транслює під час взаємодії з іншими людьми. Це дає право 

констатувати, що культура – це комплексне поняття, що постійно інтенсивно 

модифікується залежно від розвитку того чи іншого суспільства, набуваючи 

при цьому нових рис, характерних ознак. Більше того, під час комунікації 

через комунікантів відбувається взаємодія різних культур, а, відтак, і їх 

взаємовплив, що може виражатися у «взаємному збагаченні однієї мови і 

культури, а також взаємному відштовхуванні, несприйнятті носіями однієї 

(чи більшої кількості) мов і культур чужої мови і культури». 

І. Зязюн [126] розглядає культуру фахівця як інтегральний показник 

його діяльності, що забезпечується єдністю і взаємодією складників, якими є: 

тезаурус і кругозір (характеристика пізнавальної здатності та 

інтелектуального потенціалу), уміння і здібності (предметно-практичний 
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досвід особистості), діапазон інтересів (рівень духовних ідеалів), світогляд 

(як соціальна спрямованість особистісної культури), норми і методи 

діяльності (регулятор вчинків і дій), культура почуттів (уособлення 

гуманістичної спрямованості спілкування, що визначає естетичну 

насиченість поведінки й діяльності).  

Серед основних теоретичних засад процесу формування професійної 

культури, в якій поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, 

соціальна зрілість і творче начало, провідне місце займає якість культурної 

вихованості фахівця, зумовлена якістю його діяльності та спілкування. 

Неухильне дотримання правил мовного етикету членами колективу того чи 

іншого закладу, виробництва, офісу залишає у клієнтів, співзасновників, 

партнерів позитивне враження, підтримує позитивну репутацію всієї 

організації [126]. 

Генетично первинною основою культури вважається спілкування як 

важлива форма людського буття, умова життєдіяльності людей і спосіб їх 

об’єднання, тому слід враховувати відмінності між людьми, оскільки 

успішна професійна взаємодія неможлива без творчого підходу до кожної 

ситуації та потребує добору відповідних вербальних конструкцій та 

невербальних сигналів, що їх супроводжують [322]. Якщо ті, хто 

взаємодіють, готові до інтеграції своїх зусиль і сприймають іншого як 

цінність, то їхнє спілкування може досягти високого рівня [389, с. 10].  

Про те, що формування культури спілкування є визначальним для 

розвитку професіоналізму, свідчать напрацювання Г. Балла [18], М. Корнєва і 

А. Коваленко [162], Л. Орбан-Лембрик [244], В. Семиченко [302], Г. Чайки та 

Т. Чмут [389]. Не зважаючи на те, що думки вчених стосовно усвідомлення 

важливості цього феномену в розвитку професіоналізму особистості та її 

професійної культури частково співпадають, загальноприйнятого визначення 

поняття «культура спілкування» немає.  

Сам термін «культура спілкування» вперше з’явився в наукових працях 

у 80-х рр. ХХ ст. [389, с. 35] і трактувався як наявні в суспільстві та в 
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людському житті форми плекання спілкування як такого, його 

структурування й ціннісно-смислової організації, а також їх реалізацію 

безпосередньо в людських стосунках. 

У широкому сенсі під культурою спілкування фахівці з цієї 

проблематики розуміють цілісну систему, яка складається зі 

взаємопов’язаних моральних, мовленнєвих і психологічних компонентів, 

кожен з яких впливає на характеристику цілого. Варто зазначити, що 

культура залежить не лише від комунікативного потенціалу особистості, а й 

від набутих нею знань, умінь, навичок встановлювати контакт [244, с. 116], а 

також від комунікативних установок особистості на спілкування з іншими.  

Важливо орієнтувати культуру спілкування на гуманістичні цінності з 

урахуванням природних і соціальних особливостей індивідуальностей 

партнерів по спілкуванню, що забезпечить високу моральність вибору 

засобів спілкування. Культура спілкування ґрунтується на розумінні, 

співпереживанні, відповідальному ставленні до своїх слів і вчинків  

[220, с. 143]. З огляду на це культура спілкування тлумачиться як система 

норм, принципів і правил спілкування, а також технології їх виконання, 

вироблені людським суспільством з метою оптимізації й ефективності 

комунікативної взаємодії. 

Культура мови або мовна культура як феномен теж розглядається у 

науково-педагогічних дослідженнях [284]. Як правило, вона містить три 

складові компоненти: нормативний, комунікативний та етичний. 

Нормативний аспект культури мови (дотримання норм літературної мови) 

вважається одним з найважливіших. Комунікативні якості мови це, перш за 

все, точність мови, зрозумілість, чистота, логічність викладу, виразність, 

естетичність і доречність. Чіткість формулювань, вміле використання 

термінів, іноземних слів, вдале застосування образотворчих і виразних 

засобів мови, прислів’їв і приказок, крилатих слів, фразеологічних висловів, 

безумовно, підвищують рівень професійного спілкування людей. 
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Одним з найважливіших компонентів спілкування є правила мовної 

поведінки, етичні норми мовної культури. Ступінь володіння мовним 

етикетом визначає ступінь професійної придатності людини. Це можна 

віднести до представників усіх професій. Володіння мовним етикетом сприяє 

набуттю авторитету, породжує довіру й повагу. Знання правил мовного 

етикету, їх дотримання дозволяє людині почуватися впевнено і невимушено, 

не відчувати незручності через неправильні дії. Важливим компонентом 

мовного етикету є комплімент, вираження подяки, формули співчуття, 

запрошення і привітання. Соціально значущою категорією стає звернення. На 

використання мовного етикету великий вплив мають вік учасників, 

соціальний статус, характер стосунків між людьми, час і місце, 

національність, стать і багато іншого. 

У процесі особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців 

важливо забезпечити не просто формування установок на спілкування, а саме 

гуманістичних комунікативних установок, завдяки яким людина не 

зашкодить іншому, візьме участь у конструктивному розв’язанні гострих 

проблем [389, с. 20]. Установка у цьому контексті трактується як стан 

готовності певним чином реагувати на зовнішні об’єкти чи вплив і 

характеризує комунікативну культуру особистості. 

Сучасні філософські дослідження переконують, що комунікативна 

культура з чинника, який супроводить процес соціальної взаємодії, 

перетворюється на один з провідних чинників досягнення соціальної 

стійкості й упорядкованості завдяки його стабілізуючому впливу на 

комунікативні процеси. Саме культурне наповнення надає цьому феномену 

поліфункціонального характеру. Філософський зміст поняття «комунікативна 

культура» полягає у специфічному прояві соціальної культури, що 

характеризується «людським виміром» суспільних і міжсуб’єктних відносин 

і спрямований на взаємозбагачення індивідів засобами інформаційного 

обміну, взаємотрансляції знань, розповсюдження позитивного досвіду 

спільної життєдіяльності [294, с. 9].  
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Комунікативна культура в умовах інформаційної цивілізації стає метою 

(культура діалогу), підґрунтям (взаєморозуміння), засобом регламентації 

(культура ділового й повсякденного спілкування) комунікативних процесів. 

Разом з тим вона виражає специфіку тенденцій сучасного інформаційного 

суспільства і розглядається як «інтеріоризовані патерни рапортних взаємодій 

на вербальному й невербальному рівнях репрезентації особистісних потреб» 

[291, с. 39]. Крім того, комунікативна культура відображає позицію 

особистості щодо потреб взаємодії з іншими, реалізації творчого потенціалу 

в здатності підтримувати комунікативну взаємодію тощо. 

Не зважаючи на те, що поняття комунікативної культури ще остаточно 

не сформувалося, в сучасних науково-педагогічних дослідженнях 

відображені різноманітні його аспекти:  

‒ методологічний (В. Сластьонін [318], Є. Бондаревська [45; 46]);  

‒ психолого-педагогічний (Б. Ананьєв [3], Г. Андрєєва [4; 5], О. Бодальов 

[42; 43], І. Зимня [125], І. Котова [166], Н. Кузьміна [177; 178], Б. Ломов 

[203], О. Леонтьєв [192; 193], А. Маркова [210], Л. Мітіна [219], 

А. Мудрик [225; 226; 227], Б. Паригін [251], Є. Руденський [285]);  

‒ морально-етичний (В. Грехнєв [92], І. Синиця [311], І. Страхов [326]);  

‒ творчий (В. Кан-Калик [136], С. Кондратьєва [155], М. Нікандров 

[135]). 

У психолого-педагогічному аспекті комунікативна культура 

розглядається як:  

‒ частина культури особистості (А. Мудрик [225], В. Саф’янов [295]);  

‒ складова культури фахівця (B. Грехнєв [92], І. Зарєцкая [123], 

В. Сластьонін [316]);  

‒ комунікативний аспект професійної підготовки (Н. Кузьміна [176; 177; 

178]).  

Поняття «комунікативна культура» характеризує сутність спілкування 

як систему взаємодії, стосунків, контактів тощо, визначає його як цілісне 

суспільне й духовне, зокрема психологічне й моральне утворення. 
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Враховуючи уявлення про культуру як таку, що складається з двох 

компонентів – нормативного (цивілізаційного) та креативного (власне 

культурного), у комунікативній культурі особистості виділяється 

комунікативна компетентність як нормативна складова і власне 

комунікативна культура. М. Бастун [22, с. 179] пропонує визначення 

останньої як психологічної якості особистості, що передбачає усвідомлення 

нею цінностей спілкування, рефлексію їх реалізованості у власному житті та 

прагнення до їх якнайповнішої реалізації.  

Комунікативна культура особистості постає як система її внутрішніх 

ресурсів, необхідних для ефективної комунікації у процесі міжособистісної 

взаємодії і включає комплекс певних комунікативних якостей, завдяки яким 

особистість запобігає виникненню труднощів та прогнозує результативність 

міжособистісної взаємодії, у тому числі професійної [284]. 

За Є. Руденським [285], комунікативна культура вчителя, як система 

його особистісних якостей, включає наступні компоненти: творче мислення, 

культуру мовної дії, культуру самоналаштування на спілкування, культуру 

жестів і пластики рухів у ситуації спілкування, культуру сприйняття 

комунікативних дій партнера по спілкуванню, культуру емоцій, культуру 

комунікативних умінь.  

В. Кан-Калик [136] підкреслює, що комунікативна культура педагога 

виражається в його умінні встановити гуманістичні, особистісно-орієнтовані 

взаємини з студентами і колегами та передбачає наявність у нього: орієнтації 

на визнання позитивних якостей іншого; здатності до емпатії, розуміння та 

врахування емоційного стану іншої людини; вмінь давати позитивний 

зворотний зв’язок іншому, мотивувати студентів на діяльність і досягнення в 

ній; конкретних комунікативних умінь; поваги до самого себе, знання 

власних сильних сторін, вміння використовувати їх у власній діяльності; 

здатності здійснювати педагогічну підтримку організації спільної діяльності 

та міжособистісного спілкування студентів; мовної культури. 
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І. Риданова [288, с. 25] оперує поняттям «культури комунікативної 

взаємодії», яке характеризує адекватність реакцій студентів на педагогічні дії 

і вчинки вчителя, синхронність спільної діяльності; емоційно-пізнавальну 

активність, атмосферу творчого пошуку і співпраці; дотримання етичних 

норм у діловому й міжособистісному спілкуванні вчителя і студентів. На наш 

погляд, мова тут іде про культуру спілкування.  

Комунікативна культура фахівців сфери обслуговування Л. Руденко 

[284] розглядається як інтегроване утворення особистості як суб’єкта 

професійної діяльності, яке сприяє його особистісному та професійному 

зростанню і водночас забезпечує реалізацію професійної компетентності в 

комунікативній діяльності у процесі надання послуг. 

Комунікативна культура відображає ступінь соціальної активності 

особистості, суспільну значущість норм її поведінки, застосування 

відповідних засобів комунікативної діяльності. В основу комунікативної 

культури фахівця покладається загальна особистісна культура, виражена в 

системі потреб, соціальних якостей, стилю діяльності та поведінки людини. 

Як засіб формування особистості, комунікативна культура ґрунтується на 

пізнанні її адаптивних можливостей, які допомагають людині діяти 

відповідно до культурних стандартів значущого для неї оточення. Викладене 

дає підстави для висновку про те, що комунікативна культура повною мірою 

включає сутнісні особистісні характеристики (здібності, знання, вміння, 

навички, ціннісні орієнтації, установки, особливості характеру) і є 

необхідною умовою успішної реалізації особистості, у тому числі в 

професійній сфері [284]. 

Комунікативна культура характеризується здатністю до узгодження й 

співвіднесення своїх дій з іншими, прийняття й сприйнятливості іншого, 

добору аргументів, розуміння й шанобливого ставлення до думок інших, що 

забезпечує регулювання взаємин у досягненні спільної мети діяльності; а 

також готовністю до тактовної комунікативної взаємодії й рефлексії в 

комунікативній діяльності. Водночас комунікативна культура виражає 
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потребу в іншому, уміння стати на позицію партнера, розширення меж 

комунікативної діяльності, висуває змістовні засади взаєморозуміння людей 

у суспільстві, міру й еталони їхніх форм спілкування і поведінки [284]. 

Отже, аналіз наукових розвідок, предметом яких були категорії 

«комунікація» та «культура», дає підстави для наступних висновків:  

- комунікація є тим соціальним інститутом, який забезпечує взаємини 

людей в їх спільній життєдіяльності, у тому числі й функціонування самих 

комунікаційних систем. У такому контексті комунікація створює передумови 

для поглибленого розуміння рушійних сил розвитку особистості й 

суспільства; 

- поняття «культура» є фундаментальним і вивчається низкою 

гуманітарних наук (філософією, історією, психологією, соціологією, 

антропологією, країнознавством, культурологією, етнологією, археологією, 

мистецтвознавством, лінгвістикою, семіотикою та ін.); 

- наявні різні підходи щодо тлумачення поняття «культура» 

(соціологічний, історичний, нормативний, психологічний, дидактичний, 

антропологічний); 

- визначення комунікації крізь призму категорії культури дозволяє 

пов’язати її зі здатністю особистості цілеспрямовано впливати на довкілля з 

метою створення штучного світу речей, символів, а також зв’язків і людських 

відносин; 

- професійна комунікація ґрунтується на фахових знаннях і 

комунікативних уміннях, навичках професійного спілкування, соціально-

особистісному досвіді та детермінується індивідуальними якостями 

особистості, необхідними для успішного виконання професійної діяльності, 

зокрема професій типу «людина – людина»; 

- науковці з огляду на відмінності понять «мова-мовлення-спілкування-

комунікація» розрізняють категорії «культура», «культура спілкування», 

«культура мовлення», «культура мови», «комунікаційна культура», 

«культура професійної взаємодії», водночас їх тлумачення не враховують два 
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аспекти – аспект професійної діяльності та аспект розвитку інформаційних 

технологій і засобів, які у своїй єдності утворюють нову якість професійної 

комунікації; 

- не дивлячись на поширення терміну комунікація у професійному 

середовищі, у науковому обігу відсутні підходи до тлумачення категорії 

«культура професійної комунікації» загалом і «культура професійної 

комунікації фахівців з економіки», зокрема. 

 

1.2. Роль і місце комунікації у вимірах професійної підготовки 

майбутніх фахівців з економіки  

У довідниковій літературі підготовку до чогось загалом і професійну, 

зокрема, розуміють як систему організаційних і педагогічних заходів, що 

забезпечують формування особистісно-професійних якостей, індивідуальних 

утворень, знань, умінь, навичок або професійної готовності до певного виду 

діяльності.  

Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах 

університетської освіти досліджувалася в різних напрямах:  

‒ аналіз фундаментальних засад оновлення вищої освіти з позиції 

нової філософії (В. Андрущенко [7], Л. Губерський [94], Е. Карпова [139], 

Н. Кічук [143], Л. Кондрашова [156], В. Кремень [173], Н. Кузьміна [177], 

З. Курлянд [184], О. Кучерявий [187] та ін.), неперервності освіти 

(А. Алексюк [313], І. Зязюн [126], Н. Ничкало [233], В. Огнев’юк [240] та ін.);  

‒ розроблення теоретичних і методичних засад професійної підготовки 

фахівців різного профілю (О. Глузман [77], А. Капська [137], Л. Кондрашова 

[156], Н. Кузьміна [177], О. Кучерявий [187], В. Луговий [206], В. Семиченко 

[302], В. Симоненко [308] та ін.); 

‒ вивчення особистісного аспекту в соціально-педагогічному контексті 

професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах ЗВО (А. Капська [137], 

А. Кузьмінський [179], А. Линенко [196], В. Омеляненко [179], О. Пєхота 

[260] та ін.);  
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‒ опрацювання сучасних гуманістичних підходів у 

психологопедагогічній практиці, акмеології, професійній педагогіці 

(С. Батишев [273], С. Гончаренко [84], А. Деркач [102], Є. Климов [145], 

Н. Кузьміна [178], Ю. Поваренков [263], О. Романов [280], В. Рибалко [279], 

В. Шадриков [391] та ін.);  

‒ адаптування системного підходу у професійній підготовці фахівця 

(В. Беcпалько [30], В. Каган [132], І. Лернер [195], М. Скаткін [315] та ін.). 

Професійна підготовка майбутніх фахівців в умовах університетської 

освіти є важливою категорією педагогіки вищої школи, яка формується 

відповідно до сучасних інтеграційних і глобалізаційних процесів, вимог 

переходу до постіндустріальної цивілізації, що має забезпечити усталений 

рух і розвиток України в першій половині ХХІ століття, інтегрування 

національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір [231].  

Безумовно, одним з головних завдань закладів вищої освіти України 

України є сприяння розвиткові суспільства. На думку В. Андрущенка [94], 

«вища школа покликана формувати інтелект нації. Від цього залежить 

майбутнє». Розвиток інформаційних технологій, розповсюджене 

використання телекомунікації зі зворотним зв’язком, загальна 

комп’ютеризація і системне програмування всіх сфер виробництва, 

впровадження нових науковотехнічних розробок у повсякденне життя в ХХІ 

столітті спричинятимуть зміну ритму, темпу і стилю суспільного та 

індивідуального (персонального) життя людей.  

На тлі всесвітнього прогресу саме «планка» якості професійної 

підготовки фахівців є досить високою, що, у свою чергу, потребує 

надзвичайно ретельного підходу до змісту освітнього процесу в умовах 

університетської освіти України і готовності до гнучких доповнень щодо 

навчально-методичного забезпечення нових спеціальностей. Таке розуміння 

проблеми професійної підготовки зумовлює потребу в аналізі сутності 

поняття «підготовка». 

Условникових джерелах «підготовка» визначена як:  



67 
 

‒ «запас знань, здобутих ким-небудь»; «підготовити – це «зробити що-

небудь попередньо для влаштування, організації чого-небудь; навчити, 

дати необхідні знання для чого-небудь; попереднім повідомленням 

привернути до сприймання чого-небудь» [85, с. 432];  

‒ «підготовляти» («підготувати», «підготовити») означає – давати 

необхідний запас знань, передавати навички, досвід у процесі 

навчання, практичної діяльності» [237].  

Крім компонента «запас знань і навичок», автори додають ще один 

необхідний складник цього феномена – «набуття досвіду в ході навчання». 

Безсумнівно, досвід додає значущості набутим знанням, умінням і навичкам, 

удосконалює підготовку, гармонізує професійну самореалізацію людини.  

Значення слова «підготовка» перегукується з терміном «тренування», 

англомовним еквівалентом якого є “training” [485, с. 368]:  

1) the act of teaching, drilling, etc., as a training-college (for training 

teachers); a training-ship (for training boys in seamanship);  

2) the state of being trained; preparedness for a hard task or one requiring 

skill. 

«Професійна підготовка» здебільшого визначається як «система 

професійних і педагогічних заходів, що забезпечують формування 

професійних знань, умінь і навичок та готовності до такої діяльності; 

здійснюється в рамках навчання в педагогічних вишах, університетах, на 

факультетах підвищення кваліфікації» [167]; «підготовка людини до 

опанування тієї чи тієї професії та виконання на достатньо високому рівні 

відповідної професійної діяльності» [172]; «система організаційних і 

педагогічних заходів, що забезпечує формування в особистості професійної 

спрямованості, знань, умінь, навичок і професійної готовності» [78].  

У Концепції розвитку економічної освіти в Україні [160] зазначається, 

що метою університетської економічної освіти є підготовка всебічно 

розвиненого економіста з широким науковим світоглядом і здатністю до 

самореалізації як економічно активного члена суспільства. Розвиток 
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економічної освіти ґрунтується на принципах відкритості і доступності, 

поєднання фундаментальності та фаховості освітніх програм, системності і 

безперервності, інноваційності змісту, інтеграції економічної освіти і 

наукових досліджень. 

На сучасному етапі розвитку суспільства професійній підготовці 

майбутніх фахівців з економіки надається важливе значення. В умовах 

реструктуризації економіки змінюються засади підготовки майбутніх 

фахівців економічного спрямування. Сьогодення вимагає від особистості 

широкого діапазону можливостей, розвиненого інтелекту, здатності до 

постійної самоосвіти й самовдосконалення, спрямованості на творчу 

самореалізацію [160]. 

Економічна освіта має розглядатися як економіко-педагогічний процес 

вироблення у студентів чіткого уявлення про наукові закономірності 

розвитку економіки, особливості ринкових відносин, цілеспрямоване, 

системне формування у майбутніх фахівців економічних компетентностей, 

високодуховних морально-етичних якостей, чіткої організованості та творчої 

ініціативи, підготовки їх до високопрофесійної праці, вироблення навичок 

використовувати економічні знання у практичній діяльності; це підготовка і 

перепідготовка фахівців економічного спрямування відповідного рівня, 

задоволення потреб особи в поглибленні і розширенні знань, здобутих на базі 

середньої загальної, середньої професійної освіти, що реалізується в закладах 

вищої освіти економічного спрямування [160].  

Серед функцій економічної освіти слід виокремити [160]:  

– пізнавальну, яка орієнтована на пізнання студентами та свідоме 

використання у професійній діяльності економічних законів, а також на 

усвідомлення зв’язків між подіями та економічними чинниками чи 

закономірностями функціонування різних галузей суспільства (соціальної, 

політичної, правової тощо);  

– регулятивну, яка спирається на обгрунтовані правові засади (норми і 

правила) приватної та державної власності; адекватне ставлення до 
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економічних інтересів, виховання економічної свідомості, що є результатом 

певного впливу викладача на рівень підготовленості фахівців економічних 

спеціальностей;  

– соціально-перетворювальну, яка передбачає плекання творчої участі 

студентів у створенні студентських об’єднань на зразок малих підприємств, 

де передбачено практичну апробацію набутих знань та умінь в економічній 

галузі. 

Якщо говорити про сучасний ринок праці, то від випускника ЗВО він 

вимагає вміння використовувати набуті теоретичні знання в нестандартних 

ситуаціях і ситуаціях, що постійно зазнають змін. В. Кремень [173] 

наголошує на тому, що сьогоденню потрібні фахівці з широкими за обсягом і 

глибокими за змістом знаннями та вміннями, які здатні їх застосовувати в 

нетиповій ситуації й разом із тим прагнуть до критичного осмислення буття, 

тобто є всебічно компетентними в галузі своєї професійної діяльності та 

суспільного життя.  

Фахівець з економіки – людина, яка отримала освіту за спеціальністю 

«Економіка», що сьогодні відповідає шифру 051 галузі 05 Суспільні і 

поведінкові науки, за освітніми рівнями «бакалавр» або «магістр». Також до 

таких фахівців за старими тлумаченнями можна віднести студентів, які 

навчаються за спеціальностями «071 Облік і оподаткування», «072 Фінанси, 

банківська справа та страхування», «075 Маркетинг» галузі знань 

«Управління та ідміністрування», оскільки їхня підготовка у частині 

класичних економічних курсів та мовної підготовки є подібною.  

Закінчивши навчання у закладі вищої освіти (ЗВО), студент, який 

одержав освітній рівень з економіки, є «…людиною з фундаментальною 

гуманітарною та ґрунтовною економічною теоретичною підготовкою, 

високим загальним рівнем освіти та культури; людиною, яка має належний 

науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямів практичної 

діяльності, володіє вмінням самостійно продовжувати навчання» [71; 72]. За 

результатами професійної підготовки фахівець з економіки повинен мати 



70 
 

розвинені аналітичні здібності, широкий світогляд, емоційну стійкість, 

уміння працювати в умовах дефіциту інформації, ресурсів та часу, бути 

ініціативним та наполегливим, безперервно поповнювати свої знання. 

Як зазначено у державному стандарті вищої освіти за спеціальністю 

051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [72] 

майбутні бакалаври з економіки вивчають закономірності функціонування та 

розвитку соціально-економічних систем, соціально-економічних процесів, їх 

моделювання, прогнозування та регулювання, мотивацію і поведінку 

економічних суб’єктів, а метою навчання є підготовка фахівців, які 

володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями й 

практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань економічної 

галузі. 

Магістр економіки має оволодіти глибокими економічними знаннями, 

може формувати нове економічне мислення, адекватне ринковим відносинам, 

аналізувати реальні економічні процеси та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення; опанувати комплексну систему економічного аналізу 

на базі використання економіко-математичних методів та здатність 

виконувати фахові аналітичні, експертно-консультативні та організаційно-

управлінські функції; використовувати інформаційні технології у 

професійній діяльності; здійснювати проєктування та розвиток власної 

справи, управління ресурсами організації та прийняття тактичних і 

стратегічних рішень щодо її функціонування. [72]. 

Отже, фахівеці економічних спеціальностей – це фахівці, які мають 

економічне мислення, економічні знання і практичні навички, які є 

необхідними для вирішення професійних завдань, які здатні долати 

практичні проблеми в економічній сфері за невизначених початкових умов та 

передбачають свідоме застосування економічних законів і методів. 

За даними Міністерства освіти і науки 28,4% всіх студентів України 

здобувають спеціальності у сфері економіки, торгівлі та бізнесу, а підготовку 

за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюють 293 ЗВО України [221].  
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Особливості змісту професійної економічної підготовки визначені 

вимогами до її результату – формування гармонійної, всебічно розвиненої 

особистості, для якої професійні компетентності і їх постійне вдосконалення 

становлять основу самореалізації в економічній сфері суспільства. Критерієм 

підготовки майбутнього економіста є належне засвоєння економічної теорії 

та низки практичних навичок на поведінковому рівні, що відповідає нормам 

сучасної світової культури [72]. 

Обсяг освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка» на базі 

повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 

240 кредитів ЄКТС для рівня «бакалавр» і до 120 кредитів для рівня 

«магістр», мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти [72]. 

Загалом економічна освіта охоплює чотири блоки дисциплін, які 

формують сучасний світогляд і зумовлюють потребу в постійному оновленні 

соціально-економічних знань, умінь, навичок: загальноосвітній, 

фундаментальний (Економічна теорія. Мікро- та Макроекономіка. 

Економічний аналіз. Аналіз галузевих ринків. Економетрика. Математика для 

економістів. Теорія ймовірностей і математична статистика. Теорія 

організації. Фінансовий облік. Статистика. Маркетинг. Сучасний 

стратегічний аналіз. Кількісні методи досліджень), інноваційно-практичний 

(Глобальна економіка. Взаємодія держави і бізнесу. Прикладна економіка. 

Управлінський облік. Підприємництво. Соціальне підприємництво. 

Підприємницькі фінанси. Правове регулювання бізнесу. Підприємницьке 

право. Практичні аспекти корпоративних фінансів. Фінансовий облік і 

корпоративна звітність. Стратегії бізнесу. Маркетинг. Управління ризиками у 

підприємницькій діяльності. HR менеджмент. Управління продажами.) і блок 

дисциплін спеціальної підготовки (наприклад, Інвестиційне проєктування. 

Венчурне фінансування. Підприємництво та інновації. Моделювання 

діяльності компанії. Програмування та база даних. Інформаційні технології в 
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управлінні підприємством. Електронний бізнес. Вступ до криптографії. 

Цифрова валюта і кіберзлочинність).  

Дисципліни, що входять у названі блоки, забезпечують комплексне 

багатоаспектне вивчення закономірностей економічної сфери суспільства. 

У підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей 

важливими є курси, які мають дати ґрунтовні фахові знання. Передусім, це 

«Економіка підприємства», «Правове забезпечення господарської 

діяльності», «Стратегія підприємства», «Підприємництво та бізнес 

культура», «Економіка і організація нововведень на підприємстві», 

«Економіка і організація об’єднання підприємств», «Економічний аналіз», 

«Ціноутворення», «Оцінка вартості бізнесу», «Потенціал та розвиток 

підприємства», «Бізнес-планування», «Управління бізнес проєктами та 

програмами», «Комплексні тренінги з економіки» тощо. 

На основі аналізу освітньої програми зі спеціальності 051 «Економіка» 

нами викоремлено результати професійної підготовки майбутніх фахівців 

економічних спеціальностей, при цьому нами виділено найбільш суттєві з 

точки зору формування культури професійної комунікації фахові 

компетентності, якими має оволодіти здобувач вищої економічної освіти 

(рис. 1.4). 

Зазначені компетентності тою чи іншою мірою, але обов’язково 

передбачають комунікацію між суб’єктами освітнього процесу, яка 

безпосередньо впливає на якість професійної підготовки. Уміння 

спілкуватися закладаються зі школи і у професійному плані формуються у 

процесі навчання у ЗВО. 

Досліджуючи професійну підготовку бакалаврів з економіки в 

універистетах США Н. Войнаровська [67] зазначає про її успішність завдяки 

ефективній організацієї змісту навчання та комункації між суб’єктами 

освітнього процесу. 
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Рис.1.4. Компетентності фахівців економічних спеціальностей  

(за стандартом освіти) 
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Для них характерні високий рівень спеціалізації та професійності:  

– обов’язковими є вступний та додатковий курси з мікроекономіки та 

макроекономіки, курс з вивчення кількісних методів;  

– додатково вимагається опанування вибіркових курсів (це може бути 

міжнародний курс або курс, пов’язаний з економікою державного сектору), 

які покликані сформувати у майбутніх фахівців еокномічних спеціальностей 

уміння розв’язувати нестандартні задачі галузі;  

– поглиблення знань відбувається за результатами вивчення вибіркових 

курсів з вузьких економічних галузей;  

– важливим результатом підготовки є написання творчих наукових або 

дослідних робіт – цим забезпечується сформованість у студента навичок 

економічного мислення, яке формується як результат дедуктивних міркувань, 

прогнозування і прийняття обгрунтованих рішень, усвідомлення 

особливостей економічних відношень, досвіду комунікативних умінь тощо.  

Кожен з юлоків передбачає спілкування між суб’єктами освітнього 

процесу, як особистісне, так і в умовах віртуальної взаємодії, причому обсяг 

спілкування від рівня до рівня збільшується і набуває надважливого значення 

і найбільшого обсягу при реалізації творчого проєкту.  

Крім спеціалізованих пропонуються гуманітарні дисципліни 

(філософія, історія, література, політологія та математичні дисципліни), 

завдяки яким, у тому числі, набуваються навички критичного аналізу, 

діалогового спілкування, комунікації і відповідно здатність аргументовано і 

виважено подавати власні позиції і судження у професійній спільноті. З 

іншого боку, підготовка бакалаврів з економіки у ЗВО США є початковою та 

обов’язковою ланкою вищої освіти, підґрунтям для подальшого 

поглибленого вивчення даної галузі і необхідною умовою для одержання 

ступеня магістра і доктора філософії [67].  

Отже, професійна підготовка фахівців з економіки крім опанування 

фахових дисциплін передбачає активне спілкування з викладачами, 



75 
 

занурення в інформаційні матеріали, обмін думками й набутим досвідом, що 

передбачає наявність умінь професійного спілкування і комунікації в межах 

освітньої програми.  

Система вищої економічної освіти Великобританії більшою мірою 

наближена до американської моделі і являє собою поєднання сучасних 

американських нововведень і британських освітніх традицій. Серед основних 

особливостей підготовки майбутніх фахівців з економіки виокремлюють:  

– відсутнісь органів з акредитування ЗВО (кожен заклад має право 

визначити зміст навчання і формально фіксувати результати його засвоєння 

документами і присвоєнням ступенів, а тому є відсутність затвердженого 

державного переліку обов’язкових дисциплін і компонентів для освітньої 

програми);  

– посилення ролі головного проміжного органу управління – Ради з 

університетських фондів, якій надається право розподіляти фінансування;  

– наявність відмінностей між університетами країни (сучасні 

універистети пов’язані з промисловими і торговими підприємствами, 

прагнуть складати власні навчальні програми, виходячи із запитів 

роботодавців, а класичні університети Великобританії надають перевагу 

усталеним програмам з класичними дисциплінами (філософія, 

літературознавство, історія, природничі науки) [67].  

Формування системи вищої професійної освіти в галузі економіки 

Франції в сучасному вигляді також здійснювалось на основі синтезу 

традиційної французької системи вищих комерційних шкіл з елементами 

американської моделі (як у більшості західноєвропейських країн). Однак 

серед інших країн Європейського союзу Франція відрізняється, по-перше, 

різноманітністю типів ЗВО, по-друге, уніфікованою, централізованою 

системою управління вищою освітою. У Франції освіта розглядається як 

головний фактор соціального й економічного прогресу. Відповідно в 

бюджеті країни їй належить провідне місце [67].  
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До основних особливостей економічної освіти у Франції слід віднести: 

перевагу державних закладів освіти та безкоштовність навчання для всіх, 

збереження системи освіти з домінуючим державним контролем (визначення 

й провадження освітньої політики, розробка змісту освіти, освітніх 

стандартів, організація вступних конкурсів, іспитів) [67].  

Паралельно з університетами у Франції функціонують спеціалізовані 

освітні інститути – вищі школи, вступ до яких, на відміну від університетів, 

потребує складання конкурсних іспитів. Програми навчання в престижних 

школах еволюціонували, пройшовши шлях від освіти, яка мала за мету 

засвоєння чисто прагматичних «технічних» аспектів комерційної діяльності, 

до повноцінної освіти в галузі сучасної економіки. Серед особливостей слід 

відзначити не лише вузьку спеціалізацію – випускники одержують 

поглиблену підготовку за конкретними економічними спеціальностями, і при 

зміні спеціалізації чи характеру діяльності та обов’язків такі випускники 

стикаються з недостатньою кількістю економічних знань, що істотно 

ускладнює процес їх перепідготовки. Особливий акцент ставиться на 

формування навичок комунікації в освітньому середовищі, зокрема 

використовуються активні методи навчання і аргументовані самооцінювання 

та взаємне оцінювання між студентами [67]. 

Процес підготовки економістів у Німеччині безпосередньо пов’язаний з 

практичною діяльністю. При цьому економічні дисципліни характеризуються 

достатнім рівнем фундаменталізації. Процес навчання у ЗВО Німеччини 

організований Отже, щоб студент якомога раніше почав працювати 

самостійно. Це зумовлено орієнтацією процесу підготовки на вивчення науки 

та систематичної виробничої практики, яка обовязковою умовою передбачає 

спілкування як онлайн, так і оф-лайн [67].  

Для професійної освіти Польщі сьогодні характерними є тенденції: 

європеїзації, що зумовлено стратегією реорганізації системи вищої освіти у 

країнах Європейського Союзу на засадах положень Болонської угоди; 

диверсифікації – пошук варіативності організаційних форм, методів і засобів 
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навчання; оновлення змісту освіти; актуалізації науково-дослідної роботи з 

метою формування готовності майбутніх фахівців до здійснення науково-

практичних досліджень в умовах професійної діяльності; орієнтації 

освітнього процесу на особистість студента шляхом побудови та реалізації 

індивідуальних траєкторій навчання на основі самостійного вибору 

дисциплін; інформатизації, інтенсифікації профорієнтаційної роботи та 

партнерства загальноосвітніх навчальних закладів та університетів, що 

забезпечує якість неперервної ступеневої професійної підготовки фахівців. 

Зазначене предбачає активне використання навичок комунікації між 

суб’єктами освітнього процесу [67]. 

Отже, на практиці європейські країни запроваджують різні моделі 

професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки з урахуванням 

традицій країни. Зміст професійної підготовки фахівців з економіки має 

варіативний характер відповідно до спеціалізації майбутнього фахівця та 

специфіки галузі його майбутньої діяльності. Кожна з моделей обов’язковим 

елементом передбачає набуття студентами навичок спілкування у фаховому 

середовищі, опанування фахової термінології, особливостей написання 

звітних документів тощо. 

Сучасна система освіти в Японії орієнтована на забезпечення 

всебічного розвитку особистості, зокрема підготовку людини з широким 

світоглядом – універсала. Вузька спеціалізація тут відсутня. Японській 

моделі підготовки властива сукупність таких систем: найм на все життя, 

кадрова ротація, професійна підготовка, репутація, оплата праці. 

Взаємозв’язок і взаємозалежність цих систем створює мотивацію до 

високоефективної праці, максимальної реалізації професійних і ділових 

якостей. Основним завданням університетів є формування особистості з 

високо етичними моральними якостями, суспільно значущими нормами 

поведінки і рівнем знань. Останнє всебічно характеризує їхню культуру, у 

тому числі й культуру спілкування [67].  
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Досліджуючи роль і місце комунікації у професійній підготовці 

фахівців з економіки в українському суспільстві, їх основні професійні 

завдання окреслимо у додатку А. 

За аналізом програм професійної підготовки фахівців з економіки 

науковцями виокремлено три основні категорії їхніх навичок (рис.1.5) [86].  

 

Рис.1.5. Категорії навичок фахівців з економіки [86] 

 

Концептуальні навички – це когнітивні (пізнавальні) здатності 

сприймати організацію як єдине ціле і водночас чітко виокремлювати 

взаємозв’язки, що існують між її частинами. До них належать мислення 

економіста, його вміння опрацьовувати інформацію, здійснювати 

планування, визначати перспективи діяльності організації.  

Технічні навички – це навички використання методів, технологій 

спеціалізованого прогрманого забезпечення тощо, які необхідні для 

виконання професійних завдань.  

Особистісні навички – це здатність фахівця з економіки ефективно 

взаємодіяти у соціумі.  
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Кінцевим результатом роботи фахівця з економіки є ухвалення 

рішення. Оскільки сфера їхньої діяльності надзвичайно різноманітна, а 

рішення ухвалюються ним в умовах впливу значної кількості факторів 

внутрішнього й зовнішнього характеру, то він повинен володіти знаннями не 

лише у сфері організації виробництва, підприємництва, мікро- і 

макроекономіки, комерційної діяльності, фінансово-кредитної, а й широким 

колом математичних методів (статистики, теорії ймовірностей, лінійного 

програмування і т. д.), уміти працювати на комп’ютері тощо [86]. 

Професійна діяльність фахівців економічного спрямування щоденно 

протікає в постійно змінюваному середовищі. Для того, щоб організація чи 

підприємство функціонували ефективно в таких умовах, економіст повинен 

не лише стимулювати професійне зростання підлеглих і себе самого, а й 

уміти знайти спільну мову з колегами чи клієнтами. Отже, такий фахівець 

має володіти навичками мови і мовлення як усного, так і писемного, у тому 

числі у віртуальному просторі [86]. 

Зазначене обумовлює посилення уваги до мовно-мовленнєвої 

підготовки фахівців. У переліку вимог до професійної підготовки фахівців з 

економіки чітко прописані здатності до «усної та письмової професійної 

комунікації», «до адаптації та дії в новій ситуації», «міжособистісної 

взаємодії», «здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів», 

«складання службових документів та аналітичних звітів», здатність 

«описувати процеси і явища, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати», «прогнозувати соціально-економічні процеси» тощо. 

Це означає серед іншого важливість професійної мовної і мовленнєвої 

підготовки майбутніх фахівців з економіки, яка є необхідним елементом 

професійної культури фахівця [86]. 

Аналізуючи тлумачення наукового концепту «професійно-мовленнєва 

підготовка», запропонованого С. Гончаренком [85], доходимо висновку, що 

автор ототожнює його з «професійною освітою». Дослідник, зокрема, 

наголошує на тому, що саме професійна підготовка фахівців різних рівнів 
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кваліфікації має здійснюватися в закладах освіти для успішної трудової 

діяльності в одній із галузей господарства, науки, культури. Така підготовка є 

невід’ємною складовою системи освіти.  

В основу професійно-мовленнєвої підготовки Н. Грабовський [91] 

закладає навчання професійного мовлення, до якого автор відносить усі 

мовленнєві жанри, сформовані в процесі комунікації у професійній сфері, і 

переважну більшість комунікативних актів, виключаючи з них лише ті, які 

здійснюють поза сферою професійно-рольової взаємодії (наприклад, 

особисте листування, побутовий діалог і т. ін.).  

Для увиразнення особливостей мовно-мовленнєвої підготовки 

майбутніх фахівців з економіки доцільним є короткий аналіз такої підготовки 

для фахівців інших спеціальностей.  

Так, Н. Шаталова [393] дослідила теоретичні засади формування 

мовленнєвого компонента професійної підготовки іноземних військових у 

військових закладах освіти. Загальними особливостями цієї підготовки є: 

єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення професійної 

діяльності, професіоналізм; а спеціальними – навчання мовленнєвого 

професійного спілкування іноземною мовою. Навчання саме такого 

спілкування в процесі професійно-мовленнєвої підготовки відбувається 

спеціально з урахуванням специфіки військового закладу освіти, успішність 

чого досягається за умови наявності в цієї діяльності певних мотивів, цілей і 

структурованості діяльності. Відтак формування мовленнєвої складової 

професійної підготовки іноземців певним чином ускладнює супровід її 

«нерідною» мовою.  

М. Вахніцька [57] розглядала проблему професійно-мовленнєвої 

підготовки педагога-нефілолога в умовах багатомовності. Базою такої 

підготовки авторка вважає навчання професійного мовлення, яке вона 

тлумачить як функціональний різновид літературної мови, що проявляється у 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності, здійснюється адресантом при 

розв’язанні завдань професійної комунікації; як лінгвістично, психологічно і 
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соціально зумовлений вибір професійно маркованих засобів мови; діяльність, 

спрямовану на розв’язання педагогічних завдань, на досягнення 

комунікативної мети професійного навчально-наукового спілкування. Отже, 

змістові компоненти професійного навчання нефілологів мовлення «звужені» 

порівняно зі змістом відповідної підготовки філологів: недостатньо охоплені 

сфери навчання аудіювання та діалогічного мовлення. 

У дослідженні Л. Барановської [21] порушено проблему навчання 

професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу 

як засобу вдосконалення загально фахової підготовки. Учена обґрунтовує 

структуру і розкриває зміст комунікативних вербально-професійних умінь 

студентів, який передбачає оволодіння такими вміннями: 

психологокомунікативними (уміння встановлювати психологічний контакт з 

людьми, забезпечувати необхідні для спільної діяльності взаємини); 

мовномовленнєвими уміння (здатність ефективно використовувати 

літературно марковану загальновживану лексику та спеціальну термінологію 

і професійні слова з метою забезпечення успішності мовленнєвого акту, 

ознаками якої є змістовність, доступність, зрозумілість, доречність, 

різноманітність, виразність, естетичність); уміннями вербально-професійної 

імпровізації (діяльність у варіативно мінливих умовах різноманітних 

професійних ситуацій). 

Дослідження українського науковця О. Ковтун [150] були присвячені 

проблематиці професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців 

вітчизняної авіації, засвоєнню ними галузевої термінології, а також змісту 

навчально-методичного супроводу процесу формування професійного 

мовлення в майбутніх фахівців авіаційної галузі. У спектрі започаткованого 

дослідження автор уточнює специфіку процесу створення 

навчальнометодичного супроводу мовної підготовки фахівців відповідної 

галузі: його планування, розробку й створення оптимальної системи 

навчально-методичної документації та дієвих засобів навчання, необхідних 

для забезпечення повного і якісного процесу мовно-мовленнєвої підготовки 
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майбутніх авіаційних фахівців в аспекті формування їх професійного 

мовлення. 

Водночас Н. Костриця [164] науково обґрунтовує значущість ролі 

української мови у професійно-мовленнєвій підготовці фахівців 

нефілологічного напряму, а саме економічного. Авторка виокремлює 

дисципліни «Українська мова» і «Ділова українська мова» як фундаментальні 

для оволодіння студентами професійним мовленням на базі структурно-

функціонального та комунікативно-діяльнісного підходів з широким 

використанням професійно спрямованого текстового матеріалу. Під 

«професійним мовленням» учена розуміє «вид діяльності людей окремої 

галузі знань, що знаходить вияв у користуванні мовою конкретної галузі в 

усній і письмовій формах», формування якого ґрунтується на вдосконаленні 

мовленнєвої діяльності через мовленнєву ситуацію, використовуючи 

ситуативно-тематичний підхід до відбору мовленнєвих одиниць (слів, 

словоформ, висловлювань); кінцевим результатом такої діяльності 

вважається дискурс (мовлення в аспекті події, пронизане 

екстралінгвістичними, соціокультурними, психологічними та іншими 

чинниками).  

Це дало змогу тлумачити «професійно-мовленнєву підготовку» 

фахівців різних галузей як цілеспрямований різнорівневий педагогічний 

процес, спрямований на оволодіння майбутніми фахівцями специфічними 

мовно-комунікативними знаннями, вміннями і навичками та формування 

здібностей їх використання у професійно-зорієнтованій та квазі-професійній 

сферах. 

Ураховуючи результати вищенаведених досліджень, можна 

стверджувати, що професійно-мовленнєва підготовка фахівців є вагомим 

компонентом системи університетської освіти, що підтверджується чималою 

низкою досліджень (Б. Антоненко-Давидович, Н. Бабич, І. Вихованець, 

С. Караванський, Г. Кацавець, А. Коваль, Л. Мацько, І. Марунич, О. Пазяк, 

М. Пилинський, Л. Паламар, О. Пономарів, В. Русанівський, О. Серебенська, 
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Є. Чак, С. Шевчук та ін.). Учені підкреслюють значущість засвоєння й 

дотримання норм сучасної української літературної мови в межах 

професійного спілкування, звертають увагу на розробку шляхів 

удосконалення професійної мовної компетенції, вільного усного і писемного 

спілкування поряд зі студіюванням особливостей фахової мови, підвищенням 

культури мовлення і професійної культури [286].  

Проблема формування культури мовлення у сфері професійної 

діяльності економіста є надзвичайно актуальною і обумовленою процесами 

глобалізації, розбудовою української держави, реформуванням економіки, 

змінами підходів у професійному навчанні тощо. Це вимагає від економіста 

високого рівня освіченості, професійної комепетентності, розвинених 

комунікативно-професійних умінь, готовності до спілкування в межах 

професійної взаємодії. Разом з цим зауважимо, що недостатній рівень 

культури усного ділового мовлення й письмового спілкування може стати 

причиною значних економічних втрат. Видатний український педагог 

В. Сухомлинський вважав мовну культуру життєдайним коренем культури 

розумової, високої, справжньої інтелектуальності. 

Сьогодні питання культури ділового мовлення набувають особливої 

ваги на думку відомих науковців-економістів Г. Калетніка, Г. Карпухіна, 

А. Мазура та філологів-практиків Н. Тимощук, Т. Дущенко тощо.  

В. Стрєльніков [328] зазначає, що майбутній економіст повинен мати 

широкий світогляд, вміти проводити порівняльний історико-економічний 

аналіз моделей розвитку країн у різні епохи; бачити довгострокову 

економічну перспективу, суть соціально-економічних процесів, які 

відбуваються в світі; орієнтуватися на з’ясування суттєвих, об’єктивно-

необхідних аспектів подій і явищ економічного розвитку. 

Професія економіста є багатогранною та складною, оскільки вимагає 

від майбутнього фахівця: вміння збирати, обробляти та впорядковувати 

інформацію щодо економічних процесів; складати та перевіряти 

документальні звітності; проводити аналіз та давати оцінку економічній 
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діяльності, тим самим забезпечуючи її успішність та створюючи можливості 

для вдосконалення, а також планувати, організовувати, розраховувати 

витрати, розробляти різноманітні економічні алгоритми і т. ін. Ці вміння 

мають бути підкріплені ґрунтовними знаннями обраного фаху [66].  

Зважаючи на те, що значну частину часу (залежно від посади) майбутні 

фахівці витрачатимуть на професійне спілкування (наради, різного роду 

звітності, телефонні розмови, презентації, переговори, дискусії, Skype-

конференції), постає необхідність оволодіти професійною мовою чи мовою 

свого фаху, включаючи специфічну економічну термінологію (професійний 

сленг) та вміння їх доцільно використовувати у професійній комунікації, 

підкріплюючи їх налагодженням та організацією міжособистісних відносин. 

І. Ярощук [410], займаючись вивченням особливостей професії 

економіста, на основі проведеного аналізу закцентовує увагу на тому, що 

серед знань, що необхідні економісту, студенти спеціальностей економічного 

напряму перше місце відводять знанням законів ринку та економічної теорії, 

друге – знанням механізмів удосконалення процесу економічної діяльності, а 

третє та четверте – знанням мови професії та механізмів міжособистісної 

комунікативної взаємодії. 

Одержані результати свідчать про розуміння студентами економічних 

спеціальностей значення фахової мови і здатності комунікувати для успішної 

реалізації їхніх професійних обов’язків.  

Водночас, як свідчить педагогічний досвід, у студентів виникають 

значні труднощі щодо засвоєння економічної термінології, що робить 

неможливим формування, накопичення та збагачення їхнього професійного 

словникового запасу. Зауважимо, що професія економіста включає не тільки 

знання фахових термінів, але й вміння та навички їх використання в 

життєвих та професійних ситуаціях для правильної організації спілкування, в 

тому числі для розуміння співрозмовника, для ділової взаємодії з партнерами 

та обміну необхідною інформацією, тому виникає потреба формування 
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особливої культури, культури професійної комунікації, та створення умов, в 

яких протікатиме даний процес. 

Важливість проблеми формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки була підтверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України (наказ № 1150 від 21.12. 2009 р.) про затвердження 

програм навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», у якому зазначено, що перед ЗВО поставлено завдання 

підготувати висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним 

потенціалом фахівців, які:  

1) на високому рівні володіють українською мовою, зокрема мовою 

професії, вільно користуються нею в усіх сферах, особливо у професійній та 

офіційно-діловій;  

2) термінологічний словник яких збагачений фаховою лексикою;  

3) мають розвинуті комунікативні здібності та сформовані практичні 

навички ділового усного і писемного спілкування в колективі;  

4) знають основні вимоги до складання та оформлення професійних 

документів. 

Отже, саме на ЗВО покладаються основні обов’язки зі збагачення 

словника майбутніх економістів, засвоєння ними правил професійної 

комунікації та вдосконалення їх офіційно-ділового та професійного стилю 

спілкування. 

Узагальнюючи наукові розвідки щодо професійної підготовки 

майбутніх фахівців з економіки, зазначимо, що загалом досліджувалися різні 

її аспекти [284]:  

- формування і розвиток комунікативної компетентності (О. Загородна 

(комунікативна компетентність економіста), В. Черевко (комунікативна 

компетентність майбутнього менеджера) та ін.);  

- дидактичні особливості розвитку комунікативної компетентності та 

комунікативних умінь майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки 

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

- формування комунікативної культури фахівців різного профілю в 

умовах ЗВО (Л. Аухадєєва, О. Бовдир, Л. Іванченко, І. Зарецька, О. Запара, 

Н. Мітрова, В. Ремізов, В. Садовська, В. Сморчкова, Г. Тимченко, 

О. Шевцова, М. Шовкун, Н. Юрченко та ін.);  

- аспекти професійного спілкування (І. Авдєєва, М. Алвессон, 

С. Амеліна, І. Вдовенко, В. Грехнєв, О. Каверіна, В. Кан-Калик, Є. Шиянов та 

ін.);  

- формування готовності до певних видів діяльності (О. Семеніхіна, 

Н. Кузьміна, Н. Степанченко); 

- формування економічної культури (В. Приходько);  

- теорія культури та культурної діяльності (О. Асмолов, О.  Арнольдов, 

В. Біблер, Е. Бистрицький, І. Зязюн, М. Каган та ін.);  

-моделі професійної підготовки фахівців економічної галузі в Україні 

(М. Артюшина, Н. Кошелєва, В. Стешенко, В. Стрельніков, Ю. Ткач та ін.);  

-теоретичні засади підготовки майбутніх економістів (Г. Дутка, 

А. Колот, Л. Нічуговська, О. Набока, Л. Петльована  та ін.);  

-практичні аспекти фахової підготовки економістів (Н. Іщук, 

В. Зінченко, О. Кареліна, Т. Коваль, Г. Ковальчук, Т. Красікова, К. Кірей, 

Л. Лебедик, І. Носач, Т. Поясок та ін.); 

-формування професійної компетентності фахівців економічного 

профілю (Н. Баловсяк, Л. Дибкова, О. Гончарова, Л. Половенко, В. Різник, 

О. Романовський, С. Хоцкіна та ін.). 

За аналізом проведених досліджень у галузі професійної підготовки 

фахівців з економіки та узагальненням їх результатів та висновків, а також за 

аналізом нормативних документах (законодавчі акти, положення й методичні 

рекомендації МОН, освітні стандарти, освітні програми, навчальні програми 

дисциплін тощо) стверджуємо, що: 
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1) професіограма економіста з позиції ділової комунікації передбачає 

інформацію про комплекс загальних та професійних знань і вмінь, 

необхідних фахівцю для здійснення ефективної комунікативної діяльності як 

невід’ємного елемента його професійної діяльності; 

2) 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 

між комунікантами; 

- володіти нормами мовленнєвої поведінки у процесі проведення 

перемовин чи встановлення контакту зі співрозмовниками та підтримання 

коректної тональності професійної комунікації; 

- володіти вміннями сприймати, розуміти та реагувати на сказане чи 

написане співрозмовником в умовах професійної комунікації;  

- володіти вміннями прогнозувати розвиток діалогу та реакцію 

співрозмовника;  

- володіти вміннями спрямовувати комунікацію, ураховуючи цілі 

професійної діяльності;  

- володіти вміннями створити та підтримувати доброзичливу 

атмосферу комунікації; 

- володіти навичками організації комунікативної взаємодії з 

викристанням інформаційних технологій і засобів; 

3) 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; 
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- характеризується психолого-комунікативними вміннями, мовно-

мовленнєвими вміннями, уміннями вербально-професійної імпровізації; 

- передбачає врахування значущості ролі української мови у 

професійній підготовці фахівців різних напрямів, у т.ч. й економічного; 

4) аналіз проведених досліджень підтвердив фрагментарність 

напрацювань щодо формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців економічної галузі, а тому потребують окремого дослідження 

сутність і структура культури професійної комунікації фахівців з економіки, 

яка увиразнить особливості їхньої професійної підготовки. 

 

1.3. Сутність і структура культури професійної комунікації 

фахівців з економіки 

У країнах із розвинутими освітніми системами становлення та розвиток 

професійної культури фахівця пов’язують передусім із формуванням 

комунікативних умінь, які відображають не лише володіння мовою на 

вербальному й невербальному рівнях, а й здатність спілкуватися, 

дотримуючись певних морально-етичних норм з урахуванням психологічних 

особливостей співрозмовника. У багатьох економічно розвинених країнах 

такі вміння вважають головною умовою працевлаштування та кар’єрного 

зростання у сфері бізнесу, на ринку послуг, у промисловості, управлінні, 

освіті. З огляду на це культуру професійної комунікації доцільно розглядати 

як одну з головних компонент професійної культури фахівців економічної 

сфери. 

Генетично первинною основою культури комунікації вважається 

спілкування, як важлива форма людського буття, умова життєдіяльності 

людей і спосіб їх об’єднання. Сума набутих людиною знань, вмінь і навичок 

спілкування, які створені, прийняті та реалізуються в конкретному 

суспільстві на певному етапі його розвитку виражається в культурі 

спілкування. Тобто спілкування пов’язується зі способом існування людини і 

культури та розглядається як «спосіб буття людської сутності», «спосіб буття 
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культури», «історичний спосіб буття культури і людини в культурі певного 

типу». 

Про те, що формування культури спілкування є визначальним для 

розвитку професіоналізму, свідчать напрацювання Г. Балла [18], М. Корнєва 

[162] і А. Коваленко [162], Л. Орбан-Лембрик [244], В. Семиченко [302], 

Г. Чайки [387], Т. Чмут [389] та ін.  

Розглядаючи культуру спілкування як невід’ємну частину культури 

особистості взагалі та реальне втілення культури суспільства, В. Саф’янов 

[295] пропонує таке визначення: культура спілкування – це складна, 

історично мінлива система, що має інтеграційний характер і виражає 

цілісний підхід до процесу спілкування. Вона включає цінності, які 

спрямовують процес спілкування, рівень розвитку і особливості суб’єктів 

спілкування, їхню здатність до взаєморозуміння, міру опанування способів, 

засобів, прийомів, правил спілкування. Взаємопов’язаними показниками 

культури спілкування є: орієнтація на високі етичні цінності; опанування 

високої психологічної й етичної культури; опанування «техніки» 

спілкування. Причому відсутність хоча б однієї ланки дає підстави для того, 

щоб комунікація не вважалася культурною. 

Як свідчить аналіз наукових джерел, культуру спілкування часто 

ототожнюють з культурою мовлення. Культура мовлення виявляється у 

здатності використовувати оптимальні для конкретної ситуації мовні засоби 

й охоплює знання з психології й етики спілкування, вміння людей 

застосовувати на практиці комунікативні установки. Вона відображає міру 

володіння нормами усної і письмової літературної мови (правилами вимови, 

наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також уміння 

користуватися мовними виразними засобами в різних ситуаціях спілкування 

відповідно до цілей і змісту мовлення. З цього випливає, що головними 

показниками культури мовлення є правильність і комунікативна доцільність 

використання мовних засобів [284].  
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Додатковими й уточнювальними їх характеристиками можна назвати 

точність, логічність висловів, їх ясність і доступність, чистоту мови та її 

виразність, естетичність тощо. Основним критерієм мовленнєвої культури у 

мовленнєвій діяльності (усній та писемній) вважають дотримання мовних 

норм. Культура мовлення не є вродженою характеристикою людини і 

формується через середовище – у родині, колі друзів, студентівському 

колективі, при виконанні професійних обов’язків. Водночас на її формування 

впливають психологічні особливості індивіда, його інтереси, нахили, рівень 

розумового та естетичного розвитку тощо. Культура мовлення забезпечує 

високий рівень мовного спілкування, ушляхетнює стосунки між людьми, 

сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в цілому 

[284]. 

У широкому сенсі під культурою спілкування фахівці з цієї 

проблематики розуміють цілісну систему, яка складається зі 

взаємопов’язаних моральних, мовленнєвих і психологічних компонентів, 

кожен з яких впливає на характеристику цілого. Варто зазначити, що 

культура залежить не лише від комунікативного потенціалу особистості, а й 

від набутих нею знань, умінь, навичок встановлювати контакт, а також від 

комунікативних установок особистості на спілкування з іншими. Установка у 

цьому контексті трактується як стан готовності певним чином реагувати на 

зовнішні об’єкти чи вплив [284]. 

Є. Ільїн [128] визначає спілкування як особливий вид комунікації. У 

його теорії комунікація – це взаємодія (зв’язок) двох систем, у ході якої від 

однієї системи до іншої передається сигнал, що несе інформацію. Відповідно 

до цього, комунікація властива й технічним системам, і взаємодії людини з 

машиною, приладами, і взаємодії людини з іншими людьми і тваринами. 

Однак лише останній вид, як специфічний для високоорганізованих живих 

істот, за Є. Ільїним [128], належить до спілкування. Під час взаємодії людей 

виникає психічний контакт, який свідчить про те, що в процесі спілкування 

відбувається не просто здобуття інформації або обмін нею, але й емоційна 
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взаємодія. Під таким кутом зору людське спілкування пов’язує людей і 

стимулює виникнення двопільного психічного контакту, який виявляється в 

передачі партнерові по спілкуванню інформації (вербальної й невербальної) і 

має на меті встановлення взаєморозуміння і взаємопереживання. 

Відповідно до сучасних уявлень, зазначає Л. Орбан-Лембрик [244], 

культуру спілкування відображає не лише рівень комунікативної підготовки 

особистості, відповідність її мовлення літературним нормам, ціннісні 

комунікативні установки, сукупність моральних якостей людини, що 

виявляється у дотриманні етики спілкування тощо, а й ступінь 

комунікативної компетентності як нижчий прояв комунікативної культури.  

Під комунікативною компетентністю розуміється здатність 

встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людьми (Л. Петровська 

[259]). Вона включає певну сукупність знань і вмінь, які сприяють 

ефективному здійсненню комунікативного процесу. Іншими словами, 

досягнення взаєморозуміння в професійно-комунікативній ситуації 

забезпечується внутрішніми ресурсами особистості фахівця, за допомогою 

яких вона конструктивно спілкується під час міжособистісної взаємодії у 

професійній сфері.  

Цікавим є зміст комунікативної компетентності, запропонований 

С. Кормієр [433]. Він включає когнітивний, емоційно-оцінний і поведінковий 

компоненти. Перший, окрім знання мови, передбачає знання теорії та 

психології спілкування, правил ділового етикету, засобів впливу на 

аудиторію й формування іміджу, прийомів налагодження, підтримки і 

завершення мовленнєвого контакту для досягнення певної мети. Водночас 

цей компонент характеризує адекватну орієнтацію фахівця щодо себе, 

партнерів, ситуацій професійного спілкування і конкретних комунікативно-

професійних цілей, а також знання ним нормативно-проєктної та політично 

орієнтованої комунікативної культури. Емоційно-оцінний компонент 

свідчить про комунікативні установки фахівця, його мотиви вибору 

професії,інтерес до неї, сприйняття себе та інших. Поведінковий розкриває 
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уміння використовувати техніки спілкування, кодувати і декодувати 

повідомлення за вербальними і невербальними каналами комунікації, також 

визначає рівень ситуативної адаптивності у професійно значущих ситуаціях. 

У ньому виявляються також уміння справляти враження і впливати на 

співрозмовника. 

Такий ґрунтовний підхід С. Кормієр [433] до змісту компонентів 

комунікативної компетентності фахівців дозволяє розглядати її в ракурсі 

культури професійної комунікації. Певні деталі останньої, які виявляє 

особистість в різних контекстах і середовищах спілкування, характеризують 

специфічні конфігурації комунікативної компетентності та її динаміку в 

контексті засвоєння інноваційного стилю професійної культури з 

установленням нових стандартів, правил і норм діяльності. 

Слід відзначити, що становлення поняття культури професійної 

комунікації відбувалося на основі певної трансформації й переосмислення 

поняття «культура спілкування» як особливої системи типових за проявом 

емоційно-почуттєвих, раціональних і вольових поведінкових реакцій людини 

на конкретні соціально-значущі умови її життєдіяльності [284]. 

Філософський зміст поняття культури професійної комунікації полягає 

у специфічному прояві: культура професійної комунікації в умовах 

інформаційної цивілізації стає метою (культура діалогу), підґрунтям 

(взаєморозуміння), засобом регламентації (культура ділового й 

повсякденного спілкування) комунікативних процесів. Крім того, культура 

професійної комунікації відображає позицію особистості щодо потреб 

взаємодії з іншими, реалізації творчого потенціалу в здатності підтримувати 

комунікативну взаємодію тощо. 

Наукове наповнення терміна «культура професійної комунікації» 

визначається змістом поняття «комунікація», яке подано нами у п.1.1: 

комунікація – це процес установлення й налагодження взаєморозуміння між 

партнерами за допомогою спілкування вербальними й невербальними 

засобами. Відзначимо при цьому, що культура комунікації на відміну від 
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комунікативної культури належить до соціальної комунікації й визначається 

панівними в суспільстві нормами і способами фіксації, збереження і 

поширення культурних змістів. Культура комунікації відображає ступінь 

соціальної активності особистості, суспільну значущість норм її поведінки, 

застосування відповідних засобів комунікативної діяльності.  

В основу культури професійної комунікації покладається загальна 

особистісна культура, виражена в системі потреб, соціальних якостей, стилю 

діяльності та поведінки людини в межах її професії. Як засіб формування 

особистості, комунікативна культура ґрунтується на пізнанні її адаптивних 

можливостей, які допомагають людині діяти відповідно до культурних 

стандартів значущого для неї оточення. Викладене дає підстави для висновку 

про те, що культура професійної комунікації повною мірою включає сутнісні 

особистісні характеристики (здібності, знання, вміння, навички, ціннісні 

орієнтації, установки, особливості характеру) і є необхідною умовою 

успішної реалізації особистості в професійній сфері.  

У контексті нашого дослідження культура професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки розглядається як важлива якість, що 

пов’язана з їхньою комунікативною діяльністю.  

До вивчення проблеми комунікативної діяльності, визначення сутності 

цього феномену та його особливостей звертаються вітчизняні та зарубіжні 

дослідники. Особливу увагу акцентуємо на позицію Н. Кузьміної [178], яка 

тлумачить комунікативну діяльність як один з основних компонентів 

діяльності викладача – побудову міжособистісної взаємодії (сприймання та 

розуміння людьми одне одного) і відносин у процесі педагогічного 

спілкування. 

З метою розкриття сутнісного змісту комунікативної діяльності за 

доцільне вважаємо визначити найбільш важливі її структурні елементи 

(рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Структура комунікативної діяльності 

 

Під комунікативними знаннями Н. Волкова [69, с. 174] розуміє 

узагальнений досвід людства в комунікативній діяльності, відображення у 

свідомості людей комунікативних ситуацій у їхніх причинно-наслідкових 

зв’язках і відношеннях. У цьому контексті слушною є думка науковця про те, 

що «комунікативні знання мають стати основою для здійснення будь-якої 

комунікації, самореалізації, збагачення особистісного комунікативного 

досвіду, формування компетентності та здійснення комунікації». Лише 

необхідна кількість знань дає можливість самостійно реалізовувати в 

практичній діяльності технології комунікації, моделювати комунікативні дії 

та збагачувати комунікативний досвід. Отже, оволодіння майбутніми 

фахівцями відповідними комунікативними знаннями є основою формування 

комунікативних умінь. 

Важливим компонентом комунікативної діяльності є потреба в 

спілкуванні (афіліація), яка, згідно з позицією І. Цимбалюка [385, с. 15-17], є 

системою часткових соціальних потреб (потреби в контактах з іншими 

людьми), співвідношення яких змінюється, залежно від умов життя й 
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виховання, а також особливостей діяльності людини. На переконання 

А. Мудрика [227], потреба у спілкуванні є складним структурним 

утворенням, в якому наявні дві складові: потреба в емоційному контакті й 

потреба в усамітненні. Потреба в емоційному контакті – це потреба людини в 

дво- та багатосторонніх відносинах, у яких вона відчуває себе предметом 

інтересу й симпатії з боку інших людей, солідарна з оточуючими, 

переживаючи з ними позитивні й негативні емоції. Відповідно, потреба в 

усамітненні – не завжди усвідомлена потреба людини вести внутрішній 

діалог із собою або кимось уявним, як правило, наодинці, але інколи в 

присутності інших людей. 

Не менш важливими у структурі комунікативної діяльності є 

комунікативні вміння, які С. Шатилов [394] розуміє як володіння різними 

видами комунікативної діяльності на різних рівнях досконалості, що 

розмежовуються за своїми особливостями: експресивні, перцептивні, 

організаторські, сугестивні. З огляду на це, комунікативні навички є 

компонентом комунікативних умінь і становлять автоматизовані мовленнєві 

аспектні (граматичні, лексичні та ін.) операції з мовним матеріалом.  

Ґрунтуючись на таких ідеях в аналізі комунікативних умінь, В. Кан-

Калик [136] включає до їхнього переліку такі:  

‒ необхідність спілкуватися на людях, цілеспрямовано організовувати 

спілкування і керувати ним;  

‒ швидко, оперативно й правильно орієнтуватися в умовах спілкування;  

‒ правильно планувати й здійснювати систему комунікації;  

‒ швидко й точно знаходити адекватні змісту акту спілкування 

комунікативні засоби;  

‒ уміння постійно відчувати й підтримувати зворотний зв’язок у 

спілкуванні. 

Про рівень сформованості комунікативних умінь і навичок свідчить 

виражена комунікабельність особистості, яка визначається як здатність 

спілкування з іншими людьми, товариськість. Комунікабельність не є 
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вродженою, вона формується в процесі життя і діяльності людини в 

соціальній групі. Комунікабельність формує людину, а потім стає засобом, 

який забезпечує успіх особистості в усіх сферах її життєдіяльності. На думку 

А. Мудрика, комунікабельність є добре розвинутим, стійким прагненням 

особистості до контактів з оточуючими, яке співвідноситься зі швидкістю їх 

встановлення [227, с. 221]. Це вміння правильно розуміти людину і ставити 

себе на її місце, гнучкість і делікатність, тактовність у спілкуванні, уміння 

слухати, спроможність підтримати іншого й стимулювати його на розвиток 

особистісних сил, уміння викликати довірливе ставлення до себе, 

організаційні здібності. Відповідно до цього, комунікативність – це 

психологічна готовність людини до комунікативної діяльності. 

У структурі комунікативної діяльності, поряд зі знаннями, уміннями й 

навичками, важливе місце посідають комунікативні здібності, які є 

найважливішим чинником самореалізації особистості. У цьому контексті 

слушним є підхід Н. Волкової [69], яка вважає, що комунікативні здібності є 

індивідуально-психологічними особливостями людини, які постають умовою 

ефективного спілкування, передачі інформації, встановлення контактів, 

розуміння комунікативної ситуації, забезпечують взаємодію з іншими 

людьми та не зводяться лише до комунікативних умінь і навичок, хоча 

можуть полегшувати їх формування та використання. На основі 

взаємозв’язку між комунікативними здібностями та вміннями людини 

встановлено, що наявність знань, умінь і навичок є умовою формування 

здібностей, і навпаки, наявність комунікативних здібностей є умовою 

оволодіння комунікативними вміннями та навичками.  

Невід’ємною складовою комунікативної діяльності є здатність до 

емпатії та рефлексії. Поняття «емпатія» є одним із головних елементів 

спілкування та позначає набуту якість, міру емоційного розвитку 

особистості. Це особливий механізм сприймання іншої людини, в якому 

домінує емоційне відображення її наявного внутрішнього стану, а 

найтиповішими формами є співпереживання й співчуття. 
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Ефективність взаємодії між партнерами по спілкуванню значною 

мірою залежить від сприймання людьми одна одної, тобто здатності до 

рефлексії. Завдяки цьому І. Цимбалюк [385] в означене поняття вкладає 

розуміння індивідом того, як його сприймають партнери по спілкуванню, а 

змістом такого розуміння вбачає відтворення внутрішнього світу іншої 

людини. На думку А. Мудрика [227], формування рефлексії в людини є 

необхідною умовою соціалізації, а рефлексія розглядається як передумова 

здатності до саморегуляції, складова комунікативної культури людини. 

Отже, комунікативна діяльність фахівця проявляється у вмінні не лише 

встановлювати контакти з будь-яким типом партнерів, але й ефективно 

виражати думки та слухати інших, ставити конструктивні запитання і 

грамотно відповідати на них, встановлювати зворотний зв’язок, вести 

дискусію, полеміку, володіти всіма жанрами ділового спілкування, його 

видами, стилями, засобами, виробляти ефективні вербальні сценарії для 

різного рівня студентів, проєктувати конструктивну комунікативну 

поведінку, яка створює комфортну і творчу атмосферу для інтерактивної 

діяльності.  

Тому комунікативна діяльність майбутніх фахівців з економіки 

сприймається як система актів діяльності, які є основою процесу комунікації 

суб’єктів взаємодії, і характеризується влучним та доцільним використанням 

економічних термінів у процесі виконання посадових обов’язків, вміннями та 

навичками граматично правильно будувати речення та власний діалог, 

використовуючи фахову термінологію. У процесі спілкування, яке має 

діяльнісний характер, реалізуються міжособистісні взаємини, які сприяють 

формуванню одностайних настроїв і поглядів, взаєморозумінню та 

узгодженості дій, згуртованості й солідарності, без яких неможлива жодна 

колективна діяльність і котрі становлять культурно-комунікативну основу 

соціального життя.  

Зауважимо, що проблему мовленнєвої діяльності досліджували вчені 

різних галузей науки: лінгвісти (С. Андрусів, О. Залевська, О. Лещак, 
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І. Бодуен де Куртене, Ф. де Соссюр, О. Шахнарович, Л. Щерба та ін.); 

психологи (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Кубрякова, О. Леонтьєв, 

О. Лурія, С. Рубінштейн та ін.); лінгводидакти (А. Богуш, Т. Ладиженська, 

М. Львов, М. Пентилюк та ін.).  

У науковому обігу наявні два різних феномени: «мовна діяльність» і 

«мовленнєва діяльність» [66]. Так, Ф. де Соссюр присвятив чимало праць 

дослідженню сутності феномена «мовна діяльність», у складі якої лінгвіст 

визначив дві її частини. За авторською теорією, предметом першої частини є 

суспільна мова, незалежна від індивіда, тобто виключно психічна наука; 

предметом другої частини, другорядної, є індивідуальний аспект мовної 

діяльності, тобто мовлення, включаючи фонацію (психофізична наука). 

Учений акцентує на взаємопов’язаності і взаємозалежності мови і мовлення, 

першочерговості мовлення перед мовою; з іншого боку, він наголошує на 

значущості слухання інших (численні акти досвіду) задля вивчення своєї 

рідної мови. Унаслідок чого, на думку дослідника, завдяки мовленню мова 

зазнає розвитку: наші мовні навички змінюються від вражень, отриманих під 

час слухання інших, тобто мова формується з мовлення. Попри 

взаємозалежність між мовою та мовленням, мова, як визначає автор, ‒ це 

водночас і знаряддя, і продукт мовлення; мова і мовлення є цілком різними 

речами. Науковець характеризує мову як колективне набуття, тобто мова 

існує в колективі «як сукупність відбитків, викладених у кожного в мозку, на 

зразок словника, цілком тотожні примірники якого були б у користуванні 

багатьох осіб». На глибоке переконання мовознавця, мовлення є суто 

індивідуальним явищем, в якому реалізується розумово-вольова діяльність 

окремої людини, а саме:  

1) суб’єктивне використання індивідом мовних закономірностей; 

2) психофізичний механізм актуалізації індивідуальних фоно-

модуляцій.  

Отже, новаторським уважають розподіл автором мовної діяльності на 

мову і мовлення [66]. 
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За змістом феномен «мовленнєва діяльність» є комплексним, 

багатоаспектним, неоднозначним. Витоки теорії мовленнєвої діяльності 

науковці датують ще Античним періодом. Структурно-семантичне значення 

окресленого терміна було у центрі досліджень філософів, теологів 

(Аристотель, Блаженний Августин Аврелій, Діонісій Галікарнаський, Іоан 

Дамаскін, Немесій Ефеський) і лінгвістів (Бхартріахарі). У ХІХ ст. увагу 

вчених (О. Потебня, В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь) привернули 

психолінгвістичні аспекти мовлення. У ХХ і ХХІ століттях проблема 

мовленнєвої діяльності досліджувалася у різних напрямах: лінгвістами 

(С. Андрусів, І. Бодуен де Куртене, Ф. де Соссюр, О. Шахнарович, 

Н. Хомський, Л. Щерба), психологами (Т. Ахутіна, Л. Виготський, І. Зимня, 

О. Леонтьєв, О. Лурія, С. Рубінштейн, А. Супрун, Ж. Піаже, Ч. Осгуд), 

лінгводидактами (А. Богуш, Л. Калмикова, М. Львов), психолінгвістами 

(І. Горєлов, М. Жинкін, К. Сєдов) та іншими [66].  

В. фон Гумбольдт наголошував на значущості діяльнісного аспекту 

мови, її творчій природі і тенденції до мінливості, розуміючи «мову» як 

знакову систему, що характеризується відображувальною функцією. Учений 

відокремлював поняття «мова» від «мовленнєва діяльність». На думку 

В. Гумбольдта, в основі мови лежить «мовна здатність» людини, що 

формується в дитинстві, на перших етапах оволодіння дитини мовою. Автор 

досліджував соціолінгвістичні та нейролінгвістичні аспекти мовленнєвої 

діяльності: можливості двомовності, особливості вдосконалення мовної 

системи у свідомості її носія, віддзеркалення індивідуальних і соціальних 

чинників у мовленнєвій діяльності людини. Учений уважав, що мовленнєва 

діяльність навіть у найпростіших своїх виявах є поєднанням індивідуального 

сприйняття із загальною природою людини [66].  

Одним із засновників так званого соціолінгвістичного підходу до 

вивчення мовленнєвої діяльності був І. Бодуен де Куртене, який відзначав 

психічність і соціальність людського мовлення, корелюючи ці 

характеристики з індивідуальними і соціальними у мові її носія [66]. 
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Л. Щерба запропонував трихотомію мовних явищ: «мовленнєва 

діяльність – мовний матеріал – мовна система». Мовознавець детально 

проаналізував підхід І. Бодуена де Куртене до психологічного трактування 

мови і відповідних методів її дослідження. Як наслідок, науковець висунув 

ідею про відмінність та взаємозв’язок мовленнєвої діяльності, мовної 

системи і мовного матеріалу. Перевагу автор віддавав саме мовленнєвій 

діяльності, тобто процесам говоріння і розуміння, реалізація якої 

уможливлюється завдяки наявності другого аспекту – мовної системи 

(словника і граматики, які не надані ні в психологічному, ні у фізіологічному 

досвіді, їх можна вивести тільки із мовного матеріалу), тобто сукупності 

всього, що говорять і розуміють у певних конкретних обставинах у ту чи ту 

епоху життя певної суспільної групи. На думку дослідника, 

психофізіологічна мовленнєва організація індивіда є проявом мовної 

системи; разом із зумовленою нею мовленнєвою діяльністю вона 

(організація) є соціальним продуктом [267].  

Мовна система і мовний матеріал – це різні аспекти єдино поданої в 

досвіді мовленнєвої діяльності, оскільки мовний матеріал поза процесом 

розуміння буде мертвим, проте розуміння поза будь-яким чином 

організованим мовним матеріалом (тобто мовною системою) неможливе. 

Отже, саме володіння мовною системою дозволяє мовцеві створювати та 

розуміти тексти, враховуючи правила складання смислів для адекватної 

реалізації змістового боку текстів. Зрозуміло, що автор приділяв значну увагу 

структурно-семантичним аспектам текстотворення [267]. 

Багатоаспектність феномена «мовленнєва діяльність» (його 

структурний і психологічний зміст) привернула значну увагу психологів до 

вивчення умов, засобів, форм і характеру реалізації мовленнєвої діяльності, її 

мотиву, предметності (матеріалізованої або ідеальної) і результату, супутних 

психічних процесів. Л. Виготський [70], спираючись на підходи 

В. Гумбольдта та О. Потебні до розуміння мови, зробив вагомий унесок у 

становлення психо- і нейролінгвістики як науки й зокрема у створення теорії 
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мовленнєвої діяльності. Учений визначив різновиди мовлення: усне 

мовлення, писемне мовлення та внутрішнє мовлення. За концепцією 

науковця, усне мовлення мотивується ситуацією та стає її складовою. Таке 

мовлення передбачає наявність слухача (інтерлокутора). Розуміння один 

одного здійснюється лінгвістичними (інтонаційне оформлення тексту, 

предикативність висловлювань) та екстралінгвістичними (жести, міміка) 

засобами. Уточнення інформації досягається завдяки існуванню можливості 

у слухача перепитати мовця. Писемне мовлення, навпаки, потребує постійної 

турботи про те, щоб повідомлення було зрозумілим для читача; пропуски, які 

є можливими в усному мовленні, неприпустимі в писемному мовленні [267].  

Відсутність загальної ситуації та безпосереднього контакту із 

співрозмовником спонукає адресанта попередньо продумати текст 

письмового повідомлення, тобто створити «мисленнєву чернетку». Така 

мисленнєва чернетка і є внутрішнім мовленням (мовлення без звучних слів), 

що характеризується такими рисами: наявністю в думках адресанта предмета 

внутрішнього судження; розкриттям змістового навантаження дії або стану 

предмета через актуалізацію образних і вербальних асоціативних зв’язків; 

відсутністю необхідності повного вимовляння всіх слів. Автор зазначав, що 

внутрішнє мовлення передує як усному, так і писемному мовленню. 

Науковець характеризував мовленнєву діяльність як процес матеріалізації 

думки, тобто трансформація її у слова. Мовленнєві дії (акти), що виконують 

функцію підготовки і реалізаторів висловлювань, складають мовленнєву 

діяльність [267].  

Ідею Л. Виготського [70] розвинули І. Зимня [125], О. Леонтьєв [193], 

І. Горєлов [87], М. Жинкін [494], А. Супрун [330] та інші науковці. Саме 

О. Леонтьєв [192] започатковує дослідження внутрішнього мовлення в межах 

психолінгвістики. Учений протиставив три поняття: «внутрішнє мовлення», 

«внутрішнє промовляння», «внутрішнє програмування». На думку науковця, 

внутрішнє програмування означає планування власне мовленнєвих дій, тобто 

«неусвідомлювану побудову деякої схеми», яка є основою для подальшого 
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породження мовленнєвого висловлювання. О. Леонтьєв [192] розглядає 

мовленнєве висловлювання як мовленнєву дію всередині цілісного акту 

діяльності, характерними властивостями якого є: вмотивованість, 

цілеспрямованість, тричленність структури (створення плану, його 

реалізація, зіставляння) та ієрархічність організації. Іншими словами, будь-

яка мовленнєва дія складається з програмування, здійснення програми та 

зіставлення цих елементів, тобто було виокремлено змістову та операційну 

частини структури мовленнєвого акту. Стадія внутрішнього програмування 

посідає важливу роль в авторській теорії породження мовлення, що 

визначило напрями подальших досліджень вітчизняних і зарубіжних 

науковців у галузі семантикограматичної природи глибинної організації 

висловлювання на базі розуміння сутності внутрішнього мовлення, 

запропонованого Л. Виготським [70]. 

Вдалим у методичному плані вважають визначення сутності поняття 

«мовленнєва діяльність», запропонованого психолінгвістом І. Зимньою [125]. 

Учена вважає, що витоками мовленнєвої діяльності у всіх її видах є 

комунікативно-пізнавальна потреба – «необхідність», «потреба» у вираженні 

думки та отриманні мовленнєвої інформації. Це необхідність заповнення 

інформаційного вакууму, тобто власне людська потреба вербального 

осмислення навколишньої дійсності. На думку дослідниці, ця потреба, 

«знаходячи» себе у предметі мовленнєвої діяльності – думці, стає 

відповідним комунікативно-пізнавальним мотивом цієї діяльності. 

Мовленнєва діяльність, як сукупність дій, може бути компонентом іншої, 

більш широкої діяльності людей, наприклад, суспільно-виробничої, 

пізнавальної, а може бути і самостійним видом діяльності. Вона є активним, 

цілеспрямованим, опосередкованим мовною системою та зумовленим 

ситуацією спілкування, процесом передавання або сприймання 

повідомлення, тобто процесом продукції і рецепції.  

Лінгводидакти дослідили реалізацію мовленнєвої діяльності в освітньо-

навчальній сфері: форми, умови її перебігу і функціонування, чинники 
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становлення і розвитку мовленнєвих умінь і навичок студентів, критерії і 

показники їх сформованості тощо.  

Значний унесок в українську педагогічну науку щодо студіювання 

феноменів «мовленнєва діяльність» і «навчально-мовленнєва діяльність» з 

урахуванням віку особистості мовця здійснила А. Богуш [40]. Учена ввела в 

науковий обіг вітчизняної дошкільної лінгводидактики поняття «навчально-

мовленнєва діяльність», структура якої охоплює різні види говоріння 

(запитання, відповіді, відтворювальна або творча розповідь, переказування, 

опис, розмова) і слухання (слухання мовлення товариша, вихователя; 

слухання казки, оповідання, розповіді, грамзапису тощо).  

Ю. Бабанський [13] вимагає як від організаторів навчально-

мовленнєвої діяльності, так і від її виконавців, убачати в ній мету, мотиви, 

зміст, способи дій, регулювання і контроль за її результатами. У ході 

навчально-мовленнєвої діяльності в студентів / студентів формуються 

новоутворення – знання, вміння, навички, здібності користування мовою в 

певних ситуаціях (тобто продуктивність), мотиви, настанови щодо її 

вивчення (опосередкованість).  

На думку В. Бондаря  [44], будь-яка навчальна діяльність включає 

загально-навчальні, предметні та інтелектуальні вміння і навички. У процесі 

навчальної діяльності вони формуються, наявні вдосконалюються, 

розвиваються психічні процеси (пам’ять, мислення, уява), формуються 

знання, набувається життєвий досвід, виникають нові інтереси і потреби, 

емоційні та вольові, розумові та моральні властивості людей, розвиваються 

їхні загальні і специфічні здібності. Інакше кажучи, кожний вид мовленнєвої 

діяльності в межах навчальної діяльності підпорядкований дидактичній меті, 

а результатом такого навчання є «мовна продукція» в писемній, усній чи 

писемно-усній формі. 

Аналіз наукових напрацювань відомих учених з виявлення структурно-

функціональних ознак феномена «мовленнєва діяльність» дозволяє 

визначити мовленнєву діяльність як внутрішньо вмотивований, 
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стимульований комунікативною ситуацією, активно-реакційний, суб’єктно-

ціннісний процес презентації, отримання й обробки інформації засобами 

мови в ході спілкування; процес, що підпорядкований певній меті й має 

ієрархічну трикомпонентну структуру: мовленнєва дія (акт), думка, мова 

[267]. 

У лінгводидактиці (О. Бігич, І. Бім, Н. Бориско, М. Вашуленко, Н. Гез, 

В. Костомаров, І. Кочан, К. Кусько, К. Лазаренко, М. Ляховицький, 

А. Миролюбов, Р. Мартинова, Л. Морська, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, 

В. Плахотник, Н. Станкевич, О. Старков, О. Тарнопольський, С. Фоломкіна, 

С. Шатілов, G. Brown (Дж. Браун), C. Juel (К. Джуел), S. Neuman 

(С. Ньюман), C. Nuttle (К. Нуттел), L. Rosenblatt (Л. Розенблатт), G. Yule 

(Дж. Юл) та ін.) традиційно розрізняють чотири види мовленнєвої діяльності: 

аудіювання (слухання), говоріння, читання, письмо [267; 38; 39; 73; 163; 167; 

211; 224; 217; 232; 253; 252].  

А. Богуш [40] ввела у лінгводидактику термін «діамонологічне 

мовлення» ‒ як комплексний вид мовленнєвої діяльності, який поєднує 

характеристики діалогічного та монологічного мовлення. Науковці 

розподіляють ці види мовленнєвої діяльності на рецептивні (перцептивні) – 

аудіювання та читання (за каналом отримання інформації) та продуктивні – 

за способом і формою створення (відтворення) інформації (говоріння і 

письмо), саме тому планування й організація навчально-мовленнєвої 

діяльності студентів / студентів здійснюється з урахуванням структурно-

функціональних особливостей того чи того виду мовленнєвої діяльності. 

М. Жинкін [494] виокремлює основні механізми рецептивних і 

продуктивних видів мовленнєвої діяльності – механізми прийому і видання 

мовленнєвого змісту, які є дволанковими і комплементарними 

(взаємодоповнювальними). Психолінгвіст описує й інші паралельні 

механізми, що реалізуються в межах мовленнєвого спілкування:  

1) механізм осмислення-оброблення отриманої інформації в єдності 

двох комплементарних ланок – аналізу і синтезу;  
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2) механізми пам’яті, які реалізуються в єдності двох ланок – тривалої 

(стійкої) «короткої», короткочасної (оперативної) пам’яті;  

3) механізм випереджувального відображення, що проявляється в 

рецепції у процесі ймовірного прогнозування і в продукуванні – 

випереджувального синтезу.  

Ці механізми є загальними для всіх видів мовленнєвої діяльності.  

Учені (О. Гойхман, Т. Надєїна [79]) визначають особливості всіх видів 

мовленнєвої діяльності як основи процесу мовленнєвої комунікації рідною та 

іноземною мовами щодо механізмів кодування / декодування інформації. 

Автори наголошують, що механізми кодування інформації діють під час 

говоріння і письма, а механізми декодування – під час слухання та читання. 

У процесі говоріння і слухання мовець оперує акустичними сигналами, в 

процесі письма і читання – графічними знаками. На думку авторів, говоріння 

– це відправлення мовленнєвих акустичних сигналів, що несуть інформацію; 

слухання (аудіювання) – це сприйняття мовленнєвих акустичних сигналів та 

їх розуміння; письмо – це зашифровка мовленнєвих сигналів засобами 

графічних символів; читання – це розшифровка графічних знаків та 

розуміння їх значення.  

Психологічні засади процесу мовленнєвої діяльності розглядали 

психологи Б. Ананьєв [3], Л. Апатова [8], Б. Баєв [15], Л. Виготський [70], 

Л. Засєкіна [124], І. Зимня [125], М. Жинкін [494], О. Леонтьєв [193], 

О. Новіков [238], С. Рубінштейн [283], І. Синиця [310], Н. Хомський [378] та 

ін. Самі процеси породження і сприймання усного мовленнєвого 

висловлювання досліджували такі психолінвісти, психофізіологи, психологи, 

як: Л. Виготський [70], М. Жинкін [494], О. Леонтьєв [192], Ю. Пассов [252], 

Т. Рябова [194], І. Зимня [125] та ін. На думку вчених, момент породження 

мовлення розпочинається з виникнення мотиву висловлювання – 

комунікативного наміру мовця, який визначає роль мовця як учасника 

комунікації, конкретну мету його висловлювання. Далі здійснюється 

лексико-граматичне оформлення тексту у внутрішньому мовленні. Автори 
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додають, що в момент виникнення думки в зовнішньому мовленні передує 

поява мовленнєво-моторних імпульсів, які випереджують вимову слова. Далі 

включається голосовий апарат і сформоване висловлювання втілюється у 

зовнішньому (озвученому) мовленні за допомогою артикуляції та 

інтонування.  

Ф. Бацевич [27] визначає говоріння як вид мовленнєвої діяльності з 

використанням вокального каналу комунікації, який полягає у створенні 

повідомлень (мовленнєвих актів), скерованих адресатові), і виокремлює 

критерії, за якими класифікують форми мовленнєвого спілкування, в межах 

яких реалізується професійно-мовленнєва діяльність перекладачів (рис.1.7). 

Відзначимо, що кожна форма мовленнєвого спілкування за 

запропонованими критеріями не існує ізольовано, тобто майже всі складники 

ідентифікати взаємодіють під час здійснення комунікації (вербальні і 

невербальні засоби, функціонально-стильові маркери, заплановано і 

спонтанно тощо). 

Відомо, під діалогом (грец. diáloǵos – «розмова», «бесіда») розуміють 

форму спілкування двох інтерлокуторів, які перебувають у безпосередньому 

зв’язку, із властивою зміною мовленнєвих актів. З огляду на визначення, 

атрибутивними характеристиками діалогу є:  

- наявність двох мовців;  

- швидкий обмін репліками спонтанно зумовленого змісту;  

- еліптичність, лаконічність;  

- ситуативна залежність реплік;  

- шаблонність реплік;  

- зорослухове сприйняття учасників діалогу (часто з використанням 

паралінгвістичних засобів);  

- важливість семантичного навантаження інтонаційного оформлення 

мовлення, тембру, тональності тощо.  
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Рис.1.7. Критерії мовленнєвого спілкування за Ф. Бацевич [27] 

 

Учені (М. Бахтін [26], Л. Виготський [70], Л. Щерба [405], 

Л. Якубинський [409] та ін.) дотримуються думки, що діалогічне мовлення є 

первинним відносно до інших форм спілкування, маючи своїми витоками 

усно-розмовну сферу з домінувальним принципом економії засобів 

мовленнєвого коду.  
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Інформативна повнота забезпечується спільністю апперцептивної (що 

перебуває в полі сприйняття) бази. Тому діалогічне мовлення є структурно-

функціональним процесом комунікації між двома мовцями у певній 

мовленнєвій ситуації.  

Отже, діалогічне мовлення є:  

1) видом цілеспрямованої (навчальної) або природно створеної 

(ненавчальної) мовленнєвої діяльності;  

2) складним структурно-функціональним процесом безпосереднього 

(зорово-слухового) спілкування – ефективного обміну інформацією двох 

спілкувальників у межах певної комунікативної ситуації. 

Під «письмом» розуміємо «писемне мислення» та «писемне мовлення» 

(писемна мова в дії). Лінгводидакти (О. Кліментенко, О. Міролюбов [144]) 

розглядають письмо як графічну фіксацію тексту мовлення. Написання – 

процес такої фіксації, письмовий текст – її результат, тобто письмо вважають 

системою письмових засобів та правил їх використання. Механізм письма, на 

думку вчених, передбачає два етапи:  

1) складання слів за допомогою літер,  

2) формування письмових повідомлень зі слів, словосполучень.  

Цей механізм покладений в основу навчання писемного мовлення – 

робота з оволодіння технікою письма (графіка, орфографія, пунктуація) та 

навичками письмового вираження думок засобами мови, що вивчається 

(продукт писемного мовлення). Тому можна стверджувати, що саме такий 

вид писемного мовлення є продуктивним видом навчально-мовленнєвої 

діяльності, самостійною формою спілкування та характеризується як 

комплексне використання графічних, орфографічних, лексико-граматичних 

та стилістичних засобів для вираження думок та здійснення комунікації. 

Писемне мовлення, як спосіб формування та формулювання думок, 

ґрунтується на використанні лінгвістичних знаків, закріплених у нервових 

зв’язках кори головного мозку у вигляді зорових та рухомоторних образів, 

що діють у сукупності зі слуховими та мовленнєво-руховими. Відомо, що в 
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людей, які володіють грамотою, додатково до звукових нашаровуються 

графічні образи слів. Зорово-графічні образи актуалізуються та 

контролюються руховим механізмом руки, що пише. 

Досягнення успішності в будь-якій галузі уможливлюється за умови 

залучення до роботи фахівця, який на тільки орієнтується у професійній 

сфері, але й здатний ефективно спілкуватися в її межах. Комунікативні 

навички полегшують адаптування людини в соціумі. У системі 

університетської освіти України та зарубіжних країн провідне місце 

відведене професійно-мовленнєвій підготовці фахівців.  

Тлумачні словники здебільшого подають таке визначення: професійне 

(фахове) мовлення (мова за професійним спрямуванням) – спілкування 

людей між собою за допомогою мови в межах певної професійної сфери; 

мовленнєва діяльність у межах певної професійної сфери.  

Учені натомість розглядають професійне мовлення в ширших 

проекціях (рис.1.8). 

Якщо спробувати узагальнити зміст вищенаведених тлумачень терміна 

«професійне (фахове) мовлення» / «мова за професійним спрямуванням», то 

можна вивести універсальне визначення для всіх без винятку професій, 

трактуючи його як вид мовленнєвої діяльності, в процесі реалізації якої 

актуалізується комплекс професійно спрямованих комунікативних умінь 

фахівця (знання норм літературної мови, фахової термінології; вміння 

розуміти усні та письмові тексти; вміння створювати власні висловлювання 

професійного характеру в письмовій / усній формі, в офіційній / неофіційній 

обстановці), які є психологічно і соціально зумовленими; володіння 

професійним мовленням сприяє здійсненню основної фахової діяльності. 

Зважаючи на зазначене, вважаємо, що культура професійної 

комунікації індивіда свідчить про творчий характер опанування прийнятих 

норм комунікативної діяльності в межах професії. Вона детермінується 

розвитком і саморозвитком особистості, забезпечує ступінь її суспільної і 

професійної активності, а також соціальну значущість її поведінки і 
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застосування відповідних засобів комунікативної діяльності у професійній 

сфері. 

 

 

Рис.1.8. Проєкції професійного мовлення 
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Отже, 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.  

Аналіз феномену культури професійної комунікації свідчить про 

нетривіальність його структури. Огляд досліджень, присвячених питанням 

структурного аналізу феномену «культура» в галузі комунікації, підтверджує 

цю тезу. Зокрема, це підтверджують результати досліджень різних науковців 

(О. Запара [122], Л. Іванченко [130], В. Лівенцова [199], А. Мудрик [225], 

Л. Руденко [284], М. Шовкун [399] та ін.). 

Оскільки культура професійної комунікації ґрунтується на фахових 

знаннях і комунікативних уміннях, навичках професійного спілкування, 

соціально-особистісному досвіді та детермінується індивідуальними 

якостями особистості, необхідними для успішного виконання професійної 

діяльності, то її структура має містити кілька компонентів.  

Відповідно до означених характеристик культура професійної 

комунікації передбачає як когнітивні й операційні, так і особистісні й 

професійно значущі складники, відображає здатність особистості 

орієнтуватися в соціокультурному інформаційному середовищі й будувати 

спілкування на основі безпосереднього переживання і опосередкованого 

ставлення до нього.  

Узагальнення бачень науковців щодо означеного феномену свідчить 

про те, що на сьогодні структура культури професійної комунікації фахівців 

є надзвичайно складним інтегральним динамічним утворенням, яке включає: 

‒ світоглядний аспект (гуманістичний, загальнокультурний, естетико-

етичний);  
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‒ особистісний аспект (пізнавальний, мотиваційний, рефлексивний, 

емоційно-вольовий); 

‒ психологічний аспект (індивідуальні особливості, специфіка мислення, 

сприймання, комунікативна установка);  

‒ технологічний аспект (комунікативні знання, уміння, навички);  

‒ власне професійний аспект (професійна комунікативна компетентність) 

аспект. 

Вивчаючи позиції науковців щодо структурних компонентів культури, 

відзначимо варіативність у їхніх підходах. 

Так, у структурі комунікативної культури В. Садовська [291] виділяє 

інваріантний, технологічний і варіативний компоненти. Перший відображає 

аксіологічний напрям комунікативних процесів й основні цінності культури 

професійної комунікації. Другий віддзеркалює операційний бік спілкування і 

ґрунтується на загальнотеоретичних знаннях з основ міжособистісної 

комунікації, психології спілкування, теорій формування особистості та її 

психологічних особливостей. Третій, варіативний, компонент характеризує 

комунікативно значущі якості особистості: рефлексію комунікативної 

діяльності, гнучкість емоційно-психологічну саморегуляцію, особистісну 

атракцію.  

Як бачимо, взаємодія запропонованих В. Садовською [291] трьох 

компонентів формує цілісну динамічну структуру комунікативної культури, 

що актуально й для нашого дослідження. 

На основі врахування ролі особистості в комунікативному процесі, 

розуміння її як носія цінностей культури спілкування, компетентного 

учасника міжособистісної взаємодії, здатного до комунікативної творчості й 

емоційно-психологічної саморегуляції в структурі комунікативної культури 

виділено такі три компоненти – аксіологічний, технологічний і творчий 

(Л. Руденко [284]). Аксіологічний компонент відображає основні цінності 

особистості, що визначають характер її комунікативної культури. У 

технологічному відбивається операційний напрям професійного спілкування. 
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Творчий компонент дозволяє відстежити динаміку розвитку і саморозвитку 

особистості в комунікативній діяльності.  

З позицій діяльнісного підходу М. Шовкун [399] розглядає 

комунікативну культуру фахівця як атрибут діяльності та її результатів у 

взаємодії між суб’єктами. Тому її структуру утворюють такі професійно 

важливі компоненти: світоглядний; мотиваційний; власне комунікативний; 

емоційно-вольовий; конструктивний.  

Вважаємо, що така структура комунікативної культури майбутнього 

фахівця є достатньо цілісною, враховує значущість особистісного 

компоненту, мотиваційні й емоційно-вольові чинники, необхідні для 

саморозвитку особистості у професійній комунікативній діяльності.  

Комунікативну культуру можна розглядати як сукупність 

культуротворчих елементів, якими є: емоційна культура, або культура 

почуттів, як адекватне реагування на довкілля; культура мислення, що 

проявляється у вигляді специфічних форм пізнавальної діяльності, 

спрямованої на сприйняття і створення текстів, які відповідають задуму і 

достовірно відображають дійсність; культура мовлення. Відповідно до цього, 

в структуру комунікативної культури автор включає три компоненти: 

когнітивно-мотиваційний, діяльнісний і риторичний. Перший передбачає 

розуміння сутності психологічної взаємодії, особливостей спілкування, 

уважне й доброзичливе ставлення до його учасників, прагнення до 

ідентифікації, емпатії та рефлексії в комунікативному процесі. Другий – 

гнучкість у спілкуванні, уміння спілкуватися під час спільної діяльності та 

знаходити адекватний стиль спілкування. Ознаками третього, риторичного 

компоненту, є аналіз комунікативних ситуацій, прагнення розвитку 

комунікативних якостей мовлення, його емоційність і виразність тощо 

(Л. Руденко [284]). 

Л. Іванченко [130] розглядає структурування комунікативної культури 

майбутніх фахівців політехнічного профілю, до якої належать мотиваційно-

ціннісний, загальнокультурний, розумово-мовленнєвий та професійно-
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технічний компоненти. Їх формування передбачає комунікативний розвиток 

особистості у процесі професійної підготовки. Так, наприклад, мотиваційно-

ціннісний компонент реалізується через принцип професійної спрямованості 

змісту навчальних предметів, стимулює майбутнього інженера до 

вдосконалення професійної комунікативної культури та регулює 

комунікативну поведінку. Загальнокультурний компонент відображає 

загальну культуру особистості, в тому числі комунікативну, і базується на 

загальноосвітній підготовці, яка здійснюється відповідно до Державного 

освітнього стандарту. Розумово-мовленнєвий компонент виявляється в 

об’єднанні сформованості загальних характеристик мислення і мови. Ця 

складова потребує впровадження в навчальний процес спеціалізованих 

підручників для кожного фаху. Професійно-технічний компонент є 

максимально наближеним до сфери професійної діяльності майбутніх 

фахівців і передбачає, передусім, оволодіння професійною термінологією. 

Л. Руденко [284] пропонує розглядати культуру професійного 

спілкування менеджера співвідносно зі специфікою діяльності, а її складові – 

як необхідні для повноцінного ділового спілкування комунікативні уміння. 

Ці вміння поділяються на орієнтувальні, інформаційно-аналітичні, 

прогностичні, полемічні, візуально-презентативні, креативні, рефлексивні. 

За результатами структурно-логічного аналізу категорії «культура», що 

пропонувалися різними дослідниками, обгрунтуємо власний погляд на 

структуру культури професійної комунікації фахівцяв з економіки (рис.1.9):  

‒ аксіологічної (ціннісні установки та мотиви професійної комунікації, 

інтеріоризація загально-культурних, національних, мовних, професійних 

цінностей суспільства в особистісні);  

‒ теоретичної (уявлення про систему мови та знання правил мови і 

мовлення); 

‒ професійно-термінологічної (уміння користуватися економічною 

терміно-лексикою, економічною мовою у професійних цілях та для 

розуміння мовлення інших);  
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‒ процедурної (здатність користуватися мовою як засобом спілкування у 

різних професійних ситуаціях);  

‒ особистісної (здатність до рефлексії професійної комунікації). 

 

 

Рис. 1.9. Структура культури професійної комунікації 

 

Аксіологічний компонент культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки спирається на структуру особистості як суб’єкта 

міжособистісних відносин, виявляється у загальній культурі, гуманістичній і 

комунікативній спрямованості особистості, характеризується її здатністю до 

узгодження та співвіднесення своїх дій з іншими, прийняття іншого, 

розуміння й поваги до його думок, готовністю до тактовної комунікативної 

взаємодії й рефлексії в комунікативній діяльності.  

Намагаючись осягнути сутність цінностей, з’ясувати особливості їх 

вияву в різних сферах життєдіяльності людини й соціуму, науковці 

пропонують різноманітні класифікації ціннісних систем. Цінності 

поділяються на матеріальні (або утилітарні) та духовні. До матеріальних 

відносять речові, предметні цінності, які необхідні для задоволення 

матеріальних потреб людини. До цінностей вищого порядку належать істина, 
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добро, краса, свобода, мудрість, тобто всі морально-естетичні ідеали та 

принципи. Духовні цінності виражають глибинну сутність людини, 

становлять ядро її сутності, фундамент індивідуального світогляду, 

зумовлюють усю мотивацію її поведінки. Соціокультурний простір можна 

визнавати універсальним чинником, що завжди детермінує ціннісну систему 

кожної особистості. 

Сучасні дослідники [175] комунікації обґрунтовують її важливість у 

житті людини, соціальних груп та соціуму Отже:  

‒ у ході антропогенезу комунікативна діяльність була вирішальною 

передумовою і поживним ґрунтом для формування людської свідомості 

й мови;  

‒ комунікація – спосіб формування людської особистості, оскільки лише в 

процесі взаємодії з іншими людьми відбуваються соціалізація індивіда й 

розвиток його здібностей;  

‒ комунікативна потреба – це органічна (абсолютна) духовна потреба 

людини;  

‒ ізоляція від товариства призводить до невиліковних психічних травм;  

‒ комунікація – чинник та умова існування будь-яких людських спільнот: 

від малих соціальних груп до націй та держав;  

‒ комунікативна діяльність – джерело, засіб підтримання й використання 

соціальної пам’яті, що акумулює культурний та історичний досвід 

соціальних суб’єктів.  

Особливої актуальності дослідження комунікаційних процесів 

набувають в епоху інформаційного суспільства, коли відбувається 

переосмислення комунікативної сутності соціальної реальності та ролі 

комунікації в глобалізованому світі. 

Сучасний інформаційний простір фахівців з погляду його насичення 

ціннісною інформацією є незбалансованим. Сьогодні можна говорити про 

інформаційно-аксіологічну асиметрію у співвідношенні позитивної та 

негативної інформації. Більшість мас-медійної продукції спрямована на 
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негативні стандарти й норми поведінки. Така ціннісна диспропорція 

зумовлена передусім специфікою соціокультурного контексту. 

Політикоекономічна та культурно-ціннісна кризи, глобалізаційні процеси, 

постмодерністська епоха прагнення свободи, яка перетворилася у 

вседозволеність, зумовлюють створення нового інформаційно-

комунікативного простору, якому властиві надмірна агресивність, злість, 

абсолютизація гедоністичних цінностей, трансформація звичних стереотипів. 

Зрозуміло, через всесвітню економічну кризу, поширення тероризму, 

велику кількість природних і техногенних катастроф фахівцям з економіки 

складно уникати негативної інформації. Проте в цій ситуації варто зробити 

все, щоб загальна культура, у тому числі й культура професійної комунікації 

фахівця з економіки, стали основною складовою його системи цінностей. 

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 повинен усвідомлювати, що від його уміння 

грамотно спілкуватися з діловими партнерами залежатиме налагодження 

ділових відносин. 

Молодий фахівець має: оволодіти усною і писемною формами 

української мови, ознайомитись з мовними законами і їх правильним 

застосуванням, з поняттями мови, її зв’язку з інтердисциплінарними науками, 

опанувати функції мови в житті суспільства і кожної окремої людини, 

культуру мовлення, усвідомити ознаки культури мови, мовний етикет, 

практичне значення стилістики, яке полягає в піднесенні професійної 

культури мовлення фахівців із вищою освітою.  

Студенти мають опанувати можливості української мови в різних 

структурно-функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, 
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синтаксичному рівнях, оволодіти знаннями про науковий стиль і його 

підстилі, найтиповіші наукові тексти: конспект, лекція, анотація, реферат, 

доповідь тощо, знаннями щодо підготовки виступів, повідомлень, доповідей, 

а також про способи опрацювання наукової літератури. 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. 

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.  

Аналіз наукових джерел створює можливість основними складовими 

фахової термінології майбутніх економістів уважати: загальнонаукові 

терміни, терміни економічного спрямування, терміни споріднених наук, 

фахову термінологію. Майбутній фахівець економічної спеціальності 

повинен володіти літературною українською мовою та застосовувати її 

функціональні можливості, термінологічною лексикою та мистецтвом її 

використання в процесі професійного спілкування, нормами мовного 

спілкування та його формами за способом взаємодії між комунікантами, 

стандартизованими нормами мовленнєвої поведінки у процесі проведення 

переговорів чи встановлення контакту зі співрозмовниками та підтримання 

спілкування у певній тональності, мовленнєвим етикетом, вміннями розуміти 

та реагувати на сказане співрозмовником у професійних ситуаціях 

спілкування, вміннями прогнозувати розвиток діалогу та реакцію 

співрозмовника, вміннями спрямовувати діалог, ураховуючи цілі професійної 
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діяльності, вміннями створити та підтримувати доброзичливу атмосферу 

спілкування. 

Професійно-термінологічний компонент характеризується психолого-

комунікативними вміннями, мовно-мовленнєвими вміннями, уміннями 

вербально-професійної імпровізації.  

До психолого-комунікативних умінь майбутніх фахівців з економіки 

відносимо:  

‒ здатності долати труднощі в професійній взаємодії;  

‒ здатності до активної участі майбутніх фахівців у професійно значущих 

ситуаціях спілкування; 

‒ здатності до адекватного сприймання інформації; 

‒ здатності адекватного сприйняття в момент комунікації як себе і своєї 

поведінки, так і учасників комунікативного процесу. 

До мовно-мовленнєвих умінь майбутніх фахівців з економіки 

відносимо:  

‒ здатність до передачі професійної інформації у різний спосіб, 

розуміння та вживання фахової термінології; 

‒ спроможність ведення конструктивного професійного діалогу 

відповідно до соціокультурних умов та комунікативної ситуації; 

‒ здатності обирати ефективні стратегії для розв’язання комунікативних 

завдань у процесі економічної діяльності;  

‒ спроможність адаптувати комунікативні стратегії до змін у 

зовнішньому економічному середовищі. 

До умінь вербально-професійної імпровізації майбутніх фахівців з 

економіки відносимо: 

‒ здатності регулювати власні комунікативні дії з метою узгодження 

економічних інтересів; 

‒ здатності прогнозувати результат професійного діалогу, розвиток 

комунікативної взаємодії учасників економічного процесу;  

‒ хист до встановлення контактів із людьми; 
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‒ здатності управляти собою і контролювати себе у процесі спілкування; 

‒ здатності 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 комунікативних процесів у 

професійній діяльності та є системою внутрішніх засобів регуляції 

комунікативних дій. Визначає 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. У роботі Н. Морзе [223] наголошується, що формування у фахівців 

комп’ютерної грамотності, яка включає знання, уміння і навички 

розв’язування задач за допомогою комп’ютера, є метою освітньої діяльності 

в сучасних умовах, дозволяє сучасному фахівцеві адаптуватись до 

вітчизняного і міжнародного ринків праці, забезпечує особистісну 

орієнтованість освітнього процесу, визначає важливість освіти в забезпеченні 

сталого людського розвитку. Тому формування навичок використання 

комп’ютерного інструментарію для здійснення комунікативних процесів у 

професійній діяльності є важливим. 

Відповідно майбутні фахівці економічних спеціальностей мають 

володіти уміннями: 

‒ входження в комунікативну ситуацію;  

‒ розпізнання та оцінки характеру комунікативної ситуації (сприятлива, 

несприятлива тощо);  

‒ розуміння комунікативної ситуації;  

‒ обрання іншого суб’єкта партнером для можливої взаємодії;  

‒ актуалізації комунікативного завдання відповідно до особливостей 

ситуації спілкування;  

‒ знайти підхід до суб’єкта взаємодії;  

‒ налаштування на суб’єкта-партнера зі взаємодії;  
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‒ залучення суб’єктом-ініціатором уваги суб’єкта-партнера;  

‒ оцінки емоційно-психологічного стану суб’єкта-партнера й виявлення 

ступеня його готовності до вступу у взаємодію;  

‒ налаштування суб’єкта-ініціатора на емоційно-психологічний стан 

суб’єкта-партнера;  

‒ вирівнювання емоційно-психологічних станів суб’єктів спілкування, 

формування загального емоційного тла спілкування;  

‒ комунікативного впливу суб’єкта-ініціатора спілкування на суб’єкта-

партнера;  

‒ оцінки суб’єктом-ініціатором реакції суб’єкта-партнера на вплив;  

‒ стимулювання «відповідного ходу» суб’єкта-партнера. 

Особистісний компонент культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки об’єднує вплив на розвиток у майбутніх фахівців 

мотивації до вдосконалення власної культури професіної комунікації, 

самоосвіти й самовдосконалення і формування у них стійкого прагнення до 

контактів у зоні професійної взаємодії на засадах узгодженості та взаємного 

сприйняття.  

Цей компонент включає самоаналіз та самооцінку майбутнім 

економістом своєї комунікативної професійної діяльності та її результатів, 

дозволяє усвідомити та оцінити ступінь реалізації запланованих цілей цієї 

діяльності. Це означає вироблення власного погляду на відповідні події та 

передбачає розвиток здібностей щодо самовизначення та цілепокладання. 

Особистісний компонент визначає готовність і здатність особистості до 

самовдосконалення та саморозвитку у професійній сфері (готовність і 

здатність самостійно навчатись, готовність розв’язувати проблемні ситуації, 

здатність контролювати та оцінювати власну поведінкову активність у 

процесі аналітичної діяльності).  

Особистісний компонент включає також здатність до самоосвіти й 

самовдосконалення; сформованість таких якостей як креативність 

ініціативність, налаштованість на співробітництво, здатність до 
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передбачення, критичного прогнозування результатів діяльності й 

комунікації. Цей компонент є регулятором особистісних досягнень, 

самоврядування, поштовхом до самопізнання, професійного росту, розвитку 

рефлексивних здібностей і формуванню індивідуального стилю роботи. Цей 

компонент визначає рівень розвитку самооцінки, розуміння власної 

значущості для інших людей, відповідальності за результати своєї діяльності, 

пізнання себе й реалізацію в процесі професійної діяльності. 

Рефлексія – це принцип філософського мислення: поняття, що позначає 

віддзеркалення, форма теоретичної діяльності людини у суспільстві. З 

позицій системного підходу рефлексія розглядається як комплексне 

синтетичне утворення, що виступає одночасно як психічний процес, 

властивість і стан суб’єкта. У педагогіці виділяють три види рефлексії 

(І. Зимня [125]): елементарна, наукова, філософська. Уміння рефлексувати 

проявляється через уміння оцінювати й контролювати свої дії, помічати 

суперечності, які є причиною руху думки. 

Ефективне формування особистісного компонента можливе тільки за 

внутрішньої активності майбутніх фахівців, що спрямована на самоконтроль, 

самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення та самовдосконалення 

особистості. Діяльнісний характер спілкування на сучасному етапі в умовах 

інформаційного суспільства має бути доповнений вивченням суб’єктних 

характеристик особи в умовах соціуму та у просторі власного Я з розумінням 

змісту комунікативної ситуації та усвідомленням ціннісно-смислових 

характеристик іншого суб’єкта комунікації. 

Особистісний компонент характеризує загальну тенденцію сутності 

комунікативної діяльності. 

Отже, культуру професійної комунікації фахівця з економіки 

розглядаємо як феномен зі складною структурою, яка налічує аксіологічний, 

теоретичний, процедурний, професійно-термінологічний, особистісний 

компоненти. Зважаючи на складність феномену «культура професійної 

комунікації», формування культури професійної комунікації майбутніх 
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фахівців з економіки розглядаємо 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. 

За результатами дослідження сутності і структури культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки, зроблено наступні 

висновки. 

1. Культура професійної комунікації майбутнього фахівця з економіки 

– це складова загальної професійної культури, яка уособлює в собі комплекс 

загальних і спеціальних (фахових, мовних, мовленнєвих) знань та вмінь, 

необхідних економісту для ефективного здійснення комунікативної 

діяльності, та проявляється в позитивному особистісному ставленні до 

комунікативної взаємодії, досконалому володінні нормами мови й мовлення 

та вміннях їх коректного (правильного, точного, виразного, комунікативно 

доцільного) застосування у процесі передачі думки у фаховому писемному, у 

т.ч. електронному, та усному спілкуванні.  

2. Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

складається з ціннісних установок та мотивів професійної комунікації, 

інтеріоризації загально-культурних, національних, мовних, професійних 

цінностей суспільства в особистісні (аксіологічна складова), з міцних уявлень 

майбутніх економістів про систему мови та знання правил мови і мовлення 

(теоретична складова), з умінь користуватися українською економічною 

термінологією у професійних цілях та для розуміння мовлення інших 

(професійно-термінологічна складова), здатності користуватися мовою та 

сучасними комунікаційними засобами й технологіями для спілкування у 
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різних професійних ситуаціях (процедурна складова), здатності до рефлексії 

професійної комунікації (особистісна складова). 

3. Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки розглядаємо 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. 

Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки є одним із пріоритетним завдань їхньої професійної підготовки. 

 

Висновки до розділу 1 

У розділі 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 
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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 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 
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(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 
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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 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 
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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 умов та комунікативної ситуації; уміння обирати ефективні 

стратегії для розв’язання комунікативних завдань у процесі економічної 
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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. 

Зміст даного розділу дослідження відображено в публікаціях автора 

[351; 352; 364; 368; 369; 375; 376]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ  

КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО 

 

2.1. Інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти 

На початку третього тисячоліття актуалізується проблема створення 

глобального інформаційного суспільства як нового етапу розвитку людської 

цивілізації. При цьому виробництво й використання інформації стає 

найважливішим видом діяльності, а інформаційні технології покликані стати 

основою функціонування нового, інформаційного середовища людини.  

На сьогодні вже не економічні показники, а здатність країни 

продукувати наукоємні технології стає критерієм її ваги у світі. Природно, 

що модернізаційні зміни в суспільстві спричинюють істотні зрушення у 

вимогах ринку праці до підготовки випускників закладів вищої освіти: вони 

мають володіти знаннями у царині обраної професії, вміннями працювати з 

великими обсягами даних різних джерел і форматів, бути вмотивованими й 

мати розвинені здатності до професійного саморозвитку.  

Головною функцією сучасної вищої освіти стає створення такого 

освітнього середовища, яке дасть можливість кожному студенту побудувати 

власну освітню траекторію, що необхідна йому для досягнення власної мети 

та реалізації себе у суспільстві. Тому організація освітнього процесу в ЗВО 

на основі створення інформаційно-освітнього середовища нині є одним із 

можливих шляхів розвитку професійної освіти. 

Поняття «середовище» нерозривно пов’язане з терміном «простір». У 

філософському розумінні середовище – це сукупність суспільних, 

матеріальних і духовних умов, які є основою існування, формування й 

діяльності людини. Простір у словниках тлумачиться як категорія філософії, 
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що виражає співіснування й відособленість речей одна від одної, їх 

протяжність, порядок, розміщення одна відносно одної. Згідно з 

філософським тлумаченням, загальний об’єктний простір – форма існування 

матеріальних об’єктів і процесів. Це необмежений, неосяжний і до кінця 

незбагненний предметний простір об’єктивного (реального) світу – загальний 

об’єктний простір, будову якого формує множина створених природою й 

людиною об’єктів і відношень між ними [255].  

Глобальний освітній простір – цілісна скінченна множина об’єктів та 

їхніх відношень, що входять до складу загального об’єктного простору і 

виділені з нього за ознакою належності цієї множини об’єктів та відношень 

до реалізації цілей освіти (глобальний освітній простір, включаючи систему 

освіти, входить до складу загального об’єктного простору). У складі 

глобального освітнього простору виділяють єдиний простір системи освіти, 

до якого як складник входить освітній простір закладу освіти [255]. 

Під середовищем узвичаєно розуміють реальну дійсність, в умовах якої 

відбувається розвиток людини.  

Як вид середовища виокремлюють освітнє (навчальне) середовище – 

сукупність умов, при яких розгортається освітній процес і з якими вступають 

у взаємодію суб’єкти цього процесу. За визначенням В. Бикова [35], 

навчальне середовище закладу освіти – підсистема педагогічної системи – 

штучно і цілеспрямовано побудований в закладі освіти суттєвий 

навколишній простір (що не включає суб’єкта учіння), в якому здійснюється 

освітній процес та створені необхідні й достатні для його учасників умови 

щодо ефективного і безпечного досягнення цілей навчання і виховання. 

За аналізом робіт науковців встановлено, що поки що відсутня 

термінологічна єдність у визначенні поняття «інформаційно-освітнє 

середовище» (ІОС).  

Не вдаючись до детального аналізу, відзначимо, що вчені тлумачать 

інформаційно-освітнє середовище:  
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‒ як сукупність технічних і програмних засобів зберігання, опрацювання 

й передання інформації;  

‒ як комплекс умов реалізації ІКТ в навчальному процесі;  

‒ як педагогічну систему (або підсистему педагогічної системи).  

У нашому дослідженні під інформаційно-освітнім середовищем ЗВО 

будемо розуміти цілеспрямовано побудовану в межах освітньої діяльності 

ЗВО систему, яка включає електронні ресурси навчального, наукового, 

популярного характеру, інформаційні технології їх використання 

(електронні, дистанційні, мобільні), засоби організації та управління 

освітньою діяльністю через офіційні канали електронної комунікації. 

Учені (В. Биков [35], О. Глазунова [75], Ю. Жук [114], М. Жалдак [113], 

В. Кухаренко [170], Н. Морзе [223], Ю. Олійник [242], Є. Полат [62], 

Л. Карташова [140], В. Радкевич [140], О. Спірін [323], М. Фіцула [341] та ін.) 

переконливо довели, що створення інформаційно-освітнього середовища у 

ЗВО передбачає:  

‒ оперативне оновлення навчальної інформації в контексті розвитку 

науки, техніки, культури;  

‒ якісну зміну методів і форм навчальної роботи;  

‒ отримання оперативної інформації про рівень пізнавальних 

можливостей і навчальних досягнень кожного студента й своєчасне 

внесення коректив у методику оволодіння знаннями;  

‒ посилення міждисциплінарних зв’язків у навчанні, забезпечення 

комплексності вивчення явищ дійсності;  

‒ збільшення обсягів самостійної роботи через оптимальну для кожного 

конкретного студента послідовність, швидкість сприйняття матеріалу 

та можливість самоконтролю якості здобутих знань.  

Модель інформаційно-освітнього середовища ЗВО відображено на 

рисунку 2.1. 
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Рис. 2.1. Модель інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

 

Упровадження ІОС надає додаткові можливості (рис. 2.2), серед яких 

відзначимо організацію освітнього процесу з використанням сучасного 

інформаційних технологій, можливість побудови індивідуальних освітніх 

траєкторій для кожного. 

Також до важливих аспектів упровадження ІОС відносимо широкі 

можливості щодо дотримання засад академічної доброчесності. Дотримання 

академічної доброчесності передбачає:  

– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

– надання достовірної інформації про методи, методики і результати 

досліджень, джерела використаної та власну освітню і наукову діяльність;  

– контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

вищої освіти;  

– об’єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.  
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Рис. 2.2. Можливості, які надає впровадження ІОС ЗВО 

 

Для цього доцільно використовувати комплекс освітніх та 

інформаційних заходів в системі ІОС ЗВО, серед яких виділяемо перевірку 

робіт на предмет академічного плагіату за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів; створення інформаційної бази, за допомогою якої 

здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та 

підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в 

ЗВО у питаннях академічної доброчесності, забезпечення дієвого 

використання інформаційної рубрики «Академічна доброчесність» на веб-

сайті ЗВО тощо.  
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Водночас зазначимо, що організація інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО потребує: координації дій для управління процесами 

інформатизації; підготовки викладачів до роботи в умовах ІОС ЗВО; 

підготовленості студентів на рівні, що дає їм змогу заглибитися у предметне 

середовище, проводити експерименти, моделювати, проєктувати, 

здійснювати інформаційний пошук засобами Інтернет-технологій. 

Також для ефективного функціонування інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО відзначимо важливість інформаційних технологій навчання, 

до яких відносимо електронні, дистанційні та мобільні. 

Ми погоджуємося з думкою М. Лапчика [189], що сьогодні без 

упровадження електронного навчання неможливе вирішення суперечностей, 

які й досі зберігаються в чинних системах освіти. Наведемо окремі з них. 

1. Протиріччя соціально-економічного та соціально-педагогічного 

характеру. 

Зростаюча вартість підготовки компетентних фахівців у окремій галузі, 

а з іншого боку – витратність традиційного масового навчання, яка 

потенційно поступається навчанню із застосуванням інформаційних 

технологій. 

Перешкоди доступності – є категорії студентів, для яких утруднений 

доступ до традиційної освіти – або через віддаленість проживання, або через 

особливості фізичного стану особи (особи з особливими освітніми 

потребами). 

Перешкоди академічної мобільності суб’єктів навчання. В умовах 

звичайного організаційного та навчально-методичного супроводу освітнього 

процесу управління у переліку пропонованих ринком освітніх послуг без 

інформаційних (цифрових) технологій управління навчанням стає справою 

практично неможливою. 

Труднощі в забезпеченні індивідуалізації та студентоцентричності 

навчання – не завжди в повному обсязі можна створити умови для 

традиційної групової (або класно-урочної) системи масового навчання на 
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відміну від можливостей інтерактивного (цифрового) навчального контенту, 

які дозволяють надавати, зокрема, завдання з урахуванням особистісних 

характеристик суб’єкта учіння. 

2. Протиріччя організаційно-методичного характеру. 

Проблема активізації пізнавальної діяльності, самостійної навчальної 

діяльності, оскільки саме вона здатна дати якість і глибину засвоєння знань. 

Самонавчання сьогодні у більшості випадків ефективно не підтримується 

традиційними методами. 

Усталена орієнтація освітніх програм на перелік паперових джерел, а 

не на вільний пошук ресурсів у мережі Інтернет, використання електронних 

освітніх ресурсів інших наукових установ і університетів.  

Явне «старіння» традиційних форм і методів навчальної роботи, 

зокрема, лекцій. Викладачі нерідко за інерцією продовжують читати лекції, в 

той час як у нових умовах зустрічі зі студентами починають набувати 

швидше форми консультацій, які супроводжують самостійну роботу 

студентів щодо залучення й аналізу теоретичних джерел.  

Необхідний також перегляд багатьох усталених форм атестації та 

контролю – випускні класифікаційні роботи, курсові, реферати, які беруться 

студентами з Інтернету, не є результатом їхнього навчання чи особистого 

наукового пошуку, а демонструють уміння знайти, скопіювати і 

роздрукувати чиїсь напрацювання.  

Неможливість забезпечення у повному обсязі постійного моніторингу 

поточних досягнень студентів, а звідси – відсутність основи для 

самомотивації їх самостійної роботи. 

Обмеження для розвитку інноваційних технологій навчання. Без е-

learning, без Інтернет-технологій і використання систем управління 

навчанням неможливо знайти й реалізувати ефективні рішення при 

впровадженні інновацій в сучасну освіту. 

Електронні освітні ресурси обумовлюють зміщення акцентів у 

технологіях навчання: від набуття знань до самостійної дослідницької 
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роботи, до розвитку творчих якостей у суб’єктів навчання, що, в свою чергу, 

передбачає інноваційну методологічну перебудову системи оцінювання 

якості засвоєних знань та вмінь. Підтвердженням цьому є факт збільшення 

кількості закладів освіти, які здійснюють підготовку з використанням 

інформаційних технологій. Одним з таких є Французький національний 

центр дистанційного навчання (CEND), який нараховує: навчальних курсів – 

2,5 тис., кількість користувачів – 350 тис., філії в 120 країнах світу, 5 тис. 

викладачів беруть участь у створенні навчальних курсів та організації 

освітньої діяльності.  

Орієнтуючись на провідні позиції електронного навчання в межах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО, нами здійснено термінологічний 

аналіз цього поняття. 

М. Розенберг (M. Rosenberg) описує термін e-Learning [476] наступним 

чином: e-Learning – використання Інтернет-технологій для надання широкого 

спектру рішень, що забезпечують підвищення знань та продуктивність праці. 

Е-Learning базується на таких основних засадах: навчання здійснюється через 

мережу; доставка навчального контенту кінцевому користувачу здійснюється 

за допомогою комп’ютера з використанням стандартних Інтернет-технологій. 

Інакше трактують визначення е-Learning у LTSN Generic Centre [214]: 

це «навчання, підтримуване і стимульоване за допомогою використання 

ІКТ». У цій публікації передбачається, що e-learning містить в собі 

використання контенту (зміст курсу, що передається в електронному 

вигляді), віртуальні навчальні середовища, керівні навчальні середовища та 

всі можливі їх варіації. Еллісон Роззетт (Allison Rossett) ототожнює e-

Learning з Web-навчанням (або онлайн навчанням) як підготовку кадрів за 

матеріалами, які знаходяться на сервері або на комп’ютері, що підключений 

до мережі Інтернет (World Wide Web) [434]. 

Існує велика кількість тлумачень, що роблять акцент на інших аспектах 

електронного навчання, за якими електронне навчання можна вважати 

навчанням у інформаційно-освітньому середовищі освітньої установи, 



138 
 

зокрема фахівці ЮНЕСКО вважають, що e-Learning навчанням за допомогою 

Інтернет і мультимедіа [417; 488]. 

Д. Рьослер (D. Rosier) [477] визначає е-learning через такі його ознаки, 

як цифровий характер і використання Інтернету. Більше того, Х. Мічіан 

(H. Mitschian) [466] звертає увагу на те, що сьогодні жоден із друкованих 

засобів навчання, робочий зошит, контрольна робота або інші матеріали на 

паперових носіях не обходяться без використання комп’ютера, а кожен 

підручник містить посилання на сторінки із завданнями як on-line, так і off-

line, тож, якщо слідувати визначенню поняття «електронне навчання» за 

ознакою його зв’язку з комп’ютером та Інтернетом, то незалежно від того, 

відбувається воно у рамках очного, дистанційного, традиційного чи 

мережевого, воно матиме ознаки електронного. 

Електронне навчання в інформаційно-освітньому середовищі ЗВО 

охоплює цілий спектр додатків і процесів. Воно осучаснює освітній процес, 

оскільки окрім очної частини і обов’язкової самостійної роботи суб’єктів 

учіння у ньому передбачено і віртуальну частину, яка реалізується з широким 

застосуванням Інтернет-технологій, що забезпечують доступність, надійність 

вибору і використання освітнього контенту, дозволяючи екстериторіально і у 

будь-який час отримувати консультації викладача, тьютора, організаторів 

навчання і спілкуватися з однокурсниками в навчальних форумах.  

Важливим аспектом організації ІОС ЗВО є потреба у дистанційному 

навчанні, яке сьогодні більшою мірою характеризується як електронне. 

Дистанційне навчання – сукупність інформаційних технологій, що 

забезпечують постачання студентові основного обсягу навчального 

матеріалу; інтерактивну взаємодію студентів та викладачів у процесі 

навчання; надання студентам можливості самостійної роботи із засвоєння 

навчального матеріалу, а також оцінювання їхніх знань та вмінь у процесі 

навчання. 

Дистанційне навчання має цілу низку позитивних динамічних 

характеристик, відображених на рисунку 2.3.  
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Рис. 2.3. Динамічні характеристики дистанційного навчання 
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Дистанційне навчання має переваги перед очним навчанням (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Переваги дистанційного навчання 

 

Також бачимо можливим у межах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО використовувати технології мобільного навчання. 



141 
 

Мобільне навчання (М-Learning) є сучасним напрямком розвитку 

систем дистанційної освіти із застосуванням мобільних телефонів, 

смартфонів, КПК, електронних книжок. Технологія мобільного навчання 

передбачає наявність доступу до локального та віддаленого контенту. У 

порівнянні з традиційним мобільне навчання надає можливість моніторингу 

навчання в реальному часі та забезпечує високу насиченість контенту, що 

дозволяє розглядати його не лише як засіб навчання, а й як інструмент 

спільної роботи, спрямований на підвищення якості навчання.  

Цілісна концепція мобільного навчання, запропонована Д. Кіганом у 

2001 р., дістала розвиток у роботах Ф. Манг’яваччі, Р. Мейсона, Л. Родіна, 

М. Рончетті, А. Трифонової та Д. Хойла (2002–2003 рр.). У 2001 р. 

Єврокомісія започаткувала проект MOBIlearn під керівництвом 

М. Шарплеса, який сформулював основну ідею проекту – «що навчальне, те 

– мобільне» [483] – та визначив умови ефективності мобільного навчання.  

У 2002 р. в Канаді створено Консорціум мобільного навчання  

(The m-Learning Consortium), а в Австралії – державний стандарт на мобільне 

навчання. У дисертації Фенг-Хуан Ю Янга (2003 р.) запропонована 

архітектура розподіленої системи мобільного навчання. У 2004 р. 

корпорацією Intel було розпочато проект «Навчання для майбутнього», 

метою якого є надання кожному з учнів персонального доступу до мобільних 

комп’ютерних пристроїв та забезпечення безпровідного зв’язку у школах.  

У науковій літературі пропонуються різні визначення мобільного 

навчання, спільним в яких є те, що за цієї технології навчання фізичне 

з’єднання з кабельною мережею є непотрібним. Мобільне навчання є, з 

одного боку, різновидом дистанційного навчання, а з іншого – електронного. 

У порівнянні з електронним та дистанційним навчанням мобільне надає 

суб’єкту навчання більшу кількість «ступенів свободи».  

Головним компонентом мобільного освітнього середовища [333] є 

мобільний портал дистанційного навчання (M-портал), вимоги до якого були 

визначені Ю. Триусом [335]. Програмне забезпечення М-порталу має 
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надавати можливості подання навчального контенту, ведення дискусій та 

передавання повідомлень. Висока інтерактивність М-порталу створює умови 

для включення суб’єктів навчання в планування, покращення та оцінювання 

самого навчання.  

Сьогодні в одній освітній установі, як правило, застосовуються 

гібридні мережі, що об’єднують як стаціонарні, так і мобільні пристрої.  

Застосування мобільного навчання вимагає по-новому поглянути на 

освітній процес з методичної точки зору, що дозволяє виокремити низку 

важливих тенденцій освіти (рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Переваги мобільного навчання 

 

Існує велика кількість мобільних додатків, платформ та ресурсів 

(Google Forms, Survey Monkey, Kahoot!, Socrative, Plickers та багато інших), 

за допомогою яких викладач має можливість швидко оцінити знання та 

уміння. Як правило, ці програми можуть працювати в різних операційних 

системах (Windows, Linux, Android), тому студент може відповідати на 

контрольні запитання або проходити тест із власного мобільного пристрою, а 

не стаціонарного комп’ютера закладу освіти (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6 Зразок проходження тесту із власного мобільного пристрою 

 

Відповідно під час навчання мови майбутніми фахівцями з економіки 

можна використовувати такі додатки та сервіси (табл. 2.1-2.2). 

Формат змішаного навчання – це різні варіанти поєднання методів 

електронного і очного навчання. До складу програм змішаного навчання 

можуть входити різні навчальні техніки, технології та підходи, наприклад, 

електронні курси, практичне навчання, робота над конкретними проєктами, 

службова ротація, електронні книги, мобільне навчання, коучинг, очні курси, 

виїзне навчання, навчальні ігри та симуляції, формальне навчання з 

сертифікаціями, і багато іншого [109].  
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Таблиця 2.1 
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Таблиця 2.2 

 

 

Змішане навчання поєднує різні види навчальних заходів, включаючи 

очне навчання, електронне навчання і самонавчання на робочому місці [452]. 

Це використання двох або більше різних методів навчання. Наприклад, 
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чергування очних занять з онлайн-навчанням, мікс онлайн-навчання з 

періодичним виходом на тренера або викладача для консультацій, комбінація 

навчання на робочому місці з неофіційними консультаціями у колег або 

тренера [439].  

Отже, згадані електронні, дистанційні та технології мобільного 

навчання є інструментом, завдяки якому функціонує інформаційно-освітнє 

середовище ЗВО і який зумовлює перехід до модульної побудови освітнього 

контенту, що дозволяє враховувати усю різноманітність інноваційних 

процесів в системах освітніх технологій (розвиток як власне педагогічних 

технологій, так і методів формування, систематизації і доставки контенту); 

опора на програмний інструментарій, що дозволяє використовувати в 

освітньому процесі найбільш сучасні інформаційні технології; в 

розпорядженні є великий практичний досвід створення інструментарію для 

роботи з мультимедіа-об’єктами і базами знань, а також пропонується усе 

більш широкий спектр освітніх Web-сервісів; вдосконалення засобів і 

методів аналізу і представлення знань [386]. 

Останнє актуалізує поширення та активні розробку й використання в 

освітньому процесі електронних освітніх ресурсів, які виступають не тільки 

засобами навчання, але й ефективним інструментом освітньої діяльності й 

управління всіма процесами, що відбуваються в системі професійної 

підготовки фахівців. Не зважаючи на те, що в останні роки здійснюється 

певна робота щодо предметно-технологічної організації інформаційного 

освітнього простору, впорядкування процесів накопичення і збереження 

різних предметних колекцій електронних освітніх ресурсів, забезпечення 

дистанційного доступу до них молоді, покращення ІТ-підтримки процесів 

навчання, управління освітою, проведення відповідних наукових досліджень, 

все ж масштаби використання електронних освітніх ресурсів є недостатніми, 

що впливає на розбудову інформаційно-освітнього середовища кожного 

окремого ЗВО. 
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ІОС ЗВО забезпечує відкритість системи підготовки фахівців з 

економіки завдяки об’єднанню учасників педагогічного процесу засобами ІТ 

для виконання інформаційної, інтерактивної, комунікаційної, навчальної та 

інших функцій (за Ю. Караваном [138]):  

- інтерактивну, що дає змогу реалізовувати внутрішньо-системні 

зв’язки;  

- комунікаційну - уможливлює підтримання зв’язків «всередині», а 

також із «зовнішнім» інформаційним простором;  

- інформаційну, що надає відкритий доступ до інформації, створює 

умови для інформаційного обміну;  

- координувальну, тобто змога фіксувати та представляти у 

взаємозв’язку зміст, адресований різним суб’єктам; 

- розвивальну, спрямовану на розвиток інтелекту, особистих творчих 

якостей;  

- культуро-формувальну, що пов’язана з інформаційною культурою; 

 - професійно-орієнтувальну, орієнтовану на профіль майбутньої 

професійної діяльності. 

Сучасне ІОС ЗВО є відкритим динамічним WEB-середовищем, яке 

містить організаційні, управлінські, педагогічні, соціальні, економічні, 

правові, методичні та навчальні взаємозв’язки та функціонально 

спрямовується на інформаційну електронну взаємодію між суб’єктами 

освітнього процесу, у тому числі з централізованим використанням 

електронного навчально-методичного та організаційно-педагогічного 

забезпечення.  

ІОС ЗВО може бути використано в різних організаційних формах 

навчання (очна, заочна, екстернатна та дистанційна), а тому обов’язково 

включає web-бібліотеку електронних освітніх ресурсів (електронних 

підручників, посібників, методичних рекомендацій, словників, довідників, 

лабораторних практикумів), яку побудовано на основі Web-технологій і яка 

передбачає вбудовану довідково-пошукову систему.  
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ІОС ЗВО у своєму складі серед іншого містить:  

- репозитарій зовнішніх електронних ресурсів;  

- репозиторій, що містить навчальні, методичні та наукові матеріали з 

різних питань, згрупованих за категоріями, галузями освіти;  

- електронні енциклопедії та довідники у форматі pdf;  

- конструктор особистого кабінету (студента, адміністратора, 

викладача). 

Розробка ІОС ЗВО ґрунтується на:  

- особистісно орієнтованому, диференційованому та інтегративному 

підходах;  

- загальнодидактичних принципах науковості, систематичності, 

послідовності, доступності;  

- на специфічних принципах адаптивності (пристосування ІТ до 

індивідуальних особливостей кожної особи, яка навчається), керованості 

(можливість коригування педагогом процесу навчання на будь-якому його 

етапі), інтерактивності (спілкування суб’єктів навчального процесу), 

оптимальності (поєднання індивідуальної та групової роботи), підтримання в 

межах навчання стану психологічного комфорту осіб, які навчаються, 

необмеженості змісту навчання. 

Основною інформаційною одиницею інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО є електронний освітній ресурс, який охоплює певний 

навчальний курс. 

Загалом під електронними освітніми ресурсами розуміють вид засобів 

освітньої діяльності (навчання та ін.), що існують в електронній формі, є 

сукупністю електронних інформаційних об’єктів (документів, 

документованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, 

процесуальних моделей тощо), які розміщуються і подаються в 

інформаційно-освітньому середовищі на запам’ятовуючих пристроях 

електронних даних.  
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Метою створення електронних освітніх ресурсів є змістове наповнення 

ІОС. 

За визначенням В. Бикова та В. Лапінського [34], електронні освітні 

ресурси можна класифікувати за різними напрямами (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Можливі підходи до класифікації ЕОР1  

 

В. Вембер [60] пропонує іншу структуру ЕОР, які візуалізовано нами 

на рис. 2.8.  

 

                                                           
1 ЕРНП – електронні ресурси навчального призначення 

  ЕРНД – електронні ресурси наукової діяльності 

  ЕРУП – електронні ресурси управлінського призначення 
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Рис. 2.8. Класифікація ЕОР за В. Вембер [60] 

 

Інформацію щодо класифікації електронних навчальних видань також 

подано у «Положенні про електронні освітні ресурси» [266], де Міністерство 

освіти і науки стандартизує розмаїття вживаних термінів, розкриває сутність 

електронних освітніх ресурсів, їх види, порядок розроблення та 

впровадження (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Класифікація ЕОР,  

запропонована Міністерством освіти і науки України [266] 

 

Згідно з «Положенням про електронні освітні ресурси» (2012 р.) [266] 

до основних їх видів належать:  

- електронний документ;  

- електронне видання;  

- електронний аналог друкованого видання;  

- електронні дидактичні демонстраційні матеріали;  

- інформаційна система;  
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- депозитарій електронних ресурсів;  

- комп’ютерний тест;  

- електронний словник;  

- електронний довідник;  

- електронна бібліотека цифрових об’єктів;  

- електронний навчальний посібник;  

- електронний підручник;  

- електронні методичні матеріали;  

- курс дистанційного навчання;  

- електронний лабораторний практикум. 

Фізично електронні освітні ресурси можуть розміщуватися на різних 

типах запам’ятовуючих пристроїв. Тому за середовищем фізичного існування 

електронні освітні ресурси можуть бути розташовані як на виділених 

пристроях зберігання електронних даних, так і на вбудованих пристроях 

зберігання електронних даних. 

За різних причин (наприклад, сфера призначення, питання безпеки, 

специфіка, окрема обмеженість комп’ютерної інфраструктури тощо) 

електронні освітні ресурси можуть мати обмежений доступ для фіксованого 

кола користувачів або бути загальнодоступними.  

За функціональною ознакою, що визначає значення і місце 

електронних освітніх ресурсів у освітньому процесі, їх класифікують так:  

- навчально-методичні електронні освітні ресурси;  

- методичні електронні освітні ресурси;  

- навчальні електронні освітні ресурси;  

- допоміжні електронні освітні ресурси);  

- контролюючі електронні освітні ресурси.  

Згідно з державними освітніми документами електронні освітні 

ресурси мають задовільняти такі вимоги:  

- відповідність програмі з навчальної дисципліни, для вивчення якої 

розроблено електронний освітній ресурс;  
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- наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності викладача;  

- дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-

технічних вимог до електронних освітніх ресурсів;  

- дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.  

Сукупність електронних ресурсів освітнього призначення є 

невід’ємною частиною інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Разом з 

цим відзначимо, що до електронних освітніх ресурсів у межах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО сьогодні відносять і комп’ютерні додатки та 

прикладне програмне забезпечення, в яких активно використовуються 

мультимедійні матеріали (не лише візуальні, а і аудіо- та відео матеріали). 

Позитивний ефект від їх використання обумовлений одночасним візуальним 

та слуховим сприймання, синтезом та синхронізацією вербалізованої та 

невербалізованої інформації, синхронізацією та інтеграцією джерел 

навчальної інформації. А для мультимедійних прикладних програм, які 

використовують сучасну методику інтенсивного вивчення мови, зазначимо, 

що вони можуть виконувати не лише інформаційно-пізнавальну, а й 

контролюючу функцію.  

Відзначимо також наявність у мережі Інтенет також ігор зі словами, 

кросвордів, чайнвордів, що активізують пізнавальну діяльність студентів, а 

також можливість читання on-line версій газет та журналів, обмін 

повідомленнями у соціальних мережах, телекомунікаційних проєктах та 

відеоконференціях on-line.  

Ми погоджуємося з думкою М. Яшанова [411] про доцільність 

дидактичних вимог, які висуваються до сучасних електронних освітніх 

ресурсів, що функціонують в межах інформаційно-освітнього середовища: 

комп’ютерна візуалізація навчальних повідомлень в ЕОР, забезпечення 

інтерактивного діалогу і зворотного зв’язку, розвиток інтелектуального 

потенціалу студента, відповідність ЕОР психологічним особливостям 

суб’єкта учіння, педагогічна доцільність впровадження ІОС та інші. 
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Вимога реалізації можливостей комп’ютерної візуалізації навчальних 

повідомлень в ЕОР передбачає аналіз можливостей сучасних засобів відбиття 

інформації (комп’ютерів, мультимедіа проєкторів, засобів віртуальної 

реальності і сучасного програмного забезпечення) для забезпечення якості 

подання навчальних повідомлень в ЕОР.  

Вимога забезпечення інтерактивного діалогу і зворотного зв’язку 

передбачає наявність зручного діалогу в режимі діалогового, у тому числі 

інтерактивного, спілкування і можливості його організації на вимогу 

користувача. Важливою складовою частиною організації діалогу є реакція 

програми на дію користувача. Зворотний зв’язок забезпечує контроль і 

коригує дії студента, дає рекомендації з подальшої роботи, здійснює 

постійний доступ до довідкової і роз’яснювальної інформації. При контролі з 

діагностикою помилок зворотний зв’язок видає аналіз роботи з 

рекомендаціями з підвищення рівня знань.  

Вимога розвитку інтелектуального потенціалу студента передбачає: 

формування мислення (наприклад, алгоритмічного стилю мислення, 

предметно-образного, теоретичного); формування уміння приймати 

оптимальне рішення або варіативні рішення в складній ситуації; формування 

умінь з оброблення навчальних повідомлень (наприклад, на основі систем 

оброблення даних, інформаційно-пошукових систем, баз даних).  

Вимога відповідності ЕОР віковим особливостям особи і санітарним 

нормам роботи з обчислювальною технікою передбачає, що ЕОР повинні 

бути розроблені так, щоб час роботи з обчислювальною технікою не 

перевищував санітарні норми, а вміст електронного контенту має відповідати 

особливостям психіки та сприйняття особи, якій вони призначені. 

Невідповідність цим вимогам призводить або до несприйняття частини 

навчальних повідомлень, або до погіршення їхнього здоров’я (санітарно- 

гігієнічні вимоги), що теж неприпустимо.  

З дидактичними вимогами до інформаційно-освітного середовища 

тісно пов’язані методичні вимоги, які передбачають враховувати 
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своєрідність, особливості навчання конкретного предмету, передбачати 

специфіку відповідної науки, її понятійного апарату, особливості методів 

дослідження її закономірностей, реалізацію сучасних методів оброблення 

навчальних повідомлень.  

Отже, за результатами дослідження сутності інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО є підстави зробити наступні висновки: 

1) під інформаційно-освітнім середовищем ЗВО слід розуміти 

цілеспрямовано побудовану в межах освітньої діяльності ЗВО систему, 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; 

2) структура ІОС ЗВО включає електронні ресурси (у т.ч., електронні 

освітні ресурси), інформаційні технології , завдяки яким організовано процес 

навчання (електронні, дистанційні, мобільні), засоби організації та 

управління освітньою діяльністю; 

3) електронні освітні ресурси виступають повноцінною самостійною 

одиницею інформаційно-освітнього середовища ЗВО і є базисом для 

підготовки майбутнього фахівця; 

4) інформаційно-освітнє середовище закладу вищої освіти виконує 

специфічні функції (інформаційну; інтерактивну; комунікаційну; 

координувальну; розвивальну; культуроформувальну; професійно-

орієнтовану). Його організація і функціонування зорієнтовані на:  

- активне використання інформаційних технологій відповідно до вимог 

професійної освіти;  

- створення і швидку модифікацію освітніх компонентів навчального 

плану підготовки майбутнього фахівця; 

- підтримку освітньої діяльності кожного з урахуванням його 

індивідуальних особливостей; 
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- реалізацію сучасних технологічних і методичних підходів подання 

навчального матеріалу в поєднанні з традиційними формами, методами й 

засобами навчання;  

- забезпечення доступності освітніх матеріалів у будь-який час і з будь-

якого місця;  

- організацію зворотнього зв’язку та інтерактивного спілкування 

суб’єктів навчання з викладачами, розробниками освітніх ресурсів та 

суб’єктів навчання між собою; 

- інтенсифікацію освітнього процесу та забезпечення можливості 

кожному суб’єкту навчання будувати власну освітню траєкторію. 

 

2.2. Методологічні засади формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки 

Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах ІОС ЗВО розглядається нами з позицій:  

1) теорії соціальної комунікації (А. Бодалев [42], В. Зазикін [118], 

В. Конецька [157], Л. Литвинова [321], А. Михненко [321], О. Соснін [321], 

А. Чернишов [118] та ін.); 

2) пріоритетних напрямів державної політики інформатизації та 

розвитку інформаційного суспільства (відображено у таких документах: указ 

Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової 

глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу 

до цієї мережі в Україні», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення та 

розвитку освіти в Україні», указ Президента України «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні», Концепції розвитку цифрової 

економіки та суспільства України на 2018 – 2020 рр., основною метою якої є 

реалізація ініціатив «Цифрового порядку денного України 2020», що 

охоплює широкий спектр напрямів, одним із яких є сфера освіти, та інші 

державні документи спрямовані на забезпечення відповідних умов для 
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ефективного використання сучасних комп’ютерних технологій, що сприяло б 

удосконаленню освітнього процесу в ЗВО); 

3) сучасної парадигми професійної освіти (В. Андрущенко [7], 

І. Зязюн [126], В. Кремень [173], В. Лозовецька [202], Л. Лук’янова [207], 

Н. Ничкало [233], О. Набока [228], О. Пєхота [260] та ін.). 

Джерела соціальної комунікації пов’язані з вивченням соціальних 

факторів, що сприяють формуванню соціального знання й оцінних категорій 

комунікації.  

Сутність і природа пізнання мають соціальний характер і відображені в 

предметно-практичній діяльності, а людина, яка включена в соціальне життя, 

використовує суспільно вироблені форми пізнавальної діяльності. 

Ефективність обміну інформацією й усього процесу комунікації 

безпосередньо залежить від ступеня інформаційної обізнаності суб’єктів 

комунікації та здатності комунікувати. Це стосується, насамперед, 

комунікацій, що мають на меті обмін науковою або навчальною 

інформацією. У кожної людини процес розуміння та спілкування може 

істотно відрізнятись. Одні краще сприймають знання, інформацію, отримані 

за допомогою сприйняття, уявлення, тобто безпосередньо за допомогою 

органів чуття. Інші краще сприймають і, відповідно, більше довіряють 

текстовій інформації або відомостям, отриманим через носії інформації, які 

перебувають поза безпосереднім досвідом людини, але мають соціально-

культурний контекст [321]. 

Відповідно професійні якості особистості передбачають наявність 

фахової освіти, широкої і спеціальної ерудиції, постійне підвищення рівня 

своєї професійної підготовки. 

Проєктування вищенаведеного на професійну діяльність фахівців з 

економіки дозволяє дійти висновку, що майбутні фахівці з економіки є не 

тільки носіями статусу особи, наділеної певними професійними обов’язками 

чи повноваженнями, але й мають необхідну ерудицію, володіють широким 

колом професійних знань, навичок і вмінь, до яких неодмінно належить 



158 
 

уміння спілкуватися з людьми. Йдеться про здатність встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти, про готовність особистості до спілкування 

в плані розвитку відповідних цінностей, установок і адекватних умінь. 

Ефективність обміну інформацією безпосередньо залежить від культури 

комунікації у професійному середовищі [42; 118]. 

Безпосередня передача інформації в прямій усній міжособистісній 

комунікації часто відбувається хаотично і слабко піддається фіксації. 

Комунікація за допомогою технічних засобів, навпаки, легше за все 

реєструється і здійснюється за допомогою якого-небудь носія інформації. 

Тому до суб’єктивних чинників якості комунікації, обумовлених 

психологічними особливостями та індивідуальним досвідом людини, 

належать:  

а) раціональність сприйняття, що передбачає адекватну оцінку 

ідентичності інформації, тобто співвідношення між реальними й 

описуваними подіями, оцінне ставлення до інформації відправника-

комунікатора і його комунікативну установку;  

б) дискретність сприйняття, яка пов’язана з особливістю людини 

виокремити в повідомленні змістові складові в результаті розмежування, 

аналізу й об’єднання потоку інформації;  

в) обумовленість сприйняття минулим досвідом людини, аперцепція, 

що дає можливість передбачати та прогнозувати подальшу діяльність;  

г) випереджальний характер сприйняття, пов’язаний з досвідом людини 

[321].  

Науковцями у сфері комунікацій висуваються загальні синтаксичні 

вимоги до комунікативного процесу, що здійснюється в мовній формі: 

використання коротких висловів з простою граматичною структурою, 

прямий порядок слів, обмеження складних і багаторівневих зворотів, 

підкреслення його смислових значень за допомогою пауз та інтонації. Велику 

увагу слід звертати на нормативну вимову, розподіл смислового наголосу, 

інтонацію, тональність, темп і ритм повідомлення. Всі ці нюанси передають 
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оцінне ставлення комунікатора до інформації, сприяють виразності 

повідомлення, що передається.  

Ефективність сприйняття інформації істотно зростає при збігу темпу і 

ритму комунікатора та особистого темпу і ритму слухача. Серед естетичних 

вимог до мовного комунікативного процесу слід виділити обмеження або 

повне виключення немилозвучних і рідко вживаних форм слів, використання 

в одному вислові слів іззагальним коренем і тотожним змістом, 

невиправданих повторів, пауз. Ефективність комунікативного процесу 

посилює звернення до відомих імен, авторитетів. Люди почуваються 

впевнено, якщо їх думка збігається з точкою зору відомих осіб. У 

комунікативному процесі інколи необхідне використання екзотичних 

термінів з метою залучення слухача (читача, глядача) до таємного і 

романтичного підтексту. Водночас перенасиченість повідомлення 

незрозумілими словами хоч і розбурхує уяву, але може створити бар’єр 

нерозуміння [157]. 

Наступною визначальною позицією для формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівів з економіки є шляхи формування 

інформаційного суспільства, які визначаються переважно на 

транс’європейському або глобальному рівні.  

До основних напрямів співпраці в побудові глобального 

інформаційного суспільства, стійкість якого базується на вільному обміні 

інформацією, взаємній терпимості й пошані до особливостей інших людей як 

базових демократичних цінностях, в Окинавській хартії глобального 

інформаційного суспільства віднесені: оптимізація глобальних мереж; 

боротьба із зловживаннями проти цілісності мережі; інвестування в людей; 

забезпечення глобального доступу для всіх. Серед пріоритетних напрямів 

державної політики інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, 

визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання 

впливу фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» і 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 653-р 
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«Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених 

Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні», є розробка Національної системи індикаторів розвитку 

інформаційного суспільства. 

В умовах побудови інформаційного суспільства модель професійної 

підготовки фахівця має включати розбудову інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти. Розбудова таких моделей передбачає визначення 

показників розвитку інформаційного суспільства, які б узгоджувалися з 

інформаційно-освітнім середовищем закладу освіти; розробкою теоретичних 

основ досягнення необхідних показників інформаційно-освітнього 

середовища. Тому можна зробити висновок, що інтенсивний розвиток 

інформаційних технологій є важливим для соціально-економічного розвитку 

країни, і Україна на прикладі інших країн усвідомлює роль державної дії для 

цілеспрямованого формування основ інформаційного суспільства загалом та 

інформаційно-освітнього середовища закладу освіти зокрема [321]. 

Для підтримки інтеграції України в глобальне інформаційне 

співтовариство передбачаються заходи із забезпечення доступу закладів 

освіти до міжнародних інформаційних ресурсів, інтеграції наявних і 

розробки нових електронних курсів, призначених для сприяння розвитку 

країни вцілому та сфери освіти зокрема [321].  

Отже, інформаційне суспільство як найбільш організована соціальна 

система передбачає не лише високий рівень обігу інформації, а й більш 

високий ступінь регулювання цих відносин, у тому числі у сфері професійної 

освіти в контексті розробки інформаційно-освітнього середовища закладів 

освіти. 

Сьогочасна парадигма професійної освіти, актуалізуючи питання про її 

місце і роль у житті людини і суспільства відповідно до викликів 

ХХІ століття, визначає провідні сутнісні аспекти освітнього процесу: 

біологічний (освіта має забезпечити людину необхідним для виконання 

професійних дій комплексом знань і вмінь, який сприятиме адаптації 
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біологічної природи індивіда до життя в суспільстві), соціальний (пов’язаний 

із формуванням необхідних, з точки зору соціального замовлення, 

особистісних якостей і передбачає засвоєння особистістю соціокультурного 

досвіду), гуманістичний (полягає не лише в розвитку здібностей, 

особистісних і професійно важливих якостей майбутніх фахівців, а й у 

допомозі людині щодо саморозвитку й духовного зростання). Тому освіта є 

сферою, де через комунікацію відбувається становлення особистості, здатної 

захищати загальнолюдські цінності, творити гуманний світ. 

Під впливом динамічних суспільних перетворень, що відбуваються в 

Україні, галузь економіки займає все більш стійкі позиції. Закономірним у 

таких умовах є загострення конкуренції на ринку праці, що породжує 

потребу вдосконалення професійної підготовки фахівців з економіки. У Білій 

книзі національної освіти України наголошується, що сучасна система освіти 

з метою створення умов для повноцінного розвитку молоді та їхнього 

подальшого саморозвитку вимагає послідовної гуманізації освітнього 

простору на засадах особистісної орієнтації та гуманітаризації освіти, 

демократизації освітньої системи. Це означає, що стосунки між учасниками 

освітнього процесу мають будуватися на засадах взаємної поваги, визнання 

суб’єктивності кожного, його права на власну думку, що забезпечить перехід 

від суб’єктно-об’єктних відносин між викладачем і студентом до суб’єктно-

суб’єктних. Особистість апріорі розглядається при цьому унікальною й 

цілісною, з неповторним внутрішнім світом, здатною до саморозвитку і 

свідомої поведінки.  

Важливими чинниками цього процесу вважаються вдосконалення 

змісту гуманітарних предметів, підвищення рівня їх викладання та посилення 

зв’язку з профільними дисциплінами. З огляду на викладене, теорія 

професійної освіти потребує конструювання цілісного процесу набуття 

становлення фахівця, який буде органічно поєднувати загальноосвітню, 

загальнопрофесійну та професійно орієнтовану підготовку. Освітній процес 

потрібно спрямовувати не лише на формування у студентів конкретних знань 
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і вмінь, а й на розвиток якостей особистості, які дозволять їм у процесі 

подальшого життя досить швидко опановувати будь-який новий зміст 

діяльності, а в разі необхідності й нові професії [238]. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців з економіки має 

орієнтуватися передусім на Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки [231], у якій освіта проголошується стратегічним 

ресурсом «соціально-економічного, культурного і духовного розвитку 

суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних 

інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного 

іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної 

особистості».  

Серед ключових напрямів державної освітньої політики, 

задекларованих у Стратегії, відзначимо важливі в контексті нашого 

дослідження: реформування системи освіти на основі філософії 

«людиноцентризму» як стратегії національної освіти і модернізацію 

структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу.  

У контексті нашої проблематики насамперед слід враховувати вимоги 

роботодавців, які провідними уміннями сьогодні вважають вміння 

організувати комунікативну взаємодію на професійному рівні, впливати на 

клієнта з метою спонукання здійснити покупку того чи іншого продукту, 

зробити те чи інше замовлення, тобто управляти його споживчою 

поведінкою. Тому на ринку праці більш затребуваними є фахівці, які не лише 

володіють сумою певних професійних знань і вмінь, а й мають потужний 

потенціал особистісних властивостей і якостей, що сприяють 

самоактуалізації, самоосвіті й саморозвитку в процесі подальшої професійної 

діяльності та протягом усього життя. 

У контексті професійної освіти конкурентоспроможність фахівця 

трактується як багаторівнева інтегральна властивість, що дозволяє 

особистості відповідно до її індивідуальних здібностей, інтересів і потреб 

брати участь і отримувати переваги в конкурентних відносинах в обраній для 
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себе сфері професійної діяльності. Виконання виробничих функцій, їх 

успішна реалізація потребує від працівника передусім організації 

комунікативної взаємодії на високому професійному рівні, здатності 

впливати на клієнта з метою досягнення найкращого результату.  

Отже, формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки базується: на факторах соціальної комунікації та 

оцінних категоріях комунікації фахівця (індивідуальні особливості 

сприйняття, здатність встановлювати та підтримувати необхідні контакти, 

готовність особистості до спілкування, раціональність сприйняття, 

дискретність сприйняття, обумовленість сприйняття минулим досвідом, 

випереджальний характер сприйняття); на пріоритетних напрямах державної 

політики інформатизації та розвитку інформаційного суспільства як 

підгрунтя для розробки інформаційно-освітнього середовища закладу 

освіти); на сучасній парадигмі професійної освіти (інтеграція біологічного 

(адаптація біологічної природи індивіда до життя в суспільстві), соціального 

(формування необхідних особистісних якостей і засвоєння особистістю 

соціокультурного досвіду) та гуманістичного (розвиток здібностей, 

особистісних і професійно важливих якостей, допомога у саморозвитку й 

духовному зростанні) напрямів.  

Завдання підготовки майбутніх фахівців з економіки полягає у 

формуванні в них навичок ефективної професійної комунікації, здатності до 

реалізації різних професійних ролей, умінь успішно виконувати власну роль 

в системі професійного середовища. Для успішного вирішення цього 

завдання необхідно визначити теоретичні і практичні засади формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки відповідно 

до сучасних і перспективних вимог, теоретично обґрунтувати і методично 

забезпечити таку систему професійної піготовки фахівців з економіки у ЗВО, 

яка б заповнювала наявні програлини у навичках комунікації фахівців. 

Головна ідея нашого дослідження полягає в необхідності 

цілеспрямованого формування культури професійної комунікації майбутніх 



164 
 

фахівців з економіки у процесі професійної підготовки в ЗВО і спирається на 

те, що на сучасному етапі розвитку професійної освіти, на жаль, не 

забезпечується належний рівень готовності майбутніх фахівців з економіки 

до виконання професійних і суспільних обов’язків, які реалізуються під час 

професійної комунікації.  

Тому закономірностями формування культури професійної комунікації 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО слід 

вважати: сприйняття культури професійної комунікації фахівця як 

суспільного й одночасно індивідуально-особистісного явища; 

конкурентоздатність фахівця з економіки безпосередньо залежить від 

розвитку його культури професійної комунікації; процес формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки належить 

до пізнавально-перетворювальної діяльності; сприйняття культури 

професійної комунікації майбутнього фахівця з економіки через його цілісну 

професійно-особистісну характеристику (рис.2.10). 

 

Рис.2.10. Закономірності формування культури професійної комунікації 

фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО 
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Перша закономірність ґрунтується на розумінні культури професійної 

комунікації як суспільного й індивідуально-особистісного явища. Вона 

пов’язана з необхідністю формування культури професійної комунікації 

фахівців з економіки, визначеною модернізацією та інтеграцією вітчизняної 

системи освіти в європейський і світовий освітній простір, загостренням 

конкуренції на ринку праці. Формування культури професійної комунікації 

фахівців з економіки вимагає максимального використання ресурсних 

можливостей освітніх стандартів і виховного потенціалу інформаційно-

освітнього середовища ЗВО. 

Відповідно до другої закономірності, конкурентоздатність фахівця з 

економіки визначається рівнем розвитку його культури професійної 

комунікації в її особистісному та професійному значенні. З цих позицій 

культура професійної комунікації є вагомим показником загальної та 

професійної культури фахівця, а її формування – пріоритетним напрямом 

його особистісного розвитку та професійного становлення у професійній 

підготовці. Цілеспрямованість формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з еконоімки забезпечить підвищення якості професійної 

підготовки випускника та його готовність до майбутньої діяльності, 

сприятиме успішності його особистісно-професійного вдосконалення.  

Третя закономірність полягає в тому, що процес формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки належить до 

пізнавально-перетворювальної діяльності, яка є результатом педагогічного 

впливу, ґрунтується на певних якостях особистості, спрямована на 

забезпечення її саморозвитку на аксіологічних і гуманістичних засадах.  

У четвертій закономірності відображається цілеспрямованість 

формування культури професійної комунікації майбутнього фахівця з 

економіки як його цілісної професійно-особистісної характеристики,  

вираженої в єдності всіх компонентів. Це означає, що фахівець з економіки 

має бути самостійним, інтелектуально розвиненим, здатним розуміти мотиви 

своїх вчинків і відповідати за їх наслідки, аналізувати процес комунікативної 
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взаємодії у професійній сфері та прогнозувати його результати, приймати 

рішення, адекватні комунікативній ситуації й досягати взаєморозуміння з 

партнером по спілкуванню. 

Описані закономірності обумовлюють вибір методологічної основи 

формування культури професійної комунікаціх майбутніх фахівців з 

економіки як підгрунтя для організації процесу їх професійної підготовки. 

Методологічний концепт формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки відображає взаємний зв’язок і взаємодію 

різних наукових підходів, серед яких провідними виступають системний, 

культурологічний, інформаційний, професійно-особистісний, діяльнісний, 

акмеологічний, технологічний, аксіологічний (рис.2.11). 

 

 

Рис.2.11. Наукові підходи до формування КПК  

майбутніх фахівців з економіки 

 

Системний підхід (В. Афанасьєв, В. Безпалько, І. Блауберг, 

В. Садовський і Є. Юдін, М. Каган, В. Павлов, В. Семіченко) забезпечує 

постановку проблеми на всіх рівнях її дослідження і дозволяє розглядати 

підготовку майбутніх фахівців з економіки в умовах спеціально створеного у 
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ЗВО інформаційно-освітнього середовища як педагогічну систему зі всіма її 

властивостями, особливостями та закономірностями. Об’єкт досліджується 

як структурне ціле з урахуванням внутрішніх зв’язків між окремими 

елементами та зовнішніх зв’язків з іншими системами. 

До якісних характеристик системи підготовки майбутніх фахівців з 

економіки в умовах спеціально створеного у ЗВО інформаційно-освітнього 

середовища відносяться:  

1) цілісність;  

2) структурність;  

3) взаємозв’язок системи навчання у закладах вищої освіти і 

професійного середовища;  

4) ієрархічність.  

Підготовка майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО, зокрема формування в них культури 

професійної комунікації, з точки зору системного підходу є:  

1) педагогічною системою, яка складається із впорядкованої сукупності 

взаємно пов’язаних компонентів, серед яких ЕОР в межах інформаційно-

освітнього середовища є самостійною інормаційною одиницею комплексу 

засобів підготовки фахівця;  

2) педагогічною системою, в умовах якої у майбутніх фахівців з 

економіки виникають нові, професійно значущі якості для здійснення 

ефективної професійної комунікації; 

3) педагогічною системою, яка обумовлює цілісність педагогічного 

процесу і характеризується структурністю, ієрархічністю і взаємозалежністю 

із професійним середовищем та запитами сучасного інформатичного 

суспільства.  

З іншого боку, культуру професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки слід розглядати інтегративно крізь призму компонентів, що 

утворюють повноцінну систему, а тому в нашому дослідженні системний 

підхід розглядається як провідний в організації професійної підготовки 



168 
 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО. 

Обґрунтуванню засад культурологічного підходу в освіті присвячені 

наукові праці О. Асмолова [11], М. Бастуна [23], Є. Бондаревської [45], 

А. Валицької [55], Г. Васяновича [56], І. Зязюна [126], О. Лобової [201], 

О. Отич [249], О. Рудницької [286], В. Сєрікова [304], В. Сластьоніна [316], 

В. Шейка [396], у яких розроблено провідні концептуальні положення та 

принципи розбудови освітнього процесу в контексті цього підходу.  

Філософсько-педагогічні основи культурологічного підходу 

відображені в концепції академіка І. Зязюна [126], який вважає ключовими 

напрямами культурологічної парадигми освіти перегляд традиційної 

освітньої системи на користь її наповнення культурологічним змістом, 

аксіологічним характером набування знань, а також надання освітньому 

середовищу культурологічного характеру. Це дозволить виховувати 

особистість і наповнювати її культурними смислами та цінностями. 

Значущість культурологічного підходу в формуванні змісту освіти 

підкреслював В. Сластьонін [318], за визначенням якого гуманітарна 

культура – це упорядкована сукупність загальнолюдських ідей та ціннісних 

орієнтацій, особистісних якостей та універсальних способів пізнання й 

гуманістичних технологій професійної діяльності. Вона сприяє становленню 

і вдосконаленню цілісної особистості, здатної до усвідомленого та 

обґрунтованого вибору рішень у різних життєвих і професійних ситуаціях. За 

висловом Г. Балла [18, с. 10], гуманістична орієнтація в освіті передбачає 

спрямованість на особистісний розвиток людини, що вимагає всеосяжного її 

входження в культуру не лише як носія, але й як суб’єкта останньої.  

Гуманітарні науки послуговуються визначеннями культури, в яких 

домінує взаємозв’язок і взаємна залежність понять «культура» та 

«особистість». Тобто, поняття культури, що є «філософією самої людини, яка 

збагнула себе як єдине джерело, мету і результат усього суспільно-

історичного розвитку...» [181, с. 330], набуло визначеного особистісного 
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статусу та все більше тяжіє до виявлення особистісних сенсів і тлумачення 

культури як певної форми творення, існування й прояву людської духовності, 

креативності, індивідуальності.  

Н. Миропольська [218, с. 13], говорячи про глибокі зміни на рівні 

змісту культури як системи відносин людини і світу та змісту самої людини 

як суб’єкта цієї культури, підкреслює, що культура гуманізує стосунки в 

суспільстві та водночас формує прагнення до творчості в усіх сферах 

життєдіяльності. У такий спосіб, людина, пізнаючи і перетворюючи світ, 

пізнає та перетворює себе.  

Є. Бистрицький [53, с. 163-164] наголошував на кореляції смислових 

меж культури із тим, що не виходить за межі особистісного ставлення, 

вважаючи культурним те, що зберігає та стверджує особистість. У 

особистісній культурі виявляються як результати культурного впливу 

суспільства на людину, так і результат опанування нею суспільних 

культурних цінностей [53, с. 61].  

О. Рудницька [286, с. 18-19], безпосередньо пов’язуючи якість освіти зі 

здобутим культурним рівнем, відзначала, що, залежно від міри опанування 

змісту культурних надбань суб’єктом освітнього процесу процесу, можна 

говорити про досягнутий ним рівень освіченості та ступінь його 

відповідності нормам розвитку особистості, прийнятим у даному 

конкретному суспільстві.  

Отже, у педагогіці всі виміри існування культури фокусуються на 

особистість, а будь-які культурні явища відображають її внутрішній світ і 

творчий потенціал. Тому для освітньої галузі принципово важливим є 

розуміння культури не лише як історично визначеного рівня розвитку 

суспільства, творчих сил і здібностей людини, відтворених у типах і формах 

організації життя та людської діяльності [387, с. 28], а й як чинника 

становлення та властивості особистості [201, с. 79]. Такий підхід розкриває 

широкі можливості для формування її культурного простору та є підґрунтям 
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людської духовності, гарантією життєтворчості та співіснування з соціумом, 

органічного спілкування.  

Аналіз наукових джерел переконує, що у філософсько-педагогічному 

змісті й сенсі культурологічного підходу простежується його тісний зв’язок з 

аксіологічним: культурологічний підхід є конкретно-науковою методологією 

пізнання й перетворення педагогічної реальності на основі аксіології, яка 

розуміє освіту як культурний процес, що відбувається в 

культуровідповідному середовищі, всі компоненти якого наповнені 

людськими смислами і слугують людині, яка вільно проявляє свою 

індивідуальність, здатність до культурного саморозвитку і самовизначення у 

світі культурних цінностей [182]. Тобто, відповідно до культурологічного 

підходу, людина через буття в культурі самовизначається як особистість. У 

світлі цього підходу епіцентром освіти є людина як вільна, активна 

індивідуальність, здатна до особистісної самодетермінації в спілкуванні та 

співпраці з іншими людьми, сама з собою та культурою [127].  

У такий спосіб культурологічна парадигма утверджує ідею 

необхідності спрямування освіти на розвиток в особистості культури 

мислення, почуттів, поведінки, утворюючи центр, навколо якого 

об’єднуються знання, уміння, навички, що стають константами її діяльності 

[249].  

Як напрям педагогічної діяльності, культурологічний підхід 

ґрунтується на принципі культуровідповідності освіти, котрий не суперечить 

науковому змісту освіти, а навпаки, доповнює та збагачує його, 

забезпечуючи Отже справжню гуманізацію та гуманітаризацію освіти [22, 

с. 172]. Зауважимо, що становлення поглядів на культуру як особистісну 

характеристику супроводжувалося обґрунтуванням особистісно значущих 

функцій культури (діяльнісної, етичної, цінніснодуховної, життєтворчої та ін. 

[201, с. 80-81]), серед яких особливе місце посідає комунікативна, згідно з 

якою культура постає як спосіб людського буття, «стан прозорих 
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міжособистісних стосунків і розумних відносин одне до одного і до природи» 

[53, с. 11-19].  

Комунікативна функція культури полягає в здатності людей виступати 

суб’єктами своєї життєдіяльності, максимально контролювати, змінювати 

умови й обставини власного буття в міжособистісних зв’язках і стосунках зі 

світом. Тому застосування культурологічного підходу в освіті передусім має 

спрямовуватися на розвиток внутрішньої культури особистості, вироблення в 

її структурі культурних новоутворень [201, с. 83].  

З урахуванням викладеного, феномен культури професійної 

комунікації фахівців з економіки можна розглядати як професійно-

особистісну якість, що зумовлює ефективну фахову діяльність та є 

показником їхньої професійної компетентності. У контексті нашого 

дослідження відзначимо, що у форматі культурологічного підходу поняття 

культури професійної комунікації фахівців з економіки проєктується на 

професійну майстерність фахівців. У процесі її формування пов’язується в 

єдине ціле вироблення професійних умінь і навичок майбутнього фахівця та 

освоєння ним форм і способів успішної комунікації. Тобто, під кутом зору 

культурологічного підходу, культура саморегуляції в процесі 

міжособистісної взаємодії, культура діяльності в професійній сфері та 

культура мовної поведінки під час спілкування відображають сутність 

культури професійної комунікації фахівця в загальній культурі його 

особистості. 

Важливого значення для формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО набуває інформаційний підхід. Концепції інформатизації 

сучасної школи, впровадження ІТ в освтіній процес, розбудови 

інформаційно-освітнього середовища, створення комп’ютерно-орієнтованих 

методичних систем, формування інформаційної, інформатичної культури та 

компетентностей як результат наукових досліджень розкриті в низці 

наукових праць вітчизняних дослідників (В. Биков, К. Гораш, Р. Гуревич, 
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М. Жалдак, В. Імбер, Ю. Казаков, Л. Калініна, Г. Козлакова, О. Кравчук, 

Л. Кубська, Ю. Лотюк, В. Мадзігон, Л. Панченко, Н. Твердохлєбова та ін.). За 

своєю суттю інформаційний підхід – компонент якісно нового 

загальнонаукового напряму методологи, що формується у період НТР. 

Інформаційний підхід – один із класу сучасних загальнонаукових підходів, 

він неможливий поза зв'язками з усіма іншими підходами. У період 

зародження інформаційного підходу в ньому домінував кількісний аспект 

(що було зумовлено специфікою теорії інформації та її тодішньою роллю в 

дослідженні інформаційних процесів), згодом відбулися істотні зміни. З 

перетвореням поняття інформації в загальнонаукову категорію акценти у 

вивченні інформаційних явищ робилися на якісних, сутнісних 

характеристиках. У сформованому вигляді інформаційний підхід є 

методологічним засобом, в якому органічно поєднуються змістовно-якісні та 

формально-кількісні аспекти науково-пізнавальної та практичної діяльності. 

Отже, інформаційний підхід – це сукупність методів наукового пізнання, 

принципів, умов, які відображають інформаційний аспект дійсності.  

Найвищий рівень інформаційного підходу передбачає такі складні 

чинники, як зміст, сенс, цінність інформації, мета її передавання, приймання, 

нагромадження, переробка та використання, спонукальні мотиви всіх 

учасників інформаційного процесу тощо. 

У нашому дослідженні інформаційний підхід застосовується для 

виявлення та аналізу інформаційних аспектів процесу формування  культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки у умовах ІОС ЗВО. 

Важливим завданням реалізації інформаційного підходу є визначення 

специфіки кожного конкретного вияву інформації. Серед аспектів цього 

процесу можна виокремити, наприклад, такі: визначити інформаційну 

потребу; побудувати ієрархію цілей щодо забезпечення інформаційної 

потреби в розв’язанні педагогічної проблеми; користуючись алгоритмом 

пошуку інформації в Інтернеті, скласти список літератури з проблеми, яку 

треба вивчити; створити інформаційну базу з окресленого питання, яке 
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потребує розв’язання; класифікувати джерела інформації, які входять до 

джерельної бази даних, здійснити їх опис, визначити пізнавальну суть, 

зробити реферування, підготувати посилання на них; зробити контентаналіз 

документів, необхідних для розв’язання окресленого питання; здійснити 

перетворення вихідних даних, одержаних у процесі вивчення проблеми; 

використати основні види статистичного аналізу для проведення 

маркетингового дослідження; на основі використання методів синтезу 

інформації підготувати висновки, на підставі яких сформулювати рішення. 

Виконання цих завдань на практиці сприяє розвитку вміння якісно-смислової 

обробки інформації, тобто аналізувати її, систематизувати, виокремлювати 

головне, синтезувати – створювати нові знання й приймати виважені рішення 

на науковій основі з використанням власного професійного досвіду. 

Професійно особистісний підхід (Г. Заболотна та Є. Тихомирова, 

Л. Парінова та О. Єфремов) передбачає здійснення підготовки майбутнього 

фахівця на основі взаємозв’язку та взаємозалежності особистісної позиції 

студента і його професійних знань, умінь та навичок. При цьому 

наголошується, що в основу мають бути покладені ідеї:  

- унікальності особистості майбутнього фахівця, його інтелектуальна і 

моральна свобода;  

- право на вибір індивідуальної траєкторії професійного розвитку;  

- взаємозв’язок процесів розвитку особистості і професійного 

удосконалення;  

- необхідність орієнтації професійного становлення на розвиток і 

саморозвиток задатків і здібностей та актуалізацію творчого потенціалу 

студента. 

У нашому дослідженні професійно особистісний підхід дозволяє 

забезпечувати підготовку фахівців з економіки засобами інформаційно-

освітнього середовища ЗВО. Навчання, побудоване на основі професійно 

особистісного підходу, дає можливість кожному студенту реалізувати себе в 

різних видах діяльності: пізнавальній (розвиток мислення, самостійності, 
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креативності, здатності комунікувати всередині ІОС ЗВО); навчальній 

(формування професійної термінології, навичок електронної взаємодії в 

умовах поширення ЕОР через ІОС ЗВО); комунікативній (орієнтація на 

продуктивну взаємодію через особистісне й електронне спілкування); 

рефлексивній (розвиток навичок аналізу, синтезу, моделювання, 

прогнозування, професійно особистісного розвитку в умовах ІОС ЗВО) тощо. 

Професійно особистісний підхід включає в себе розробку загальної 

стратегії формування практичної діяльності майбутніх фахівців з економіки 

на основі професійної підтримки викладачами їх особистісного розвитку у 

галузі культури професійної комунікації з метою професійного саморозвитку 

та творчого зростання.  

Важливим у формуванні культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки є діяльнісний підхід, який дозволяє оптимізувати 

способи її формування в умовах спеціально створеного у ЗВО інформаційно-

освітнього середовища і визначити шляхи практичного вдосконалення умінь 

особистісної та опосередкованої комунікації. Його специфічна сутність 

виявляється в тому, що в центрі комунікативної діяльності знаходиться її 

суб’єкт – майбутній фахівець з його ставленням до комунікативної ситуації.  

Діяльнісний підхід у професійній підготовці передбачає відбір змісту 

навчання з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності, яка 

має спрямовуватися на вироблення умінь обирати ціль, планувати діяльність, 

організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, аналізувати та 

оцінювати її результати. Дотримання цього принципу вимагає єдності 

свідомості та діяльності. Цей зв’язок виявляється в тому, що діяльність 

впливає на формування властивостей особистості, а вони регулюють її 

діяльність, у т.ч. комунікативну, та є умовою її адекватності.  

З огляду на це, культура професійної комунікації фахівця потребує 

високого рівня усвідомленості й творчої активності в комунікативній 

діяльності. З урахуванням цього можна стверджувати, що в культурі 
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професійної комунікації фахівців з економіки відображаються як особистісні 

ознаки фахівця, так і специфічний характер його професійної діяльності.  

Акмеологічний підхід у професійній освіті варто обґрунтувати на основі 

акмеології (грец. акр.є означає acme – вершина, пік, logos – наука) – 

міждисциплінарної науки, яка виникла на межі природничих, суспільних і 

гуманітарних дисциплін і вивчає феноменологію, закономірності і механізми 

розвитку людини на ступені її професійної зрілості (за С. Гончаренком [85]). 

Поняття «акмеологія» увів у науковий обіг М. Рибников. Подальшого 

інтенсивного розвитку акмеологія дістала, коли Б. Ананьєв [3] відновив та 

розвинув її принципи, обґрунтовуючи сутність педагогічної акмеології як 

закономірності вищих досягнень у цілісному професійному й особистісному 

розвитку фахівців на кожному її віковому етапі у процесі неперервної освіти.  

Об’єктом акмеології є професіоналізм фахової діяльності людей. 

Предмет акмеології – об’єктивні (якість одержаного виховання і освіти) та 

суб’єктивні (талант, здібності людини) фактори, які сприяють досягненню 

вершин професіоналізму.  

Провідною ідеєю акмеологічного підходу в контексті формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО є забезпечення акмеологічного 

розвитку фахівця як особи, що досконало володіє мистецтвом комунікативної 

взаємодії.  

Суттєвою ознакою інноваційних процесів у сфері освіти є 

технологізація. Нині технологічний підхід у сфері педагогічної теорії і 

практики (С. Бондар, С. Гончаренко, С. Пальчевський, О. Пєхота, 

О. Пометун, О. Савченко, Г. Селевко, С. Сисоєва, П. Сікорський та інші) 

визначається як орієнтація навчально-виховного процесу на гарантований 

освітній продукт заданого зразка. Привертає увагу той факт, що проблема 

технології навчання досліджується в основному дидактами, у сфері 

вітчизняної лінгвометодики вчені виявляють до неї поодинокий інтерес, їй 

присвячено окремі роботи: Н. Голуб, О. Горошкіної, В. Дороз, С. Карамана, 
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Л. Кожуховської, Н. Остапенко, М. Пентилюк, К. Плиско, О. Потапенка, 

Т. Симоненко, Г. Шелехової та інших. 

Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО на засадах 

технологічного підходу передбачає цілеспрямований синтез методів 

навчання, відкриває нові можливості для методичної варіативності в 

організації освітнього процесу, розкриває шлях освоєння конкретного 

навчального матеріалу в межах певної навчальної дисципліни, теми, питання 

(ігрові технології, технології проблемного і модульного навчання, 

інформаційні технології, технології використання опорних схем, когнітивної 

візуалізації тощо). 

Технологічний підхід до професійної підготовки спрямований на 

системне застосування науково-педагогічного знання до практичних завдань 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Він 

пов’язаний з розглядом навчання як процесу, спрямованого на певний 

результат і вимагає систематизації знань, умінь і навичок, що забезпечують 

послідовне опанування навчально-практичних, загально професійних і 

професійно орієнтованих умінь і навичок, забезпечують розвиток у студентів 

творчого мислення та самостійності в умовах провадження комунікативної 

діяльності.  

Залучення технологічного підходу свідчить про те, що очікуваних 

результатів у формуванні культури професійної комунікації фахівців з 

економіки можна досягти лише в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО, заснованого на інтеграції науково обґрунтованої 

педагогічної взаємодії викладача і студента та інформаційних технологій і 

засобів, які забезпечують ефективність функціонування дидактичної системи 

й досягнення поставлених цілей навчання. Технологічність процесу 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО відображає 
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потребу концептуального обґрунтування, розроблення і впровадження 

відповідної моделі в їхню професійну підготовку.  

Наповнення освітнього процесу культурологічним смислом 

підсилюється аксіологічним характером накопичення знань, що свідчить про 

тісний зв’язок дослідження з аксіологічним підходом, який полягає в 

одночасно культурній та особистісній спрямованості освіти та передбачає 

зіставлення основних освітніх цінностей з культурним контекстом і 

цінностями суспільства.  

Сутність аксіологічного підходу в освіті, за В. Сластьоніним, 

розкривається через гуманістичну систему цінностей, що закономірно дає 

підстави визначити гуманізацію та гуманітаризацію навчання провідними у 

формуванні культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки. За О. Новіковим, цей принцип слід розглядати в широкому сенсі 

як формування у людини особливої, власне, людської форми ставлення до 

навколишнього світу і самої себе, своєї власної діяльності в ньому. Його 

функція полягає в трансляції культурних цінностей, норм, ідеалів тощо для 

забезпечення духовного розвитку нації.  

У контексті нашого дослідження гуманізація та гуманітаризація освіти 

виявляються у впливі на процес формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО на розвиток у них власної системи професійних і 

особистісних цінностей, ціннісного ставлення до змісту і результатів 

навчальної та майбутньої фахової діяльності, професійних ролей і позицій. 

При цьому необхідно робити акцент на цінності студента як суб’єкта 

професійного розвитку, для якого саме спілкування є цінністю. 

Отже, методологічною основою формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО є системний, культурологічний, інформаційний, 

професійно орієнтований, діяльнісний, технологійний, аксіологічний 

підходи. 
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2.3. Педагогічна система формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО 

Розглядаючи питання систем та їх місце в організації діяльності певних 

структур, соціальних інститутів [61], можна зробити висновок, що система – 

це сукупність діалектично зв’язаних між собою елементів, які є основою 

забезпечення цілісності явищ і процесів як у природі так і в суспільстві, і 

ключем до розуміння сутності їх. Навчання як система має свої компоненти: 

зміст, мету, форми, методи научіння і учіння, мотиви пізнавальної діяльності, 

аналіз, оцінка навчальної діяльності.  

Досить вдалим щодо розуміння сутності педагогічної системи, на наш 

погляд, є доробок Н. Кузьміної [177], яка ввела в широкий обіг це поняття, 

досить аргументовано, з філософських позицій розкрила сутність поняття 

«педагогічна система» як множини взаємопов’язаних структурних та 

функціональних компонентів, що підпорядковані меті виховання, освіті та 

навчанні людей. Дослідниця визначила структурні компоненти педагогічної 

системи: мета освітньої діяльності, навчальна інформація (зміст навчання), 

засоби педагогічної комунікації, педагог та ті, хто навчається. 

За аналізом публікацій науковців робимо висновок, що під 

педагогічною системою необхідно розуміти динамічно функціональний 

комплекс діалектично пов’язаних між собою компонентів і елементів, які 

створюють оптимальні умови для розв’язання завдань освіти. Компоненти 

цілісної системи набувають значущість лише у своїй органічній єдності з 

іншими компонентами. Зміна одного з них діалектично веде до зміни інших 

компонентів (елементів). Тому так важливо дотримуватися системності, 

закономірностей функціонування конкретної педагогічної системи у 

розв’язанні цілої низки освітніх завдань. 

Спираючись на вищезазначене, ми під педагогічною системою 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 
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економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО будемо 

розуміти динамічно функціональний комплекс діалектично пов’язаних між 

собою підсистем, які створюють оптимальні умови для утворення ціннісних 

установок та 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. 

Дослідження об’єкта як системи передбачає використання низки 

систем представлень (категорій), серед яких основними є: структурне 

представлення, пов’язане з виділенням елементів системи та зв’язків між 

ними; виокремлення сукупності функцій (цілеспрямованих дій) системи, 

спрямованих на досягнення визначеної цілі. Зазначимо, що структура – це 

організована сукупність елементів і зв’язків між ними, які взаємодіють як 

єдине ціле. Вона відображає найбільш суттєві взаємні відношення між 

елементами та їх групами (компонентами, підсистемами), які мало 

змінюються при перетвореннях в системі та забезпечують існування системи 

та її основних властивостей.  

Для педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО виділяємо три підсистеми: аналітично-цільову, 

методично-практичну і контрольно-результативну, назви яких 

увиразнюють їх функціональне призначення і які забезпечують можливість 

більш чітко уявити цілеспрямований процес формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Для того, щоб говорити про необхідність формування культури 

професійної комунікації, переконувати майбутніх фахівців з економіки у 

доцільності її формування, потрібно зазначити, що аналіз ринку праці, 

перегляд вакантних посад, аналіз вимог керівників підприємств (фірм, 
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банків) щодо найманих працівників є основою соціального замовлення на 

майбутніх економістів, які на високому рівні володіють економічними 

знаннями та фаховими уміннями здійснювати ефективну професійну 

діяльність. 

Невід’ємною вимогою до майбутніх фахівців у сфері економіки є 

досконалі знання економічної термінології, уміння комуні кувати у 

професійному середовищі та розвиток в економічній галузі. Після одержання 

соціального замовлення, відбувається розробка державних стандартів, 

наприклад, вимоги освітнього стандарту до підготовки економістів.  

Отже утворився певний ланцюг, який покладено до основи аналітично-

цільової підсистеми. Фактори аналітично-цільової підсистеми формують 

мету – формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах ІОС ЗВО. Досягнення поставленої мети сприятиме 

значним успіхам у виконанні професійних функцій, налагодженні 

комунікативних відносин і власному розвитку, тому для досягнення мети 

необхідно виконати низку завдання, котрі, в свою чергу, сприятимуть 

одержанню бажаного результату. До таких завдань відносимо:  

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 мета й завдання, відбиті в аналітично-цільовій 

підсистемі, базуються на тлумаченнї понять «культура професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки» та її складових, «формування 
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культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки» та 

«інформацівйно-освітнє середовище ЗВО». 

До аналітично-цільової підсистеми віднесено нами й методологічні 

засади формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, до яких 

включено: системний, культурологічний, інформаційний, особистісно-

професійний, діяльнісний, акмеологічний, технологічний, аксіологічний, 

підходи, а також загальнодидактичні принципи (розвивального і виховного 

характеру навчання, науковості, систематичності та послідовності, зв’язку 

теорії з практикою, індивідуалізації), специфічні принципи професійної 

підготовки фахівців з економіки (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 ЕОР, створення електронного інформаційно-освітнього 

середовища, рефлексивності, принцип використання медіапродуктів і 

медіатехнологій), дидактичні принципи побудови ІОС (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 і 

оперативності користування інформацією, можливості приймати варіативні 

рішення, можливості повернення до раніше вивченого, можливості 

встановлення двостороннього діалогу, документування усього ходу та 

результатів навчальної роботи), спеціальні принципи змістового наповнення 

ІОС ЗВО (квантування, повноти, наочності, навігації, керованості, адаптації, 

відкритості при побудові ЕОР). 

Зупинимося на зазначених принципах більш детально. 
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Підготовка фахівців у ЗВО традиційно вибудовується на 

загальнодидактичних принципах, що відображають основні підходи до 

організації навчання. Серед них відзначимо (рис.2.12). 

 

Рис.2.12. Загальнодидактичні принципи підготовки фахівцв у ЗВО 

 

Необхідність принципу розвивального і виховного характеру навчання 

зумовлюється орієнтацією освіти на розвиток особистісного потенціалу 

субєктів учіння. Він відображає внутрішні закономірності освітнього процесу 

щодо єдності навчання, виховання, розвитку. Його сутність полягає в 

актуалізації раніше засвоєних знань і способів дії, висуненні на цій основі 

гіпотез, пошуках нових ідей щодо вирішення поставленого завдання.  

У процесі професійної підготовки фахівців у ЗВО велике значення 

поряд з опануванням необхідного обсягу теоретичних знань, формуванням 

певних професійних навичок і вмінь, має виховання студентів на засадах 

загальнолюдських, національних і морально-етичних цінностей, які мають 

стати основою життєвих орієнтирів і соціальної поведінки. Інтелектуальний 

розвиток, професійне становлення і виховання особистості майбутніх 

фахівців обслуговування оптимізується у процесі формування їхньої 

культури професійної комунікації, яка сприяє входженню особистості в 

соціально-професійне середовище, засвоєнню нею суспільного досвіду й 

морально-етичних норм, установок і цінностей. 
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Принцип науковості покликаний формувати механізм логічного 

мислення і любов до наукової правди. Це означає підвищення вимог до 

змісту навчання і вдосконалення його форм і методів відповідно до сучасних 

реалій.  

У професійному навчанні принцип науковості виявляється передусім у 

доборі навчального матеріалу і в методах навчання, що застосовуються. Він 

передбачає не механічне перенесення системи науки в навчальний матеріал, а 

її дидактичне і методичне опрацювання, внаслідок якого утворюється нова 

дидактична система – навчальний предмет. Цей дидактичний принцип 

реалізується через розкриття ґенези і сутності наукових теорій, явищ і 

процесів, що вивчаються, методів їх упровадження в різні галузі 

виробництва.  

Щодо формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки принцип науковості спирається на теорію соціальних 

комунікацій і виявляється в обґрунтуванні цього процесу за допомогою 

комплексу загальнонаукових і педагогічних методологічних 

закономірностей. 

Принцип систематичності та послідовності в навчанні розглядають 

як похідний від принципу науковості, оскільки кожна наука, маючи свою 

систему, передбачає певний порядок і черговість викладу в дидактичному 

процесі. С. Гончаренко [85] підкреслює, що головне завдання організації 

роботи відповідно до цього принципу полягає у включенні нового знання в 

уже наявну систему з метою формування системи понять, їх властивостей, 

взаємозв’язків та залежностей.  

У вищій освіті принцип систематичності та послідовності відбивається 

у змісті навчальних програм з кожного окремого предмета відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівця. Стосовно формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців принцип 

систематичності та послідовності передбачає забезпечення взаємозв’язку 
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естетичних, психологічних, культурологічних знань і професійних умінь з 

метою професійно-комунікативного вдосконалення студентів. 

Дієвість принципу систематичності й послідовності в навчанні 

підсилюється принципом доступності викладання, основна вимога якого 

стосується організації навчального процесу Отже, щоб студенти могли 

свідомо засвоювати загальнонаукові та професійні знання, виробляти уміння 

й практичні навички, максимально використовуючи свій потенціал. 

Основою принципу зв’язку теорії з практикою є центральне положення 

класичної філософії та сучасної гносеології, згідно з яким точка зору життя, 

практики є першою і основною точкою зору пізнання. Цей принцип 

спирається на положення філософії, педагогіки і психології про те, що 

ефективність і якість навчання перевіряються і підтверджуються практикою, 

яка є критерієм істини, джерелом пізнавальної діяльності та областю 

застосування результатів навчання. Відповідно до цього принципу 

формування особистості потребує її включення у професійну діяльність, а 

ефективність цього процесу визначається змістом, видами, формами і 

спрямованістю останньої.  

Під час навчання майбутніх фахівців у ЗВО ефективність застосування 

принципу зв’язку теорії з практикою забезпечується тим, що їхня навчальна і 

трудова діяльність органічно пов’язані. Тому важливо, щоб викладання всіх 

навчальних дисциплін було спрямоване на свідоме включення студентів у 

фахову діяльність. На практичних заняттях вони мають навчитись ефективно 

діяти у професійних умовах, спираючись на професійні знання, отримані під 

час теоретичної підготовки. Чим вищим буде рівень професійної 

майстерності, тим успішніше проходитиме їхня адаптація до професійної 

діяльності. У контексті проблеми нашого дослідження принцип зв’язку теорії 

з практикою яскраво виявляється в структурі культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки, яка поєднує аксіологічний, 

теоретичний, професійно-термінологічний, процедурний, особистісний 

компонети. 
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Урахування здібностей студентів, які впливають на їхню навчальну 

діяльність та її результати, передбачає організація навчальної роботи за 

принципом індивідуалізації, заснована на активізації кожного відповідно до 

його індивідуальних особливостей. Реалізація принципу індивідуалізації 

навчання сприяє формуванню в майбутнього фахівця ініціативності, 

творчості, науково-пошукового стилю діяльності, усвідомленню своїх 

сильних і слабких сторін, відповідальності та самостійності. Проблема 

впливу індивідуальних особливостей особистості майбутнього фахівця з 

економіки на ефективність його фахової підготовки, зокрема комунікативної, 

є головною в системі професійної освіти.  

У процесі формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки індивідуалізація навчання дозволяє здійснювати 

діагностику індивідуальних особливостей студентів. Це значно зменшує 

навчальне навантаження, надає навчальній діяльності творчого характеру, а її 

результати приносять задоволення, мотивують студентів до пошуку нових 

знань. 

У професійній підготовці фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО важливо враховувати специфічні принципи 

професійної підготовки фахівців з економіки (рис.2.13). 

Головною метою професійної підготовки майбутніх фахівців є 

формування професійних якостей. Зважаючи на це, провідним принципом 

фахової підготовки є принцип професійної спрямованості економічної 

освіти. Цей принцип виконує функцію стратегічного орієнтира для 

формування професійно спрямованої особистості майбутнього фахівця з 

економіки. 

О. Дубинчук [107] вважає дотримання цього принципу основою зв’язку 

загального знання і способів його застосування та конкретного знання 

(техніки, технології) і прийомів його використання на рівні конкретної 

професії (групи професій).  

 



186 
 

 

Рис.2.13. Специфічні принципи професійної підготовки  

фахівців з економіки 

 

Тобто, завдяки принципу професійної спрямованості навчання 

встановлюється органічний зв’язок між загальноосвітньою та професійною 

підготовкою майбутніх економістів: перша становить підґрунтя для другої, 

що в результаті забезпечує якісне навчання фахівців, сприяє розвитку в них 

особистісних і професійних якостей.  

А. Литвин [198] підкреслює, що принцип професійно спрямованого 

навчання у ЗВО поєднує всебічний розвиток особистості, наповнення 

професійної підготовки індивідуальним змістом, врахування специфіки 

професії.  

Сутність принципу професійно спрямованого навчання полягає у 

своєрідному використанні педагогічних засобів, коли забезпечується 

засвоєння студентами передбачених програмами дисциплін економічних 

знань, умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, та, водночас, успішно 

формується інтерес до професії економіста, ставлення до неї, професійні 

якості фахівця з економіки. Знання, уміння і навички сучасного фахівця з 

економіки мають бути цілісними та орієнтуватися передусім на професію. Це 
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спонукає до створення освітніх програм, які враховують цілісність, 

системність професійно спрямованих економічних знань і вмінь, поетапність 

їх вивчення, інтегрованість із загально професійними і професійно 

орієнтованими предметами, а також можливість гнучко використовувати їх у 

ході виробничої практики і майбутній професійній діяльності економіста.  

У контексті проблеми нашого дослідження, налагодження ефективного 

взаємозв’язку загальноосвітніх, загальнопрофесійних предметів, фахової 

підготовки та виробничої практики майбутніх економістів зумовлює 

необхідність розроблення професійно спрямованого курсу формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки, 

упровадження якого дозволить сформувати культуру професійного мислення 

студентів, потребу в самоосвіті та самовдосконаленні, сприятиме 

накопиченню особистісного досвіду майбутніх фахівців з економіки щодо 

вибору оптимальних способів професійно-комунікативної взаємодії. 

Випереджувальний характер професійної освіти виявляється у 

взаємодії змісту і процесу передачі знань, спрямованих на розвиток у людини 

природної схильності до їх отримання, та його результату у вигляді вміння 

активно прирощувати знання, формування інноваційного, 

перетворювального, гуманістично орієнтованого інтелекту, які реалізуються 

в діяльності. Принцип випереджувального розвитку професійної підготовки 

відображає її спрямованість на максимальне задоволення освітніх потреб 

особистості, вітчизняної економіки у кваліфікованих фахівцях, забезпечення 

відповідності рівня і якості їхньої кваліфікації та компетентностей вимогам 

роботодавців.  

Практична реалізація цього принципу досягається формуванням у 

майбутніх фахівців не тільки певних професійних знань та вмінь фахівця 

галузі економіки та фінансів, а й особливих компетенцій, спрямованих на 

здатність використовувати ці знання на практиці, на створення нової 

конкурентоспроможної продукції, тобто, на формування творчого підходу до 

розв’язання професійних завдань, що, звісно, потребує змін у методиці 
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викладання, потребує збільшення творчих завдань під час професійної 

підготовки. 

Принцип фундаменталізації економічної освіти є стратегічним 

напрямом розвитку освіти у ХХІ ст., сутність якого полягає у перетворенні 

освіти на фундамент духовно-моральної та практичної діяльності людей у 

процесі самопізнання, самооцінки та саморозвитку. Фундаментальність 

освіти передбачає різнобічну гуманітарну і природничу підготовку для 

формування цілісної картини світу, дозволяє усвідомити закони природи і 

суспільства, за якими живе людство та які не можна ігнорувати. Вона 

вимагає систематичності змісту з основних галузей знань, оптимального 

співвідношення їх теоретичної та практичної складових, проєктування цих 

знань на реальні ситуації в житті та діяльності людини. Для створення такого 

наукового підґрунтя подальшої практичної діяльності майбутнього фахівця 

необхідний взаємозв’язок змісту навчальних предметів.  

Орієнтація фахової підготовки майбутніх економістів на своєрідну 

самоорганізацію особистісного освітньо-розвивального простору студентів, 

вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії, виховання духовно-

етичних рис дозволить розвивати їхню здатність до постійного професійного 

та особистісного зростання, вміння приймати нестандартні економічні 

рішення в різноманітних професійних ситуаціях.  

Спрямованість процесу на посилення фундаментальних складових 

економічних дисциплін є запорукою підготовки конкурентно-спроможного 

спеціаліста економічної сфери. Інтеграція фундаментальних природничих та 

гуманітарних знань у всі, без винятку, напрямки та спеціальності для 

фундаменталізації економічної освіти означає посилення гуманітарної 

складової фундаментальної підготовки економічних спеціальностей 

(опитування студентів економічних спеціальностей засвідчило недостатність 

гуманітарних знань). Разом з тим, на хвилі гуманітаризації вищої економічної 

освіти не втрачає важливості природно-математична освіта, яка виступає 

засобом фундаменталізації економічних дисциплін, формує системні підходи 



189 
 

та мову міждисциплінарного спілкування. Практична реалізація принципу 

можлива через введення метапредметів або окремих метапредметних тем, які 

охоплюють певну зв’язку фундаментальних освітніх об’єктів та 

забезпечують можливість суб’єктивного різноспрямованого підходу до 

вивчення єдиних фундаментальних об’єктів, відчиняючи студентам вихід до 

суміжних тем інших навчальних курсів. Реалізація даного принципу 

здійснюється шляхом насичення економічних дисциплін елементами 

економіко-математичного моделювання, формалізації економічних процесів, 

використання студентами математичного апарату при виконанні курсових та 

дипломних робіт. 

Серед стратегічних завдань усіх освітніх установ при розробці змісту 

професійної підготовки має розглядатися формування у нового покоління 

культури професійної комунікації. Культура професійної комунікації 

сучасної особистості виявляється в її здібностях до повноцінного життя в 

суспільстві, умінні створювати атмосферу взаєморозуміння та успіху в 

соціумі, досягненні життєво важливих цілей через контакти з оточенням. 

Водночас вона є необхідною передумовою входження у професійну сферу, 

показником рівня професійної компетентності, вагомим чинником 

ефективності фахової діяльності та професійного самовдосконалення 

фахівця.  

Враховуючи специфіку професійної діяльності фахівців з економіки, 

формування культури професійної комунікації як чинника розвитку 

ключових уявлень і навичок забезпечення соціально прийнятного рівня 

міжособистісних стосунків, у тому числі в професійній сфері, є одним із 

провідних завдань їхньої професійної підготовки. 

Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

базується на вмінні орієнтуватися в інформаційній структурі суспільства. 

Соціально-психологічна інформація передається за допомогою мови етикету, 

використовує стандарти спілкування, коди, знаки, символи.  
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У зв’язку зі зростанням швидкості обміну інформацією в усіх сферах 

життєдіяльності людини, прогресуванням інформаційної складової в 

діяльності фахівців будь-якого профілю виникла необхідність урахування в 

їхній професійній підготовці принципу інформатизації економічної освіти. 

А. Литвин вважає цей принцип одним із провідних дидактичних принципів 

та обґрунтовує його універсальність з огляду на те, що цей принцип 

відображає наукове осмислення освітнього процесу, заснованого на 

використанні можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, які є 

універсальним засобом пізнання. Застосування інформаційно-

комунікаційних технологій для покращення сприйняття навчального 

матеріалу сприяє пізнавальній активності та творчому розвитку, за їх 

допомогою створюються нові методики навчання.  

Принцип інформатизації дозволяє забезпечити майбутніх фахівців з 

економіки збалансованою системою засобів освіти, самоосвіти і пізнання, що 

значно підвищує якість підготовки таких фахівців. Його практична сутність 

полягає у виробленні необхідних для діяльності в інформаційному 

суспільстві компетенцій, тобто в тому, щоб навчити майбутніх фахівців з 

економіки працювати з інформацією. Професійна діяльність фахівців з 

економіки сьогодні передбачає опрацювання інформації щодо реєстрації 

замовлень, ведення розрахунків за допомогою програмних засобів. Тому 

професійна підготовка майбутніх фахівців з економіки має орієнтуватися на 

формування в них професійно спрямованих знань і вмінь у галузі 

інформаційних технологій, що сприятиме не лише зростанню мотивації, 

підвищенню успішності навчання, реалізації активних форм конструктивної 

комунікативної взаємодії в процесі професійної підготовки та в майбутній 

діяльності. Можливість ефективно здійснювати професійну комунікацію в 

професійній сфері за допомогою електронних, телекомунікаційних засобів 

зв’язку відображає комунікативна складова культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки, до якої включено вміння 
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використовувати ІТ для спілкування у різних форматах (е-листування, чати, 

відео- та аудіозвязок). 

А. Кухарчук наголошує, що на розвиток професіоналізму майбутніх 

фахівців з економіки впливають і надзвичайну важливість мають: 

освіченість, системність та аналітичність мислення, вміння прогнозувати 

розвиток ситуації, передбачати результат рішень, вміння мислити масштабно 

та реалістично водночас; комунікативні вміння, навички ефективної 

міжособистісної взаємодії; високий рівень саморегуляції, розвиненість 

самоконтролю, стійкість до стресів; ділова спрямованість, активність, 

прагнення до постійного підвищення професіоналізму; реалістичне 

сприйняття своїх здібностей. 

М. Жалдак [113] підкреслює, що в умовах активного впровадження 

інформаційних технологій і засобів необхідно враховувати основні принципи 

сучасної психології:  

‒ нероздільна єдність свідомості і діяльності;  

‒ трактування пізнавальних процесів як форм діяльності, врахування 

рівнів психологічного розвитку;  

‒ індивідуальності студентів;  

‒ орієнтування дії;  

‒ проблемності в навчанні;  

‒ врахування ролі людських факторів, зокрема таких, як діяльність, 

свідомість, особистість, які є свого роду характеристиками зв’язків і 

стосунків людини з іншими людьми, із суспільством, світом, зокрема з 

технікою. 

Це означає максимальне збереження тих організаційних структур і 

методів навчання, що зарекомендували себе при підготовці майбутніх 

економістів у поєднанні з сучасними методами й формами підготовки; 

поступова (по мірі готовності) участь в інтеграційних процесах за наявності 

необхідних організаційно-педагогічних умов; налаштованість на зміни в 

майбутньому. Практична реалізація принципу є очевидною та полягає у 
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впровадженні до інтегративної професійної підготовки майбутніх 

економістів виважених нововведень у вигляді інноваційних методів навчання 

й виховання та засобів мультимедійних технологій. Для розвитку 

професійних навиків користувача прикладних програмних продуктів 

студенти вивчають такі дисципліни, як економічна інформатика, 

інформаційні системи і технології в міжнародній економіці, інформаційні 

системи в міжнародному бізнесі. Поступово впроваджується практика 

створення сайтів викладачів та окремих дисциплін для підвищення якості 

підготовки фахівців та забезпечення дистанційного навчання через Інтернет. 

Принцип суб’єктності економічної освіти вимагає сприйняття 

майбутнього фахівця з економіки як повноправного суб’єкту освітнього 

процесу, коли цей процес спрямовано на забезпечення розвитку фахових 

компетентностей та творчої самореалізації особистості майбутнього фахівця 

з економіки. Така цільова настанова має домінувати у розробці і 

впровадженні засобів освітньої діяльності. У процесі підготовки майбутнього 

фахівця з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

принцип суб’єктності має сприйматися як такий показник, що характеризує 

здатність майбутніх економістів при впровадженні ЕОР самостійно 

вирішувати професійні завдання і відповідати за результат діяльності, що 

надзвичайно важливо для реалізації професійної діяльності економіста. Тому 

підготовка майбутнього фахівця з економіки має базуватися на врахуванні, у 

тому числі, самостійного вибору студентом освітньої траєкторії навчання і 

самооцінки одержаного результату.  

Реалізація принципу суб’єктності можлива через самостійну діяльність 

майбутніх економістів в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Це може бути виконання індивідуальних завдань, наукових проєктів, 

виробнича практика і фахова метадіяльність економіста. Такі види робіт 

дозволяють відчувати себе суб’єктом освітнього процесу і творцем себе та 

свого професійного становлення як фахівця з економіки. При цьому 

професійно- і практико-орієнтована діяльність має бути змістовно 
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насиченою, вимагати інтелектуального напруження; бути керованою, але 

допускати варіативність у методах досягнення результату.  

Отже, нами обгрунтовано важливість специфічних принципів 

професійної підготовки фахівців для формування в них культури професійної 

комунікації: професійної спрямованості навчання, випереджувального 

характеру професійної підготовки, фундаменталізації, інформатизації. 

Сформулюємо тепер специфічні принципи підготовки майбутніх 

фахівців в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, до яких 

відносимо: принцип орієнтації на застосування ЕОР, створення 

електронного інформаційно-освітнього середовища, рефлексивності, 

принцип використання медіапродуктів і медіатехнологій (рис.2.14). 

 

 

Рис.2.14. Специфічні принципи підготовки майбутніх фахівців  

в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

 

Принцип орієнтації на застосування ЕОР передбачає моделювання 

кожної навчальної діяльності з орієнтацією на залучення ЕОР. Реалізація 

цього принципу можлива не лише під час вивчення фахових дисциплін. Його 
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залучення особливо доцільне на І-ІІ курсах під час вивчення інформатичних 

дисциплін чи дисциплін фахового спрямування. Сучасний етап розвитку 

суспільства вимагає від економіста навичок використання електронних 

ресурсів, розвиненого комунікативно-професійного потенціалу, готовності до 

мовленнєвої взаємодії. Запровадження принципу означає, що майбутній 

економіст у процесі професійної підготовки набуде вмінь в ситуаціях 

професійного спілкування слухати, розуміти професійне мовлення партнера в 

умовах електронної (віртуальної) взаємодії, орієнтуватись у набутій 

інформації, вести переговори та переконувати на користь своєї справи 

електронними засобами комунікації. 

Принцип створення електронного інформаційно-освітнього 

середовища у професійній підготовці фахівців з економіки передбачає 

залучення не лише традиційних технологій і засобів для професійного 

становлення фахівця. З його використанням відбувається осучаснення 

процесу підготовки, занурення суб’єктів учіння у середовище, де необхідною 

складовою є навчальна комунікація (одержання завдань чи відправка 

відповідей, спілкування в аудіо- чи відео-форматах, електронне листування, 

особистісне спілкувіання з суб’єктами учіння тощо). Така комунікація стає 

підгрунтям для організації професійної комунікації. 

З огляду на зазначене варто зупинитися на вимогах, які висуваються до 

ЕОР. У ЕОР повинен здійснювати періодичний контроль за засвоєнням 

навчального матеріалу, формуванням певних умінь і навичок за рахунок 

зворотного зв’язку. Реалізація цього положення залежить від кожного 

конкретного виду електронного ресурсу. Навчальні повідомлення повинні 

передбачати певну надмірність, і студент повинен мати доступ до 

роз’яснювальної інформації. Це обумовлене тим, що кожен студент володіє 

своїм суто індивідуальним тезаурусом і лінгвістичною композицією. І для 

того, щоб навчальні повідомлення були йому зрозумілі, необхідно закласти в 

них деяку надмірність. Якщо ж навчальних повідомлень виявляється 

недостатньо, то необхідно, щоб студент мав можливість звернутися до 
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роз’яснювальної інформації. Також ЕОР повинен містити різні рівні 

складності, орієнтовані як на різні рівні успішності студентів, так і на різний 

рівень засвоєння навчального матеріалу в процесі професійної підготовки. 

Принцип рефлексивності обумовлює актуалізацію процесів 

самооцінки, самовизначення і саморозвитку майбутніх фахівців через 

вирішення професійних типових і нетипових ситуацій. Його залучення 

передбачає усвідомлення студентами особистісних змін, які відбуваються у 

процесі підготовки. Внутрішні зміни особистості майбутнього фахівця з їх 

накопиченням призводять до розширення професійного досвіду і 

зумовлюють перехід від теоретичного до методологічного рівня рефлексії у 

професійній діяльності. У контексті формування культури професійної 

комунікації цей принцип забезпечує розвиток її особистісної складової через 

аналіз здійснених контактів, навчальної взаємодії, особисте та електронне 

спілкування тощо.  

Принцип використання медіапродуктів і медіатехнологій є відносно 

новим у професійній підготовці. Медіапродукти і медіатехнології набули 

поширення з розвитком інформаційних технологій і засобів, вже займають 

власну нішу серед масмедіа.  

На важливості медіаосвіти та медіа грамотності як невід’ємного 

елемента формальної і неформальної освіти, інформаційної гігієни 

споживачів інформації, грамотної поведінки із інформацією у 

громадянському суспільстві акцентована увага в документах Феської 

декларації ЮНЕСКО з медіаінформаційної грамотності (2011), Паризькій 

декларації з медійної та інформаційної грамотності в епоху цифрових 

технологій» (2014), Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (2016). 

Водночас як предмет досліджень у професійній освіті розглядаються 

недавно. Про медіакомпетентність як важливий складник професійної 

підготовки фахівців наголошено у роботах [113]. Науковці зазначають про 

вплив (негативний і позитивний) медіапродуктів і медіатехнологій на молоде 

покоління. Також відзначається про вплив новинних медіа на історичні події, 
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політику, культуру та інші сфери суспільного життя, що актуалізує не лише 

потребу їх аналізу в межах професійної підготовки, а й доцільність 

організації їх обговорення, застосування в освітньому процесі елементів 

дискусії, що буде підґрунтям для подальшого розвитку особистості, її 

громадянських якостей, а отже й культури професійної комунікації. 

Критичний аналіз і оцінка медіапродуктів та медіатехнологій сприятимуть 

формуванню уявлень про предметно-перетворювальну діяльність людини, 

шляхи отримання, зберігання інформації та способи її обробки, здатності до 

формулювання творчих задумів та ефективного спілкування к у професійній, 

так і особистісний сфері. 

Орієнтація на створення інформаційно-освітнього середовища ЗВО для 

підготовки фахівця з економіки обумовлює використання низки дидактичних 

принципів побудови інформаційно-освітнього середовища, добору і 

використання навчальної інформації у них (рис.2.15). 

Стверджуємо й про доцільність використання спеціальних принципів 

змістового наповнення ІОС ЗВО: квантування, повноти, наочності, 

навігації, керованості, адаптації, відкритості при побудові електронних 

курсів (рис.2.16). 

Звичайно, запровадження цих дидактичних принципів побудови ІОС та 

спеціальних принципів змістового наповнення ІОС ЗВО стосується 

освітнього процесу ЗВО вцілому і можуть бути застосовані не лише у процесі 

професійної підготовки майбутніх економістів та формування в них культури 

професійної комунікації. Проте наголошуємо, що саме для формування усіх 

складових культури професійної комунікації майбутніх фахівців побудова 

ІОС є надважливою.  

Дійсно, бурхливий розвиток електронних технологій, широке 

впровадження інтерактивних систем комунікації, навчальних програм з 

мультимедійних технологій зумовили вторгнення в суспільство недоступного  
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Рис.2.15. Дидактичні принципи побудови  

інформаційно-освітнього середовища 
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Рис.2.16. Спеціальні принципи змістового наповнення ІОС ЗВО 
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раніше потоку аудіовізуальної інформації від масової теле-, кіно-, іншої 

відеопродукції до електронних соціальних мереж та інтернету.  

Це спричинило відчутні трансформації у вихованні, у сфері культури 

як позитивного, так і негативного плану, майже повну зміну матриць 

свідомості, ціннісних систем і мислення, сприйняття оточуючого світу.  

Особливо це стосується студентської молоді, яка майже з перших 

хвилин навчання опиняється в епіцентрі медіаполя. Отже, на етапі 

подальшого розвитку нашого суспільства вкрай важливо підготувати його 

громадян, особливо нову генерацію до правильного сприйняття 

різнопланової інформації, навчити їх розуміти й усвідомлювати наслідки її 

впливу на психіку, оволодівати способами спілкування на основі 

невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів. Іншими 

словами, йдеться про необхідність створення таких умов, щоб кожний 

студент, майбутній економіст, володів критичним мисленням щодо потоків  

інформації, мав уміння здійснювати інтерпретацію, аналізувати та оцінювати 

медіатексти, розуміти їх суть, адресну спрямованість, мету, викривати 

приховане значення та шкідливий вплив окремої медіаінформації, 

протиставити цьому впливу зразки високих національних культурних 

цінностей. Саме це створює додаткові можливості самореалізації у 

професійній сфері на базі високого рівня сформованої культури професійної 

комунікації. Отже, важливими для формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО бачимо: 

- загальнодидактичні принципи (розвивального і виховного характеру 

навчання, науковості, систематичності та послідовності, зв’язку теорії з 

практикою, індивідуалізації); 

- специфічні принципи професійної підготовки фахівців з економіки: 

професійної спрямованості економічної освіти, випереджувального 

характеру професійної підготовки, фундаменталізації економічної освіти, 

інформатизації економічної освіти, суб’єктності економічної освіти; 
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- специфічні принципи використання інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО: принцип орієнтації на застосування ЕОР, створення 

електронного інформаційно-освітнього середовища, рефлексивності, 

принцип використання медіапродуктів і медіатехнологій; 

- дидактичні принципи побудови ІОС (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 і 

оперативності користування інформацією, можливості приймати варіативні 

рішення, можливості повернення до раніше вивченого, можливості 

встановлення двостороннього діалогу, документування усього ходу та 

результатів навчальної роботи); 

- спеціальні принципи змістового наповнення ІОС ЗВО (квантування, 

повноти, наочності, навігації, керованості, адаптації, відкритості при 

побудові ЕОР). 

Іншим важливим складником педагогічної системи є методично-

практична підсистема як комплекс факторів (чи обставин/ умов), форм, 

методів, засобів, що сприятимуть та забезпечуватимуть викладачеві успіх у 

досягненні сформованої мети та виконанні поставлених завдань.  

Керуючись методологічними засадами формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах спеціально 

створеного у ЗВО інформаційно-освітнього середовища, серед умов, яких 

має дотримуватись викладач під час організації освітнього процесу, ми 

виокремлюємо педагогічні умови, які нададуть можливість організувати 

ефективне навчання студентів і використання яких забезпечить якісне 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки. 

Аналіз поняття «педагогічні умови» здійснено А. Литвином, який за 

результатами вивчення наукової літератури, а також практики реалізації 

освітніх інновацій у закладах освіти дійшов висновку, що «педагогічні умови 
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– це комплекс спеціально спроєктованих генеральних чинників впливу на 

зовнішні та внутрішні обставини освітнього процесу та особистісні 

параметри його учасників, які забезпечують цілісність навчання в 

інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти відповідно до вимог 

суспільства» (Литвин, 2014).  

Тому педагогічні умови – це «стійкі обставини, які визначають стан і 

розвиток активних педагогічних систем» (Шевченко, 2007).  

У словнику-довіднику з професійної педагогіки А. Семенова (2006) 

визначає педагогічні умови як обставини, від яких залежить та відбувається 

цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки 

фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей.  

У роботі (Левочко, 2010), педагогічні умови є одним із компонентів 

педагогічної системи, що відображають сукупність можливостей освітнього 

та матеріально-просторового середовища, впливають на особистісний і 

процесуальний аспекти системи та забезпечують її ефективне 

функціонування й розвиток. Умови розкривають відношення предмета до 

процесів і явищ, що довкола нього, і без яких неможливе його існування й 

розвиток. Умова є зовнішньою зумовленістю предмета, вона створює 

середовище для його існування та функціонування на скасування причини, 

яка безпосередньо впливає на виникнення того чи іншого явища, процесу 

(Поясок, 2009).  

Отже, педагогічні умови є складником освітнього процесу та в 

сукупності забезпечують його існування, функціонування та розвиток. Їх 

відбір залежить від структури процесу, що реалізується; структури 

особистісної характеристики, на яку здійснюється вплив із метою її 

перетворення; мети відбору, конструювання й застосування елементів змісту, 

методів, прийомів та організаційних форм навчання; принципів вирішення 

суперечностей у навчанні.  
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Розглянемо виокремлені нами педагогічні умови формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах спеціально 

створеного у ЗВО інформаційно-освітнього середовища:  

1) інтеграція 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 ІОС 

ЗВО; 

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

вербальної та невербальної комунікації. 

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 набутих 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.  

У таблиці 2.3 наведено перелік ресурсів, які доцільно використовувати 

під час вивчення української мови для формування культури професійної 

комунікації майбутніх економістів. 

Використання спеціалізованих засобів надає викладачу можливість 

забезпечити індивідуальне та групове виконання завдань з української мови 

та інших дисциплін, формувати уміння та навички, використовуючи для 

цього інтерактивні моделі вправ та завдань або відео фрагменти їх 

виконання, надає можливість викладачу української мови самому визначити 

структуру занять, види вправ та рівень їх наочності, послідовність подання 
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Таблиця 2.3 

Перелік ресурсів для вивчення української мови 

Назва Характеристика 

CyberMova 

Ресурси і програми 

для письмової та 

усної української мов 

Містить безкоштовні українські online-словники, 

програмне забезпечення для тих, хто вивчає 

українську мову, віртуальну українську клавіатуру. 

Ресурс дає можливість «озвучити» український 

текст 

Mova.info. 

Лінгвістичний 

портал 

Містить низку електронних підручників, словників, 

онлайн-перекладачів, висловів для тих, хто вивчає 

українську мову  

Абетки Віршовані абетки українських авторів 

Довідник з 

української мови 

Містить матеріал повного курсу програми з 

української мови середньої школи 

Ізборник. З 

енциклопедії 

«Української мови» 

Повнотекстові статті з енциклопедії «Українська 

мова», персоналії мовознавців та карта говорів 

української мови 

Розум.org.ua. 

Швидкий доступ до 

знань 

Збірка словників: «100 видатних українців», 

«Антисуржик», «Неправильно-правильно», 

«Орфографічний словник української мови», 

«Російсько-український словник сталих виразів», 

«Словник іншомовних слів», «Словник синонімів» 

Словники України 

on-line 

Містить словник, розроблений Українським мовно-

інформаційним фондом Національної академії наук 

України, із словозміною, синонімією і фразеологією 

 

матеріалів в залежності від поставлених цілей та вибору методів їх реалізації, 

пропонувати завдання різних рівнів складності, урізноманітнити та збагатити 

методичний апарат виконання завдань з української мови, використовувати 
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як в цілому, так і окремі фрагменти віртуальних занять, перевіряти шляхом 

тестування ступінь сформованості відповідних практичних умінь і навичок. 

Натомість студент, який працює зі спеціалізованим засобом, у режимі 

самонавчання може отримати повну інформацію за дисципліною, може 

виконувати віртуальні завдання з української мови самостійно в 

оптимальному для нього темпі, може самостійно обирати складність завдань 

відповідно до власних пізнавальних можливостей. 

Серед вагомих причин вибору цієї педагогічної умови слід відзначити 

можливість самопідготовки та закріплення знань, скорочення часу для 

підготовки під час виконання завдань, самоконтролю власних знань у процесі 

самотестування, надання можливостей отримати додаткову чи довідникову 

інформацію, безпосередня участь студента в процесі виконання завдань з 

української мови. 

Використання інформаційних (електронних, дистанційних, мобільних) 

технологій навчання для опанування фахової лексики в межах ІОС ЗВО є 

вимогою сьогодення. У рамках нової парадигми освіти, знання є 

другорядним результатом, який накопичується у вигляді досвіду успішної 

освітньої діяльності.  

Це не тільки активізує увагу, а й створить умови, в яких студенти 

зможуть проявити себе та власні вміння використовувати специфічні в галузі 

економіки терміни у процесі професійної діяльності, а також надають їм 

можливість відчути обов’язки та відповідальність, що покладені на них за 

вирішення професійних питань. Використання інформаційних технологій для 

опанування студентами нових економічних понять надає можливість 

унаочнити викладання матеріалу, розширює середовище пошуку необхідної 

економічної інформації, переводить професійне спілкування на новий рівень 

– веб-спілкування, значно зменшує витрати часу на перевірку сформованих 

знань у студентів, надає можливість викладачеві розробляти творчі завдання, 

тим самим сприяючи розвитку креативності студентів.  
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Інформаційні технології навчання спрямовані на вироблення певних 

способів діяльності, що дозволятимуть фахівцям у професійній діяльності, 

зокрема комунікативній, приймати виважені рішення. 

Залучення в освітній процес комп’ютерних засобів для організації 

вербальної та невербальної комунікації дає змогу викладачам та студентам 

послуговуватися комп’ютером як універсальним засобом оброблення й 

передавання інформації. Водночас актуалізує підвищення вимог до усного та 

писемного мовлення. 

Комп’ютерні засоби вербальної комунікації мають потужні 

комунікативні можливості: 

1) поєднання голосу, тексту і відеозображення; 

2) стимулювання внутрішнього діалогу користувача, сприяння 

зіставленню різних поглядів, спонукання до розмірковування та оцінки 

гіпотез і аргументів; 

3) спілкування, зближення, стирання кордонів між групами, вільний 

обмін думками. 

Серед комп’ютерних систем підтримки міжособистісної невербальної 

комунікації виокремлюють: 

1) інтерактивне особисте листування (chat) та колекстивне 

листування; 

2) відтерміноване особисте листування (e-mail) та колективне 

листування (форуми). 

Отже, врахування виокремлених педагогічних умов буде забезпечувати 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах спеціально створеного у ЗВО інформаційно-освітнього 

середовища. 

До методично-практичної підсистеми ми також відносимо методи, 

форми, засоби формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки, що стосуються безпосередньо самого процесу навчання 

студентів у ЗВО та способів його організації. Зважаючи на те, що розмаїття 
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економічних дисциплін, котрі вивчаються, зростає, а, отже, і кількість 

фахових термінів, що потребують засвоєння зростає, то завдання викладача – 

виробити методику сприйняття, засвоєння та закріплення необхідної 

інформації, використовуючи традиційні методи навчання (словесні, 

практичні та наочні), доповнюючи їх візуальними комп’ютерними моделями, 

друкованими (схеми, порівняльні таблиці) та аудіовізуальними засобами.  

Специфікуємо освітній процес та механізм реалізації педагогічної 

системи формування культури професійної комунікації 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. 

Для одержання високих результатів необхідно освітній процес 

урізноманітнювати, робити його більш доступним, цікавим і насиченим, 

чергуючи різні традиційні форми організації освітнього процесу: лекції, 

семінари та самостійну роботу студентів. Отже, ця підсистема безпосередньо 

характеризує організацію самого процесу професійної підготовки та 

особливості формування в його межах культури професійної комунікації 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО.  

Третьою підсистемою нашої системи є контрольно-результативна, 

підсистема, яка передбачає комплекс заходів і засобів щодо визначення 

результату освітньої діяльності і досягнення поставленої мети. Такий 

комплекс базується на змістових харатеристиках компонентів культури 
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професійної комунікації, завдяки яким розроблено критерії та показники 

щодо визначення рівнів їх сформованості.  

Нами виокремлені такі критерії та показники сформованості культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки (більш детально про 

них у 4.1): ціннісно-мотиваційний (показник – загальнокультурна 

обізнаність), когнітивний (показники – граматична обізнаність, лексична 

обізнаність, ІТ-обізнаність), вербально-операційний (показники – здатність 

оперувати термінами, перцептивно-мовленнєва здатність), поведінково-

комунікативний (показники - уміння е-комунікації, професійно-креативні 

вміння), рефлексивний (показники – вольові якості, здатність до самооцінки). 

Розроблені інструменти для визначення рівня сформованості 

досліджуваних компонентів культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки (тести, поширені психологічні методики, опитування, 

анкетування тощо) дають можливість визначити певні недоліки підготовки і 

зорієнтуватися на їх усунення в межах методично-практичної підсистеми.  

Ми передбачаємо, що використання обраних форм, методів і засобів та 

зосередженість викладача на реалізації педагогічних умов повинні сприяти 

підвищенню показників їхньої підготовленості у професійній царині та 

позитивно вплинути на сформованість усіх компонентів культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки.  

Контрольно-результативна підсистема демонструє, наскільки одержані 

результати відповідають меті впровадження педагогічної системи, що 

сформульована в аналітично-цільовій підсистемі.  

Займаючись розробкою педагогічної системи та аналізуючи наукові 

джерела, ми дійшли висновку, що значна кількість учених приділяють увагу 

питанням формування професійних якостей майбутніх фахівців у сфері 

економіки, залученню інформаційних технологій і засобів до їхньої 

професійної підготовки, розвитку професійного мовлення фахівців та 

збагаченню їх словникового запасу професійною термінологією. Зокрема, це 

дослідження:  
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- професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх 

менеджерів-економістів (Н. Баловсяк, В. Власов, Т. Коваль, О. Пшенична);  

- формування комунікативної професійної компетентності студентів 

економічних спеціальностей засобами інноваційних технологій 

(О. Загородна), у процесі професійної підготовки (В. Черевко), у процесі 

вивчення іноземних мов (Н. Павлова);  

- формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників 

у вищих навчальних закладах (М. Лісовий) ;  

- збагачення словникового запасу студентів гімназії науковою 

навчально-термінологічною лексикою на міжпредметній основі (Є.Копіца), 

професійно-термінологічна підготовка майбутніх аграрників (Л. Вікторова);  

- лексична підготовка студентів-міжнародників (О. Павлик, 

В. Скалкин);  

- формування професійних знань майбутніх фахівців економічного 

профілю засобами мультимедіа (К. Кірей). 

У згаданих дослідженнях науковців пропонувалися відповідні 

авторські моделі підготовки майбутніх фахівців. Кожна з них демонструє, що 

незалежно від структури їх побудови, від особливостей, покладених у їх 

основу та від визначення основних складових, принциповим є виокремлення 

кількох основних етапів перебігу освітнього процесу: визначення початкових 

цілей дослідження, постановка основних завдань, увиразнення способів, 

шляхів і засобів їх досягнення, харатеристика основних етапів дослідження, 

оцінка результатів та корекція, досягнення кінцевого результату. Варто 

зазначити, що модель, побудована за такою схемою, існує лише за умови 

взаємних зв’язків елементів, які складають єдину базу підготовки майбутніх 

фахівців. 

Розроблена нами педагогічна система формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО подано на рисунку 2.17. 
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Рис. 2.17. Педагогічна система формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО 
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У системі увиразнено усі підсистеми (аналітично-цільова, методично-

практична, контрольно-результативна), зв’язки між ними та їх 

компонентами, методологічні засади, дидактичні й специфічні принципи, 

дотримання яких має позитивно впливати на рівень культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки.  

Результатом реалізації педагогічної системи є позитивна динаміка у 

рівнях сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО. 

Побудована педагогічна система дозволяє узагальнити теоретичні 

основи формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО (рис. 2.18):  

 

 

Рис. 2.18. Коротке увиразнення теоретичних засад формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 
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1) 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; 

2) 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; 

3) 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 грунтується 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. 

Також у розробленій педагогічній системі формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО коротко увиразнено практичні 

засади її формування, які будуть детально розглянуті у розділі 3 (рис.2.19): 
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Рис. 2.19. Увиразнення методичних засад формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

 

1) 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; 

2) відбувається з активними розробкою та використанням 

відповідних фахових електронних курсів; 

3) спирається на спецкурси (філологічні, ІТ, економічні), для 

вивчення яких використовується спеціалізоване програмне забезпечення,  
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4) передбачає комплексну мовно-мовленнєву підготовку і активне 

особисте та електронне спілкування (листування, чати, блоги) у 

квазіпрофесійному та професійному середовищах; 

5)  передбачає використання активних та інтерактивних методів 

навчання. 

Отже, побудована педагогічна система формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища ЗВО становить відкриту систему, 

складовими якої є аналітично-цільова, методично-практична та контрольно-

результативна підсистеми. Останні знаходяться у тісному взаємозв’язку, в 

чітко визначеній послідовності, назва кожної з них розкриває їх призначення 

та важливість для загальної професійної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки та формування в них культури професійної комунікації.  

Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, побудоване у 

відповідності до розробленої педагогічної системи, має відбуватися від 

простого засвоєння студентами фахової термінології та розширення їхнього 

словникового запасу, від опанування інформаційних технологій і засобів 

спілкування до прийняття нестандартних рішень, прояву творчих підходів 

під час професійної комунікації та розвитку особистісних якостей фахівця. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі 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 
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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 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 
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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.  

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:  

‒ утворення ціннісних установок та мотивів здійснення комунікативної 

діяльності; 

‒ набуття загальних і спеціальних (фахових, мовних, мовленнєвих) 

знань; 

‒ 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; 

‒ 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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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: 
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 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, 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 



218 
 

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 
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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. 

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 
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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. 

Зміст даного розділу дослідження відображено в публікаціях [346; 347; 

350; 351; 353; 354; 356; 358; 360; 367]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ  

КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО 

 

3.1. Методично-змістові особливості реалізації педагогічної 

системи формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО 

Методично-практична підсистема, що увиразнена в педагогічній 

системі формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО, базується на 

вимогах Державних стандартів освіти та освітньо-кваліфікаційних 

характеристик фахівців з економіки, що містять перелік компетентностей, які 

сформульовано у термінах знань, умінь і здатностей і на основі якого 

світогляд особистості фахівців набуває нового, якісного рівня та дає їм змогу 

швидко змінюватися, адаптуватися до нових умов і вимог професійної 

діяльності. 

Професійна педагогіка розглядає зміст освітнього процесу, спираючись 

на соціальне замовлення суспільства. У зв’язку з цим визначення методичних 

особливостей формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО має 

ґрунтуватися на навчальному матеріалі, який складає професійну підготовку, 

враховувати принципи відбору змісту та їх ієрархію в компонуванні 

матеріалу.  

Проєктування педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО здійснювалося відповідно до робочих 
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навчальних планів підготовки економістів, де описано зміст професійної 

підготовки, мета, структуру й форми організації навчального процесу.  

Навчальний план – це документ, який визначає перелік і обсяг 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення 

та кількість годин (кредитів), що відводяться на їх вивчення, чітко окреслює 

кількість годин, що відводяться на лекції, лабораторно-практичні та 

семінарські заняття, самостійну роботу студентів, терміни виконання 

курсових робіт, складання заліків та іспитів. 

Зміст навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 051 

«Економіка» передбачає засвоєння майбутніми бакалаврами з економіки 

предметів, що входять до циклу природничо-наукових та 

загальноекономічних дисциплін, а також дисциплін, які складають цикли 

професійної та практичної підготовки.  

На першому курсі вивчаються дисципліни, покликані більшою мірою 

дати математичну і загальну економічну підготовку. Освітні компоненти 

покликані сформувати у студентів уявлення про специфіку майбутньої 

професійної діяльності та загальні принципи і закони функціонування 

економічної сфери (рис.3.1). 

На другому і третьому курсі, як правило, поступово збільшується 

кількість дисциплін професійного спрямування. Їх вивчення орієнтовано на 

розвиток системного мислення та опанування фахового інструментарію 

майбутніх економістів. 

На четвертому курсі крім набуття теоретичних знань додається 

практичний акцент у підготовці – є можливість в умовах реальної практики 

перевірити рівень одержаних знань та вмінь. 

Нами виокремлено дисципліни, які найбільше впливають на 

формування складових культури професійної комунікації майбутніх фахівців 

з економіки (табл. 3.1).  
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Рис. 3.1. Освітні компоненти професійної підготовки 

 фахівців з економіки (ОР бакалавр) 
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Таблиця 3.1. 

Формування складових культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки під час вивчення фахових дисциплін 

Складова 

КПК 
Навчальна дисципліна 

Аксіологічна 
«Основи економічної науки», «Вступу до фаху: основ 

професійної діяльності економіста», «Основи бізнесу» 

Теоретична 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Інформатика», спецкурс «Основи культури спілкування»  

Професійно-

термінологічна 

«Економетрія», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський 

облік», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Регіональна 

економіка», «Підприємництво», спецкурси «Культура 

професійного мовлення», «Медіаграмотність» 

Процедурна 

«Методи і засоби інтелектуального аналізу даних», 

«Правове регулювання господарської діяльності», 

«Маркетинг», «Державне регулювання економіки», 

«Економічна кібернетика», «Економетрика», «Ризикологія», 

«Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Гроші та 

кредит», «Імітаційне моделювання економічних систем», 

«Моделі економічної динаміки», «Системи прийняття 

рішень», «Прикладні моделі економічних процесів» 

Особистісна «Моніторинг ІТ-технологій», «Інтернет-технології в бізнесі» 

 

Водночас зазначимо, що цей перелік не є однозначним, оскільки при 

вивченні дисциплін можуть бути задіяні різні прийоми, методи, 

міжпредметні звязки тощо, які комплексно можуть впливати і на формування 

інших складових культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки. 
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Формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах ІОС ЗВО відбувається протягом трьох умовних етапів 

(рис.3.2). 

 

Рис. 3.2. Етапи формування культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки 

 

Мотиваційно-ознайомчий етап реалізується через зміст навчальної 

дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Інформатика», спецкурсів «Інформатика», «Основи культури спілкування».  

На цьому етапі відбувається усвідомлення важливості комунікативної 

культури для професійної діяльності на основі високої мотивації та ціннісних 

орієнтацій, підвищується рівень загальномовної підготовки, мовної 

грамотності, комунікативної компетентності студентів, відбувається вибір 

комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами 

словників; оволодіння навичками письмового перекладу текстів наукового 

стилю українською мовою; поглиблення знань про граматичну структуру 

української мови; формування умінь редагування, коригування та перекладу 

наукових текстів. У цей час формуються більшою мірою аксіологічна та 
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теоретична складові культури професійної комунікації майбутнього фахівця 

з економіки в умовах ІОС ЗВО.  

Пізнавально-формувальний етап реалізується через зміст навчальних 

дисциплін та спецкурсів «Культура професійного мовлення», 

«Медіаграмотність», через зміст фахових дисциплін та використання обраних 

засобів, форм та методів навчання.  

На цьому етапі відбувається більшою мірою формування професійно-

термінологічної та процедурної складових культури професійної комунікації 

майбутнього фахівця з економіки в умовах ІОС ЗВО. 

Рефлексивно-оцінний етап реалізується через зміст фахових 

навчальних дисциплін, що сприяють накопиченню досвіду культури 

професійної комунікації, пов’язаного з майбутньою професійною діяльністю 

економіста. Формується рефлексивне ставлення до професійної діяльності та 

її комунікативної складової; наявність потреби розвитку професійно-

комунікативних якостей, прагнення до професійного та особистісного 

зростання, підвищення власного професійного статусу; залучення до 

комунікативної активності з метою розвитку професійно-комунікативних 

якостей; стимулювання особистісно-професійної самостійності та творчих 

здібностей в процесі формування культури професійної комунікації з метою 

забезпечення рефлексивного аналізу майбутніми фахівцями з економіки 

власних комунікативних можливостей. На цьому етапі відбувається 

формування особистісної складової культури професійної комунікації 

майбутнього фахівця з економіки в умовах ІОС ЗВО. 

Зупинимося більш детально на змісті дисциплін, вивчення яких 

найбільше впливає на формування складових культури професійної 

комунікції фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО. 

Робоча програма дисципліни «Українська мова» передбачає 

знайомство студентів з основними правилами мови і вимови, фахового 

мовлення у галузі економіки, виявлення специфіки використання усної і 

писемної форм сучасної української мови у відповідності до обраного фаху, 
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практика володіння лексикою і термінологією економічної галузі, 

напрацювання навичок оформлення ділової документації, розвиток 

практичних навичок професійного спілкування у межах майбутньої 

професійної діяльності. 

Предмет курсу не є тривіальним, оскільки не є простою професійна 

мовленнєва діяльність фахівців економічних спеціальностей. Завдання 

дисципліни пов’язані з обґрунтуванням важливості культури професійної 

комунікації, вихованням мовного чуття на основі знання мовних норм, 

розвитком володіння українською мовою для розуміння матеріалу 

фундаментальних, загальних економічних і професійно орієнтованих 

дисциплін, розвитком практичних навичок використання мовних правил у 

професійному спілкуванні та ведення ділової документації. 

Досягнення мети можливе з використанням розробленого навчально-

методичного забезпечення, зокрема, розвиток у майбутніх фахівців культури 

професійної комунікації можливий завдяки розробленим та виданим 

навчальним посібникам з україномовних курсів, введенню до освітньо-

професійних програм підготовки бакалаврів нормативних або вибіркових 

навчальних дисциплін «Українська мова за економічним спрямуванням», 

«Українська мова сучасного економіста», «Ораторське мистецтво» тощо. 

Практична частина вивчення дисципліни розпочинається з огляду 

теоретичних засад курсу, аналізу функцій мови у розвиненому економічно 

суспільстві загалом та функцій мови професійного спілкування, важливості 

культури професійної комунікації та впливу мови і мовлення на її 

формування й розвиток, обґрунтування необхідності її викладання для 

фахівців економічної галузі, здобутках загального й українського 

мовознавства та інших українознавчих наук і навчальних дисциплін. 

Висвітлення зазначених питань подається з позиції сучасного українського 

мовознавства крізь призму мовних норм, жанрів усного та писемного 

мовлення, теорії стилів. Особливу увагу акцентуємо на культурі мови і 

мовлення, формуванні навичок професійного спілкування. Варто звернути 
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увагу на поширені терміни, сленг, роль словників у розвитку мовних і 

мовленнєвих навичок студентів, засвоєнні лексики й економічної 

термінології у фаховому спілкуванні. 

Під час вивчення дисциплін актуалізуються знання шкільного курсу 

української мови, підвищується загальнокультурний та інтелектуальний 

рівень особистості; набувають розвитку мовно-стилістичні знання, 

напрацьовуються навички культури професійного комунікації через розвиток 

знань про норми літературної мови, вдосконалюються знання в галузі 

орфографії, пунктуації та вживаних термінів у фаховому електронному 

спілкуванні та документообігу. 

За результатами вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть 

наступні уявлення, знання, навчики та уміння (рис.3.3). 

Бачимо змістовим наповненням наступні теми вивчення дисципліни. 

1. Ключові поняття курсу. Мова професійного спілкування. Ділова 

українська мова. Ділове українське мовлення. Професійна комунікація. 

Культура професійної комунікації. Мета та завдання дисципліни для 

економічної професійної підготовки. Значення мови для розвитку 

економічної галузі країни.  

2. Мови світу, генетична й типологічна спорідненість 

східнослов’янських мов. Становлення української мови. Загальна 

характеристика мови періоду Київської Русі. Старослов’янська мова. 

Феномен Івана Котляревського у формуванні й розвитку української 

народної мови. Значення творчості Тараса Шевченка у становленні 

української мови.  

3. Живі мови. Штучні мови. Мертві мови. Функції мови. Правовий 

статус мов та юридичний спектр їх взаємодії. Статус української мови та 

інших мов в Україні та за її межами. Ознаки державності української мови. 

Закон України про мову. Закон України про вищу освіту і статус української 

мови в ньому. Мовна політика в Україні та за її межами. 
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Рис.3.3. Результатами вивчення дисципліни «Українська мова» 

у вимірах уявлень, знань та умінь 

 

4. Лінгвістичні прикмети країн з поліетнічним складом. Монолінгвізм, 

білінгвізм, полілінгвізм, їхня характеристика. Стилістичні характеристики 

мови і мовлення регіонів України. Змішування мов. Інтерференція, 

трансферація та психолінгвістичні механізми змішування мов. Дивергенція, 

конвергенція мов. Суржик як мовленнєве явище (тлумачення поняття, 
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причини виникнення, приклади, ставлення до нього). Корекція суржикових 

текстів. Стилістичне редагування, лексичні, морфологічні, словотвірні, 

фразеологічні, синтаксичні та логічні помилки.  

5. Шляхи формування мовної компетентності фахівця з економіки. 

Типові помилки мовленнєвої поведінки і шляхи їх подолання. Боротьба із 

засміченням мовлення лайкою та брутальними виразами. Типи мовленнєвих 

помилок героїв сучасної української літератури. Мовний світ сучасної 

української літератури.  

6. Мова і суспільство. Загальнонародна мова. Літературна мова. Норми 

української мови. Правописні норми та проблеми української мови. 

Характеристика нового правопису української мови. Шляхи формування 

лексичного та фразеологічного багатства української мови. Мовні стереотипи 

(етикетні вислови, мовні кліше, терміни і професіоналізми). 

7. Слова та фразеологізми економічного спрямування (згідно з 

термінологічним словником-мінімумом для економістів) та їх тлумачення. 

Онім, діалектизм, професіоналізм, жаргонізм, арготизм, табу, варваризм, 

інтернаціоналізм, неологізм, історизм, архаїзм, евфемізм, фразеологізм. 

Синоніми, антоніми, полісемії, омоніми, пароніми. Особливості перекладу 

українською мовою іншомовних (зокрема, російських) слів та фразем.  

8. Поняття мови і мовлення. Типи мовлення: усне, писемне. Основні 

вимоги до мовлення. Загальна характеристика й відмінності стилів мови і 

мовлення. Нейтральний стиль мовлення. Стилі книжного мовлення: 

науковий, публіцистичний, офіційно-діловий, конфесійний, художній. Стилі 

розмовного мовлення: науковий, розмовно-побутовий, світський.  

9. Культура суспільства, культура людини, культура професійного 

спілкування. Культура професійної комунікації. Вплив мови та літератури на 

формування загальної культури особистості. Мовний етикет. 

Паралінгвістичні засоби у діловому спілкуванні. Мовлення під час ділової 

телефонної розмови. Етикет ділового листування. Дипломатичний 

мовленнєвий етикет.  
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Отже, сприймаючи предметом вивчення курсу українську мову з 

акцентом на економічну галузь, значну увагу під час його опанування слід 

приділити не лише засвоєнню студентами правил української мови та 

мовлення, а й додатково звернути увагу на стереотипи комунікацій фахівця 

економічної галузі, оскільки культура професійної комунікації економіста є 

не лише відображенням його освіти й вихованості, а й рівня його праці і 

культури взаємин у повсякденному спілкуванні від приватного до 

спілкування у професійній площині.  

При цьому важливим є вироблення ціннісного ставлення до 

спілкування як засобу міжособистісної взаємодії та з’ясування вимог до 

комунікативної діяльності фахівців з економіки. Усвідомлення значущості 

культури професійної комунікації у професійній діяльності фахівця з 

економіки та необхідності її вдосконалення зумовлює виникнення потреби 

отримання певних знань. 

Також важливо використовувати міжпредметні зв’язки, що сприяють 

організації пізнавальної діяльності студентів. За рахунок відбору змісту 

дисциплін міжпредметного характеру забезпечується співвіднесення і 

взаємодоповнення комунікативних знань і вмінь студентів із різних 

предметів та їх узагальнення. Цілеспрямоване використання міжпредметних 

зв’язків впливає на активізацію пізнавального процесу, в результаті якого 

комунікативні знання набувають системності та актуалізується світоглядна 

спрямованість пізнавальних інтересів учнів, творчо розвивається особистість.  

Наприклад, для реалізації міжпредметних зв’язків до завдання на 

складання словника фінансово-економічних термінів (додаток Б) доцільно 

запропонувати такі завдання для самостійного виконання. 

Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені 

терміни. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте економічний 

термін. 
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Завдання 2. Випишіть у дві колонки багатозначні й однозначні 

терміни, поясніть їхнє значення. З початкових літер слів кожного стовпчика 

прочитайте економічний термін. Поясніть значення утворених термінів. 

 

 

Завдання 3. Поясніть значення омонімів (економічних термінів і 

загальновживаних слів чи термінів інших галузей)  

 

 

Завдання 4. Поясніть значення омографів крéдит і кредúт. Утворіть 

речення з цими термінами. 

 

Завдання 5. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів. 
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Завдання 6. Доберіть синоніми до українських термінів. 

  

 

Завдання 7. Доберіть антоніми до термінів.  

. 

 

Завдання 8. Поясніть значення термінів-паронімів. 

 

Завдання 9. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми зі сфери 

економіки. 
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Завдання 10. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни. 

З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний 

зворот і поясніть його значення. 

 

 

Завдання 11. Визначте спосіб творення українських термінів, назвіть 

словотвірні засоби. 

 

 

Завдання 12. Розкрийте значення фразеологізмів. 

 

 

Завдання 13. Утворіть форми родового відмінка однини. Наведіть 

правило, згідно з яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю). 
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Завдання 14. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах. 

 

 

Основний принцип групування матеріалу в курсі − систематичний. 

Наведемо приклади окремих завдань, які виконуються студентами 

заздалегідь і самостійно та повторюються на кожному занятті із змінним 

лише мовним матеріалом в них.  

Завдання:  
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Отже, предметом вивчення практичного курсу української мови є мова 

фахової галузі (у тому числі, мовні стереотипи − етикетні вислови, мовні 

кліше, терміни і професіоналізми − як головний компонент цієї мови).  

Метою вивчення спецкурсів «Основи культури спілкування», 

«Культура професійного мовлення» є формування культури комунікантів, 

ціннісних орієнтацій у спілкуванні, етикету (додаток В). Для майбутніх 

фахівців з економіки культура усного й писемного мовлення є не лише 

відображенням їх толерантності, вихованості, інтелігентності, чистоти думок, 

висловлювань та вчинків. Вона визначає загалом культуру його праці й, що 

важливіше, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в усіх сферах 

мовленнєвої діяльності: від приватного спілкування до спілкування у 

державній площині.  

Метою вивчення спецкурсів з інформатики, зокрема спецкурсу 

«Медіаграмотність» (додаток Ґ), є обговорення місця та значення медіаосвіти 

(як частини освітнього процесу, спрямованої на формування в суспільстві 

медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії 

із сучасною системою мас-медіа) в розвитку громадянського суспільства в 

Україні, популяризація медіаосвіти як серед пересічних громадян, так і у 

професійному середовищі, визначення основних проблем та перспектив 

розвитку медіаосвіти в Україні, обмін досвідом, мотивація до подальшої 

роботи в галузі медіаосвіти для формування медіаграмотності всіх учасників 

освітнього процесу. 

Важливо у зміст курсів (такого або такого типу) включати вивчення 

мови емодзі. Емодзі (Emoji) – це спеціальна графічна мова ідеограм та 

смайлів, яку використовують для вираження емоцій в інтерактивному 

спілкуванні, на веб-сайтах (додаток Д). Є випадки, коли зрозуміти розмову 

повністю можна тільки з використанням жестів та інтонації, що у спілкуванні 

через Інтернет чи месенджери складно, оскільки спілкуючись текстовими 

способами, неможливо побачити і почути свого співрозмовника.  
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Велика кількість маркетологів активно використовують популярні 

картинки, щоб встановити довірчі відносини з покупцями. Були проведені 

аналітичні дослідження, де виявилося, що багато брендів в соціальних 

мережах використовують в публікаціях емодзі. Відповідно майбутні фахівці 

економічних спеціальностей мають опанувати мову візуальних емоцій та 

набути вмінь використовувати цю мову для професійного спілкування. 

Необхідним з огляду на цифрову економіку є вивчення загального 

курсу «Інформатика», а також спецкурсів «Інформаційно-комунікаційні 

технології», «Цифрові технології в галузі» та подібні до них (Додаток Е). 

Метою їх вивчення є не лише набуття компетентності в галузі інформаційних 

технологій та опанування спеціалізованим у галузі економіки програмним 

забезпеченням. В контексті підготовки майбутніх фахівців з економіки та 

формування в них 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 проектами з 

використанням хмарних сервісів тощо. 

Отже, для формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО важливими є не лише курси 

економічного спрямування, які впливають на формування фахової 

термінології, здатність оперувати й сприймати фаховий матеріал та рівень 

сформованості процедурної складової 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 

формування аксіологічної, теоретичної, професійно-термінологічної та 

особистісної складових. 

Їх вивчення відбувається в умовах інформаційно-освітнього 

середовища ЗВО через розробку електронних курсів, використання 
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інформаційних технологій (електронних, дистанційних, мобільних) для 

спілкування, організації он-лайн навчання і самонавчання.  

 

3.2.  Провідні форми, методи і засоби навчання у формуванні 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в 

умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

Застосування комплексу сучасних форм, методів і засобів у процесі 

формування культури професійної комунікації майбутнього фахівця з 

економіки стимулюватиме когнітивний розвиток особистості, сприятиме 

підвищенню мотивації студентів щодо вдосконалення комунікативних 

якостей, виробленню в них професійно значущих комунікативних умінь і 

навичок, формуванню здатності творчо вирішувати будь-які ситуації в 

професійній діяльності. 

Сутнісні рівні та стійкі характеристики освітнього процесу відображає 

категорія форми навчання. У філософії поняття форми тлумачиться як: 

спосіб організації змісту, відносно стійка визначеність зв’язку і взаємодії 

елементів змісту; відображення певного змісту, його внутрішньої структури і 

зовнішній вираз; є продуктом саморозвитку змісту. Звідси випливає, що 

форма дидактичного явища (освітнього процесу або окремого предмета), 

визначає його внутрішню організацію, зміст і систему його стійких зв’язків. 

Причому вона становить частину і змісту, і методів, і технології навчання та 

відображає спосіб взаємодії діяльностей викладання і навчання та впливу 

першого на друге. 

У педагогічній науці існує кілька термінів, що позначають поняття 

форми дидактичного явища: форма навчання, форма організації навчання, 

організаційна форма навчання. Проте, як зауважує Ю. Мальований, 

зважаючи на загальнофілософське тлумачення форми, найбільш коректним є 

перший. 

Форми навчання є соціально зумовленими, оскільки відображають 

характер спільної діяльності суб’єктів навчального процесу, їхню 
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функціональну узгодженість, ступінь активності студентів у ході 

пізнавальної діяльності й керівництва нею з боку викладача.  

Форма навчання через формулювання цілей, врахування дидактичних 

принципів, добору змісту, методів і засобів визначає зміст спільної діяльності 

педагогів і студентів, характеризує їхні відносини як відносини суб’єктів 

освітнього процесу. 

Форми навчання перебувають у діалектичному взаємозв’язку з 

методами навчання. Про правильний добір методу навчання свідчить 

характер діяльності та взаємовідносин викладача і студента, глибина і 

міцність набутих ними знань, навичок, умінь і також те, якою мірою він 

викликає пізнавальну, емоційну і практичну активність студентів та формує в 

них мотивацію учіння. Для формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки необхідно добирати методи, які стимулюють 

її формування у ході творчої освітньої та практичної діяльності. 

У загальнонауковому сенсі метод (від гр. μέθοδος – шлях дослідження, 

теорія, вчення) розглядається як більш-менш встановлена, науково 

обґрунтована послідовність дій, яка веде до поставленої мети й вирішення 

конкретного завдання практичного або теоретичного пізнання дійсності. У 

педагогіці метод навчання – це науково обґрунтована впорядкована система 

спільних дій викладача й студентів, спрямована на досягнення певної мети 

навчання; спосіб взаємопов’язаної діяльності викладача, майстра 

виробничого навчання та студентів, спрямований на оволодіння майбутніми 

кваліфікованими робітниками знаннями, навичками і вміннями, на їхнє 

виховання і розвиток. І. Підласий влучно називає метод осердям навчального 

процесу, сполучною ланкою між запроєктованою метою і кінцевим 

результатом.  

У науково-педагогічній літературі існують різні класифікації методів 

навчання, які відображають різнобічний, комплексний підхід до 

характеристик їх сутності. Успішність процесу формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 
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інформаційно-освітнього середовища ЗВО залежить від зацікавленості та 

активності студентів, ступеню їхньої самостійності та творчості в бажанні 

отримати високий рівень кваліфікації. У зв’язку з цим значну увагу в процесі 

професійної підготовки необхідно приділяти методам навчання, які 

характеризуються проблемізацією та наповненням прийомами логічного 

мислення (аналіз, синтез, порівняння, підсумування, узагальнення, 

систематизація, індукція, дедукція, аналогія).  

До таких методів відносять активні та інтерактивні методи навчання. 

Активні методи відрізняються інтенсивною подачею матеріалу, 

діяльною функцією студентів, постійним самоконтролем, діалогічністю, 

проблемністю. Ефективність їх реалізації в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців детермінована системним і комплексним упровадженням, 

як на теоретичних, так і на практичних заняттях.  

Питання застосування активних методів навчання з метою формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки та 

культури спілкування в закладах освіти досліджували Т. Бутенко, А. Віндюк, 

О. Добротвор, В. Коваль, О. Кучерук, В. Майковська, А. Панфілова, 

О. Семеног, Л. Ткач та ін. У їхніх працях ця проблематика розглядається 

переважно в межах професійної підготовки у ЗВО різного профілю. 

До активних методів навчання належать такі, що стимулюють 

активність у освітній діяльності: рольові, ділові та імітаційні ігри, вирішення 

ситуаційних завдань, методи проблемного навчання, навчальні проєкти, 

дискусії, науково-дослідна робота, науково-технічна творчість та ін. Вони 

дають змогу студентам у більш короткий термін та з меншими зусиллями 

опанувати необхідні знання і вміннями. 

Підтипом активних методів є широко застосовувані в сучасному 

навчанні інтерактивні методи, які найкраще сприяють формуванню 

комунікативних якостей студентів. Застосування інтерактивних методів 

передусім передбачає взаємодію і співробітництво всіх учасників освітнього 

процесу, враховуючи педагога, який організовує навчання, спонукає 
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студентів до ініціативи, звертаючись до їхнього досвіду в ході моделювання 

реальних життєвих і виробничих ситуацій, під час спільного вирішення 

проблем, у процесі ділових ігор. Інтерактивні методи сприяють одночасному 

засвоєнню теоретичних знань і виробленню практичних умінь і навичок, що 

не лише формує критичне мислення студентів, а й дозволяє реалізувати їхні 

індивідуальні можливості. Виконання студентами різноманітних 

інтерактивних вправ, зокрема з української мови, створених у різних 

програмних середовищах, є ілюстрацією застосування інтерактивних методів 

навчання (рис. 3.4). 

 

 

Рис. 3.4. Інтерактивні вправи з української мови 

 

З метою формування у майбутніх фахівців з економіки культури 

професійної комунікації активні та інтерактивні методи можуть 

застосовувати в своїй діяльності викладачі суспільно-гуманітарних 

дисциплін, викладачі української та іноземної мов та ін., викладачі 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Також ці 

методи прийнятні в умовах проходження виробничої практики.  

Застосування активних методів передбачає позиціонування студента в 

ролі суб’єкта навчання, який у ході професійної комунікації з викладачем чи 

одногрупниками активізує свій комунікативний потенціал при виконанні 

завдань, вирішенні проблемних ситуацій тощо. 
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Особливе місце серед методів формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища ЗВО, на нашу думку, належить методу самостійного 

навчання. Передовий педагогічний досвід підтверджує, що здатність людини 

до самовдосконалення й саморозвитку є найсуттєвішим чинником її 

становлення як особистості. Освітні системи, в яких змістовна самостійна 

робота студентів є опорою навчального процесу, є найефективнішими, 

оскільки самоосвіта забезпечує особистісний і професійний розвиток 

майбутніх фахівців, мотивує їх до досягнення професійних і життєвих цілей 

та дозволяє отримувати задоволення від роботи. 

Наприклад, для організації самостійної роботи з дисциплін 

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Сучасний стратегічний 

аналіз» викладачами використовувалася дистанційна платформа Moodle 

(рис. 3.5, а,б). 

 

 

а) 
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б) 

Рис. 3.5. Організація самостійної роботи з дисципліни на платформі 

Moodle 

 

Самоосвіта визначається як специфічна діяльність, що вільно 

здійснюється, забезпечує людину інформацією, знаннями, задовольняє її 

пізнавальні потреби й інтереси щодо вдосконалення освітнього потенціалу, 

професійного рівня та загальної культури. Сутність самоосвіти полягає в 

самостійній індивідуально-особистісній діяльності, спрямованій на 

задоволення потреб ідентифікації, соціалізації, самореалізації і 

самовдосконалення особистості для досягнення життєвих цілей. Її 

характерними рисами є пізнавальна активність високого рівня і самостійне 

керування засвоєнням знань. 

Зважаючи на це, в сучасній педагогіці метод самостійного навчання 

цілком закономірно вважається одним із основних, є внутрішньою основою 

інших методів навчання та необхідною передумовою їх дидактичного 

взаємозв’язку. 

Ефективним видом самоосвіти є самостійний пошук інформації в 

мережі Інтернет, наприклад, у періодичних виданнях, розповсюджених у 

комп’ютерній мережі, в тому числі іноземними мовами. Як свідчать 
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дослідження Р. Гуревича і М. Кадемії, це допомагає майбутнім фахівцям, 

насамперед, в наробітку фахового (професійного) словникового запасу під 

час роботи із статтею чи інформативним повідомленням та вправлянням у 

виробленні правильної вимови. Крім того, електронна періодика допомагає 

зрозуміти специфіку та конструкцію побудови речень тією чи іншою 

іноземною мовою. 

Отже, застосування методу самоосвіти відіграє значну роль у 

становленні особистості майбутнього фахівця, оскільки він сприяє його 

невпинному інтелектуальному розвитку, підвищенню рівня його особистісної 

та професійно-комунікативної культури завдяки вдосконаленню названих 

комунікативних здібностей на основі аналізу і синтезу інформації, логічного 

мислення, формування позитивного ставлення до професійної діяльності, 

саморозвитку як її суб’єкта. 

Пояснювально-ілюстративний метод навчання у педагогічній 

літературі ще називають інформаційно-перцептивним. Його застосування 

передбачає словесне, наочне, практичне повідомлення викладачем «готової» 

інформації та її усвідомлення й запам’ятовування. Основна функція цього 

методу полягає у формуванні здатностей до професійного спілкування, які 

визначатимуть систему комунікативних цінностей і дій майбутнього фахівця. 

Значущість інформаційно-перцептивного методу для формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки полягає в активізації 

психічних когнітивних процесів (уваги, сприймання, пам’яті, уяви, 

репродуктивного мислення) для формування аксіологічної та особистісної 

складових культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

Застосування цього методу ілюструється створеними викладчами 

презентаціями у MS PowerPoint до лекцій та семінарських занять (рис. 3.6). 
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 Рис. 3.6. Фрагмент презентації до лекції  

із застосуванням пояснювально-ілюстративного методу 

 

У ЗВО з цією метою можна використовувати словесні методи 

(розповідь, лекції, пояснення), роботу з текстами підручників і посібників, 

різноманітні наочні засоби (ілюстрації, схеми і таблиці, слайди та відео 

тощо), практичну демонстрацію комунікативної діяльності тощо. При цьому 

діяльність студентів полягає у спостереженні, усвідомленому сприйнятті, 

осмисленні й запам’ятовуванні навчального матеріалу, співвідношенні нової 

інформації і засвоєної раніше. 

Проте інформаційно-перцептивний метод не забезпечує формування у 

майбутніх фахівців комунікативних умінь і навичок. Це функція 

репродуктивного методу, за допомогою якого формується уміння слухом або 

зором сприймати слова, речення, тексти, інтонацію мовця. Взаємозв’язок 

пояснювально-ілюстративного і репродуктивного методів забезпечує 
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формування необхідних знань та умінь, але не формує у них здатність 

вирішувати професійні завдання у спілкуванні і творчо. 

Це можливо здійснити на основі проблемного методу, суть якого 

зводиться до створення ситуацій, в яких студенти, спираючись на отримані 

раніше знання, змушені самостійно шукати рішення.  

Дидактична цінність проблемного методу виявляється в самостійності 

студентів при аналізі умов завдання, застосуванні ними знань з інших 

дисциплін, виконанні дослідницько-пошукової роботи для вирішення 

поставленої проблеми. 

Наприклад, проблемне викладання нового матеріалу при вивченні 

«Основ професійної етики та культури спілкування», «Ділової етики та 

культури спілкування», «Ділової української мови» та ін. розвиває у 

майбутніх фахівців гнучке мислення, навчає висловлювати й аргументувати 

власну думку. Емоційність викладача при цьому стимулює інтерес та 

підвищує мотивацію студентів до вдосконалення професійно-

комунікативних якостей. Зокрема, з цією метою можна запропонувати 

студентам економічні ребуси, створені за допомогою Інтернет джерела: 

http://rebus1.com. (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Економічні ребуси, створені за допомогою Інтернет ресурсу  

 

http://rebus1.com/
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Одним із ефективних різновидів проблемного методу в контексті 

формування культури професійної комунікації, як свідчать наукові розробки, 

є «мозкова атака» (від англ. brain storming). За правилами проведення 

мозкової атаки заохочується будь-яка пропозиція, думка, ідея та водночас 

забороняється критика і кепкування щодо них. Це сприяє створенню 

атмосфери невимушеності, змагальності та співробітництва, актуалізації 

креативного мислення студентів. Наприклад, цей прийом використовувався 

для запам’ятовування мнемонічних фраз до деяких правил української мови, 

при цьому студентам демонструвалися фрагменти навчальних мультфільмів, 

створених у програмах, що входять в категорію «Анімація» – Blender, Pivot 

Animator, призначених для створення і редагування анімованих зображень, 

флеш-роликів, відео, рухомих 3D-моделей, морфинга тощо. Нами 

використовувалися прості інструменти для створення нескладних «рухомих 

картинок», за якими студенти мали сформулювати відповідне правило і 

мнемонічну фразу до нього (рис. 3.8). 

  

Рис. 3.8. Фрагменти навчальних мультфільмів 

 

Зрозуміти внутрішні механізми прийняття складних і суперечливих 

рішень допомагає різновид проблемного методу «Дерево рішень», у ході 

якого студенти не лише можуть продемонструвати свої професійно-

комунікативні знання, а й проаналізувати ситуацію та досягти повного 

https://biblprog.org.ua/ru/blender/
https://biblprog.org.ua/ru/pivot_stickfigure_animator/
https://biblprog.org.ua/ru/pivot_stickfigure_animator/
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розуміння причин, що спонукали до певного рішення. З цією метою вони 

детально розглядають усі можливі варіанти і виписують у стовпчики 

переваги й недоліки кожного з них, а також прогнозують можливі наслідки.  

З метою реалізації цього методу нами використовувалося ПЗ 

Lucidchart. Це візуальний робочий простір, який поєднує в собі створення 

діаграм, візуалізацію даних і спільну роботу для прискорення розуміння і 

стимулювання інновацій. Lucidchart можна використовувати в будь-якій 

ситуації, від професійної діяльності економістів з аналізу інвестиційних 

ризиків до освітньої діяльності майбутніх економістів для огляду 

потенційних результатів низки подій. Для цього у програму вбудовано зручні 

шаблони і гнучкі опції форматування, з якими можна створювати дерева 

рішень. Аби дерево максимально зручно «читалося», можна позначити події 

або результати однією фігурою або кольором. На відміну від інших 

конструкторів дерев рішень, Lucidchart дозволяє своїм користувачам з 

легкістю підібрати інформацію, необхідну для розуміння і наочного уявлення 

доступних варіантів. Функція прив'язки даних забезпечує безперешкодне 

імпортування інформації з CSV-файлів, а також таблиць Excel або Google 

Sheets, тобто передбачає поєднання логічною графіки і підкріплених 

цифрами висновків (рис. 3.9).  

Для формування складових культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки Lucidchart дозволяє запросити інших членів 

команди взяти участь у прийнятті рішень, оскільки у програмі передбачено 

можливість спільної роботи в реальному часі. У програмі можна одночасно 

працювати над одним і тим же документом або просто зібрати відгуки та 

пропозиції групи студентів за допомогою вбудованого чату. Кожна внесена 

зміна моментально відіб'ється на полотні, щоб жоден учасник процесу не 

залишився в стороні. Інші студенти можуть залишати коментарі про 

прогалини в логічному ланцюжку або запропонувати свій варіант 

оптимального рішення (рис. 3.10). 
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Рис. 3.9. Візуальний робочий простір ПЗ Lucidchart 

 

 

Рис. 3.10. Чат ПЗ Lucidchart 
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Важливим для формування складових культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки є також кейс-метод (від англ. 

case – випадок, ситуація). Цей різновид проблемного методу передбачає 

аналіз виробничих обставин на сервісному підприємстві, конфліктних 

комунікативних ситуацій, можливих інцидентів у ході обслуговування, що 

дає змогу наблизити процес навчання до реалій майбутньої професійної 

діяльності. Кейс-метод сприяє розвитку винахідливості, здібностей 

аналізувати проблеми, що можуть виникнути під час професійно-

комунікативної взаємодії, виробленню вміння їх вирішувати, спілкуватися у 

процесі обслуговування іноземною мовою тощо. 

Наприклад, кейс-метод є оптимальним для роботи над вирішенням 

конфліктних комунікативних ситуацій шляхом переведення їх у 

продуктивний стан. Загальновідомо, що більшість конфліктів негативно 

впливають на психологічний стан їх учасників, але існує поняття 

продуктивного (конструктивного конфлікту), який не лише позитивно 

впливає на структуру, динаміку й результативність соціально-психологічних 

процесів, а й сприяє самовдосконаленню та саморозвитку особистості.  

Наприклад, студентам було запропоновано переглянути мультфільф на 

каналі www.youtube.com «Конфлікт. Сірники» і відповісти на запитання до 

нього, розроблені медіатором Т. Войцях (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Запитання для обговорення після перегляду мультфільму 
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Одним із методів, що мають найбільший коефіцієнт активності 

(П. Сікорський), є евристична бесіда. Вона належить до методів творчої 

взаємодії викладача й студентів, яка передбачає вирішення проблемного 

завдання за допомогою прямих i непрямих запитань пошукового характеру. 

У такий спосіб викладач скеровує студентів на формування нових ідей, 

висновків, правил з опорою на отримані раніше знання і особистий досвід.  

У контексті формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки цей метод можна використовувати при вивченні як 

загальноосвітніх, так і професійно-орієнтованих дисциплін. Його 

використання забезпечить позитивний вплив на рівень сформованості 

складових культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

До інтерактивних методів формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки відносимо імітаційну гру та 

метод оперативних дій. Усі вони характеризуються активною 

комунікативною (вербальною і невербальною) діяльністю, надають 

освітньому процесу діалогічного характеру й допомагають навчитися 

налагодженню міжособистісних контактів, переконувати співрозмовника, 

впливати на прийняття певної пропозиції.  

Педагогічний сенс імітаційної гри полягає у відтворенні дій з 

предметами, людських стосунків, які виявляються у креативній діяльності. Її 

структура є багатофункціональною: формування самосвідомості, особистості 

та алгоритмів її поведінки, розвиток комунікативних умінь і навичок, набуття 

досвіду міжособистісної взаємодії, творчого ставлення до дійсності тощо.  

Особливо це стосується імітаційних ігор, використання яких дозволяє 

створювати оптимальні умови для самостійного оволодіння матеріалом, 

забезпечити позитивну мотивацію, їхній професійний розвиток, виробити 

вміння самоорганізовуватися в практичній діяльності.  

О. Семеног вважає важливими комунікативними компонентами гри 

змістовність і логічність висловлювання, коректність та доречність вживання 
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термінів, дотримання мовних норм і чистоти мови, стислість викладу думок 

та їх аргументованість, виразність мовної дії та її спрямованість на 

особистість.  

Для формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців 

з економіки широко застосовується метод оперативних дій, який передбачає 

вдосконалення навичок правильної вимови слів, побудови фраз і речень, 

дотримання граматичних норм і правил у процесі виконання відповідних 

завдань і вправ, спрямованих на формування умінь комунікувати. 

Психологічне підґрунтя цього методу становлять процеси віддзеркалення у 

свідомості людини об’єктивних асоціативних зв’язків. Його дидактична 

сутність полягає в актуалізації процесів спостереження, функцій аналізу й 

синтезу, а навчальна мета пов’язана з виявленням особливостей 

комунікативних конструкцій та їх побудовою. 

У контексті формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки вважаємо за доцільне додати до цих вправ і такі, що 

формують уміння користуватися невербальними комунікативними засобами 

(мімікою, пантомімікою, такесикою, екстралінгвістикою, проксемікою), адже 

в їхній професійній діяльності невербальне спілкування є важливою 

складовою ефективної комунікативної взаємодії. Це можуть бути вправи 

«Дзеркало» (коли партнери мають відображати, як у дзеркалі, міміку, 

жестикуляцію, положення тіла, рухи один одного, на основі чого спробувати 

відчути стан і настрій один одного); «Зрозумій мене» (учасники невербальної 

комунікативної взаємодії мають зрозуміти один одного і прийти до спільного 

рішення, використовуючи мімічні, пантомімічні сигнали, вираз обличчя, 

комунікативну дистанцію тощо, потім група аналізує якість цієї взаємодії, 

виявляє її недоліки та пропонує свої шляхи досягнення взаєморозуміння). 

Під стереотипними (шаблонними) ми розумітимемо професійні 

ситуації, опрацювання яких сприятиме засвоєнню фахових термінів, 

водночас демонструючи сферу їх використання. Побудова стереотипних 

ситуацій передбачатиме чітке, точне, послідовне слідування розробленому 
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викладачем алгоритму, з обов’язковим покроковим виконанням, з 

передбачуваним наперед досягненням необхідного результату та вживанням 

термінології, що потребує засвоєння на конкретному занятті, водночас 

слідкуючи за умовами та створеним середовищем, що потребуватимуть її 

застосування. Переважно в таких ситуаціях студентові відводиться 

виконання пасивної ролі, його основним завданням є зосередження уваги на 

запам’ятовуванні нових термінів, на з’ясуванні їх суті та формулюванні 

означень, на розгляді їх використання під час професійної діяльності. 

Ситуації такого типу вдало використовувати на етапах ознайомлення 

студентів з новою темою та новими термінами, для пояснення особливостей 

сфери використання набутих знань.  

Розглянемо приклад такої ситуації з дисципліни «Економіка 

підприємства» на тему «Підприємницький дохід».  

 

Мета заняття: засвоєння основних понять «загальний дохід», «постійні 

витрати», «змінні витрати», «загальні (валові) витрати», «умовні витрати», 
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«реальні витрати», «граничні витрати», «прибуток», «бухгалтерський 

прибуток», «економічний прибуток»; формування вмінь розрахунку 

основних видів прибутків та витрат, на основі яких проводиться аналіз щодо 

доцільності діяльності утвореного підприємства.  

Отже, дана модель знайомить студентів з основними поняттями теми, 

розкриває їх значення, полегшує процес запам’ятовування та розуміння, 

підкріплюючи його розрахунками.  

Під діагностичними ми розуміємо професійні ситуації, що нададуть 

можливість перевірити рівень засвоєння економічної термінології з певної 

теми, розуміння її значення та сфери використання. Діагностичні ситуації або 

ситуації-вибору відрізняються самостійністю прийняття рішень та активною 

участю студентів у їх вирішенні. Студентам необхідно проаналізувати 

ситуацію і серед запропонованих варіантів її вирішення вибрати той, що на їх 

думку є найбільш прийнятним. Ситуації такого типу орієнтовані на певний 

рівень підготовки тих, хто навчається, на володіння основними 

економічними законами та термінами, оскільки варіанти можливих рішень 

складені викладачем Отже, що лише розуміючи значення кожного з термінів, 

студенти зможуть зробити правильний вибір. Як уже зрозуміло з самої назви 

даних ситуацій, їх варто використовувати під час діагностики сформованості 

(сприйняття) чи перевірки засвоєних теоретичних відомостей та економічної 

термінології з тем, що вивчалися.  

Розглянемо приклад з дисципліни «Економіка підприємства» на тему 

«Товарне виробництво і товарно-грошові відносини». Основні терміни: 

«гроші», «грошова маса», «грошова система», «грошовий обіг», «грошові 

агрегати», «активні гроші», «банківський вексель», «функція утворення 

скарбів», «чек», «функція світових грошей», «функція грошей як засобу 

платежу», «функція грошей як засобу обігу», «функція грошей як міри 

вартості», «пряме котування валют», «пасивні гроші (квазігроші, або «майже 

гроші»)» тощо.  
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Отже, дане завдання надає можливість перевірити знання основної 

економічної термінології з обраної теми студентами, правильність 

використання та розуміння її значення.  

Під творчими (евристичними) ми розуміємо професійні ситуації, що 

покажуть рівень і глибину сформованості необхідного словника фахової 

термінології, та вміння їх нестандартного використання. Наприклад, аналіз  

дитячої казки «Про золоту рибку», де потрібно викорисовувати основні 

економічні поняття: «потреби», «обмежені можливості», «праця», 

«зарплата», «можливість» тощо. Аналіз «економічних» казок надає 

можливість студентам продемонструвати знання основних економічних 

понять та їх сутності і водночас творчість у розробці відповідних моделей.  

Найбільшу задіяність студентів передбачають ситуації, подані у формі 

прес-конференції. Прес-конференція є зустріччю представників засобів мас-

медіа з керівниками підприємств, фірм, корпорацій чи науковцями, 
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економістами з метою одержання відповідей на проблемні запитання з теми, 

що потребує висвітлення.  

На нашу думку, прес-конференції можна побудувати різного формату з 

різною метою. Ознайомлення студентів з новими поняттями теми, 

можливість одразу ввести їх у міжособистісне спілкування, розкрити зміст, 

визначитися з необхідністю та доцільністю використання понять, 

сформувати відповідні асоціативні зв’язки – прес-конференція-

ознайомлення.  

Закріплення понять та відпрацювання вмінь доцільного використання 

нових термінів, приймаючи участь в обговоренні проблемних питань та 

пошуках їх рішень, – прес-конференція-формування. Прес-конференція-

формування вимагає попередню підготовку студентів з теми, що 

розглядатиметься.  

Така форма організації заняття спрямована не лише на поглиблення 

знань студентів відповідних економічних понять, їх надійному засвоєнню, 

формуванню уявлень стосовно ситуацій їх використання та встановленню 

певних асоціативних зв’язків, а й на формування умінь формулювати 

запитання, давати відповіді, вести аргументований діалог, письмово 

формулювати звіти й доповіді. 

Формування знань економічної термінології в процесі проведення 

розрахунків відповідних економічних величин та показників, 

супроводжуючи їх відповідними висновками, – прес-конференція- 

закріплення. Її варто проводити з метою демонстрації важливості 

професійної комунікації на практиці, безпосередньо в процесі здійснення 

розрахунків різних економічних величин і показників.  

Заняття даного виду передбачає знання студентів основних понять, 

їхніх означень, ситуацій, що потребують їх використання, знання 

синонімічних замін та професіоналізмів, вміння аналізувати та 

обґрунтовувати одержані результати. Користь від проведення такого типу 
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заняття полягає у першочерговому повторенні засвоєної термінології та її 

нестандартному використанні.  

Порядок проведення включає підготовчий етап та етап реалізації.  

1. Підготовчий етап. Викладач заздалегідь оголошує тему, мету 

заняття, основні терміни, формули та економічні закони, що потребують 

засвоєння, перелік питань, що розглядатимуться.  

2. Студентів поділяють на групи: представники засобів мас-медіа, 

кореспонденти різних видань, науковці, економісти, керівники фірм (банків, 

організацій), менеджери, бухгалтери і т. ін. Кожна група одержує завдання, 

стосовно своєї ролі. Журналісти відповідають за підготовку запитань, 

побудову проблемних ситуацій (що вимагатимуть проведення певних 

розрахунків), а представники економічних напрямів готують приклади 

ситуацій-задач, що вимагатимуть використання відповідних економічних 

законів і формул, розподілених за певними темами та оформлених у вигляді 

«збірничків», підкріплюючи їх цікавими доповідями з питань теми.  

3. Етап реалізації. Початок заняття супроводжується поясненнями 

викладача та побудовою ситуації. Надалі фахівці пропонують розв’язати 

підготовлені ситуації-задачі присутнім (можливий варіант взаємообміну), 

надаючи консультації та пояснення стосовно їх розв’язку. Виступи та 

пояснення фахівців чергуються із запитаннями кореспондентів. Варто не 

забувати, що фахівці в процесі пояснень мають навчити присутніх 

використовувати основні формули та економічні закони під час проведення 

розрахунків.  

4. Наприкінці заняття фахівці роблять висновки стосовно основних 

помилок, що були зроблені в процесі розв’язування, а журналісти готують 

короткі повідомлення-пам’ятки, де зазначають про типові помилки, на які 

варто звертати увагу. Ця форма організації заняття зорієнтована на 

відпрацювання студентами вмінь використовувати основні економічні закони 

на практиці, сприятиме укріпленню знань професійної термінології в процесі 

розв’язування ситуацій-задач, розвитку активності та творчості студентів.  
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Ще одним активним методом у формуванні культури професійної 

комунікації є ділова бесіда, яка за формою організації є більш простою, хоча 

й вимагає якісної підготовки осіб спілкування. Зміст ділової бесіди полягає в 

обміні важливою інформацією, налагодженні ділових стосунків чи вирішенні 

професійних питань у процесі спілкування двох чи більше осіб. Результат 

проведення такої бесіди є прогнозованим і наперед передбачуваним.  

Як зазначає С. Шевчук, ця форма організації усного фахового 

спілкування складна, оскільки певною мірою становить собою експромт, а 

для експромту необхідно мати значний життєвий досвід, величезний запас 

теоретичних знань та володіти мовним етикетом. До вищезазначеного ми 

можемо додати ґрунтовні знання професійної економічної термінології, що є 

показником кваліфікованості та професійної підготовки економіста. Це буде 

гарантією порозуміння між співрозмовниками.  

Інноваційна перебудова навчального процесу у ЗВО значною мірою 

впливає на характер форм, методів і засобів навчання, у тому числі й лекції. 

Нам імпонують думки Н. Голуб [81] щодо впровадження в практичну 

діяльність видів спілкування, варіювання засобів впливу залежно від 

особливостей аудиторії, використання прийомів наочності. Практика, як 

зазначає дослідниця, підтверджує продуктивність нових її видів: лекцій-

діалогу, проблемної, інструктивної, узагальнювальної, бінарної, лекції 

теоретичного конструювання, лекції-ділової гри. Однією з пріоритетних 

лекційних форм, які забезпечують розвиток професійно-комунікативних 

умінь і навичок студентів, на думку Т. Симоненко [309], є лекція-візуалізація, 

оскільки така форма сприяє більш успішному сприйняттю й 

запам’ятовуванню навчального матеріалу. Приклади таких лекцій з 

дисципліни «Інноваційний розвиток бізнесу» розміщено на сайті СумДПУ 

імені А.С. Макаренка (рис. 3.13). 
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3.13. Розміщення лекцій з дисципліни «Інноваційний розвиток бізнесу» 

на сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка 

 

Для формування культури професійної комунікації варто виокремити 

ще одну форму – ділова дискусія, що становить широке публічне 

обговорення спірних професійних питань, під час якого кожен з присутніх 

має можливість висловити власні думки та обґрунтувати власні позиції, 

розвиває вміння критично мислити та прислуховуватись до думок інших та 

має можливість одержати більше інформації з питань, що підлягають 

обговоренню.  

Виокремемо ще одну форму спілкування – проведення ділової наради. 

Під цією формою ми розглядаємо вид колективного спілкування певної 

групи осіб, які об’єднані спільними інтересами, спільною сферою діяльності, 

спілкування яких спрямоване на повідомлення важливих відомостей одним із 

учасників наради чи вирішення проблемних питань (економічного 

спрямування) підприємства, що стосуються діяльності всіх присутніх.  

Особливістю цієї форми є вільне висловлення думок, позицій і 

висунення пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблем і питань 

підприємства кожним із учасників, результат якої пов’язаний з прийняттям 

єдиного, погодженого рішення. 
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Водночас варто зауважити, що ця форма організації професійного 

спілкування передбачає/включає ситуації монологічного спілкування, 

використовуючи які, ми маємо можливість зосередити увагу студентів на 

формуванні та засвоєнні необхідних економічних термінів певної тематики, 

демонструючи способи та можливості їх використання та сприяючи їх 

ефективному засвоєнню в процесі спілкування.  

Ми вважаємо за потрібне використовувати наступні форми:  

− доповідь, що передбачає висвітлення основних економічних відомостей, 

важливої інформації, висновків після аналізу економічних процесів та 

явищ на підприємстві, ознайомлення з новими видами виробництва. 

новими технологіями та можливими способами організації діяльності 

підприємства, тобто ознайомлення з інформацією, що має бути врахована 

в процесі аналізу чи прийняття рішень. Одним із варіантів доповіді 

можливе означення та розтлумачення учасникам наради основних 

економічних понять, про які йтиме мова на нараді;  

− презентація, котру використовує з метою подання результатів виконаної 

роботи один із працівників підприємства, результатів проведеного аналізу 

роботи підлеглих, діяльності підприємства, показників збуту продукції, 

розподіл прибутків, процесу виробництва, нових ідей з виробництва та 

пропозицій удосконалення технологічного обслуговування, демонстрація 

результатів діяльності підприємства. Оскільки презентація 

супроводжується представленням значних обсягів інформації за короткий 

проміжок часу, доцільно групувати її у вигляді структурних схем, 

таблиць та узагальнювати певними економічними поняттями;  

− усне звітування підлеглих підприємства про успіхи та невдачі у виконанні 

поставлених завдань, про труднощі, що виникли в процесі діяльності, 

надання інформації про реальний стан діяльності підприємства. 

Працівники окремих відділів (бухгалтери, фінансисти, маркетологи) під 

час звітування досить часто використовують притаманну їм 

термінологію, що потребує роз’яснень для інших учасників наради;  
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− публічний виступ становить виступ керівника підприємства з 

повідомленням важливої інформації, пов’язаної з діяльністю 

підприємства, пошук нових орієнтирів з виробництва та реалізації 

продукції, заохочення працівників підприємства до роботи (підвищення 

професійного настрою), пошук шляхів розв’язання проблемних питань та 

завдань підприємства.  

Отже, керуючись тим, що студенти найкраще запам’ятовують ту 

інформацію, котру бачили, чули та використовували в процесі діяльності, 

варто наголосити, що побудова ситуацій професійного спілкування є однією 

із найкращих форм організації навчання, що надає змогу студентам не тільки 

якісно та ґрунтовно засвоювати економічну термінологію, й уміло та 

доцільно використовувати її в процесі спілкування, допомагає розвивати 

вміння її простого та доступного трактування, здатності використовувати її 

синонімічну заміну та «занурює» студентів в атмосферу професійної 

діяльності. 

Розглянемо приклад ситуативної моделі з дисципліни «Банківська 

система». Тема заняття: «Основи організації банківського кредитування. 

Операції комерційних банків з видачі та погашення окремих видів позик. 

Фондові операції комерційних банків». Основні економічні терміни: 

овердрафт, кредитна картка, кредитний ліміт, кредитна лінія, витратний 

ліміт, транш, пільговий період, відновлювальна кредитна лінія. Ситуативна 

модель. Одним із обов’язків менеджерів банків є оформлення кредитних 

карток фізичних та юридичних осіб. Приклад діалогу співробітника та 

клієнта банку. Студент чи група шукають розв’язки для успішної комінікації, 

користуючись інструкціями викладача.  

На практичних заняттях завдання викладача полягає у створенні 

професійних ситуацій, в яких студенти мали б змогу засвоїти основні терміни 

та економічні закони, відпрацювати вміння їх доцільно використовувати.  

До методів контролю належать способи виявлення ефективності 

реалізації основних завдань навчання (освоєння знань, умінь і навичок; 
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оволодіння способами творчої діяльності; формування світоглядних, 

морально-естетичних ідей та цінностей). У професійній освіті оцінка 

навчання здійснюється двома основними взаємопов’язаними способами: 

поточні спостереження за навчальною діяльністю майбутніх фахівців, 

перевірка їхніх знань і вмінь. Для теоретичного навчання характерними 

способами контролю є усна й письмова перевірка знань у тематичних і 

поточних контрольних роботах, колективне обговорення вивченої теми, а 

також перевірка умінь студентів застосовувати знання на практиці. Під час 

виробничого навчання контроль здійснюється за допомогою перевірки 

виконання навчально-виробничих завдань. До специфічних форм організації 

контролю виробничого навчання відносять також самоконтроль і 

взаємоконтроль і поетапну атестацію. 

Проте, як зазначають автори «Професійної педагогіки», традиційні 

методи контролю якості професійного навчання характеризуються певною 

суб’єктивністю. Одним із способів об’єктивного контролю є тестування – 

метод педагогічної діагностики, за допомогою якого вибірка поведінки, що 

презентує передумови чи результати навчального процесу, має максимально 

відповідати принципам зіставлення, об’єктивності, надійності та валідності 

вимірів, пройти оброблення й інтерпретацію та бути прийнятною для 

застосування в педагогічній практиці. Приклади тестового контролю знань в 

електронному вигляді представлено на сайті СумДПУ імені А.С. Макаренка 

(рис. 3.14). 

На думку І. Лернера, тести виконують не лише контрольну, а й 

навчально-розвивальну функцію шляхом урізноманітнення способів 

перевірки знань, умінь і навичок й активізації процесу опанування мовним 

матеріалом, який вивчається, оскільки передбачають свідомий вибір, аналіз, 

зіставлення; стимулюють активність і увагу студентів на занятті; підвищують 

їхню відповідальність під час виконання завдань.  



264 
 

 

Рис. 3.14. Приклади тестового контролю знань 

 

Тести приваблюють своєю незвичайністю і тому підвищують їхній 

інтерес до навчання. Крім того, регулярний контроль навчальної діяльності 

стимулює студентів до систематичної підготовки з предмета.  

До навчальних функцій тестового контролю комунікативної підготовки 

студентів належать: коригування та вдосконалення вивченого матеріалу; 

формування мовленнєвих умінь і навичок; стимулювання розвитку пам’яті та 

мислення. У процесі формування культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки найбільш доречним є використання тестів 

досягнення, які призначені для того, щоб оцінити успішність сформованості 

складових культури професійної комунікації. З цією метою до засобів 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки включені тести на виявлення евристичності мислення, прагнення 

до успіху в професійному житті, гнучкість поведінки, самооцінку 

комунікативних якостей. 

Серед багатого переліку методів та форм, ми розглядаємо ті, що 

використовувалися нами в процесі дослідження, зокрема: карти знань, 

«хмари слів», імітаційні ігри та рольові ігри, синквейни. Доповнимо 

вищеперераховані ігровими (економічні казки, кросворди, ребуси) та 
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тестовими технологіями. Для ієрархічного структурування та побудови 

логічного ланцюжка фахової економічної термінології в пам’яті студентів у 

процесі вивчення нової теми варто використовувати інтелект-карти. 

Підтвердженням цієї думки слугує досвід педагогів і науковців, які в 

процесі своєї роботи дійшли висновку, що звичайне монотонне 

занотовування інформації з її подальшим запам’ятовуванням є досить 

довготривалим процесом, позбавленим користі та якості формування 

необхідних знань. Водночас відомим фактом є активація «пакунків» знань за 

допомогою ключових слів, словосполучень чи виразів. 

Основними методами, що використовують викладачі, для лаконічного, 

чіткого представлення значного обсягу інформації є такі: таблиці, блок-

схеми, графіки та діаграми, логічні моделі, списки. До цього переліку варто 

додати «карти розуму» чи інтелект-карти, що стали досить відомими, завдяки 

оригінальному способу структурування знань, а саме «радіантному», 

унаочненню, доступності та корисності. Ураховуючи тему дослідження, ми 

розглядали інтелект-карти як один із методів наочного подання та 

структурування значних масивів економічних понять, метод візуалізації та 

встановлення взаємозв’язків між основними та другорядними термінами з 

теми, що розглядається, готуючи базу для їх подальшого вивчення та 

застосування. 

Процес побудови карт знань становить специфічне кодування 

інформації з подальшим утворенням певних блоків-частин, що завершується 

побудовою логічних ланцюжків – формуванням структурних елементів. 

Варто в процесі побудови враховувати рекомендації Т. Б’юзена, розробника 

цієї методики, який стверджував, що варто:  

1) концентрувати увагу на центральному образі;  

2) використовувати графічні образи, абревіатури, послідовності, 

стрілки;  

3) викорисоовувати різні кольори;  

4) використовувати ключові слова і слова-асоціації;  
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5) обмежувати інформаційні блоки лініями. 

Аналізуючи наукові джерела, ми дійшли висновку, що форма 

представлення карт знань може різнитися. Одним із варіантів може слугувати 

побудова карт знань у вигляді «Ока», який пропонує в навчальному 

посібнику з економіки О. Аксьонова. Як показали дослідження, карти знань 

дозволяють зробити навчання цікавим, різноплановим та творчим процесом, 

оскільки унаочнюються:  

1) основні поняття – ключові слова та словосполучення;  

2) наявні асоціативні та причинно-наслідкові зв’язки між поняттями й 

термінами;  

3) взаємозв’язки між поняттями різних економічних тем та сферами їх 

використання.  

При цьому спосіб наведення лаконічний, різнобарвний, символьний та 

графічний, що полегшує зчитування, сприйняття та запам’ятовування 

інформації. Самі карти є тематичними і не містять сторонніх термінів; 

студенти вчаться структурувати одержані знання, створювати логічні 

послідовності. Процес повторення та відтворення вивченого значно 

спрощується, що забезпечує економію часу. При цьому в процесі вивчення 

задіяні всі органи чуття студентів, що позитивно впливає на рівень засвоєння 

тем та сприяє розвитку пам’яті та мислення;  

Карти знань можуть бути ситуативними, розкриваючи зміст поняття, 

що вивчається. Їх варто використовувати як допоміжний інструмент, 

зосереджуючи та акцентуючи увагу студентів саме на вмінні виділяти 

основні економічні поняття, створювати логічні ланцюжки між ними, 

кодувати економічні явища відповідною за змістом професійною 

термінологією, важкі для розуміння та запам’ятовування професіоналізми 

зображати символьно та формувати вміння відтворювати усно чи у текстовій 

формі матеріал, який увиразнено в карті знань. 

Ще одним цікавим методом для запам’ятовування професійної 

термінології майбутніми економістами є створення ними «Хмари слів». Для 
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створення «Хмари слів» часто педагоги використовують Інтернет-ресурси 

(рис. 3.15). 

 

 

 

Рис. 3.15. Приклади «Хмари слів» 

 

Цей метод є досить корисним для майбутніх економістів, оскільки 

легше сприймається і запам’ятовується та інформація, що подана стисло, у 

незвичній формі, наповнена асоціативними зв’язками.  

Доцільним, на нашу думку, є викорситання методу синквейнів.  

Під синквейном будемо розуміти текст, поданий у віршованій формі, 

що надає можливість аналізувати значні обсяги інформації, виокремлювати 

основні факти та замінювати (кодувати) їх професійними термінами та 

словосполученнями, водночас сприяючи закріпленню необхідних знань із 

фахової термінології та розширенню власного словникового запасу 
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студентів. Підкреслюючи дидактичну спрямованість цієї методики, варто 

виокремити особливості її використання та доцільність упровадження в 

педагогічну діяльність, зокрема для урізноманітнення навчальної діяльності 

студентів та полегшення процесу оволодіння професійною термінологією. 

Отже, під час написання синквейнів варто дотримуватись таких 

правил:  

- перший рядок – тема синквейна (одне слово, іменник, називає об’єкт 

чи предмет, про який йде мова);  

- другий рядок – характеристика (два слова, прикметник чи 

дієприкметник, що описують основні ознаки та особливості економічного 

явища);  

- третій рядок – значення (три дієслова чи дієприслівника, що описують 

вплив даного явища чи події);  

- четвертий рядок – рефлексія (речення, що складається з чотирьох 

слів, котрі описують відношення автора синквейна до економічного явища, 

що вивчається);  

- п’ятий рядок – резюме (одне слово, що характеризує сутність 

економічного явища). 

Наприклад, отримавши завдання скласти синквейн за набором слів, 

студенти надіслали такі роботи (рис. 3.16, а, б).  

На етапі осмислення змісту (отримання нової інформації) 

використовується метод «Фішбоун». Дослівно він переводиться з 

англійського як «Рибна кістка» або «Скелет риби». Метод дозволяє 

розвивати навички роботи з інформацією і уміння ставити і вирішувати 

проблеми. Схема «Фішбоун» включає основні чотири блоки, представлені у 

вигляді голови, хвоста, верхніх і нижніх кісточок. Сполучною ланкою 

виступає основна кістка або хребет риби: - голова – проблема, питання або 

тема, яка підлягає аналізу; - верхні кісточки – основні поняття теми; - нижні 

кісточки – ключові слова або фрази, що відбивають сутність цих понять; - 

хвіст – висновок, відповідь на поставлене питання, узагальнення.  
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Рис. 3.16.а. Зразок відповіді студентів 

 

 

Рис. 3.16.б. Зразок відповіді студентів 
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Прийом Фішбоун припускає ранжирування понять, тому найбільш 

важливі з них для вирішення основної проблеми розташовують ближче до 

голови. Усі записи мають бути короткими, точними, лаконічними і 

відображати лише суть поняття. Найефективніше її застосовувати під час 

узагальнення і систематизації знань, коли матеріал по темі вже пройдений і 

необхідно привести всі вивчені поняття в струнку систему, що передбачає 

розкриття і засвоєння зв’язків і стосунків між її елементами. Приклад з теми 

«Попит» наведено на рисунку 3.17.  

 

 

Рис. 3.17. Зразок відповіді студентів 

 

Ця графічна техніка допомагає структурувати процес, сформулювати 

цілі, показати внутрішні зв’язки між різними частинами проблеми. 

Ще досить вдалим уважаємо завдання, що стосується розгадування 

дидактичних ребусів, – завдань, у яких професійні терміни будуть 

шифруватись рисунками, символами, літерами, знаками пунктуації і т.ін. 

Єдиною вимогою в процесі розроблення завдань такого типу є обов’язкове 

зазначення правил розшифрування або «ключа до ребуса». 
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Для повторення і закріплення матеріалу по декількох темах можна 

провести бліц-гру «Ланцюжок слів». Студентам необхідно об’єднати 

загальним словом або словосполученням перераховані викладачем 

економічні терміни:  

1) мале – середнє – велике (розмір підприємства);  

2) відрядна – погодинна (заробітна плата);  

3) державна – договірна – закупівельна – оптова – регульована – 

роздрібна – вільна – фіксована (ціна) і так далі.  

Можна також провести бліц-гру «Запитання-відповідь», у процесі якої 

учасникам задається питання, на яке їм необхідно швидко і вірно відповісти. 

Запитання можуть бути наступними. 

1. Слово в перекладі з грецького означає «закон господарювання», 

розуміється як управління господарством (економіка).  

2. Наведіть фольклорний приклад невдалого бартеру (шило на мило).  

3. Як називається випуск грошей в оббіг? (емісія).  

4. За що, по запевненню прислів’я, грошей не беруть? (за попит).  

5. Що народжує попит? (пропозиція).  

6. В ролі якого автомобільного пристрою виступає по відношенню до 

торгівлі реклама? (двигун).  

Можна також провести бліц-гру «Термінологічна розминка». Команди 

по черзі вимовляють економічні терміни, що починаються на останню букву 

попереднього слова. Називаються тільки іменники в однині. Виграє команда, 

що назвала найбільшу кількість термінів.  

Приклад: Акція – Ярмарок – Кредит – Товар – Рента і так далі. 

У мережі Інтернет можна знайти багато онлайн ресурсів, що 

пропонують допомогу в створенні ребусів. Зокрема, можна відвідати сайт 

http://rebus1.com, який допоможе не лише у розробці шифрувань, але також 

студенти зможуть ознайомитись з основними правилам складання та 

розшифрування створених ребусів, познайомитися з їх різновидами та 

історією виникнення. Завдання такого виду, як установлено в дослідженні, 
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дозволить студентам розвивати креативність, нестандартне, логічне 

мислення, уяву, а процес засвоєння професійної термінології стане цікавим, 

різноманітним та спростить процес навчання майбутніх економістів. 

Завдання такого типу можна використовувати як для ознайомлення студентів 

з економічними термінами, що потребують засвоєння, з подальшим їх 

означення та записом у словники професійної термінології, так і для 

перевірки рівня сформованості термінологічного словника майбутніх 

економістів. 

У дослідженні ми дійшли висновку, що розроблення та використання 

інтерактивних методів може стати рушійною силою для розвитку самостійної 

діяльності студентів, знання з яких вони зможуть використовувати у 

майбутньому під час виконання своїх професійних обов’язків, зокрема 

навчаться раціонально розподіляти власний час, організовувати свою 

діяльність та продовжувати поповнювати словник економічної термінології, 

тим самим підвищуючи рівень своєї професійної компетентності та рівень 

знання «мови фаху».  

Загалом у визначеннях сучасних педагогів, лінгводидактів 

зазначається, що методи навчання – це способи пов’язаної діяльності того, 

хто навчає і тих, кого навчають, за допомогою яких досягається оволодіння 

знаннями, навичками і вміннями, реалізуються завдання розвитку та 

виховання, формується світогляд, професійно-мовна компетентність. Ці 

методи мають гармонійно удосконалюватися під впливом інформаційних 

технологій. В основу взаємодії учасників освітнього процесу з різним рівнем 

інтерактивності й управління навчальним процесом мають бути покладені 

інформаційні технології і засоби навчання.  

Зокрема, сьогодні є можливість в онлайновому варіанті 

використовувати чотиритомний «Етимологічний словник української мови», 

«Словник синонімів», «Енциклопедію української мови», тритомний «Атлас 

української мови», лазерний диск «Словники України», багатотематичний 
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російсько-українсько-англійський тлумачний словник, розроблені 

О. Семеног [300].  

Оскільки ІОС передбачає організаційні, управлінські, педагогічні, 

соціальні, економічні, правові, методичні і навчальні взаємозв’язки та 

орієнтоване на інформаційну електронну взаємодію між суб’єктами 

освітнього процесу, то в ньому з необхідністю передбачено наявність 

електронних освітніх ресурсів (навчальні посібники, різноманітні моделі 

контролю рівня підготовленості студентів, комп’ютерні практикуми і 

навчальні тренажери, термінологічний словник-мінімум для електронних 

навчальних завдань).  

У процесі професійної підготовки ІОС ЗВО підтримує усі згадані 

форми, методи й засоби навчання, оскільки в ньому зосереджені усі освітні 

компоненти (лекції, презентації, навчальні програми, дидактичні матеріали 

для закріплення отриманих знань у процесі виконання самостійних 

дослідницьких завдань, комп’ютерне тестування тощо), в організації 

самоосвітньої роботи студентів, спрямованої на вдосконалення професійно-

комунікативних якостей (самонавчання, самоконтроль, повторення 

вивченого, підготовка до практичних занять тощо).  

Серед різних напрямів використання інформаційних технологій в 

освітньому процесі актуальними для нашого дослідження є: використання 

програм контролю і самоконтролю знань; комп’ютерне моделювання 

виробничих ситуацій, професійних дій і педагогічного процесу. У процесі 

професійно-практичної підготовки майбутні фахівці з економіки мають 

опанувати спеціалізовані комп’ютерні програми (наприклад, R-Keeper V7, 

«1С: Бухоблік і Торгівля» (БІТ), MS Excel, MS Acces тощо), оперування 

якими дозволить майбутнім економістам поглибити і конкретизувати зміст 

професійно-комунікативної взаємодії, сприятиме швидшому досягненню 

взаєморозуміння в її ході, що в результаті покращить якість обслуговування.  

Установлено, що для досягнення значних успіхів в оволодінні 

студентами навчальним матеріалом, варто включити в освітній процес 
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вебінари. Вебінар як одна з форм організації дистанційного навчання 

отримала свою популярність через низку переваг, зокрема, таких:  

- незначні матеріальні витрати - відсутність плати за обладнання, 

друковані матеріали, транспортні витрати (єдиною витратою для такого 

заходу може бути оплата за надання доступу до мережі Інтернет);  

- економія часу - можливість організувати навчання так, що слухати 

лектора можна, знаходячись вдома або на роботі;  

- охоплення аудиторії та доступність - у залежності від платформи та 

технічних можливостей, вебінар можна проводити для різної кількості 

учасників з різних куточків країни та світу;  

- інтерактивна взаємодія учасників - як і на звичайному семінарі, 

учасники мають змогу спілкуватися з модератором та іншими слухачами 

засобами чату (найчастіше) або за допомогою відеозв’язку, коли 

адміністратор перемикає мікрофони й перетворює слухача у ведучого, й 

навпаки;  

- доступ до веб-ресурсів - можливість у процесі проведення вебінару 

доповідачу надати, а слухачам відвідати будь-яке джерело Інтернет;  

- збереження вебінару - вебінар можна записати та зберегти, а 

записаний вебінар можна розмістити на будь-якому Інтернет-ресурсі, 

наприклад, у блозі, або зберегти на жорсткому диску і використовувати за 

потреби. Серія вебінарів відповідної тематики дає змогу створити 

електронний відеокурс (рис. 3.18). 

Попри ефективність та зручність використання вебінарів, доцільно 

вказати деякі обмеження і складності, які мають місце в умовах проведення 

онлайн-спілкування, серед них:  

- відсутність «живого» контакту та емоційного зв’язку - факт фізичної 

присутності слухачів важливий у процесі обговорення, оскільки педагогу 

важливо бачити емоції слухачів і відповідно реагувати на них для підтримки 

уваги;  
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Рис. 3.18. Електронний відеокурс 

 

- складність проведення практичних занять – таке заняття важко 

провести, оскільки модератору важко прослідкувати, на якому етапі 

виконання завдань знаходиться той чи інший учасник, які труднощі 

виникають під час виконання; слухачам іноді важко пояснити, що в них 

виходить не так, тому, зазвичай, вебінари використовуються для проведення 

семінарів, де переважає, в основному, обговорення, бесіда, розповідь;  

- ускладнена виховна робота з учасниками, наприклад, для підвищення 

мотивації до навчання конкретного студента необхідно враховувати його 

особисті якості, що в межах проведення вебінару здійснити важко, а іноді й 

зовсім неможливо;  
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- наявність відповідного технічного оснащення - для повноцінної участі 

у вебінарі слухачам потрібно мати навушники, мікрофон (якщо 

передбачається двостороннє відеообговорення), підключення до мережі 

Інтернет. Відсутність даних засобів унеможливлює участь у вебінарі. 

Для формування навичок професійного спілкування, ефективних 

публічних виступів на захисті власних проєктів нами використовувались 

відеоконференції. Досвід показує, що такі навички можуть бути сформовані 

лише в результаті практичної діяльності – безпосередньої участі у таких 

заходах, тому на базі Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка проводились студентські відеоконференції 

«Використання інформаційних технологій у професійній діяльності», де 

студентами 4 курсів захищалися курсові проєкти. Основною метою 

проведення відеоконференцій було набуття практичного досвіду спілкування 

засобами Інтернет-зв’язку (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Проведення відеоконференцій 

 

Формування культури професійної комунікації фахівця відбувається 

протягом усього життя шляхом накопичення досвіду спілкування у взаємодії. 
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Професійна підготовка майбутніх фахівців під час навчання у ЗВО є 

частиною такого досвіду, яка спрямована на виявлення комунікативних 

здібностей студентів та їх ефективний розвиток.  

Особливе місце у технології формування культури професійної 

комунікації майбутнього фахівця з економіки займають майстер-класи і 

тренінги. Перші відносять до методу узагальнення й розповсюдження 

професійного досвіду, який найкраще реалізується на уроках виробничого 

навчання. Майстер-класи можуть проводитися як досвідченими 

працівниками, так і викладачами. У ході майстер-класів студенти розвивають 

комунікативні уміння діалогічної взаємодії, правильного вживання 

професійної термінології, побудови мовних конструкцій, використання 

невербальних засобів спілкування. Закріплення цих умінь і навичок 

відбувається під час проходження навчально-виробничої та виробничої 

практики. 

Для формування навичок самопрезентації може бути запропонований 

відеотренінг ефективної самопрезентації, розроблений О. Пікульовою з 

метою підвищення рівня особистої ефективності та усвідомленості в сфері 

самопрезентаційної поведінки майбутніх фахівців з економіки. Він 

спрямований на поглиблене вдосконалення вмінь міжособистісної та 

професійної комунікативної взаємодії. Програма відеотренінгу містить 

теоретичні та практичні інформаційні модулі, частину яких можна 

модифікувати з урахуванням специфіки професійної діяльності майбутніх 

фахівців з економіки.  

Учасники тренінгу мають змогу відпрацювати свою самопрезентаційну 

поведінку в різних комунікативних ситуаціях підвищеної соціальної 

значущості. Особливість тренінгу О. Пікульової полягає в тому, що 

запропоновані ігри та вправи розроблені з урахуванням розуміння тактик і 

стратегій своєї й чужої самопрезентаційної поведінки. У контексті 

формування культури професійної комунікації майбутнього фахівця з 

економіки серед завдань, на вирішення яких спрямований тренінг, 
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відзначимо: формування позитивного іміджу в процесі комунікативної 

взаємодії; усвідомлення можливості контролю над враженням, яке 

справляється; розвиток упевненості в собі шляхом виявлення прихованих 

резервів через осмислення й подолання основних бар’єрів для успішної 

взаємодії. Тренінг самопрезентації також допоможе майбутнім фахівцям з 

економіки опанувати тактики і стратегії самопрезентації, серед яких важливе 

місце займає вміння викликати симпатію у партнера по спілкуванню. 

Однією з новітніх Інтернет-технологій, що набуває популярності серед 

педагогів України, є web-квести.  

Web-квест становить один із видів проєктної діяльності, що можна 

віднести до категорії проблемного навчання, котре супроводжується 

елементами рольової гри. В перекладі з англійської мови слово «web» 

означає мережа (наприклад, інтернет-мережа), а «quest» – пошук - тривалий 

цілеспрямований пошук, який може бути пов’язаний з прикладами або грою. 

Це слово також слугує для позначення одного з різновидів компʼютерних 

ігор [96, с.119].  

Під час аналізу літературних джерел підходи та погляди щодо 

означення та розкриття сутності web-квестів різняться. Їх подають як:  

‒ освітній ресурс, що становить освітні сторінки на сайтах у мережі 

Інтернет, що містять гіперпосилання на інші тематичні сторінки в 

мережі (Я. Биховський, А. Хуторський);  

‒ інноваційну технологію навчання, сутність якої – пошук студентами 

необхідної навчальної інформації в мережі Інтернет (М. Андрєєва, 

М. Гриневич, В. Шмідт [398]);  

‒ тип навчальних Інтернет-матеріалів (П. Сисоєв);  

‒ проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якої 

використовуються інформаційні ресурси Інтернет (Н. Ніколаєва, 

М. Андрєєва);  

‒ сценарій організації проєктної діяльності студентів за будь-якою 

тематикою з використанням мережі Інтернет (Н. Гончарова).  
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Значну роль у розробленні веб-квестів варто надати саме завданням, що 

сприятимуть та забезпечуватимуть формування необхідних знань та вмінь. 

Серед таких завдань відзначимо: Multimedia Scrapbook – «мультимедійна 

чернетка» або колекція мультимедійних ресурсів; Hotlist – корисні посилання 

– список Інтернет-сайтів з теми, що вивчається; Subject Sampier – «зразок 

постановки проблеми» (необхідно не просто ознайомитися з матеріалом, а й 

висловити та аргументувати своє власне бачення з мовного питання, що 

вивчається); Treasurt Hunt – «полювання за скарбами» як загальне запитання 

на цілісне розуміння теми; Web-quest – Веб-мандрівка. 

Розрізняють такі види завдань для Веб-квестів (рис.3.20). [103, с. 39].  

 

 

Рис. 3.20. Види завдань для Веб-квестів 

 

Основні завдання, які вирішуються у процесі діяльності з квестом 

подано на рисунку 3.21. 
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У процесі web-квесту майбутнім фахівцям з економіки доцільно 

ставити завдання фахового, професійно орієнтованого змісту, можна навіть 

за наперед поданим правилом-орієнтиром. Доцільно, аби студенти на перших 

кроках виконання квесту здійснювали пошук теоретичного матеріалу (у 

пошукових системах мережі Інтернет, соціальних мережах чи економічних 

довідниках і посібниках), надалі аналізували знайдені дані та 

систематизували й класифікували основну термінологію, яку необхідно 

засвоїти. 

 

 

Рис. 3.21. Основні завдання, 

 які вирішуються у процесі діяльності з квестом 
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Прикладами завдань цієї частини виконання квесту є завдання, 

сформулюовані так: знайти головні економічні терміни з теми → визначити 

зміст термінів та їх застосування →  описати сферу залучення термінів у 

професійну діяльність економіста → знайти синоніми та професіоналізми →  

указати зв’язок цих термінів з іншими темами та предметами.  

Надалі доцільно, аби студенти застосували теоретичні знання до 

вирішення проблемних професійних ситуацій, до виконання завдань 

творчого, нестандартного характеру.  

Прикладами завдань цієї частини виконання квесту є завдання, 

сформулюовані так [103, с. 40]:  

– складіть словник головних економічних понять з теми;  

– проведіть опитування щодо знання такої термінології звичайних 

громадян та визначте правильність їх використання у побутових 

ситуаціях;  

– розробіть ребус, хмару слів, кросворд з цими термінами;  

– створіть науково-популярні тексти, есе, казки професійної економічної 

спрямованості, де б застосвувалася така термінологія;  

– здійсніть добірку посилань на інформаційні джерела, які б місятили ці 

терміни (перелік посилань на Інтернет-ресурси, довідники, 

підручники);  

– представте звіт про виконану роботу (у вигляді презентації, веб-

сторінки, посту у соцмережах, інформаційного буклету тощо). 

Також доцільним є виділення етапів виконання веб-квестів (рис. 3.22). 

За допомогою Web-квестів відкривається можливість залучити 

соціальні мережі, мережу Інтернет в освітній процес, зокрема для викоання 

проблемних завдань професійної спрямованості. 
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Рис. 3.22. Етапи виконання веб-квестів  

 

Таким чином відбувається розширення кругозору, світогляду 

майбутніх економістів, формується простір для креативної діяльності 

студентів. У першу чергу, це сприятиє підвищенню мотивації студентів до 

вивчення економічної термінології та зацікавленості в підвищенні рівня її 

опанування. Така форма навчання навчає майбутніх економістів командній 

роботі, комунікації у колективі за умови, коли вони повинні розв’язувати 

проблемні ситуації, здійснювати самостійний пошук, проводити 

дослідження, застосвуючи для цього мережу Інтернет. Також слід 

наголосити, що така форма навчання забезпечує не лише роботу студентів в 

глобальній мережевій павутині з простим пошуком інформації, а представляє 

собою проблемні методи навчання, оскільки студенти працюють над 

нестандартними завданнями, які потребують вмінь систематизації, 
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узагальнення, порівняння, класифікації, синтезу та аналізу знайденого 

матеріалу, тим самим формуються прийоми розумової діяльності студентів. 

На сьогодні поряд із традиційними навчальними підручниками та 

посібниками є чимало інформаційних технологій, які включають 

автоматизовані навчальні курси, і які, по суті, є мультимедійними 

продуктами. Науковці стверджують, що завдяки мультимедійним програмам 

студенти можуть працювати у своєму ритмі та згідно зі своїми потребами. 

Досвід проведення експериментальних досліджень свідчить про те, що 

найкращі результати були отримані тими студентами, які використовували 

мультимедійні навчальні програми, тому що технології мультимедіа 

характеризуються актами одночасності візуального та слухового 

сприймання, синтезу та синхронізації вербалізованих та невербалізованих 

знань, синхронізації та інтеграції часово-просторових та візуально-

просторових джерел навчальної інформації.  

Велика кількість освітніх ресурсів, що з’явилися останнім часом, 

присвячено вивченню мов та опануванню араторського мистецтва, мистецтва 

спілкування. Це не тільки словники й граматичні правила, але також ігри зі 

словами, кросворди, чайнворди, що активізують пізнавальну діяльність 

студентів. Різної складності on-line тести пропонують широкий діапазон 

завдань, які розкривають самобутність історії й культури. В останніх 

публікаціях на тему використання Інтернет-методик для вивчення мов акцент 

робиться можливостях Інтернету: можливість оперативної публікації власної 

інформації, створення власних Інтернет-проєктів (веб-сторінок); участь у 

текстових та голосових чатах, у телекомунікаційних проєктах, конкурсах, 

олімпіадах, телеконференціях та відео конференціях on-line.  

Інформаційно-освітнє середовище ЗВО включає з необхідністю 

мультимедійні технології, до яких часто відносять електронні підручники, 

самостійно підготовлені викладачем дидактичні матеріали, презентації, 

ситуативні завдання, рольові ігри та ін. 
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Викладання української мови на базі ІОС ЗВО дає можливість перейти 

від пасивної подачі матеріалу до активної, коли студент стає не тільки 

центральним об’єктом процесу, а й активним його учасником.  

Презентація інформації (за самостійно підібраним матеріалом) за 

допомогою програми Power Point дає можливість охопити всі види 

мовленнєвої діяльності студентів (писання, читання, говоріння, аудіювання 

та переклад). Самостійно підібраний викладачем матеріал є найбільш 

спрямованим і доцільним для презентації, оскільки викладач готує і підбирає 

інформацію відповідно до вимог спеціалізації майбутніх фахівців.  

Електронна пошта є одним з допоміжних засобів контролю, а також 

додатковим засобом спілкування. Студенти мають можливість уточнити 

інформацію або вирішити питання, що виникли в позааудиторний час, тим 

самим якісніше підготувати домашнє завдання, виконавши всі вимоги 

викладача. 

Отже, в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО для 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки ефективними будуть такі форми, методи й засоби, які: 

передбачають введення нової економічної термінології в мовну практику, 

роблять сам процес запам’ятовування свідомим та потребують від студентів 

прояву аналітичних та творчих умінь; безпосередньо пов’язані з майбутньою 

професійною діяльністю студентів (ситуативні професійно орієнтовані), 

котрі відображають чітко визначені виробничі ситуації, тим самим 

виступаючи мотиваційним чинником засвоєння необхідних знань; сприяють 

асоціюванню, структуруванню та логічній організації фахових термінів у 

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

запам’ятовуванням понять з контексту запропонованого фахового 

повідомлення чи з економічних джерел.  

Тому в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО з метою 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки: 
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– до провідних форм організації освітнього процесу нами 

віднесено: проблемні лекції, семінари, дискусії, проєкти, конференції, on-

line-навчання, майстер-класи, тренінги, вебінари, чати, електронне 

листування; 

– до провідних методів навчання віднесено інформаційно-

перцептивні (розповідь, лекції, пояснення), репродуктивні та активні методи, 

а саме: 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); 

– серед засобів виділено 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). 

 

3.3. Професійна мовно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців 

з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

Наше дослідження пов’язане з формуванням культури професійної 

комунікації, а тому важливими є результати їх мовно-мовленнєвої 

підготовки, що спираються серед іншого на економічну термінологію. 

Мовно-мовленнєва підготовка майбутніх фахівців з економіки є 

фундаментальною основою формування культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки і 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. Відповідно відбувається 
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формування теоретичної, професійно-термінологічної та процедурної 

складових культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

Саме тому окремий розгляд мовно-мовленнєвої підготовки майбутніх 

фахівців з економіки є важливим для нашого дослідження. 

Аналіз наукових джерел дав можливість виділити основні складові 

фахової термінології майбутніх економістів (рис.3.23). 

 

 

Рис.3.23. Складові фахової термінології майбутніх економістів 

 

Професіоналізми останнім часом викликають значний інтерес. Аналіз 

літературних джерел дає можливість стверджувати, що вони не є науковими 

термінами, але є напівофіційними словами, які використовуються людьми 

певних професій, спеціальностей, зокрема й економістами (рис. 3.24).  

Наприклад, бджола-вбивця – «означає кожного, хто допомагає компанії 

уникнути поглинання»; без права протесту – «означає, що особа, яка 

підписала боргове зобов’язання, а також його гаранти звільняють кредитора 

від необхідності опротестувати даний документ у разі несплати»; білий слон 

– «вираз, що означає угоду, за якої витрати перевищують потенційний 

прибуток». Подібними є пари «термін» – «професіоналізм»: опціон без 
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покриття – «голий» опціон; здвоєна акція – «сіамська акція»; позабіржовий 

ринок – вуличний ринок; ціна «флеш» – ціна «спалах»; акції з голубим 

корінцем – власність батька родини; чинники маркетингу компанії – чотири 

«пі» маркетингу; офшорна зона – податковий рай. 

 

 

Рис.3.24. Ознаки професіоналізмів 

 

Для їх опанування широко застосувався метод оперативних дій у формі 

аналізу професійних ситуацій. Спрямованість ситуацій, що передбачають 

планування, залежно від спеціальності, полягає в розвитку вмінь: готувати 

перспективні та поточні плани, нормативну базу та запити, планувати заходи 
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з підвищення ефективності виробництва («Маркетинг»); формувати витрати 

на виробництво і реалізацію продукції, грошові доходи, розподіляти 

використання прибутку, сплановувати фінансовий стан підприємства, 

складати та слідкувати за виконанням кошторисів видатків та доходів 

підприємств, планувати податки, складати баланси фінансових ресурсів 

підприємств («Фінанси»). Отже, ситуації даного типу пов’язані саме з 

плануванням діяльності та кадрового забезпечення підприємств фахівцями 

економічних спеціальностей та з оформленням відповідної планової 

документації.  

Як приклад розглянемо ситуативну модель з дисципліни «Фінансовий 

аналіз» на тему «Фінансовий облік коштів і розрахунків» (рис. 3.25). 

 

Рис.3.25. Ситуативна модель з дисципліни «Фінансовий аналіз» 
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Очевидно, що українська мова за професійним спрямуванням в 

економічному закладі має практичний напрям, у тому числі під час вивчення 

акцентних та орфоепічних норм сучасної української літературної мови. При 

цьому ми спиралися на інформаційний, особистісно-професійний, 

діяльнісний методологічні підходи та специфічні принципи професійної 

підготовки фахівців з економіки, а саме: професійної спрямованості 

економічної освіти, випереджувального характеру професійної підготовки. 

Студентам під час вивчення української мови слід пропонувати 

запам’ятати наголошування найчастіше вживаних слів, у яких порушуються 

акцентні норми:  

- дієслова: нестИ, принестИ, везтИ, привезтИ, привезлА, принеслА, 

бУду, бУдеш, бУдемо, булА, булО, булИ, візьмУ, кажУ, роблЮ, пишУ, пІду, 

пІдемо, кИдати;  

- числівники: одинАдцять, чотирнАдцять, сімдесЯт, вісімдесЯт;  

- іменники на -ання наголошуються так, як дієслова, від яких вони 

утворені: читати – читАння, писати – писАння, завдати – завдАння (але у 

двоскладових наголошується останній склад: знаннЯ, званнЯ, спаннЯ;  

- назви мір довжини з наголосом на останньому складі: мілімЕтр, 

сантимЕтр, децимЕтр, кіломЕтр;  

- слова такого типу творення: бюрокрАтія, інженЕрія, аристокрАтія, 

демокрАтія, діалОг, монолОг, полілОг, каталОг, некролОг; - однокореневі 

слова російської та української мов, що маютьрізні наголоси: новИй, старИй, 

різкИй, перЕпис, прИріст, пОказ, серЕдина, кропивА;  

- лексеми, що мають два наголоси і два різні значення: вершкОвий(міра 

довжини) – вершковИй(виготовлення з вершків), вИгода(користь) – 

вигОда(зручність), лупА (у волоссі) – лУпа(збільшувальне скло), 

людськИй(властивий людині) – лЮдський (уважний до людини), недОносок 

(старе взуття, одяг) – недонОсок (передчасно народжене дитя), 

прОшу(запрошую) – прошУ (звертаюся з проханням). 
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При цьому стверджуємо про доцільність використання електронних 

підручників (ЕП) як сучасних засобів подання навчальної інформації при 

формуванні кульутри професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки, під яким ми розуміємо електронний освітній ресурс із 

систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), в якому з 

урахуванням розвитку інформаційних технологій рівнозначно і 

взаємопов’язано наведено текстовий, звуковий, графічний та інший 

навчальний матеріал, що забезпечує безперервність і повноту дидактичного 

циклу відповідно до принципів навчання і діючої програми (рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Фрагмент вільнопоширюваного  електронного підручника, 

розробленого кафедрою сучасної української мови  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

 

Ефективним методом при цьому виявилася бесіда, яка має бути 

організована, щоб: стимулювати студентів до використання термінології; за 

необхідності вміти замінювати чи пояснювати значення окремих 

професіоналізмів; стимулювати правильне вживання понять і термінів як 

граматично, так і логічно; стимулювати кількість використаних термінів – 

вона має бути значна та характеризуватися різноманітністю; простежувати 

міждисциплінарні зв’язки. Для цього варто пропонувати такі професійні 
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ситуації, котрі б сприяли: обміну інформацією, формуванню перспективних 

заходів, взаємному спілкуванню під час вирішення актуальних проблем, 

контролю і координації певних дій, підтримці ділових контактів на різних 

рівнях, пошуку та висуненню нових ідей, стимулюванню дій у новому 

напрямі. 

Стосовно організації професійних ситуацій цієї форми ми пропонуємо 

наступні можливі випадки:  

1) викладач пропонує студентам конкретну професійну ситуацію (тему 

для бесіди), окресливши ролі кожного з них, задає напрям розвитку ситуації, 

зазначає конкретні результати, що мають бути одержані наприкінці, водночас 

пропонує студентам набір економічних термінів, що необхідно використати у 

процесі розмови;  

2) в іншому варіанті побудови ситуації, студенти в процесі бесіди 

використовують економічні терміни на свій смак, але зазначають їх на папері 

для подальшого аналізу своєї роботи;  

3) можливий варіант, коли викладач пропонує студентам самим 

вигадати професійну ситуацію, записавши процес спілкування у вигляді 

діалогу, намагаючись збагатити його економічними поняттями.  

Особлива увага звертається на наголошування слів, які часто 

використовуються економістом. Наголос є тим фактором, що впливає на 

милозвучність нашої мови. Найчастіше майбутні економісти неправильно 

наголошують такі слова, як: аналог, багаторазовий, податковий, 

сільськогосподарський та ін.  

Згадуючи про фразеологічні, морфологічні та синтаксичні норми, 

визначено, які помилки найчастіше трапляються в мовленні економіста. 

Наприклад, у багатьох фразеологічних зворотах замість слів із конкретним 

значенням «одержати» й «отримати» вживаються абстрактні лексеми дістати, 

набути, здобути: не отримати освіту, а здобути освіту; не отримати досвід, а 

набути досвіду, не отримати виправдання, а дістати виправдання. Для 

уникнення цих помилок використано ситуації, побудовані Отже, що 
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аналізуючи та шукаючи можливі варіанти розв’язку професійних питань, 

студенти мають використати не лише знання термінології, а й здатність 

діалогічного спілкування, артументації та критичного осмислення думок 

інших.  

Розглянемо приклад ситуативної моделі з дисципліни «Банківська 

система» на тему «Депозити фізичних осіб». Основні економічні терміни: 

депозит, вклад, вклад на вимогу, вкладник, мінімальна сума вкладу, 

безстроковий депозит, відсоткова ставка, фіксована відсоткова ставка, 

капіталізація, автопролонгація, дострокове розірвання вкладу. Ситуативна 

модель. Уявіть, що вкладник хоче відкрити депозитний рахунок у банку, але 

при цьому мати можливість у будь-який час зняти свої заощадження.  

Завдання. Перечитайте діалог, що склався між вкладником та 

менеджером банку, і заповніть порожні місця економічними термінами, 

притримуючись спрямованості діалогу. 

Частину заняття варто присвятити визначенню рівня та глибини 

засвоєння студентами необхідної професійної термінології, відшуканню 

прогалин у її формуванні, перевірити вміння студентів використовувати 

економічну термінологію у професійних ситуаціях, уміння швидко і 

раціонально підбирати синонімічні заміни складним економічним поняттям, 

уміння доступно розтлумачувати значення кожного з них, уміння на досить 

доступному рівні висловлювати власні міркування щодо розв’язання 

поставлених завдань та вміння студентів пристосовуватися до швидких змін 

професійних ситуацій, правильно підбираючи та обґрунтовуючи економічні 

факти та терміни. Для досягнення поставлених цілей використовують 

завдання різної спрямованості та складності. Досить вдалим є використання 

саме діагностичних ситуацій на цьому етапі заняття. Найкращим варіантом 

для закріплення є використання евристичних ситуацій, тобто ситуацій, що 

вимагатимуть від студентів проявити сформовані знання, вміння, 

креативність продемонструвати вміле оперування економічною 
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термінологією. Як зазначалося вище, досить вдалим завданням є побудова 

економічних казок студентами. 

У роботі зі студентами варто наголосити, що однією з морфологічних 

особливостей сучасної української літературної мови є наявність у іменників 

чоловічого роду другої відміни варіантних закінчень давального відмінка 

однини у назвах живих істот (рідко неживих істот): -ові або -еві, -єві, тому – 

директорові, деканові, начальникові; закінчення -у, -ю – частіше у назвах 

неживих речей або під час чергування, наприклад: директорові Потапенку 

Максимові Сергійовичу, батьку, викладачу, столу, краю. Це дає змогу 

урізноманітнити виклад, уникати нанизування в реченні слів з однаковими 

закінченнями: написати листа економістові, зателефонувати доповідачеві, 

допомогти співробітникові.  

Для засвоєння цих особливостей було задіяно мозкову атаку. 

Головними ознаками цього методу є несподіваність завдання, яке потрібно 

виконати; неочікуваність ролі, яку необхідно зіграти; нестандартність 

ситуації, в якій важливо швидко зорієнтуватися. Використання мозкової 

атаки з метою формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки спрямоване на те, щоб студенти навчилися грамотно 

висловлюватися стосовно питань, що вивникають, в умовах швидкозмінних і 

непередбачуваних обставин, знаходили найкращі варіанти чи пропозиції 

різних видів послуг, прогнозували реакцію співрозмовників на свої дії тощо. 

Наприклад, в межах вивчення дисципліни «Культура професійного 

мовлення» можна запропонувати студентам взяти участь у комунікативних 

етюдах (на кшталт акторських): «Клієнт не може визначитися із 

замовленням. Допоможіть йому це зробити так, щоб він лишився 

задоволеним». 

Однією з найпоширеніших помилок у мовленні економіста є 

надуживання конструкціями з прийменником «по»: комітет по цінах замість 

комітет цін, прийшов по такій справі замість прийшов у такій справі, по 

крайній мірі замість принаймні, щонайменше та ін. Тому використано форму 
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роботи у вигляді ділової наради – прийняття однозначного шляху 

розв’язання поставлених завдань на основі аналізу та обговорень висунутих 

пропозицій учасниками спілкування.  

З метою успішного проведення ділової наради керівник підприємства 

має: означити результати (прийняття рішень, повідомлення інформації, 

вирішення ситуації, що склалася, підготовка певних рекомендацій, звітної 

документації, переконання підлеглих), яких бажає досягти заздалегідь; 

визначитися з видом наради: вирішення питань внутрішнього розпорядку 

(заслуховування та обговорення звітів підлеглих, керівника, аналіз 

конфліктних ситуацій), мотиваційна нарада (пошук нових ідей і пропозицій, 

інструктаж підлеглих), планування діяльності підприємства на новий звітний 

період (обговорення запланованих заходів, проєктних рішень, розподіл 

ресурсів) чи обговорення результатів та якості роботи працівників 

підприємства, аналіз результатів роботи окремих відділів підприємства, 

зустріч з представниками інших економічних відомств з метою налагодження 

спільної діяльності; ознайомлення з переліком питань, що розглядатимуться 

(із зазначенням мети та результатів), осіб, задіяних в нараді; зазначити 

перелік документів, що потребують ознайомлення.  

Використовуючи цю форму організації спілкування, викладач разом із 

питаннями, що обговорюватимуться та потребують опрацювання їх 

студентами. Визначившись з видом наради, запропонувати також студентам 

підготувати доповіді, цікаві факти для підтвердження власних думок 

стосовно питань, що розглядаються. 

Для підготовки до такого заняття пропонуємо студенту використати 

он-лайн сервіси для створення карти думок (діаграма зв'язків, Mind-карта, 

ментальна карта). Інтелект-карти (mindmap) – це схематичне зображення 

ключових думок, основних пунктів виступу або найважливішого плану дій. З 

їх допомогою зручно наводити порядок в інформаційному хаосі (табл. 3.2).  
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Таблиця 3.2 

Онлайнові сервіси для створення інтелект-карт 

 

 

Для усунення помилок нами використовувався метод оперативних дій. 

У освітній практиці ЗВО необхідно використовувати матеріал, зорієнтований 

на майбутню діяльність фахівців: вправи й завдання варто підбирати з 

урахуванням можливості розпізнавання матеріалу студентами на основі 

асоціацій і забезпечення позитивного переносу знань в уміння й навички. 

На заняттях з мови оперативні дії студентів відображають зв’язки між 

комунікативними знаннями та їх проявами й рефлексами у процесі 

навчальної комунікативної діяльності. Оперативні дії реалізуються в ході 
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виконання аналітичних і конструктивних вправ, серед яких розрізняють: 

вправи на засвоєння мовних знань і вироблення мовних умінь; умовно-

мовленнєві вправи, пов’язані з формуванням частково-мовленнєвих умінь 

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

монологу на основі зразків, заданих ситуацій, малюнків ситуативного 

характеру). Доцільність цих вправ виявляється в тому, що вони: органічно 

пов’язані з вивченням окремих мовних категорій, які необхідно 

вичленовувати у змісті професійно орієнтованого навчального матеріалу; 

дозволяють максимально концентрувати мовленнєвий матеріал за темою і, 

отже, економно витрачати час на занятті.  

Вправи, спрямовані на підвищення комунікативної активності 

студентів, підпорядковуються навчальній меті та виконуються з допомогою 

викладача. Аналітичні вправи передбачають закріплення комунікативних 

знань. Під час їх виконання аналітичні дії впливають на сприйняття мовлення 

(орфоепію, лексичне значення слів, правильність вживання мовних 

конструкцій). Вони є базою для вироблення умінь правильно говорити і 

писати. На формування таких умінь і доведення їх до рівня навичок 

спрямовані конструктивні вправи (побудова за зразком або без нього 

словосполучень, речень з певним стилістичним завданням, а також їх 

перебудова за зразком). 

При цьому доцільно використовувати  онлайновий сервіс, який 

дозволяє створювати інтерактивні вправи, Learningapps (рис. 3.27).  

Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних 

предметних галузей. Вправи можна використовувати в роботі з 

інтерактивною дошкою. Сервіс Learningapps є додатком Web 2.0 для 

підтримки освітніх процесів у закладах освіти різних типів. Сервіс 

Learningapps надає можливість отримання коду для того, щоб інтерактивні 

завдання були розміщені на сторінки сайтів або блогів викладачів і студентів. 

На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн 

для усіх предметів шкільної програми.  
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Рис. 3.27. Головне вікно онлайнового сервісу для створення 

інтерактивних вправ 

 

Кожен із ресурсів можна використати на своєму уроці, змінити під 

власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль. 

Вправи на сайті подаються у зручному візуальному режимі сітки 

зображень, навівши на які вказівник миші можна побачити тип вправи та її 

рейтинг на сайті. Клацнувши на зображенні значка вправи, відбувається 

перехід у режим її виконання. На передньому плані видно завдання, яке 

закривається після клацання кнопки ОК, що дозволяє перейти до 

безпосередньої роботи із вправою. Виконання вправи полягає в інтерактивній 

роботі з об’єктами, розміщеними на екрані. Після виконання вправи потрібно 

клацнути напис «Перевірити»: відповіді буде перевірено і вказано на 

можливі помилки. Далі можна внести виправлення й знову перевірити 

рішення. Усі вправи поділено на категорії, які відповідають виду завдання, 

яке потрібно буде виконати: вибір; розподіл; послідовність; заповнення; 

онлайн-ігри; інструменти. У кожній групі доступно кілька шаблонів вправ, 

опис та зразки яких можна попередньо переглядати перед тим, як створити 

власний навчальний ресурс. На сайті http://learningapps.org/ можна 

детальніше ознайомитись із різними вправами та спробувати створювати 

власні (рис. 3.28). 
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Рис. 3.28. Створення інтерактивних вправ 

 

Наведемо інші приклади таких вправ (рис. 3.29-3.30). 

У мовленні економіста трапляється засмічування зайвими 

іншомовними словами: замість збут, організація збуту – маркетинг (анг.), 

вкладання (капіталу) – інвестиції (лат.), керівник – менеджер (анг.) тощо. 

Необхідно зауважити, що удосконалення культури мовлення студентів, 

засвоєння ними відповідних норм не має обмежуватися одними заняттями. 

Ця робота повинна здійснюватися систематично, цілеспрямовано протягом 

усього періоду формування культури професійного мовлення майбутніх 

економістів.  

Для реального підвищення рівня мовно-мовленнєвої підготовки 

економістів загалом, викладач має використовувати палітру видів, засобів та 

методів навчання від занять за програмою, що мають обов’язковий статус, до 

різноманітних позааудиторних заходів, які враховують наявні знання та 

індивідуальні здібності, а також впроваджувати в освітній процес сучасні 

мультимедійні матеріали та інформаційні технології. 
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Рис. 3.29. Приклади завдань 



300 
 

 

Рис. 3.30. Приклади завдань 

 

За допомогою електронного навчання студент має змогу отримати 

сучасні знання у будь-який час і будь-якому місці, що робить доступною 

вищу освіту для всіх охочих осіб. Кожне практичне заняття з української 

мови (за професійним спрямуванням) має провадитися з мультимедійним 

забезпеченням.  

Згідно з теорією мультимедійного навчання, оптимальне навчання 

відбувається за умов синхронного представлення вербального та візуального 

навчального матеріалу. Результати цих психологічних досліджень виявили, 

що вербальна інформація краще запам’ятовується, коли супроводжується 

візуальною картинкою. Пояснює ефективність змішаного навчання теорія 

робочої пам’яті Бедделі та Хіча, згідно з якою вона складається з двох 
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значною мірою незалежних компонентів, – візуальної та акустичної, які 

працюють, як правило, паралельно. Це дозволяє одночасно обробляти 

інформацію, яка надходить від наших зорового та слухового аналізаторів.  

Разом з тим, для успішного застосування мультимедіа у своїй 

педагогічній діяльності не варто завантажувати студентів конкуруючими 

джерелами інформації. Так, студенти навчаються краще за допомогою 

розповіді та анімації, ніж розповіді, анімації та тексту з екрану. У цьому суть 

дидактичних принципів побудови ІОС, згідно з яким викладач повинен 

знехтувати зайвим матеріалом для вищої ефективності освітнього процесу. У 

разі необхідності представлення тексту, слід пам’ятати також про спеціальні 

принципи змістового наповнення ІОС ЗВО, відповідно до яких студенти 

краще засвоюють матеріал, коли візуальний матеріал надається синхронно з 

текстом, а не послідовно.  

Формування культури професійної комунікації економіста можливе 

лише за умови належної мовно-мовленнєвої підготовки. Аналіз її змісту дає 

змогу схарактеризувати базовий професійно-спрямований мовний матеріал, 

організований у систему комунікативних вправ, що сприяють формуванню 

комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з економіки задля їх 

подальшої реалізації у професійній діяльності. 

Як засвідчують багаторічний досвід роботи й результати дослідження, 

студенти часто порушують акцентні й орфоепічні норми української 

літературної мови, лексичні, синтаксичні, морфологічні та фразеологічні. 

Саме тому одним із важливих завдань формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців економічного профілю є удосконалення 

їхнього усного й письмового мовлення. Теоретичний матеріал про норми 

сучасної української літературної мови студенти закріплюють під час 

виконання різноманітних видів завдань. На практичних заняттях увага 

студентів акцентується на причинах відхилення від тих чи інших норм 

української мови, на типових помилках в умовах українсько-російського 

білінгвізму й виконуються завдання з метою попередження норм вимови. 
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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. Відповідно відбувається формування теоретичної, професійно-

термінологічної та процедурної складових культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки.  

Отже, формування культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО 

передбачає комплексну професійну мовно-мовленнєву підготовку й активне 

міжособистісне безпосереднє та електронне спілкування (е-листування, чати, 

соціальні мережі) у квазіпрофесійному та професійному середовищах. 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі розглянуто практичні засади формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти.  

Обгрунтовано, 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 термінологєю, 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. 
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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 

та творчих умінь; безпосередньо пов’язані з майбутньою професійною 

діяльністю студентів (ситуативні професійно орієнтовані); сприяють 

асоціюванню, структуруванню та логічному позіціонуванню термінів та 

професіоналізмів у пам’яті студентів; пов’язані з пошуком, виокремленням 

та запам’ятовуванням економічних понять з контексту повідомлення.  

Тому в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО з метою 

формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки: 

– провідними формами організації освітнього процесу є проблемні 

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

тренінги, чати, електронне листування; 

– провідними методами навчання є 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 є мовленнєві вправи, вправи на 

вживання невербальних комунікативних засобів; ситуативні моделі, 

словники, ЕОР, 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 
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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. 

Узагальнення досвіду практичної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки дає підстави схарактеризувати практичні засади формування 

культури професійної комунікації: 

1) педагогічну систему, результатом якої є сформованість усіх 

компонентів такої культури, й ефективність якої визначається якісними 

змінами за кожним із показників сформованості культури професійної 

комунікації; 

2) активну розробку та використання електронних освітніх ресурсів; 

3) авторські спецкурси (філологічні, ІТ, економічні), при вивченні яких 

використовується спеціалізоване програмне забезпечення;  

4) комплексну мовно-мовленнєву підготовку й активне особисте та 

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

професійному середовищах; 

5) використання інформаційно-перцептивних, репродуктивних та 

активних методів навчання. 

Зміст даного розділу дослідження відображено в публікаціях автора 

[348; 349; 351; 355; 357; 359; 361; 362; 363; 366; 370-374; 377-380].
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РОЗДІЛ 4.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА  

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ  

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗВО 

 

4.1. Критерії, показники й рівні сформованості культури 

професійної комунікації 

Ключовим феноменом оцінки якості навчання є «критерій» (від лат. 

critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον − здатність розрізнення; засіб 

судження, мірило). У тлумачних психолого-педагогічних словниках 

означений термін визначено як:  

- «ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визначення або 

класифікація»;  

- мірило оцінки [110];  

- показник, що характеризує властивість (якість) об’єкта; один із 

способів вимірювання; експертний метод [131];  

- «мірило оцінювання визнаних параметрів, які описують певними 

показниками; мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята 

за основу класифікації [78] тощо.  

Отже, загальною дефініцією критерію є «мірило оцінювання» 

результату діяльності, зміст якого розкривається завдяки певним маркерам 

(показники).  

Під критеріями якості освітньої діяльності розуміємо двоаспектну 

сукупність ознак, на основі яких складається оцінка умов, процесу і 

результату навчання, що відповідають поставленим цілям: зовнішні (якість 

функціонування закладу освіти й педагогічної діяльності в певному регіоні) 
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та внутрішні (пов’язані з процесом і результатом навчальної діяльності 

студента) критерії [111]. 

Нами розроблено внутрішні критерії (рис.4.1), які скорельовано зі 

складовими компонентами культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки (аксіологічний, теоретичний, професійно-

термінологічний, процедурний, особистісний). Об’єктами формування 

відповідних компонетнів є знання, обізнаність, здатності та вміння. 

 

 

Рис.4.1. Компоненти КПК та критерії її сформованості 

 

Опишемо їх більш детально. 

Ціннісно-мотиваційний критерій визначає сформованість 

аксіологічного компонента культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки і характеризується таким показником як 

загальнокультурна обізнаність, що включає сред іншого обізнаність із 

сутністю поняття «культура» у світовому форматі, особистісне прийняття 

національних, мовних, професійних цінностей суспільства тощо. 
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Загальнокультурна обізнаність передбачає обізнаність у сфері 

світогляду, вона пов’язана з ціннісними орієнтирами особистості, її 

здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, 

усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати 

рішення. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія студента та 

програма його життєдіяльності в цілому.  

Така обізнаність забезпечує механізм самовизначення фахівця в 

ситуаціях професійної діяльності. Коло загальнокультурних питань, в яких 

майбутній фахівець з економіки повинен бути добре обізнаний, мати 

пізнання та дуже широкий досвід діяльності, передбачає особливості 

національної та загальнолюдської культури.  

Щодо культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки, то така обізнаність включає знання необхідних мов, способів 

взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у 

групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі.  

Когнітивний критерій дає можливість визначити сформованість 

теоретичного компонента культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки і характеризується такими показниками як: 

1) граматична обізнаність – обізнаність із граматичною будовою 

української мови, знання морфології (функціональність повнозначних і 

службових частин мови; словотворчі моделі, словозмінні форми, 

транспозицію слова тощо) та уміння практично їх застосовувати, знання 

синтаксичної реалізації висловлювань за різними типами зв’язку на тлі 

лексичного матеріалу. 

Під граматичними поняттями ми розуміємо лінгвістичні концепти як 

навчальні одиниці, що характеризують граматичну систему української мови. 

Морфологічним поняттям уважаємо логічно сформульовану думку про 

морфологічну одиницю в широкому розумінні чи граматичну (морфологічну) 

категорію, у якій визначено її істотні ознаки.  
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Засвоєння цих понять становить основу навчання морфології: уявлення 

про морфологічну систему української мови, частини мови як лексико-

граматичні класи слів та окремі граматичні категорії, аналіз мовного 

матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття; узагальнення цих ознак, 

установлення зв’язків між ними й уведення терміна; уточнення сутності 

ознак поняття і зв’язків між ними; конкретизація вивченого поняття на основі 

виконання вправ, які вимагають практичного застосування одержаних знань, 

систематичне й різнобічне збагачення граматичної будови мовлення 

граматичними засобами, формування вмінь розрізняти, аналізувати, 

класифікувати морфологічні поняття, оцінювати їх з погляду нормативності, 

відповідності ситуації та сфері спілкування.  

Засвоєння граматичних понять, зокрема граматичних (морфологічних) 

категорій, відбувається в тісному взаємозв’язку між собою. Усвідомлення 

більшості морфологічних категорій передбачає знання граматичних правил, 

під якими розуміємо положення, що виражають певну граматичну 

закономірність, фіксують ту чи іншу властивість морфологічної одиниці й 

розкривають систему.  

Відомо, що мисленнєва діяльність здійснюється у формі оперування 

граматичними поняттями, що вивчаються у морфології української мови, у 

яких відображено найбільш загальні й істотні ознаки морфологічних 

одиниць. Правильне формування граматичних понять сприяє, з одного боку, 

розвиткові граматичних знань, з іншого – комунікативних здібностей. Тому 

цей показник обрано для характеристики теоретичної складової культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

2) лексична обізнаність – обізнаність із різногалузевою 

термінологією; уміння розпізнавати відтінки семантики синонімів і 

антонімів засвоєної термінології (лексики) й адекватно її використовувати в 

академічній та професійній сферах. 

Культура професійної комунікації виявляється у здатності успішно 

користуватися всіма видами мовленнєвої діяльності в процесі спілкування. 
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Основу комунікативної діяльності складає лексична обізнаність, яка включає 

в себе певний запас слів та їхнє доречне вживання у різних контекстах. Як 

говорив М. Вашуленка: «Зробити мовну і мовленнєву теорію 

функціональною, домогтися усвідомленого застосування мовних і 

мовленнєвих понять, правил, приписів у навчальних і пізнавальних життєвих 

ситуаціях спілкування – одне з найважливіших завдань у здійсненні мовної 

освіти» [10, с. 16]. Ми можемо говорити про те, що розвиток лексичної 

обізнаності розглядається не тільки, як засвоєння лексичних понять, 

сформованість мовленнєвих лексичних умінь і навичок, а й як здатність 

застосувати їх у процесі професійного спілкування. 

Необхідно зазначити, що лексична обізнаність включає в себе лексичні 

знання і лексичні навички. Лексичні знання – це знання слів та української 

мови в цілому. А ось володіння мовою асоціюється з лексичними навичками 

які саме й забезпечують функціонування лексики у спілкування (рис. 4.2). 

Лексична діяльність розглядається не тільки як певна сума знань, а як 

така, що базується на цих знаннях, а також цінностях, здібностях, одержаних 

у процесі засвоєння основ лексикології. Робота над вивченням лексичного 

матеріалу розширює знання про мову, є головним джерелом збагачення 

словника. Вивчення лексики розвиває увагу до значення й уживання слів у 

власному мовленні, виховує потребу в доборі необхідного слова для точного 

висловлювання думки, розвиває чуття мови, виховується інтерес до мови в 

цілому.  

Тому лексична обізнаність передбачає формування уявлення про 

систему мови та знання правил мови і мовлення і є показником 

сформованості теоретичної складової культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки. 

3) ІТ обізнаність інтегрує знання про інформаційні технології, 

засоби комунікативної взаємодії, ресурси, завдяки яким можливе 

поглиблення знань у професійній галузі та галузях, суміжних з нею.  
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Рис. 4.2. Лексична діяльність 

 

В умовах формування інформаційного суспільства дуже важливо 

підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних проводити продуктивну 

роботу в кожній професійній галузі. Майбутні фахівці з економіки мають 

впевнено почуватися, використовуючи хмаро орієнтоване середовище, мати 

акаунти, завдяки яким вони повинні мати доступ до низки сервісів як для 

індивідуального професійного, так і колективного використання, 

застосовувати офісні сервіси (MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, а також 
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електронний записник OneNote), вільно орієнтуватися у пошукових 

браузерах та соціальних мережах, засобах е-комунікації, чатах, блогах, а 

також володіти інструментарієм для створення сайтів SharePoint, зберігати 

дані у електронних центрах обробки даних та на локальному комп'ютері 

користувача, вільно використовувати електронні пристрої, зокрема з яких 

можна вийти в Інтернет. Слід зазначити, що майбутні фахівці з економіки 

повинні вільно використовувати широкий набір основних інструментів 

засобів комп'ютерної підтримки аналітичних, обчислювальних та графічних 

операцій у професійній діяльності.  

Майбутні фахівці з економіки, які вільно володіють ІТ та не мають 

психологічного бар'єру у застосуванні сучасних засобів ІТ, вирішують 

поставлені перед ними задачі з усвідомленням, які сервіси потрібно добрати 

для успішної реалізації проблеми. Рішення задач прикладного характеру за 

допомогою ІТ забезпечує можливість дослідження проблем через 

організацію групової командної роботи, черз забезпечення рівноправного 

доступу до середовища виконання завдань з можливістю одночасного їх 

розв’язання. Це, у свою чергу, сприяє вдосконаленню вмінь та навичок 

професійної комунікації. 

Вербально-операційний критерій характеризується такими 

показниками: 

1) здатність оперувати термінами передбачає наявність 

комунікативних знань, практичних умінь і навичок виконання професійних 

обов’язків у реальному виробничому процесі на основі їх інтеріоризації під 

час професійної підготовки, знання та уміння користуватися економічною 

терміно-лексикою, економічною мовою у професійних цілях. 

Професійні функції працівників економічної сфери реалізуються у 

процесі професійно-комунікативної діяльності, провідну роль в якому 

відіграє культура професійної комунікації, що виражає соціальну активність 

фахівця, суспільну значущість норм його поведінки та володіння засобами 

комунікативної взаємодії.  
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Більш детально це означає володіння такими вміннями та навичками: 

наявність необхідного запасу термінологічної лексики під час усної відповіді, 

рецензування виступу; пояснювати, коментувати економічні дослідження, 

теоретичний матеріал; самостійно доопрацьовувати теоретичний матеріал; 

використовувати економічну термінологію у відповідях, доповідях, 

оформлені звітів із виробничої практики тощо; брати участь у дискусіях, 

конференціях, брифінгах з економічних проблем; аналізувати матеріали з 

економічної періодики; готувати й здійснювати інформаційні повідомлення, 

презентації з проблем економіки; вільно володіти економічною 

термінологією. 

2) перцептивно-мовленнєва здатність – володіння лінгвістичними 

засобами побудови і презентації монологічного і діалогічного мовлення; 

уміння адекватно реагувати на відповіді та пропозиції (дебати, дискусії, 

(не)офіційні перемовини, телефонні розмови тощо) і продукувати власні 

підготовлені та непідготовлені тексти в різних форматах (доповідь, 

презентація, звіт; тощо) відповідно до функціонально-стильової 

спрямованості дискурсу. 

Цей показник позначає здатність до міжособистісного пізнання і 

розуміння партнера зі спілкування, правильного моделювання мотиваційної 

структури його особистості (особистісних особливостей, інтересів і 

цінностей, фізичного та емоційного стану, розумових здібностей тощо). Так, 

вміння говорити (повно і логічно висловлювати свої думки) ґрунтується на 

відповідних знаннях і навичках, зокрема на навичці додержуватися правил 

граматики, а вміння слухати (розуміти і засвоювати почуте) спирається на 

навички слухання, зокрема на навичку розуміти значення понять, слів. Отже, 

мовлення є за своєю структурою системою комунікативно-мовленнєвих дій, 

що трансформуються в діяльності у вміння особистості.  

Процес спілкування дає людині знання для усунення складнощів у 

інформаційному каналі, у створенні оптимальних умов для міжособистісної 

взаємодії, обміну думками. Але його суть цим не вичерпується. Чи не 
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найголовніше у спілкуванні – це взаємопізнання, а цей процес неможливий 

без урахування культурного коду комунікації, в тому числі знакового коду 

мови і мовлення. Непередбачуваний світ економічних й інформаційних 

потоків, соціальний поступ і технологічний успіх людства зобов’язують 

сучасників до всебічного опанування культури спілкування і в її складі 

мовленнєвої здатності, культури мовлення. Людство прагне до якомога 

повнішого, швидшого й емоційно насиченого міжособистісного зв’язку, що 

його не може забезпечити, за висловом Ніцше, стара ”в’язниця” мови. Бо 

нерідко при опануванні мовлення (і мови) його носії не враховують тієї 

обставини, що воно покликане бути засобом спілкування. Зрозуміло, вони не 

дістають очікуваного ефекту. Відтак, одне з завдань процесу засвоєння мови, 

вдосконалення мовленнєвої здатності та розвиток психологічного аспекту 

мовлення особистості. 

Поведінково-мовленнєвий критерій характеризується такими 

показниками: 

1) професійно-креативні вміння – уміння творчо підходити до 

вирішення питань професійної діяльності, використовуючи професійну 

комунікацію, уміння діяти обмірковано, естетично-коректно по відношенню 

до інших у процесі професійної комунікації. 

Досить цікавими є думки американського економіста та соціолога 

Р. Флоріди, який умовно поділив суспільство на класи залежно від розвитку 

вмінь використовувати креативність у своїй роботі, виділяючи і віддаючи 

перевагу саме «креативному класу». Він стверджував, що «суперкреативний 

клас» – це люди, професії яких пов’язані з програмуванням, математикою, 

архітектурою, інженерією, бібліотечною справою, розвагами, спортом, 

засобами масової інформації, і «креативні професіонали» – це люди, професії 

яких пов’язані з продажем та управлінням, з бізнесом, охороною здоров’я, 

правом, відрізняються від інших класів лише способом отримання заробітку 

та мотивацією до діяльності, тобто:  



314 
 

1) звичайним класам платять лише за обсяг виконаної роботи за 

планом, а креативним – за винайдення чогось нового (нових ідей, нових 

шляхів вирішення проблем, нових проєктів), при цьому вони мають гнучкий 

графік, самостійність і незалежність у власній діяльності;  

2) мотив роботи звичайного класу – отримання грошей; у той час, як 

креативні працюють з метою перевірити власні сили, одержати нові 

здобутки, досягти нового рівня власного розвитку та одержати позитивні 

відгуки про результати роботи [342, с. 23]. 

Р. Флоріда [342] стверджував, що саме клас креативних людей стане 

залогом отримання максимального прибутку підприємством. Цієї самої 

думки дотримувались і Дж. Хокінс, і П. Лінднер, і Дж. Поттс. Керівники 

підприємств у наборі персоналу віддають перевагу молодим, енергійним, і 

що важливіше, творчим особистостям. Отже, фахівці, які мають 

характеристики креативної, схильної до творчості особистості (здатні 

відмовитися від шаблонних дій і поведінки, використовують у своїй роботі 

нестандартні підходи та творче мислення, здатні запропонувати оригінальні 

розв’язання організаційних та управлінських проблем під час виконання 

професійних обов’язків) мають і сформовані здатності до професійної 

комунікації. Тому було обрано показник професійно-креативні вміння. 

2) уміння е-комунікації – навички використання  комп’ютера та 

інших технологій для налагодження професійних зв’язків та спілкування, а 

також здатності представляти повідомлення й дані у зрозумілій для всіх 

формі. 

Кожний фахівець повинен бути підготовлений до використання ІТ для 

спілкування у своїй професійній діяльності. Це використання програмного 

забезпечення, мультимедійних технологій та Інтернету. Для персональних 

засобів мережевої комунікації, зокрема блогів, електронної пошти, 

персональної сторінки, чатів тощо, характерні короткі публікації особистого 

та професійного характеру. У постах часто використовуються образи і 

символи, такі засоби комунікації більш інтерактивні, автори дискутують, 
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формують безперервну стрічку контенту, розміщуючи останні новини і 

демонструючи при цьому і власне відношення доподій, використовуючи 

мову емодзі. 

У професійній діяльності економіста поєднуються мережеве 

суспільство, економіка знань, інформаційні технології, медіа та мережеві 

способи спілкування – на форумах, у чатах, блогах. Віртуальне середовище 

для фахівця з економіки виступає інструментом живої соціальної професійної 

комунікації з певними визначеними характеристиками обміну інформацією. 

Важливою ознакою глобальної ролі соціальних професійних комунікацій є 

стрімке підвищення цінності інформації, яка передається таким чином. В 

умовах формування інформаційного суспільства і глобалізації, що 

розгортається, е-комунікація постає першочерговим засобом здійснення 

професійної комунікацій. 

Рефлексивний критерій характеризується такими показниками: 

1) вольові якості – відносно стійкі психічні утворення, які не 

залежать  від ситуації та визначають рівень свідомої саморегуляції 

особистістю своєї поведінки. 

Специфічні особливості волі притаманні окремим особистостям. 

Позитивними якостями вважаються такі якості, як цілеспрямованість, 

наполегливість, витримка тощо. Слабкість волі особистості характеризують 

негативні якості, які описують такими поняттями, як нестриманість, 

безпринципність, боязкість, безініціативність, упертість тощо (рис. 4.3). 

Поряд з цим, ми розуміємо, що необхідно виховувати у студентів 

самостійність у прийняті рішень, у виборі шляхів і способів засвоєння 

фахової термінології, у виборі джерел одержання інформації та засобів, що 

сприятимуть високим показникам формування словників професійної 

термінології, водночас навчити студентів відповідати за прийняті рішення та 

отримані результати.  
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Рис. 4.3. Вольові якості особистості 

 

Отже, розвинені вольові якості, зокрема терпіння, наполегливість, 

витривалість, стриманість, самостійність допоможуть студентам сформувати 

словник економічної термінології під час навчання у ЗВО та слугуватимуть 

значним поштовхом для подальшого розширення та оновлення одержаних 

знань, допоможуть досягти значних успіхів у професійній діяльності та 
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продемонструвати високі показники в процесі виконання поставлених 

завдань. 

Тому такий показник є важливим для характеристики здатності до 

рефлексії професійної комунікації. 

2) здатність до самооцінки – це оцінка особистістю самої себе, 

своїх якостей, здібностей і місця серед інших людей. 

Самооцінка проявляється у процесі спостереження за собою, 

ставленням до себе з боку оточуючих, за своїми вчинками, під час аналізу 

власних переживань і почуттів, вчинків і їх мотивів, невдач і успіхів, через 

співсталення своїх якостей, себе з якостями інших. Самооцінка 

розповсюджується на різні прояви особистості, тому має комплексний 

характер (зовнішні дані, інтелект, діяльність, комунікація, досягнення та 

можливості тощо). 

Самооцінка змінюється впродовж життя і визначає свідомість 

особистості. Становлення самооцінки здійснюється під час виконання 

діяльності та міжособистісної взаємодії. На формування самооцінки 

особистості значною мірою впливає її соціальне оточення. 

Особистості з позитивними очікуваннями результатів й відповідно з 

адекватною самооцінкою навчаються, працюють, здійснюють діяльність 

значно краще, ніж особистості із спотвореною самооцінкою. Особистість з 

позитивною самооцінкою гідно поводиться, впевнена у собі, вільно 

спілкується з навколишніми. Отже, цей показник є важливим для опису 

здатності до рефлексії професійної комунікації. 

Отже, можемо узагальнити виокремлені критерії та показники 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. 

Критерії та показники сформованості  

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

Компоненти 

КПК 

Критерії 

сформованості КПК 

Показники сформованості 

КПК 

Аксіологічний Ціннісно-мотиваційний Загальнокультурна обізнаність 

Теоретичний Когнітивний 

Граматична обізнаність 

Лексична обізнаність 

ІТ-обізнаність 

Професійно-

термінологічний  
Вербально-операційний 

Перцептивно-мовленнєва 

здатність 

Здатність оперувати термінами 

Процедурний 
Поведінково-

комунікативний 

Професійно-креативні вміння 

Уміння е-комунікації 

Особистісна Рефлексивний 
Вольові якості 

Здатність до самооцінки 

 

Відповідно до визначених критеріїв схарактеризуємо рівні 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки: досконалий, високий, середній, базовий. Опишемо рівні.  

Досконалий рівень. Студенти цього рівня володіють ґрунтовними 

знаннями про фонологічні, лексичні, граматичні системи мови; обізнані з 

функціональними стилями та жанрами української мови, стилістичними 

прийомами й експресивними засобами їх актуалізації; вміють розпізнавати й 

адекватно використовувати економічну термінологію, фразеологію, реалії та 

іншу засвоєну лексику в професійній сферах відповідно до правил 

граматичної будови мои, комунікативної ситуації; коректно вимовляють 

мовні одиниці. Майбутні фахівці з економіки уміють продуктивно 

безконфліктно співпрацювати з партнерами в гетерогенних групах; 
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володіють ґрунтовними знаннями та уміють перетворювати фонові знання у 

текст, свідомо застосовують інтегративні знання про лінгвістичні та 

невербальні засоби побудови і презентації підготовленого та 

непідготовленого усного і писемного монологічного і діалогічного мовлення; 

легко розуміють на слух комунікативний намір та адекватно реагують на 

репліки. Зміст, логічна побудова і мовне оформлення мовлення студентів 

відповідають стилістичним нормам, вирізняється лексичним багатством та 

різноманітністю граматичних форм і конструкцій. Студенти обізнані з 

різновидами, структурою та функціями електронних і друкованих джерел; 

принципами роботи текстового процесора Microsoft Word; принципами 

функціонування сучасних систем повнотекстового пошуку, вміють ними 

користуватися для пошуку необхідної інформації; успішно опрацьовують 

термінологічні бази даних; вдало виявляють типові помилки, корегують їх 

власноруч і засобами програмного забезпечення. Студенти оперативно і 

вправно орієнтуються та діють у професійно-спрямованій ситуації; 

виявляють самостійність і креативність в ухваленні рішень.Студенти мають 

високий рівень навчальних досягнень, який оцінюється у 90 – 100 балів. На 

цьому рівні студент проявляє ініціативність, наполегливість, позитивне 

налаштування, вимогливість до себе, бажання працювати. Студенти мають 

ґрунтовні знання професійної термінології, вміють чітко та вміло її 

використовувати під час налагодження комунікативних відносин та під час 

оформлення ділової документації. Оскільки мотиви вибору професії 

внутрішні, студенти постійно оцінюють власну роботу, аналізують одержані 

результати, демонструють усвідомлення готовності до виконання 

професійних обов’язків та постійно прагнуть до одержання нових знань 

(зокрема засвоєння нової термінології) та вмінь з метою вдосконалення в цій 

сфері. Проявляють творчість та оригінальність у розв’язанні професійних 

завдань, постійно перебувають у пошуках нових та нестандартних методів, 

впевнено обґрунтовуючи й відстоюючи власні погляди, демонструючи 

знання фахових термінів. Це сприяє постійному налагодженню 



320 
 

комунікативних зв’язків і відносин і забезпечує відповідний успіх у діловому 

спілкуванні. 

Високий рівень. Студенти цього рівня володіють знаннями про 

фонологічні, лексичні, граматичні системи мови; обізнані з функціональними 

стилями та жанрами, стилістичними прийомами й засобами їх актуалізації, 

але припускаються незначних неточностей, поодинокі орфографічні та 

орфоепічні огріхи, поодинокі помилки на морфологічному (використання 

деяких часток) і синтаксичному рівнях. Майбутні фахівці з економіки уміють 

безконфліктно співпрацювати з партнерами в соціально гетерогенних групах. 

Студенти переважно застосовують інтегративні знання про лінгвістичні та 

невербальні засоби побудови і презентації підготовленого та 

непідготовленого усного і писемного монологічного і діалогічного мовлення, 

однак можуть допустити окремі відхилення від формату комунікативної 

ситуації; без значних зусиль розуміють головну думку, основні ідеї, 

загальний зміст матеріалу, комунікативний намір. Майбутні фахівці з 

економіки ідентифікують необхідну інформацію та розуміють зміст 

професійного тексту, проте не завжди ефективно використовують усі його 

форми. Зміст, логічна побудова і мовне оформлення мовлення студентів 

переважно відповідають стилістичним нормам, але є поодинокі неточності. 

Лексико-граматична будова мовлення загалом різноманітна. Студенти 

обізнані з різновидами, структурою та функціями електронних і друкованих 

джерел; принципами роботи текстового процесора Microsoft Word; 

принципами управління пам’яттю та текстового редагування; загалом уміють 

користуватися довідковою та спеціальною літературою, інформаційними 

технологіями для пошуку необхідної інформації, але відчувають труднощі, 

пов’язані з принципами функціонування деяких сучасних інформаційних 

систем. Майбутні фахівці з економіки оперативно і вправно орієнтуються та 

діють у професійно-спрямованій ситуації, але можуть допускати окремі 

неточності або поодинокі відхилення від робочого режиму і формату 

представлення матеріалу. Загалом студенти швидко орієнтуються та 
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виправляють недогляди в роботі за коректного спрямування та акцентуації 

помилок. Такі студенти мають високий та достатній рівень навчальних 

досягнень, характерна наявність позитивного настрою. Студенти мають 

фундаментальні знання економічної термінології, проте допускають 

поодинокі неточності під час використання її під час налагодження 

комунікативних відносин та під час оформлення ділової документації. 

Студенти вміють оцінювати власну роботу, прагнуть до одержання нових 

знань (зокрема засвоєння нової термінології), проте інколи потребують 

консультацій та підтримки викладача. Проявляють достатній рівень 

креативності, впевнено висловлюють власні погляди, демонструюють знання 

фахових термінів. Мають успіх у діловому спілкуванні. 

Середній рівень. Студенти цього рівня недостатньо володіють знаннями 

про фонологічні, лексичні, граматичні системи мови; допускають неточності 

у визначенні лінгвістичних явищ й функціональних стилів; обізнані з 

деякими стилістичними прийомами текстів різної жанрово-стильової 

спрямованості; проте припускаються неправильного вживання або 

сплутування синонімів, антонімів, фразеологічних одиниць, нерозмежування 

омонімії і полісемії, орфографічних огріхів; припускаються непоодиноких 

помилок у використанні часток, побудові складнопідрядних речень; 

порушують правила орфоепії за тоновим наголосом. У майбутніх економістів 

не сформовано інтегративні знання про лінгвістичні та невербальні засоби 

побудови і презентації підготовленого та непідготовленого усного і 

писемного монологічного і діалогічного мовлення; студенти допускають 

неточності та відхилення від формату комунікативної ситуації. Студенти 

відчувають значні труднощі при користуванні довідковою та спеціальною 

літературою, програмами з повнотекстового пошуку під час пошуку 

необхідної інформації; невдало опрацьовують термінологічні бази даних; 

ігнорують наявність типових текстових помилок, не корегують їх. Студенти 

невпевнено орієнтуються та діють в професійно-спрямованій ситуації. 

Комунікативні дії почасти позбавлені самостійності і креативності, наявні 
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окремі недоліки в аналізі тексту. Середній рівень сформованості навчальних 

досягнень студентів.  

Студентам даного рівня притаманний розвиток майже усіх показників, 

хоча, інколи, деякі показники не проявлялися, чи відчувалася їх недостатня 

сформованість. Знання студентів професійної термінології не досить чіткі. 

Вони обмежено використовують економічні терміни в діловому спілкуванні, 

припускаються дрібних недоречностей у висловлюваннях, не завжди здатні 

швидко відреагувати і адаптувати професійне мовлення до більш доступного 

рівня, вміло оформлюють професійну документацію, хоча і припускаються 

помилок. Оскільки мотиви вибору професії переважно зовнішні, то 

необхідність вивчення та збагачення свого словникового запасу мінлива та 

нестійка, як і здатність долати труднощі під час вивчення економічних 

понять. Потреба в спілкуванні ситуативна, за необхідності. Часткове 

прагнення до саморозвитку, переважно ініціативність проявляють після 

одержання позитивних відгуків щодо власної роботи. Студенти не завжди 

адекватно оцінюють одержані результати, самоаналіз і самоконтроль 

проводиться ситуативно, а у своїй роботі дотримуються стандартних методів 

вирішення питань, що впливає на їхню неспроможність самостійно приймати 

рішення. 

Низький рівень. Студенти цього рівня виявляють незнання 

фонологічної, лексичної, граматичної системи мови; не обізнані із 

стилістичними прийомами й експресивними засобами актуалізації текстів 

різної жанрово-стильової спрямованості; не розпізнають і не використовують 

основну галузеву термінологію в академічній та професійній сферах; 

припускаються неправильного вживання і сплутування синонімів, антонімів, 

фразеологічних одиниць, нерозмежування омонімії і полісемії, 

орфографічних огріхів, порушують правила граматики й орфоепії. Студенти 

відхиляються від формату комунікативної ситуації; припускають багато 

фактичних неточностей під час тлумачення загального змісту економічного 

матеріалу; порушують зміст, логічну побудову, жанрово-стильові і мовні 
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норми оформлення підготовлених усних і писемних висловлювань. Лексико-

граматична будова мовлення бідна та одноманітна; наявні грубі помилки 

різного характеру. Студенти поверхово обізнані з різновидами, структурою 

та функціями електронних і друкованих джерел; відчувають значні труднощі 

при користуванні програмами з повнотекстового пошуку і текстового 

редагування; мають безліч недоліків у застосуванні інформаційних 

технологій та допоміжних технічних приладів; не вміють опрацьовувати 

термінологічні бази даних; не сформовані навички виявлення типових 

текстових помилок та їх редагування. Майбутні економісти не орієнтуються 

в професійно-спрямованій ситуації, допускають відхилення від робочого 

режиму і формату пред’явлення матеріалу; неспроможні самостійно 

приймати рішення; не вміють здійснювати аналіз тексту. Мають низький 

рівень навчальних досягнень. Характерна шаблонність дій, що 

підкріплюється позицією «і так добре». Більшість показників не мають 

достатньої сформованості та вираження. Такі студенти безініціативні, все 

роблять під натиском та без зацікавленості; не мають бажання продовжувати 

вивчення професійної термінології, задовольняючись досягнутим рівнем; 

досить рідко використовують фахові визначення в професійному мовленні; 

здатні до обробки невеликих за обсягом текстів професійного спрямування, а 

оформлення ділової документації здійснюється шаблонно; мають низький 

рівень адаптації професійної термінології. Відсутнє прагнення до 

спілкування. Переважають зовнішні мотиви вибору професії. Студенти з 

низьким рівнем сформованості КПК не розуміють до кінця необхідності 

вивчення мови обраного фаху, її необхідності в діловій комунікації та 

необхідності її постійного розвитку. Такі студенти не здатні до самокритики 

та самоаналізу, мають досить низький рівень готовності до майбутньої 

професійної діяльності та нездатні долати труднощі під час вивчення 

фахових термінів. Шаблонний підхід унеможливлює прояв креативності та 

творчості під час виконання завдань. 
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Отже, визначені критерії та їх показники-маркери покладено в основу 

характеристики рівнів сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх фахівців з економіки. Завдання, спрямовані на виявлення стану 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки на сучасному етапі у ЗВО, складено з їх (критеріїв, показників) 

урахуванням, що надає змогу об’єктивно оцінити реальні рівні 

сформованості діагностованої КПК та визначити зміст і структуру 

експериментальної діяльності. 

 

4.2. Опис констатувального і формувального етапів 

педагогічного експерименту 

З метою перевірки ефективності педагогічної системи формування 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіку в умовах 

інфомаційно-освітнього середовища ЗВО нами було проведено педагогічний 

експеримент, що мав на меті підтвердити доцільність упровадження в 

практичну діяльність результатів дослідження.  

Планувалося, що в процесі експериментального дослідження, 

керуючись розробленою педагогічною системою, обґрунтуваннями, 

методичними розробками та практичною реалізацією педагогічних умов, ми 

одержимо позитивні зрушення у результатах формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО.  

Готуючись до проведення експерименту, визначили: мету та завдання 

дисертаційного дослідження; розглянули умови для впровадження 

розробленої педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО; розробили 

критерії та показники, за якими схарактеризували рівні сформованості 

досліджуваних компонентів культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки; виділили якості, сформованість яких перевірялась у 

процесі експериментального дослідження; дослідили стан сформованості 

визначених якостей.  
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Педагогічний експеримент проводився у Укркооспілки Хмельницькому 

кооперативному торговельно-економічному інституті, Херсонському 

національному технічному університеті, Сумському національному 

аграрному університеті, Вінницькому національному технічному 

університеті, Донецькому державному університеті управління, 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького, Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради, Сумському державному педагогічному 

університеті імені А. С. Макаренка, Приватному класичному університеті, 

Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. 

Педагогічний експеримент здійснювався у три взаємопов’язаних етапи з 2010 

по 2020 роки:  

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

організація та проведення формувального етапу – з 2017 по 2019 рр.; 

організація та проведення заключного етапу – 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 та 

контрольні групи відповідно до вимог експерименту, студенти яких 

знаходились у рівноцінних умовах.  

Успішному проведенню педагогічного експерименту та одержанню 

позитивних результатів сприяло виокремлення наступних чинників:  

‒ експеримент проводився в умовах освітнього процесу;  

‒ студенти не знали про проведення дослідження, цим самим не 

змінювали власного ставлення до навчання;  

‒ вимоги до знань та вмінь, що потребували засвоєння за освітніми 

програмами, були однаковими для контрольних та експериментальних 

груп;  
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‒ контрольні зрізи проводились одночасно в усіх групах;  

‒ програма дослідження заздалегідь була розроблена;  

‒ були визначені критерії перевірки та оцінювання сформованих 

компонентів культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки.  

На першому етапі було проведено констатувальний етап експерименту, 

під час якого було: 

- сформульовано гіпотезу, мету та завдання дослідження;  

- визначено критерії та розроблено показники, за якими оцінювалася 

сформованість культури професійної комунікації майбутніх 

економістів;  

- розроблено методики, що визначали рівень сформованості 

досліджуваних якостей;  

- визначено рівень сформованості культури професійної комунікації 

майбутніх економістів на початку експерименту.  

Тим самим було схарактеризовано реальний стан проблеми 

дисертаційного дослідження.  

Викладачі, які брали участь у дослідженні, були проінформовані про 

мету та завдання експерименту, ознайомлені з методиками, що потребували 

використання і забезпечували б формування досліджуваних якостей. Також 

відбувався моніторинг за освітнім процесом; опрацьовували та аналізували 

результати роботи студентів та викладчів, зокрема співвідносили 

наповненість професійно-термінологічного словника та часовий інтервал, 

акцентуючи увагу на якості засвоєння необхідних знань; проводили бесіди зі 

студентами та викладачами про їхнє ставлення до потреби формування 

культури професійної комунікації; зясовували необхідність опанування 

спеціалізованого програмного забезпечення для організації електронної 

комунікації; досліджували ставлення викладачів і студентів до використання 

електронних освітніх ресурсів у професійній підгтовці загалом та формуванні 

культури професійної комунікаціїї зокрема.  
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Одночасно нами було проведено анкетування викладачів та студентів. 

Запитання розроблялися таким чином, щоб одержані результати були 

достовірними, об’єктивними, піддавалися статистичній обробці і надавали 

можливість за короткий проміжок часу опитувати значну кількість студентів. 

Запитання для анкетування підбиралися так, щоб одержати ґрунтовну 

інформацію про розуміння студентами необхідності формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки, розуміння 

викладачів необхідності формування таких фахівців у сфері економіки, котрі 

б складали гідну конкуренцію на ринку праці через високий рівень культури 

професійної комунікації. 

Для визначення рівня розвитку пізнавальних якостей студентів, що 

проявляються у визначені позиції майбутніх економістів щодо необхідності 

формування культури професійної комунікації, вивчення професійної 

економічної термінології, розуміння її значення для майбутньої професійної 

діяльності, у визначенні ставлення студентів до постійного оновлення 

сформованого термінологічного словника, до комунікативної діяльності та 

електронних засобів її підтримки ми запропонували студентам дати відповіді 

на визначенні нами запитання (додаток Ж). Результати опитування наведено 

у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2  

Результати опитування студентів на констатувальному етапі (у %) 

Зміст запитання 
Відповіді 

Так Ні Не визначився 

1 2 3 4 

Обізнаність із сутністю 

поняття «культура»  
27% 39% 34% 

Особистісне прийняття мовних 

та професійних цінностей 

суспільства 

76% 15% 9% 



328 
 

Продовдення табл. 4.2 

1 2 3 4 

Наявність комунікативних 

знань, практичних умінь і 

навичок виконання 

професійних обов’язків у 

реальному виробничому 

процесі  

45% 43% 12% 

Знання та уміння 

користуватися економічною 

терміно-лексикою, 

економічною мовою у 

професійних цілях 

56% 33% 11% 

Володіння лінгвістичними 

засобами побудови і 

презентації монологічного і 

діалогічного мовлення 

31% 37% 32% 

Уміння адекватно реагувати 

відповідно до спрямованості 

дискурсу 

62% 23% 15% 

Уміння продукувати власні 

підготовлені та непідготовлені 

тексти в різних форматах  

48% 28% 24% 

Уміння творчо підходити до 

вирішення питань професійної 

діяльності, використовуючи 

професійну комунікацію 

28% 34% 38% 
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Продовдення табл. 4.2 

1 2 3 4 

Уміння діяти коректно по 

відношенню до інших у 

процесі професійної 

комунікації 

64% 18% 18% 

Навички використання  

комп’ютера та інших 

технологій для налагодження 

професійних зв’язків та 

спілкування 

28% 56% 16% 

Здатності свідомої 

саморегуляції особистістю 

своєї поведінки, влади над 

собою 

66% 26% 8% 

Спроможність адекватної 

самооцінки і місця серед 

інших людей 

62% 26% 12% 

Обізнаність із граматичною 

будовою української мови, 

уміння практично її 

застосовувати 

68% 23% 9% 

 

Під час експериментального дослідження стало зрозумілим, що в 

межах освітньої програми мало уваги приділяється формуванню загальних і 

спеціальних (фахових, мовних, мовленнєвих) знань та вмінь, необхідних 

фахівцю з економіки для ефективного здійснення комунікативної діяльності, 

недостатніми є особистісне ставлення до комунікативної взаємодії, володіння 

нормами мови й мовлення та вміння їх комунікативно доцільного 
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застосування під час спілкування. Про це свідчать результати опитування 

студентів, що показали більшу кількість негативних відповідей чи таких, що 

не визначились, на поставлені запитання. 

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%. Більшість студентів не впевнена в 

достатності своїх знань, умінь і навичок для початку функціонування в 

професії. 

Незнання та неусвідомлення ролі культури професійної комунікації для 

професії економіста зумовили низькі показники професійної зацікавленості, 

спрямованості та визначеності студентів. Нездатність доцільно 

використовувати економічні поняття на практиці забезпечила низьку 

самооцінку студентів, невмотивованість, небажання розширювати 

сформовані вміння та навички професійної комунікації, вивчати специфічні 

економічні поняття, використовувати новітні методи для покращення рівня 

засвоєння економічних понять та незадоволеність самим освітнім процесом. 

На жаль, запитання «Чи знаєте Ви структуру і зміст своєї професії 

(професіограму)?» викликало труднощі у студентів. Так, 68% майбутніх 

економістів обрали варіант «більшу частину», усвідомлюючи необхідність 

опанування ключових компетентностей, основний зміст своєї професії, а 

також уміння ефективно використовувати інформаційні технології. 32% 

студентів відповіли «на 50%» та наголосили на значущості модернізації 

професійної підготовки майбутніх економістів у бік вдосконалення методик 

навчання з урахуванням розвитку інформацінйих технологій і засобів. 

Окремо була відзначена потреба вдосконалення технологій навчання в межах 

функціонування інформаційно-освітнього середовища ЗВО. Водночас не 

було зафіксовано жодної відповіді «знаю досконало». 

Дослідженнями встановлено, що високі показники професійної 

спрямованості вивчення матеріалу сприяють підвищенню зацікавленості 
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студентів в об’єкті вивчення, досить швидкому та свідомому 

запам’ятовуванню необхідної інформації, відпрацюванні вмінь та навичок 

використовувати одержані знання в професійній діяльності. Саме тому під 

час проведення педагогічного експерименту ми акцентували увагу на 

виконанні завдань, які сприяли опануванню норм української мови за 

професйним спрямуванням, формуванню та розширенню термінологічного 

словника, поглибленню знань з інформаційних технологій для ефективної 

окмунікації та були пов’язані з майбутньою професійною діяльністю. 

Запитання «Чи сформовані у Вас уміння моделювати професійно 

зорієнтовану ситуацію відповідно до кваліфікаційних нормативів та 

службових обов’язків економіста?» отримано такі відповіді: «потребую 

додаткових методичних рекомендацій з питань кваліфікаційних нормативів 

та службових обов’язків економіста» ‒ 46%; «частково» (не впевнені, чи 

зможуть корегувати та відстежувати розвиток робочої ситуації із 

застосовування відповідних ефективних засобів) ‒ 22%; «певні труднощі 

викликає невдале використання довідкової, енциклопедичної, спеціальної 

літератури, словникових джерел різних типів, програмного забезпечення, 

інформаційних технологій для пошуку необхідної інформації в межах 

професійної діяльності» ‒ 18% і «на достатньому рівні» ‒ 14%. 

Також ми запропонували студентам анкету з п’яти типів запитань, 

котрі найкраще розкривають ставлення студентів до їх майбутньої 

професійної діяльності та допоможуть визначити рівень культури 

професійної комунікації. Ми пропонували такі запитання:  

1) Чи уявляєте Ви роль культури професійної комунікації для майбутньої 

професійної діяльності;  

2) Чи позитивно Ви ставитеся до майбутньої професії?  

3) Чи здатні Ви до виконання поставлених професійних завдань?  

4) Чи проявляєте Ви ініціативність щодо професійного розвитку?  

5) Чи самовизначені Ви щодо відповідності майбутній професії?  
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Під час аналізу результатів анкетування виявилося, що переважна 

більшість студентів (76%) дали відповідь на поставлені запитання «Скоріше 

так, ніж ні» та «Скоріше ні, ніж так». Тим самим можна констатувати 

середній та низький рівень ставлення студентів до їх майбутньої професійної 

діяльності та середній та низький рівень відповідності особистості студента 

обраному фахові. 

Опитування викладачів (додаток З) свідчить про розуміння ними 

необхідності формування культури професійної комунікації студентів, 

зокрема для їхньої майбутньої професійної реалізації як фахівців (85% 

ствердних відповідей). 78% викладачів переконані у необхідності зміни 

підходів до освітнього процесу через уведення інноваційних та 

інтерактивних методів навчання. Разом з тим, викладачі (66%) наголошують 

на низьких показниках володіння фаховою термінологією майбутніми 

економістами, відсутністю вмінь їх практичного використання та уцінення 

студентами її значення для майбутньої діяльності.  

Причиною таких результатів опитані респонденти зазаначають:  

‒ відсутність ґрунтовних знань про професію економіста – 42%;  

‒ низький рівень проінформованості стосовно обраного фаху, вимог 

щодо підготовки кваліфікованих фахівців – 32%;  

‒ незацікавленість та нерозуміння студентами ролі культури професійної 

комунікації для професії економіста, зокрема необхідності знання 

професіоналізмів – 36%;  

‒ нерозуміння змісту професійного навчання – 25%; 

‒ недооцінювання студентами власних сил, знань та вмінь – 56% 

‒ нездатність самостійно виконувати поставлені завдання – 66% 

‒ невідповідності особистісних рис студентів обраному фахові – 23%.  

Також викладачі зазначають низький рівень пізнавальної активності та 

професійної спрямованості студентів-економістів (58%), нестійку 

вмотивованість майбутніх економістів у реалізації себе як фахівців та в 

оволодінні своєю професією (56%), неправильні підходи до розширення 
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власного рівня професійної комунікації (46%), формування тимчасових знань 

щодо фахової термінології (34%).  

Результати опитування свідчать, що неабияке значення для формування 

культури професійної комунікації майбутніх економістів мають вольові 

якості студентів (зазначають 76% опитаних викладачів). Проте опитані 

вказують на те, що рівень сформованості таких якостей є низьким (76% 

опитаних викладачів). Це виявляється у: 

‒ нездатності студентів долати труднощі у вирішенні поставлених 

завдань (вказують 32% опитаних викладачів);  

‒ низькій спроможності вирішувати професійні проблеми, покладаючись 

лише на власні сили (вказують 26% опитаних викладачів);  

‒ нездатності працювати над виправленням допущених помилок та 

постійному підвищенні рівня культури професійної комунікації 

(вказують 43% опитаних викладачів);  

‒ в частковій нездатності досягати поставлених цілей (вказують 28% 

опитаних викладачів).  

На діаграмі (рис. 4.4) представлено результати анкетування викладачів 

на інші запитання анкети щодо формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки. 

На запитання «Які, на Вашу думку, професійні уміння слід розвивати в 

майбутніх економістів з метою формування в них культури професійної 

комунікації?» викладачі надали такі відповіді: «лінгвістичні» ‒ 45%; 

«комунікативні» ‒ 12%; «рефлексивні» ‒ 34%; «інформаційно-комунікаційні» 

‒ 9%; «психолого-комунікативні» – 38%; мовно-мовленнєві – 30%; уміння 

вербально-професійної імпровізації – 28%.  

На констатувальному етапі експерименту було визначено 5 критеріїв та 

10 показників, за якими визначався стан сформованості культури 

професійної комунікації майбутніх економістів, зокрема такі: 

1) загальнокультурна обізнаність; 

2) граматична обізнаність, лексична обізнаність, ІТ-обізнаність; 
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3) здатність оперувати термінами, перцептивно-мовленнєва 

здатність; 

 

  

Рис. 4.4. Результати анкетування викладачів 

 

1) уміння е-комунікації, професійно-креативні вміння; 

2) вольові якості, здатність до самооцінки. 

Для оцінки вищезазначених показників ми запозичили і розробили 

діагностичні методики, що відповідають вимогам цього дослідження. Для 

перевірки рівня їх сформованості ми проводили перевірочні зрізи в 
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контрольних та експериментальних групах. Деталізуємо зміст завдань 

відповідно до критеріальних показників та опишемо їх. 

 

Ціннісно-мотиваційний критерій 

Показник: загальнокультурна обізнаність. 

Задля з’ясування рівня сформованості цього показника студентам було 

запропоновано тест на визначення рівнів інтеріоризації загальнокультурних 

професійних ціннісних установок та мотивів майбутніх економістів у 

особистісні (за І. Власюк) (додаток Й). 

Студентам було запропоновано тестові запитання з вибором однієї 

відповіді. За кожну відповідь нараховувалася певна кількість балів. Надалі 

ми визначали сумарну кількість балів, отриманих за відповіді на запитання, 

та співставляли їх із виділеними рівнями сформованості культури 

професійної комунікації майбутніх економістів (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3. 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням сформованості 

культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні 

сформованості 
Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 20-30 31-50 51-70 71-80 

 

Таке тестування проводиться двічі: на початку і в кінці експерименту, 

на основі чого робляться висновки про ефективність запропонованих 

підходів стосовно формування аксіологічної складової культури професійної 

комунікації майбутніх економістів. 

Когнітивний критерій 

Показник: граматична обізнаність. 

Студентам було запропоновано завдання на виявлення правильності чи 

неправильності синтаксичного оформлення речень, на виявлення типу 

граматичних помилок у текстах (додаток К). Студенти мали відредагувати 
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помилки із зазначенням їх типу в запропонованому тексті, обґрунтувати 

доцільність використання такого варіанту. Серія аналітичних завдань була 

спрямована на перевірку знань фонологічних, лексико-семантичних і 

граматичних норм; завдання на редагування уможливили виявлення знань 

стилістичних норм оформлення запропонованих текстів; читання тексту 

різної функціонально-стильової спрямованості сприяло перевірці знань 

фонологічних й орфоепічних норм мови.  

Максимальна кількість балів за роботу складала 40 балів. Результати 

розподіляються за чотирма рівнями(табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–10 11–20 21–30 31-40 

 

Контрольні роботи такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування теоретичної складової 

культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

 Показник: лексична обізнаність. 

Студентам було запропоновано завдання з лексикології (додаток Л). 

Мета таких завдань полягала у з’ясуванні, чи розпізнають майбутні 

економісти різногалузеву засвоєну лексику в академічній та професійній 

сферах з урахуванням тонких відтінків семантики синонімів, антонімів тощо, 

чи адекватно використовують майбутні економісти різногалузеві 

словосполучення, фразеологію в академічній та професійній сфері відповідно 

до комунікативної ситуації. 

Максимальна кількість балів за роботу складала 60 балів.  

Результати розподіляються за рівнями (табл. 4.5) 
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Таблиця 4.5 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–14 15–30 31–45 46-60 

 

Контрольні роботи такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування теоретичної складової 

культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

Показник: ІТ-обізнаність. 

Методика статистичного опрацювання результатів педагогічного 

експерименту за показником «ІТ-обізнаність» полягала в організації тестової 

перевірки знань на базі платформи MyTest, де передбачено використання 

різних форматів запитань і варіантів відповідей до них. 

MyTest – система програм для створення і проведення комп’ютерного 

тестування, збирання та аналізу результатів, виставлення оцінки за вказаною 

в тесті шкалою. 

Програма працює з дев’ятьма типами завдань: вибір одного, вибір 

кількох, вказівка послідовності, співвідношення, вказівка істинності чи 

хибності тверджень, ручне введення числа (чисел), ручне введення тексту, 

вибір місця на зображенні, перестановка букв. У тесті можна 

використовувати необмежену кількість запитань, які можуть містити до 

10 варіантів відповідей. Програмою передбачена можливість встановлення 

виведення запитань та варіантів відповідей на екран методом випадкового 

вибору. 

У програмі передбачено можливості форматування тексту запитань та 

варіантів відповідей (визначення шрифту, кольору символів та фону, 

використовувати верхній та нижній індекси, розбивати текст на абзаци та 
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застосовувати до них розширене форматування, використовувати списки, 

вставляти малюнки та формули). 

Програма підтримує декілька незалежних один від одного режимів: 

навчальний (з’являються повідомлення про помилки, є можливість 

демонстрації пояснення до завдання), штрафний (знімаються бали за невірні 

відповіді, а також можна пропускати завдання і при цьому бали не 

віднімаються та не додаються), вільний (можна відповідати на запитання в 

будь-якому порядку, переходити до будь-якого запитання самостійно) і 

монопольний (вікно програм займає весь екран та його не можливо 

звернути).  

Респондентам пропонується 100 запитань, кожне з яких оцінюється в 

1 бал (рис. 4.5). 

  

Рис. 4.5. Приклади тестових завдань курсу «Інформаційні системи», 

розроблених у програмі MyTest 

 

Результати навчання розподіляються за рівнями наступним чином 

(табл. 4.6) 

Таблиця 4.6 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням сформованості 

культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–20 21–50 51–80 81–100 
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Тестування проводиться двічі: на початку і в кінці експерименту, на 

основі чого робляться висновки про ефективність запропонованих підходів 

стосовно формування теоретичної складової культури професійної 

комунікації майбутніх економістів. 

Вербально-операційний критерій 

Показник: здатність оперувати термінами. 

Студентам пропонувалися завдання на визначення володіння 

професійною термінологією в професійній комунікації (додаток М). Завдання 

містило способи творення термінів певного фаху: розглядалися до 

20 пронумерованих економічних термінів з їх відповідними символічними 

замінниками (асоціативні замінники). Протягом однієї хвилини студенти 

оглядають запропоновані їм професійні терміни, після чого вони повинні 

відтворити те, що запам’ятали.  

Завдання чи умови щодо відтворення можуть бути сформульовані 

таким чином:  

1) відтворіть економічні терміни за вказаною нумерацією;  

2) відтворіть терміни за їх асоціативними замінниками. 

Результати розподіляються за чотирма рівнями (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–25% 26-50% 51-75% 76-100% 

 

Контрольні роботи такого типу проводилися двічі: на початку і в кінці 

експерименту, на основі чого робилися висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування професійно-термінологічної 

складової культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

Показник: перцептивно-мовленнєва здатність. 



340 
 

Цей показник визначався за сумарною кількістю балів за виконання 

студентами завдань та проходження тесту емоційного інтелекту М. Холла 

(додаток Н.1).  

Методика тестування емоційного інтелекту призначена для виявлення 

здатності розуміти ставлення особистості, що репрезентуються в емоціях, та 

керувати емоційною сферою на основі ухвалення рішень. Вона складається з 

30 тверджень і містить 5 шкал: емоційна обізнаність, керування своїми 

емоціями, самомотивація, емпатія, розрізнення емоцій інших людей. 

Результати виконання тесту розподіляються за чотирма рівнями 

(табл. 4.8) 

Таблиця 4.8 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали Менше 40 40-55 56-70 Більше 70 

 

Студентам було запропоновано завдання на виявлення вміння будувати 

непідготовлене монологічне мовлення на базі прочитаної інформації 

(додаток Н.2). Паралельно з ознайомлювальним читанням проводилось 

опитування студентів щодо використання різних видів читання в процесі 

підготовки до лекційних і практичних занять. При виконанні завдань студент 

повинен бути спостережливим, уважним, уміти добирати й узагальнювати 

життєвий матеріал, мати багату фантазію, пам’ять, темперамент, володіти 

такими засобами виразності, як добра дикція, інтонаційна різноплановість, 

міміка, жести тощо. 

Максимальна кількість балів за роботу складала 12 балів. 

Результати виконання роботи розподіляються за чотирма рівнями 

(табл. 4.9) 



341 
 

 

Таблиця 4.9 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням сформованості 

культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–3 4-6 7-9 10-12 

 

Тоді сумарна кількість отриманих балів за цим показником 

розподіляється так (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали ≤ 43 44-61 62-79 ≥ 80 

 

Зрізи такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці експерименту, 

на основі чого робляться висновки про ефективність запропонованих 

підходів стосовно формування професійно-термінологічної складової 

культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

Поведінково-комунікативний критерій 

Показник: професійно-креативні вміння. 

Студентам пропонувалися завдання, що передбачають визначення 

сформованості умінь творчо підходити до вирішення питань професійної 

діяльності, використовуючи термінологію фаху, умінь виконувати різні 

творчі завдання із засвоєння фахової термінології. У додатку П вміщено 

зразки економічних фахових текстів для творчого аналізу, який студенти 

здійснюють відповідно до запропонованої схеми. 

Максимальна кількість балів за роботу складала 20 балів. 

Результати виконання роботи розподіляються за чотирма рівнями 

(табл. 4.11) 
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Таблиця 4.11 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням сформованості 

культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–5 6-10 11-15 16-20 

 

Контрольні роботи такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці 

експерименту, на основі чого робляться висновки про ефективність 

запропонованих підходів стосовно формування процедурної складової 

культури професійної комунікації майбутніх економістів. 

Показник: уміння е-комунікації. 

Студентам на початку експерименту було запропоновано пройти 

онлайн-тренінг з інструктором на тему «Характеристики Microsoft Teams і 

аналіз шляхів використання сервісу для професійної діяльності» (рис. 4.6а, 

б).  

 

Рис. 4.6.а Реєстрація на онлайн-тренінг з інструктором на тему 

«Характеристики Microsoft Teams» 
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Рис. 4.6.б Реєстрація на онлайн-тренінг з інструктором на тему 

«Характеристики Microsoft Teams» 

 

Під час проходження тренінгу студентам пропонується ознойомитись з 

темами: «Система MS Teams. Філософія MS Teams, перспективи 

використання, можливості. Початок роботи із системою Microsoft Teams. 

Ролі користувачів. Структура вікна електронного навчального курсу. Робота 

з блоками курсу: блок «Календар», «Чат» тощо. Знайомство зі сторінкою 

налаштувань параметрів курсу, редагування (зміна) загальних налаштувань. 

Додавання та налаштування вкладок-програм: MindMeister, Planner, Stream, 

Web сайт, Вікі, Youtube. Керування файлами в OneDrive. Робота з файлами. 

Комунікація в системі – розсилання сповіщень (чат), повідомлень; робота з 

блогами.  

Після цього студентам на базі цього сервісу пропонувалася групова 

лабораторна робота, яка містила завдання розсилання сповіщень (чат), 

повідомлень економічної тематики та роботу з блогами в сервісі Microsoft 

Teams (рис. 4.7).   
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Рис. 4.7. Лабораторна робота у сервісі Microsoft Teams 

 

Максимальна кількість балів за роботу складала 20 балів. 

Результати виконання роботи розподіляються за рівнями Отже 

(табл. 4.12) 

Таблиця 4.12 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–5 6-10 11-15 16-20 

 

Завдання такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці 

експерименту. Зауважимо, що у кінці експерименту онлайн-тренінг студенти 

проходили повторно за власним бажанням, якщо особисто відчували потребу 

повторити курс. На основі виконання цих лабораторних робіт робляться 

висновки про ефективність запропонованих підходів стосовно формування 
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процедурної складової культури професійної комунікації майбутніх 

економістів. 

Рефлексивний критерій 

Показник: вольові якості. 

Студентам було запропоновано тест на визначення рівня розвитку 

вольових якостей під час вивчення економічної термінології, що 

продемонструє здатність студентів долати труднощі під час вирішення 

професійних завдань та при вивченні нових економічних термінів (додаток 

Р). 

Тест містить 12 запитань, за кожне з яких можна нарахувати максимум 

2 бали. Максимальна кількість балів за роботу складала 24 бали. 

Результати виконання роботи розподіляються за рівнями Отже 

(табл. 4.13) 

Таблиця 4.13 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 0–6 7-12 13-18 19-24 

 

Тести такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці експерименту, 

на основі чого робляться висновки про ефективність запропонованих 

підходів стосовно формування особистісної складової культури професійної 

комунікації майбутніх економістів. 

Показник: здатність до самооцінки. 

Студентам було запропоновано тест «Самооцінка особистості» 

(додаток С) [247]. Тест складається з чотирьох переліків позитивних якостей 

особистості, що найбільш значущі й цінні. Надалі визначається 

співвідношення кількості реальних якостей та ідеальних якостей у відсотках. 

Результати виконання тесту розподіляються за чотирма рівнями 

(табл. 4.14) 



346 
 

 

Таблиця 4.14 

Відповідність сумарної кількості отриманих балів рівням сформованості 

культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Рівні Базовий Середній Високий Досконалий 

Бали 90-100% 61-89% 40-60% Менше 40% 

 

Тести такого типу проводиться двічі: на початку і в кінці експерименту, 

на основі чого робляться висновки про ефективність запропонованих 

підходів стосовно формування особистісної складової культури професійної 

комунікації майбутніх економістів. 

Отже, методики оцінювання виокремлених показників узагальнимо у 

таблиці 4.15. 

Таблиця 4.15 

Показники сформованості культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки та методики їх оцінювання 

Критерії  Показники  Методика визначення 

1 2 3 

Ціннісно-

мотиваційний 

Загальнокультурна 

обізнаність 

Тест на визначення рівнів 

інтеріоризації загальнокультурних 

професійних ціннісних установок та 

мотивів майбутніх економістів у 

особистісні (за І. Власюк) 

Когнітивний 

Граматична 

обізнаність 

Завдання на виявлення правильності 

чи неправильності синтаксичного 

оформлення речень, на виявлення 

типу граматичних помилок у текстах 

Лексична 

обізнаність 
Завдання з лексикології 

ІТ-обізнаність 
Тестування на визначення рівня 

володіння ІТ 
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Продовження табл. 4.15 

1 2 3 

Вербально-

операційний 

Здатність 

оперувати 

термінами 

Завдання на визначення володіння 

професійною термінологією в 

професійній комунікації 

Перцептивно-

мовленнєва 

здатність 

1) Завдання на виявлення вміння 

будувати непідготовлене монологічне 

мовлення на базі прочитаної інформації; 

2) «Діагностика емоційного інтелекту» 

(М. Холл) 

Поведінково-

комунікативний 

Уміння е-

комунікації 

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 

Професійно-

креативні 

вміння 

Завдання 

для творчого аналізу фахових текстів, 

який студенти здійснюють відповідно 

до запропонованої схеми 

Рефлексивний 

Вольові якості 
Тест на визначення рівня розвитку 

вольових якостей студентів 

Здатність до 

самооцінки 
Тест «Самооцінка особистості» 

 

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, а вмотивованість 

студентів на виконання такої діяльності не підкріплювалась.  
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Формувальний експеримент проводився на наступному етапі. Мета 

його проведення полягала у запровадженні та перевірці ефективності 

використання запропонованої нами педагогічної системи формування 

культури професійної комунікації майбутніх економістів в умовах ІОС ЗВО. 

На формувальному етапі експерименту студенти експериментальних 

груп навчалися за розробленою нами педагогічною системою формування 

культури професійної комунікації, а студенти контрольних груп 

продовжували навчання у традиційний спосіб.  

Експериментальний освітній процес було структуровано таким чином, 

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

трансформувалися у відповідну систему, професійні вміння і навички, 

потрібні для майбутньої економічної діяльності фахівцю з високим рівнем 

культури професійної комунікації. Більш детально це описано у розділі 3. 

Схематично його можна репрезентувати так: подання інформації → 

мотивація навчальної діяльності → активізація навчальної діяльності → 

(пошук інформації, якої бракує для побудови цілісної картини 

досліджуваного феномена) →вивчення/ закріплення нового матеріалу → 

формувально-розвивальне диференційоване закріплення → узагальнювальне 

повторення → підведення підсумків → автономна реалізація власних 

здобутків у мовній і виробничій практиках. 

На формувальному етапі експерименту поряд із традиційними 

формами навчання: лекціями, практичними, семінарськими заняттями, 

самостійною  та пошуково-дослідницькою діяльністю студентів, ми 

використовували новітні технології, прийоми та методи, серед яких 

виокремимо: 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. Також ми використовували різні форми організації навчальної 

діяльності: колективну, індивідуальну, групову, віддаючи перевагу груповим 

та колективним формам підготовки. При цьому для обраних методів та форм 
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навчання відбувалося активне залучення інформаційних технологій у різний 

спосіб. 

Окрім фахових економічних дисциплін, курсу «Українська мова за 

професійним спрямуванням», розроблених авторських спецкурсів, особлива 

увага нами приділялася інформатичним дисциплінам, що викладаються 

студентам економічних спеціальностей, як логічно-стурктурного компонента 

ІОС ЗВО, зокрема «Комп’ютерне моделювання», «Інформаційні технології та 

кібербезпека», «Інформаційні сервіси та технології в економіці та публічному 

управлінні»,  

Розглянемо завдання вивчення цих дисциплін, виділяючи ті результати 

навчання цих дисциплін (позначимо їх надалі курсивом), які забезпечуть 

можливості для  формування культури професійної комунікації майбутніх 

економістів в умовах ІОС ЗВО: інтеграція спеціалізованих комп’ютерних 

засобів з електронними ресурсами ІОС ЗВО; використання інформаційних 

(електронних, дистанційних, мобільних) технологій в межах ІОС ЗВО; 

залучення в освітній процес комп’ютерних засобів для організації 

комунікації. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерне 

моделювання» (додаток У) є вивчення основних ідей комп’ютерного 

моделювання та принципів роботи як програмних пакетів для моделювання, 

так і віртуальних обчислювальних систем. Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Комп’ютерне моделювання» є формування цілісної системи 

знань та навичок роботи із різноманітними комп’ютерними моделями, 

особливо із віртуальною машиною, знань про інформацію та інформаційні 

процеси. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні:  

знати: поняття моделі, типи моделей, поняття комп’ютерної моделі, 

програмні пакети для математичного моделювання, симуляції;  

вміти: аналізувати літературу з проблем моделювання, працювати зі 

спеціалізованим ПЗ. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології та 

кібербезпека» (додаток У) є забезпечення достатнього рівня теоретичних 

знань про методи та засоби виявлення та ідентифікації вразливостей і загроз 

інформаційній безпеці на об’єктах інформаційної діяльності. Завданнями 

дисципліни є формування знань законодавчої, нормативно-правової бази 

України та вимог відповідних міжнародних стандартів і практик щодо 

здійснення професійної діяльності; принципів забезпечення та супроводу 

систем та комплексів інформаційної безпеки та\або кібербезпеки в 

інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) 

системах згідно встановленої політики безпеки; теорії та процедури 

розподілу прав управління доступом, моделей та принципів управління 

доступом до інформаційних ресурсів в інформаційних та інформаційно-

телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої 

політики інформаційної безпеки і\або кібербезпеки; процесів функціонування 

системи управління інформаційною безпекою та\або кібербезпекою та основ 

теорії ризиків; методів та засобів виявлення та ідентифікації вразливостей і 

загроз інформаційній безпеці на об’єктах інформаційної діяльності; методів 

та засобів оцінювання та забезпечення відповідного рівня захищеності 

інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах; методів та засобів технічного та 

криптографічного захисту інформації із забезпечення інформаційної безпеки 

і\або кібербезпеки. Після вивчення дисципліни «Інформаційні технології та 

кібербезпека» студенти набувають здатності: 

– розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

– володіти найбільш передовими концептуальними та методологічними 

знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей; 
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–  володіти навичками критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 

складних ідей; 

– мати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

– саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

відповідальність за навчання інших;  

–розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в 

галузі менеджменту освіти, що передбачає застосування теорій та методів 

означеної галузі щодо вдосконалення власної управлінської діяльності 

організацій, проведення досліджень та здійснення інновацій, що 

характеризується комплексністю та зумовлені нестійкими соціально-

економічними умовами; 

– здатність до формування системного наукового світогляду, 

професійної етики та загального культурного кругозору;  

– здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне 

знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, 

наукові, культурні, етичні та інші проблеми;  

– здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно 

працювати під час їх реалізації;  

– здатність презентувати результати досліджень;  

– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, 

економіко-математичних моделей та методів, пакетів прикладних програм;  

– здатність до проведення досліджень, пошуку, оброблення та аналізу 

інформації;   

– здатність працювати в команді та автономно, навички 

міжособистісної взаємодії;  

– здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).   
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Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні сервіси та 

технології в економіці та публічному управлінні» (додаток У) є забезпечення 

достатнього рівня теоретичних знань про сутність інформаційних процесів, 

призначення, функціональні особливості сучасних інформаційних систем і 

технологій електронного документообігу та формування практичних навичок 

їх раціонального використання у процесі здійснення економічної та 

управлінської діяльності. Завданнями дисципліни є ознайомлення з 

загальнодержавними програмами та напрямками інформатизації державного 

управління та економіки; вивчення основних процесів інформаційних 

технологій забезпечення економічної діяльності; формування системного 

підходу до автоматизованого розв’язання професійних задач; вивчення 

загальних закономірностей функціонування та впровадження інформаційних 

систем електронного документообігу; визначення критеріїв вибору та 

застосування інформаційно-комунікаційних інформаційних систем 

електронного документообігу і їх складових; розвинення вмінь і навичок 

вибору програмного забезпечення у відповідності до вимог систем 

управління; засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації та 

моделювання інформаційних процесів.  

Після вивчення дисципліни «Інформаційні сервіси та технології в 

економіці та публічному управлінні» студенти повинні володіти серед інших, 

такими здатностями до комунікації:  

– здатність збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, 

забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно 

розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі під 

час здійснення професійної діяльності;  

– володіння сучасними методами та моделями прогнозування розвитку 

економічних систем;  

– володіння методами обґрунтування управлінських рішень в умовах 

невизначеності/ризику, правилами і прийомами їх розробки та реалізації. 



353 
 

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 куомунікації 

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 економічниї 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 окремими мовцями необхідних 

теоретичних знань, формування мовленнєвих умінь і навичок з урахуванням 

індивідуальних особливостей мовлення. Колективні заняття будувались на 

основі виконання пізнавальних завдань у ситуації ділової та імітаційної гри, 

професійно-спрямованого групового навчання.  До практичних занять ми 

підбирали завдання, які містили:   

1) усні та письмові вправи з мовленнєвим матеріалом, спрямовані на 

формування культури професійного мовлення майбутніх економістів;  
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2) 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;  

3) матеріал для ділових, імітаційних і рольових ігор.  

Оскільки навчальна діяльність студентів організована таким чином, аби 

вони вмотивовано виконували поставлені їм комунікативні завдання, то, 

задля досягнення певних цілей і намірів спілкування, їм було запропоновано 

ряд завдань, що передбачають необхідні мовленнєві вміння, які мають на 

меті задовольнити їх творчій потенціал, що безпосередньо залежить від 

їхньої уяви, мислення, відповідного емоційного стану. Зважаючи на те, що 

створена викладачем ситуація зазвичай моделює реальну, студентам 

пропонували практичні вправи (навчальні ігрові ситуації), у яких основне 

місце займають вербальні-комунікативні (запитання-відповідь) та е-

комунікативні завдання, які мають навчити майбутніх економістів вільно 

висловлюватись, спілкуватися у будь-якій професійній ситуації з повним 

використанням набутих під час лекцій та практичних занять вербальних 

умінь. 

Усі навички професійної комунікації формуються у процесі виконання 

мовних дій, спрямованих на виконання граматичних завдань. Щоб стати 

навичкою, мовна дія має набути певних якостей, серед яких найважливішими 

вважаються її автоматизованість, стійкість, гнучкість. Автоматизованість 

передбачає певну швидкість виконання мовних і мовленнєвих операцій, 

цілісність мовленнєвої дії. Стійкість навички виробляється після того, як 

досягнуто автоматизованості у виборі та вживанні потрібних структур 

мовлення (кліше-форм, стандартних типових формул) у мовних діях. Саме 

тут були передбачені вправи, де б ці структури вживалися поряд з іншими, 

раніше засвоєними. Застосування в освітньому процесі різних ділових 

ситуацій з якнайбільшим вибором лексичних одиниць, економічних термінів 

сприяє виробленню гнучкості мовлення. 



355 
 

За результатами проведення формувального експерименту нами 

визначено такі практичні рекомендації викладачам для формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахвців з економіки в умовах ІОС ЗВО: 

1) постійні ціннісні настанови та мотивація до якісної професійної 

комунікації: фахівці економічних спеціальностей сьогодні мають добре знати 

українську мову і використовувати її при виконанні професійних обов`язків, 

високий рівень культури професійної комунікації допоможе майбутньому 

економісту краще оволодіти фахом, підвищити ефективність праці, зміцнити 

ділові стосунки партнерів. Високваліфіковані і грамотні фахівці мають вільно 

володіти українською мовою в усіх сферах спілкування і особливо – у діловій 

сфері, уміють точно, ясно, лаконічно висловлювати свої думки, логічно їх 

розгортати, творчо використовувати мовні засоби для реалізації фахово-

практичних інтересів у будь-якій ситуації ділового спілкування; 

2) сприяння усвідомленню цінностей суспільства як особистісних: 

освітній процес має підпорядковуватися меті підвищити рівень 

загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної обізнаності 

студентів; виробити навички оптимальної мовної поведінки в професійній 

сфері; впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання 

різноманітних мовних засобів; 

3) постійно оновлювати знання і методичні прийоми з урахуванням 

розвитку ІТ-засобів та особливостей інформаційно-освітнього середовища 

ЗВО: сучасний викладач виконує роль менеджера, консультанта, 

прискорювача (a facilitator), тобто створює умови і направляє пізнавальну 

діяльність та зацікавленість студентів у досягненні результату, стимулюючи 

їх професійне зростання; 

4) гнучко використовувати різні форми організації освітнього процесу: 

ефективним засобом оптимізації освітньої діяльності може виступати ігрове 

моделювання, що є елементом педагогічної евристики і сприяє розвитку 

творчого мислення. Освітнє середовище повинно дозволяти й сприяти роботі 

над реальними проблемами, як, наприклад, застосування рольових та ділових 
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ігор, участь в обговоренні тем та ситуацій, кейсів (case studies) тощо. На 

сьогоднішній день дуже популярним є проведення різноманітних тренінгів, 

використання ділових та рольових ігор, різноманітних видів занять, як 

наприклад, модерація, коучінг, а також застосування інноваційних 

педагогічних технологій – аудіовізуальних засобів. Практика використання 

тренінгових технологій в навчальному процесі підготовки дозволяє створити 

умови, в яких студенти можуть максимально використати набуті теоретичні 

знання, активувати свої здібності самостійної роботи, відчути власну 

відповідальність, тренувати якості, які необхідні у повсякденній роботі, 

вміння користуватися мовою на більш вищому рівні. Велике значення мають 

ділові та рольові ігри, де студенти мають можливість використовувати 

отриманні знання у певній ситуації, близькій до практики; 

5) надавати інструктивну підтримку: необхідно демонструвати 

студентам можливі ситуації застосування вивченого матеріалу в 

різноманітних ситуаціях, ті, хто навчається, повинні отримати необхідні 

ресурси для засвоєння знань та мати можливість у разі виникнення проблем 

звернутись до викладача за порадою. Вимога опори на знання у контексті цих 

сфер освіти має дедалі більше значення. Треба зазначити, що ефективність 

професійної освіти залежить від уміння та здатності викладачів і студентів 

застосовувати стратегії, пов’язані з інноваційними педагогічними 

технологіями, серед яких особливе місце належить аудіовізуальним засобам; 

6) спрямувати увагу на конкретну ситуацію через застосування 

конкретних прикладів: складати професійні тексти і спілкуватись усно, 

правильно використовувати фахову термінологію, номенклатуру, 

фразеологію, іншомовні слова та їх українські відповідники; знаходити в 

тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та 

іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, 

науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних 

слів, термінологічними словниками та довідковою літературою; працювати з 

фаховими текстами, використовуючи словники різних типів; сприймати, 
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відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів; 

скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування; 

7) розширювати види ділової комунікації: у традиційних видах ділової 

комунікації (публічні виступи, інтерв’ю та інші) в умовах розширення 

ділових контактів із зарубіжними країнами необхідно реалізувати 

комунікативні стратегії ділових партнерів, які потребують уміння 

самопрезентації, презентації, проведення прес-конференції; 

8) організувати «наскрізне навчання мові» та розвивати 

міжкафедральні зв’язки: це включає проведення традиційних занять із 

додаванням до основного змісту навчального матеріалу не лише лексики 

спеціальності, а також вивчення окремих питань, які стосуються загальної 

готовності до міжкультурних комунікацій у єдиному європейському просторі 

(наприклад, обізнаність студентів щодо цінностей та соціальних стандартів 

ЄС, ставлення країн ЄС до забруднення навколишнього середовища, 

можливості для розвитку малого та середнього бізнесу); корегування змісту 

окремих тем навчальних дисциплін з акцентом на проблемний підхід, 

особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, введення у зміст 

навчання таких форм як, наприклад, проблемний семінар, відкриті 

студентські конференції, дискусії тощо. Важливим при цьому є розвиток 

міжкафедральних зв’язків, орієнтація на спільний результат, встановлення 

міжпредметних зв’язків, що сприяють актуалізації необхідності володіння 

культурою професійної комунікації для подальшої успішності у 

професійному середовищі. 

Для визначення рівня культури професійної комунікації майбутніх 

економістів після формувального етапу експерименту були використані ті ж 

опитувальники, що й на початку експерименту. Їх застосування на 

заключному етапі дозволило провести зіставлення отриманих результатів 

діяльності експериментальних і контрольних груп у процесі дослідницької 

роботи, дозволило порівняти вихідні й кінцеві дані та виявити 

результативність авторської педагогічної системи й методики її реалізації. 
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На заключному етапі педагогічного експерименту ми визначили рівень 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх економістів у 

контрольних та експериментальних групах. Результати перевірки, динаміку 

змін показників та статистичне обгрунтування результатів перевірки 

представимо у наступному параграфі. 

 

4.3. Статистичний аналіз результатів та їх якісна оцінка 

Для перевірки ефективності розробленої педагогічної системи 

формування культури професійної комунікації майбутні фахівців з економіки 

в умовах ІОС ЗВО було проведено зрізи у відповідності до розроблених 

показників. Завдання контрольного зрізу були ідентичними до тих, що 

виконували під час констатувального етапу. 

Метою першого контрольного зрізу було визначення рівня 

сформованості аксіологічної складової культури професійної комунікації 

майбутні фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО за показником 

«Загальнокультурна обізнаність». Для цього використовувався тест на 

визначення рівнів інтеріоризації загальнокультурних професійних ціннісних 

установок та мотивів майбутніх економістів у особистісні.  

Загальні результати на початку експерименту розподілилися таким 

чином (табл. 4.16, рис. 4.8): 

Таблиця 4.16 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 104 34,0% 131 42,6% 65 21,3% 6 2,1% 307 

КГ 121 38,5% 147 46,8% 43 13,8% 3 0,9% 314 
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Рис. 4.8. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що середні вибірок статистично 

однакові. Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх  

Зафіксуємо рівень значущості 0,05 і побудуємо гіпотези:  

Н0: ЕГ = КГ (тобто середні однакові).  

На: ЕГ  КГ (тобто середні статистично різні) 2.  

З використанням статистичних функцій MS Excel маємо наступний 

результат (табл. 4.17)3. 

                                                           
2 Подібні гіпотези будувалися для кожного з обраних показників., тому далі їх не 

наводимо 
3 Тут і далі перед застосуванням критерію Стьюдента було проведено перевірку 

нормальності розподілу за критерієм Хі-квадрат. 
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Таблиця 4.17 

Оцінка середніх для показника ціннісно-мотиваційного критерію 

критерію (на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 26,00917431 29,41489362 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -1,205952483 

 t критичне двостороннє 1,972331676   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно більше за модуль Тексп. = –1,21. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент.  

Потім знову було проведене тестування, результати якого подані у 

таблиці 4.18 та на рисунку 4.9. 

Таблиця 4.18 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 26 8,5% 65 21,3% 169 55,3% 46 14,9% 307 

КГ 49 15,6% 110 34,9% 135 43,1% 20 6,4% 314 
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Рис. 4.9. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Застосувавши пакет 

аналізу табличного процесора MS Excel, маємо такі результати (табл. 4.19) 

 

Таблиця 4.19 

Оцінка середніх для показника ціннісно-мотиваційного критерію  

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 45,82568807 56,59574468 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -3,232284616  

t критичне двостороннє 1,972017478  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно менше за модуль Тексп. = –3,23. Це означає, що на виході з педагогічного 

експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 
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випадковими причинами. Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 

ефективність формування аксіологічної складової культури професійної 

комунікації майбутніх фахівцв з економіки за показником 

«Загальнокультурна обізнаність».  

Показниками сформованості культури професійної комунікації за 

когнітивним критерієм визначено граматичну, лексичну обізнаність та ІТ-

обізнаність, перевірка яких здійснювалася через проведення контрольної 

роботи.  

Розглянемо показник «Граматична обізнаність». 

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 4.20, 

рис. 4.10). 

Таблиця 4.20 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту  

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 111 36,2% 140 45,7% 26 8,5% 29 9,6% 307 

КГ 81 25,7% 216 68,8% 8 2,8% 9 2,8% 314 

 

 

 

Рис. 4.10. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 
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За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.21) 

Таблиця 4.21 

Оцінка середніх для показника «Граматична обізнаність» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 12,46788991 13,0212766 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,650432401 

 t критичне двостороннє 1,976233309   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю більше за модуль Тексп. = –0,65. Це означає, що вибірки 

статистично однаковими входять у педагогічний експеримент.  

Наприкінці навчання знову було проведено подібну контрольну 

роботу, результати якої подані у таблиці 4.22 та на рисунку 4.11. 

Таблиця 4.22 

Розподіл учасників за рівням після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 3 1,1% 36 11,7% 147 47,9% 121 39,4% 307 

КГ 23 7,3% 181 57,8% 75 23,9% 35 11,0% 314 
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Рис. 4.11. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо такі 

результати (табл. 4.23) 

Таблиця 4.23 

Оцінка середніх для показника «Граматична обізнаність»  

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 17,89908257 24,27659574 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -10,09360431  

t критичне двостороннє 1,972528182  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно менше за модуль Тексп. = –10,09. Це означає, що на виході з 
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педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна 

пояснити випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування теоретичної складової за показником «Граматична обізнаність».  

Розглянемо показник «Лексична обізнаність». 

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 4.24, 

рис. 4.12): 

Таблиця 4.24 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту  

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 102 33,2% 146 47,7% 30 9,6% 29 9,4% 307 

КГ 74 23,7% 222 70,8% 12 3,8% 6 1,8% 314 

 

 

 

Рис. 4.12. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.25) 
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Таблиця 4.25 

Оцінка середніх для показника «Лексична обізнаність» 

(на початку експерименту) 

 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 32,46788991 33,0212766 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,750432401 

 t критичне двостороннє 1,976233309   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно більше за модуль Тексп. = –0,75. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент.  

Наприкінці навчання знову було проведено подібну контрольну 

роботу, результати якої подані у таблиці 4.26 та на рисунку 4.13. 

Таблиця 4.26 

Розподіл учасників за рівням після експерименту 

 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 10 3,1% 42 13,7% 141 45,9% 115 37,4% 307 

КГ 26 8,3% 175 55,8% 81 25,9% 31 10,0% 314 
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Рис. 4.13. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо такі 

результати (табл. 4.27) 

Таблиця 4.27 

Оцінка середніх для показника «Лексична обізнаність»  

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 42,89908257 55,27659574 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -11,09360431  

t критичне двостороннє 1,972528182  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю менше за модуль Тексп. = –11,09. Це означає, що на виході з 
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педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна 

пояснити випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування теоретичної складової за показником «Лексична обізнаність». 

Розглянемо показник «ІТ-обізнаність». 

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 4.28, 

рис. 4.14): 

Таблиця 4.28 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 154 50,3% 68 22,1% 59 19,1% 26 8,4% 307 

КГ 177 56,5% 81 25,8% 42 13,6% 13 4,2% 314 

 

 

 

Рис. 4.14. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.29) 
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Таблиця 4.29 

Оцінка середніх для показника «ІТ обізнаність» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 55,275229358 56,510638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -1,510348854 

 t критичне двостороннє 1,972731033   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю більше за Тексп. = –1,51. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент. У кінці експерименту 

знову було проведено подібний зріз знань, результати якого подані у таблиці 

4.30 та на рисунку 4.15. 

Таблиця 4.30 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 
 

ЕГ 29 9,6% 75 24,5% 131 42,5% 72 23,3% 307 

КГ 62 19,9% 116 37,1% 108 34,4% 27 8,6% 314 

 

 

Рис. 4.15. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 
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Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо наступні 

результати (табл. 4.31) 

Таблиця 4.31 

Оцінка середніх для показника «ІТ обізнаність» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 68,743119266 81,60638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 
0  

t-статистика (експериментальне) -4,86327208  

t критичне двостороннє 1,972331676  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно менше за модуль Тексп. = –4,86. Це означає, що на виході з педагогічного 

експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування теоретичної складової за показником «ІТ обізнаність».  

Розглянемо показник «Здатність оперувати термінами». 

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 4.32, 

рис. 4.16): 

Таблиця 4.32 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 170 55,3% 59 19,1% 52 17,0% 26 8,5% 307 

КГ 193 61,5% 78 24,8% 29 9,2% 14 4,6% 314 
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Рис. 4.16. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.33) 

Таблиця 4.33 

Оцінка середніх для показника «Здатність оперувати термінами» (на 

початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 5,275229358 6,510638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -1,710348854 

 t критичне двостороннє 1,972731033   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно більше за модуль Тексп. = –1,71. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент.  

У кінці експерименту було проведено подібний зріз знань, результати 

якого подані у таблиці 4.34 та на рисунку 4.17. 
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Таблиця 4.34 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 33 10,6% 78 25,5% 128 41,5% 68 22,3% 307 

КГ 75 23,9% 135 43,1% 89 28,4% 14 4,6% 314 

 

 

 

Рис. 4.17. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо наступні 

результати (табл. 4.35) 
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Таблиця 4.35 

Оцінка середніх для показника «Здатність оперувати термінами» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 8,743119266 11,60638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -4,76327208  

t критичне двостороннє 1,972331676  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю менше за модуль Тексп. = –4,76. Це означає, що на виході з 

педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна 

пояснити випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування професійно-термінологічної складової за показником «Здатність 

оперувати термінами».  

Розглянемо показник «Перцептивно-мовленнєва здатність». 

Загальні експериментальні результати розподілилися наступним чином 

(табл. 4.36, рис. 4.18): 

Таблиця 4.36 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 137 44,5% 89 28,9% 62 20,1% 20 6,5% 307 

КГ 154 49,2% 65 20,8% 71 22,6% 23 7,3% 314 
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Рис. 4.18. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.37) 

Таблиця 4.37 

Оцінка середніх для показника «Перцептивно-мовленнєва здатність»  

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 45,43577982 42,21276596 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,852283944 

 t критичне двостороннє 1,972331676   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю більше за модуль Тексп. = –0,85. Це означає, що вибірки 

статистично однаковими входять у педагогічний експеримент.  
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Наприкінці навчання знову було проведено анкетування, результати 

якого подані у таблиці 4.38 та на рисунку 4.19. 

Таблиця 4.38 

Розподіл учасників за рівням після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 42 13,8% 120 39,1% 122 39,9% 25 8,2% 307 

КГ 29 9,2% 131 41,8% 135 43,1% 22 6,9% 314 

 

 

Рис. 4.19. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо наступні 

результати (табл. 4.39) 
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Таблиця 4.39 

Оцінка середніх для показника «Перцептивно-мовленнєва здатність» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 67,79816514 79,92553191 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -4,22447744  

t критичне двостороннє 1,973457202  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю менше за модуль Тексп. = –4,22. Це означає, що на виході з 

педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна 

пояснити випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування професійно-термінологічної складової за показником 

«Перцептивно-мовленнєва здатність». 

Розглянемо показник «Професійно-креативні вміння». 

Загальні результати розподілилися наступним чином (табл. 4.40, 

рис. 4.20): 

Таблиця 4.40 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 124 40,3% 83 27,1% 75 24,5% 25 8,0% 307 

КГ 143 45,5% 97 30,8% 58 18,6% 16 5,2% 314 
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Рис. 4.20. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.41) 

Таблиця 4.41 

Оцінка середніх для показника «Професійно-креативні вміння» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 10,275229358 9,510638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -1,490348854 

 t критичне двостороннє 1,972731033   
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За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю більше за Тексп. = –1,49. Це означає, що вибірки статистично 

однаковими входять у педагогічний експеримент.  

У кінці експерименту знову було проведено подібний зріз знань, 

результати якого подані у таблиці 4.42 та на рисунку 4.21. 

Таблиця 4.42 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 26 8,6% 69 22,5% 138 45,1% 73 23,8% 307 

КГ 50 15,9% 101 32,1% 117 37,4% 46 14,6% 314 

 

 

Рис. 4.21. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. 
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Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо наступні 

результати (табл. 4.43) 

Таблиця 4.43 

Оцінка середніх для показника «Професійно-креативні вміння» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 12,743119266 16,60638298 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 
0  

t-статистика (експериментальне) -4,41327208  

t критичне двостороннє 1,972331676  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно менше за модуль Тексп. = –4,41. Це означає, що на виході з педагогічного 

експерименту вибірки статистично різні, і це не можна пояснити 

випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування процедурної складової за показником «Професійно-креативні 

вміння».  

Розглянемо показник «Уміння е-комунікації». 

Загальні експериментальні результати розподілилися наступним чином 

(табл. 4.44, рис. 4.22): 

Таблиця 4.44 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %  

ЕГ 180 58,5% 46 14,9% 56 18,1% 26 8,5% 307 

КГ 202 64,2% 40 12,8% 49 15,6% 23 7,3% 314 
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Рис. 4.22. Діаграма рівнів для ЕГ та КГ на початку експерименту 

 

За діаграмою можна припустити, що вибірки статистично однакові. 

Перевіримо це на основі критерія Стьюдента для оцінки середніх з 

використанням статистичних функцій MS Excel (табл. 4.45) 

Таблиця 4.45 

Оцінка середніх для показника «Уміння е-комунікації» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 12,43577982 13,21276596 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,452283944 

 t критичне двостороннє 1,972331676   

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю більше за модуль Тексп. = –0,45. Це означає, що вибірки 

статистично однаковими входять у педагогічний експеримент.  
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Наприкінці навчання знову була проведена лабораторна робота, 

результати якого подані у таблиці 4.46 та на рисунку 4.23. 

Таблиця 4.46 

Розподіл учасників за рівням після експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 0 0,0% 56 18,1% 251 81,9% 0 0,0% 307 

КГ 17 5,5% 159 50,5% 138 44,0% 0 0,0% 314 

 

 

 

Рис. 4.23. Діаграма рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Спостерігаємо позитивну динаміку в обох групах. Водночас потрібно 

перевірити статистично, чи різними є результати оцінки середніх. Зафіксуємо 

рівень значущості 0,05 і побудуємо гіпотези:  

Н0: ЕГ = КГ (тобто середні однакові)  

На: ЕГ  КГ (тобто середні статистично різні) 

Застосувавши пакет аналізу табличного процесора MS Excel, маємо 

наступні результати (табл. 4.47) 
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Таблиця 4.47 

Оцінка середніх для показника «Уміння е-комунікації» 

(після експерименту) 

Двовибірковий t-тест 

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 11,79816514 16,92553191 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0  

t-статистика (експериментальне) -6,22447744  

t критичне двостороннє 1,973457202  

 

За аналізом таблиці бачимо, що на рівні значущості 0,05 Ткрит. = 1,97 і 

воно по модулю менше за модуль Тексп. = –6,22. Це означає, що на виході з 

педагогічного експерименту вибірки статистично різні, і це не можна 

пояснити випадковими причинами. 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування процедурної складової за показником «Уміння е-комунікації».  

Розглянемо показник «Вольові якості». 

На початку педагогічного експерименту відповіді студентів по 

контрольній та експериментальній групам розділилися наступним чином 

(табл. 4.48, рис. 4.24). 

Таблиця 4.48 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 98 31,9% 114 37,2% 65 21,3% 29 9,6% 307 

КГ 106 33,9% 121 38,5% 72 22,9% 14 4,6% 314 
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Рис. 4.24. Динаміка рівнів для ЕГ і КГ на початку експерименту 

 

Перевіримо його статистичну подібність на основі критерію Стьюдента 

для різних вибірок з різними дисперсіями, використовуючи відповідні 

функції табличного процесора MS Excel (табл. 4.49). 

Таблиця 4.49 

Оцінка середніх для показника «Вольові якості» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 12,52293578 12,34042553 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,600011886 

 t критичне двостороннє 1,971836507   

 

Бачимо, що за критерієм Стьюдента вибірки подібні (середні не 

відрізняються), а тому на рівні значущості 0,05 є підстави говорити про 

еквівалентність груп на початку педагогічного експерименту. 
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Після навчання знову було проведено тестування тих самих осіб. 

Результати розподілилися наступним чином (табл. 4.50, рис. 4.25).  

Таблиця 4.50 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 65 21,3% 62 20,2% 111 36,2% 68 22,3% 307 

КГ 101 32,1% 95 30,3% 86 27,5% 32 10,1% 314 

 

 

 

Рис. 4.25. Динаміка рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Як бачимо, позитивна динаміка спостерігається в обох групах, але в 

експериментальній групі більш інтенсивно.  

Перевіримо останню тезу статистичними методами. 

За критерієм Стьюдента оцінки середніх бачимо (табл. 4.51), що в 

експериментальній групі середній бал вищий на рівні значущості 0,05. Це 

означає, що більш значущими виявилися позитивні зміни в 

експериментальній групі, яка навчалася за експериментальною методикою. 
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Таблиця 4.51 

Оцінка середніх для показника «Вольові якості» 

(після експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 17,7706422 20,21276596 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -5,307560929 

 t критичне двостороннє 1,97246199   

 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування особистісної складової за показником «Вольові якості». 

Розглянемо показник «Здатність до самооцінки». 

На початку педагогічного експерименту відповіді студентів по 

контрольній та експериментальній групам розділилися наступним чином 

(табл. 4.52). 

Таблиця 4.52 

Розподіл учасників за рівнями на початку експерименту 

Рівні 

Групи  

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 110 35,9% 102 33,2% 62 20,3% 33 10,6% 307 

КГ 116 36,9% 105 33,5% 66 20,9% 27 8,6% 314 

 

На діаграмі бачимо подібний розподіл частот (рис. 4.26). 
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Рис. 4.26. Динаміка рівнів для ЕГ і КГ на початку експерименту 

 

Перевіримо його статистичну подібність на основі критерію Стьюдента 

для різних вибірок з різними дисперсіями, використовуючи відповідні 

функції табличного процесора MS Excel (табл. 4.53). 

Таблиця 4.53 

Оцінка середніх для показника «Здатність до самооцінки» 

(на початку експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 72,52293578 69,34042553 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -0,410011886 

 t критичне двостороннє 1,971836507   
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Бачимо, що за критерієм Стьюдента вибірки подібні (середні не 

відрізняються), а тому на рівні значущості 0,05 є підстави говорити про 

еквівалентність груп на початку педагогічного експерименту. 

Після навчання знову було проведено тестування тих самих осіб. 

Результати розподілилися наступним чином (табл. 4.54, рис. 4.27).  

Таблиця 4.54 

Розподіл учасників за рівнями після експерименту 

Рівні 

Групи 

Базовий Середній Високий Досконалий Разом 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть %   

ЕГ 50 16,3% 67 21,9% 120 39,0% 70 22,8% 307 

КГ 69 22,1% 95 30,3% 93 29,5% 57 18,1% 314 

 

 

Рис. 4.27. Динаміка рівнів для ЕГ і КГ після експерименту 

 

Як бачимо, позитивна динаміка спостерігається в обох групах, але в 

експериментальній групі більш інтенсивно.  

Перевіримо останню тезу статистичними методами. 
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За критерієм Стьюдента оцінки середніх бачимо (табл. 4.55), що в 

експериментальній групі середній бал вищий на рівні значущості 0,05. Це 

означає, що більш значущими виявилися позитивні зміни в 

експериментальній групі, яка навчалася за експериментальною методикою. 

Таблиця 4.55 

Оцінка середніх для показника «Здатність до самооцінки» 

(після експерименту) 

 Двовибірковий t-тест  

з різними дисперсіями 
КГ ЕГ 

Середнє 37,7706422 30,21276596 

Кількість 314 307 

Різниця середніх гіпотези Н0 0 

 t-статистика (експериментальне) -4,307560929 

 t критичне двостороннє 1,97246199   

 

Отже, нами підтверджено на рівні значущості 0,05 ефективність 

формування особистісної складової за показником «Здатність до 

самооцінки». 

Якісні й кількісні зміни за кожним із показників відображені у динаміці 

рівнів сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки контрольної та експериментальної груп (аналіз проведено на рівні 

значущості 0,05). Результати експерименту узагальнено у таблиці 4.56 та 

додатку Т, де наведено динаміку змін за показниками у різних групах. 

Таблиця 4.56  

Динаміка рівнів у експериментальній та контрольній групах (%) 

Група 
Рівні 

Базовий Середній Високий Досконалий 

1 2 3 4 5 

Ціннісно-мотиваційний критерій: Загальнокультурна обізнаність 

ЕГ -25,50% -21,30% 34,00% 12,80% 

КГ -22,90% -11,90% 29,30% 5,50% 
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Продовження табл. 4.56 

1 2 3 4 5 

Когнітивний критерій: Граматична обізнаність 

ЕГ -35,10% -34,00% 39,40% 29,80% 

КГ -18,40% -11,00% 21,10% 8,20% 

Когнітивний критерій: Лексична обізнаність 

ЕГ -30,10% -34,00% 36,30% 28,00% 

КГ -15,40% -15,00% 22,10% 8,20% 

Когнітивний критерій: ІТ-обізнаність 

ЕГ -40,70% 2,40% 23,40% 14,90% 

КГ -36,60% 11,30% 20,80% 4,40% 

Вербально-операційний критерій: Здатність оперувати термінами 

ЕГ -44,70% 6,40% 24,50% 13,80% 

КГ -37,60% 18,30% 19,20% 0,00% 

Вербально-операційний критерій: Перцептивно-мовленнєва здатність 

ЕГ -30,70% 10,20% 19,80% 1,70% 

КГ -40,00% 21,00% 20,50% -0,40% 

Поведінково-комунікативний критерій: Професійно-креативні вміння 

ЕГ -31,70% -4,60% 20,60% 15,80% 

КГ -29,60% 1,30% 18,80% 9,40% 

Поведінково-комунікативний критерій: Уміння е-комунікації 

ЕГ -58,50% 3,20% 63,80% -8,50% 

КГ -58,70% 37,70%  28,40% -7,30% 

Рефлексивний критерій: Вольові якості 

ЕГ -10,60% -17,00% 14,90% 12,70% 

КГ -1,80% -8,20% 4,60% 5,50% 

Рефлексивний критерій: Здатність до самооцінки 

ЕГ -19,60% -11,30% 18,70% 12,20% 

КГ -14,80% -3,20% 8,60% 9,50% 
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Якісні й кількісні зміни за кожним із показників відображені у динаміці 

рівнів сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки контрольної та експериментальної груп (аналіз проведено на рівні 

значущості 0,05), що дозволило виявити такі факти. 

1. 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. 

З огляду на запропоновані у ЕГ новації вважаємо, що саме залучення 

авторських навчально-методичних матеріалів стало тією базою, завдяки якій 

відбулося більш ефективне формування аксіологічного компоненту культури 

професійної комунікації. 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, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати 

рішення, що й сприяло формуванню аксіологічного компоненту КПК. 

2. 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. Досянення цього рівня відбувається на мотиваційно-

ознайомчому етапі через зміст навчальної дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», а пізніше удосконалюється під час вивчення 

курсу «Основи культури спілкування». 
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3. Динаміка показника «Лексична обізнаність» свідчить, що у групах 

ЕГ і КГ цей показник для середніх статистично відрізнявся: у ЕГ відбулося 

збільшення високого та досконалого рівнів на 36,3% та 28% відповідно, а в 

КГ таке збільшення було на рівні 22,1% та 8,2% відповідно. Це дає підстави 

стверджувати, що студенти ЕГ більшою мірою здатні розпізнавати й 

адекватно використовувати термінологію, фразеологію та іншу засвоєну 

лексику в професійній сферах відповідно до правил граматичної будови мови 

та комунікативної ситуації. Це свідчить про успішне формування теоретичної 

складової культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 

через вивчення навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» та економічних дисциплін на мотиваційно-ознайомчому 

етапі, а пізніше удосконалюється під час вивчення курсу «Основи культури 

спілкування» та спеціальних фахових дисциплін. 

4. 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 слід 

відзначити 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. 

5. 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 
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рівні змін не відбулося. Встановлено, що покращенню цього показника у 

групі ЕГ сприяло впровадження авторських навчально-методичних 

матеріалів та орієнтація на активні методи навчання: робота зі словниками, 

діяльність у парах і групах, хмари слів, скрайбінг, дискусії, пошукова 

діяльність, web-квести. Студенти ЕГ більш вправно вміють розпізнавати й 

адекватно використовувати економічну термінологію. 

6. Динаміка показника «Перцептивно-мовленнєва здатність» свідчить, 

що у групах ЕГ і КГ цей показник для середніх статистично відрізнявся: 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 ЕГ набули більшою мірою вмінь продуктивно й 

безконфліктно співпрацювати в гетерогенних групах, умінь перетворювати 

фонові знання у текст і розмову, свідомо застосовують лінгвістичні вербальні 

та невербальні засоби побудови і презентації підготовленого й 

непідготовленого усного і писемного монологічного і діалогічного мовлення, 

легко розуміють на слух комунікативний намір колег по комунікації та 

адекватно реагують на репліки. За результатами експеримету є підствави 

стверджувати, що цьому сприяють обрані форми навчання (проблемні лекції, 

семінари, круглі столи, дискусії, проекти, конференції). 

7. Динаміка показника «Професійно-креативні вміння» свідчить, що у 

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

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, 

як свідчать емпіричні дані, 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 



393 
 

через зміст фахових навчальних дисциплін, що сприяють накопиченню 

досвіду культури професійної комунікації, пов’язаного з майбутньою 

професійною діяльністю економіста. 

8. Динаміка показника «Уміння е-комунікації» свідчить, що у групах 

ЕГ і КГ цей показник для середніх теж статистично відрізнявся: в ЕГ 

відбулося збільшення середнього та 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. 

9. 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. Уважаємо, що основним чинником, що 

забезпечив підвищення цього показника, є акцент на самостійну роботу і 

виконання дослідницьких завдань, залучення активних методів навчання. 

10. 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 
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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 бідготовки до заходів, а й давали можливість 

порівняти результати свої та колег, обмінятися думками та 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 ІОС ЗВО.  

 

Висновки до розділу 4 

Використання педагогічної системи вимагало проведення 

педагогічного експерименту, який передбачав порівняння освітніх досягнень 

майбутніх фахівців з економіки стосовно сформованості культури 

професійної комунікації. Це обумовило потребу у розробці критеріального 

апарату дослідження.  

Оскільки нами схарактеризовано п’ять складових культури професійної 

комунікації (аксіологічна, теоретична, професійно-термінологічна, 

процедурна, особистісна), то розроблено відповідно 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. 
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Вибір критеріальної основи вплинув і на визначення рівнів культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців зекономіки в умовах ІОС ЗВО, 

серед яких нами виділено: досконалий, високий, середній, базовий. 

Педагогічний експеримент проходив у три етапи (констатувальний, 

формувальний та контрольний) і дав підстави обгрунтувати ефективність 

запропонованої педагогічної системи формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО: на основі 

статистичних методів (методи Стьюдента та 2) на рівні значущості 0,05 

підтверджено позитивні зрушення у сформованості компонентів культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО за 

кожним із розроблених показників. 

Зокрема, для студентів ЕГ підтверджено статистично відмінну від 

результатів у КГ сформованість аксіологічної складової культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки (поглибилися 

ціннісні установки та мотиви професійної комунікації, посилилася 

інтеріоризація загально-культурних, національних, мовних, професійних 

цінностей суспільства в особистісні), підвищення рівня теоретичної 

складової (розширилися уявлення студентів про систему мови та знання 

правил мови і мовлення), покращилися показники для професійно-

термінологічної складової культури професійної комунікації майбутніх 

фахівців з економіки (поглибилися уміння користуватися економічною 

термінологією, економічною мовою у професійних цілях та для розуміння 

мовлення інших), виявилися кращими показники процедурної складової 

культури професійної комунікації (більшою стала кількість студентів, 

здатних користуватися мовою як засобом спілкування у різних професійних 

ситуаціях), значно збільшилася кількість студентів із досконалим і високим 

рівнями сформованості особистісної складової культури професійної 

комунікації, що означає в них здатність до рефлексії професійної комунікації. 

Матеріали розділу подано в кількох публікаціях автора [351; 365].  
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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 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 
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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 
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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 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 
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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. 

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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Перелік місць та посад, на яких працюють бакалаври з економіки 

 

Таблиця А.1 

Перелік місць та посад, на яких працюють бакалаври з економіки 

 

Підприємства, організації, 

установи 

Посади, які може займати фахівець з 

економіки підприємства 

– Підприємства будь-якої сфери 

діяльності та форми власності 

– Кабінет міністрів України, 

міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, міністерство 

фінансів 

– Державні установи (податкові 

адміністрації, інспекції, 

відділення пенсійного фонду 

– Інвестиційні компанії 

– Заклади вищої освіти 

– Підприємства готельного,  

ресторанного бізнесу 

– Туристичні агенції 

– Страхові компанії 

– Комерційні банки 

– Аналітичні центри 

– Керівник підприємства або 

підрозділу 

– Радник (в органах державної влади) 

– Керівник проєктів та програм 

(інноваційних, інвестиційних, 

соціально-політичних, освітніх, 

тощо) 

– Комерційний директор 

– Заступник директора з економічних 

питань 

– Економіст, економіст-аналітик 

– Економіст з ціноутворення / 

бюджетування 

– Начальник фінансово-економічної 

служби 

– Керівник економічних, фінансових та 

адміністративних підрозділів 

 



434 
 

 

Обов'язки економістів на підприємствах 

Обов’язки економістів на підприємствах 

1. Керує науково-економічним та організаційно-економічним 

забезпеченням діяльності підприємства.  

2. Розробляє заходи щодо підвищення продуктивності, ефективності 

та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, 

забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних 

результатів за умов раціональних витрат матеріальних, трудових і 

фінансових ресурсів та організовує їх впровадження.  

3. Координує діяльність економічних підрозділів підприємства щодо 

складання бізнес-планів, перспективних планів роботи в умовах ринкової 

економіки та конкуренції з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, 

організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, 

структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання 

резервів виробництва.  

4. Сприяє підвищенню обґрунтованості економічних розрахунків, 

установленню планових показників на основі прогресивних техніко-

економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням 

досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.  

5. Проводить роботу з удосконалення планування економічних 

показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх 

обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм 

витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання 

виробничих потужностей.  

6. Організовує розроблення методичних матеріалів з техніко-

економічного планування роботи виробничих підрозділів підприємства, 

розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень, необхідності 

впровадження раціоналізаторських пропозицій та винаходів, нової техніки і 

технології.  

7. Здійснює методичне керівництво і організацію роботи з 

упровадження, удосконалення та підвищення ролі економічних методів 

управління, готує необхідні пропозиції керівництву про використання 

бюджетних коштів, використання капіталовкладень, упровадження нових 

форм господарювання.  

8. Забезпечує роботу з державним казначейством з фінансування і 

розподілу асигнувань із державного та місцевого бюджетів, суворе 

додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

за всіма напрямами господарської діяльності підприємства.  

9. Бере участь у роботі щодо вдосконалення організації виробництва, 

готує пропозиції, спрямовані на підвищення продуктивності праці та 

ефективності виробництва, збільшення прибутків, усунення непродуктивних 

витрат.  
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10. Організовує розроблення раціональних форм первинної планової, 

облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а 

також бере участь у впровадженні автоматизованих систем керування та 

обчислювальної техніки для проведення економічних розрахунків у галузі 

планування, обліку й аналізу господарської діяльності.  

11. Організовує проведення комплексного економічного аналізу і 

оцінки результатів виробничо-господарської діяльності підприємства та його 

підрозділів, розроблення заходів щодо використання внутрішньо-

господарських резервів, проведення атестації та раціоналізації робочих місць.  

12. Керує економічними дослідженнями, що проводяться на 

підприємстві, укладає договори про творче співробітництво з науково-

дослідними установами та вищими навчальними закладами, організовує 

розроблення методів економічної оцінки заходів, спрямованих на розвиток 

техніки, удосконалення організації виробництва, а також пропозицій щодо 

практичного використання результатів наукових досліджень у галузі 

економіки.  

13. Здійснює заходи щодо впровадження у практику досягнень 

економічної науки.  

14. Сприяє розвитку громадської економічної роботи на підприємстві, 

надає методичну допомогу творчим громадським об’єднанням працюючих, 

які здійснюють економічний аналіз та пошук резервів виробництва, залучає 

їх до вирішення питань, пов’язаних із розвитком економіки підприємства.  

15. Організовує проведення економічних розрахунків та аналізу 

ефективності впровадження нової техніки і технології, а також нових видів 

продукції під час їх створення і освоєння.  

16. Керує проведенням порівняльного аналізу показників роботи 

підприємства та інших підприємств, упровадженням передового досвіду 

економічної роботи.  

17. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з поліпшення 

економічних показників роботи підприємства (щодо обсягу виробництва, 

підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, 

збільшення прибутку тощо), у реалізації прогресивних форм і методів 

економічної роботи.  

18. Керує роботою з підвищення рівня економічних знань працівників.  

19. Контролює своєчасне подання звітів про результати економічної 

діяльності до відповідних органів. 

20. Керує структурними підрозділами підприємства, які виконують 

економічну роботу, сприяє впровадженню економічно доцільних рішень з 

управління виробництвом 
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Додаток Б 

СЛОВНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
 

СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ 

Аваль —  вексельне доручення, за яким особа, яка склала його (зазвичай великий 

банк), бере на себе відповідальність перед власником векселя за виконання платіжних 

зобов’язань.  

Аванс — грошова сума, що видається в рахунок майбутніх платежів. 

А.сплачується працівникам підприємств у рахунок заробітної плати за поточний місяць. 

Авансовий звіт — звіт про витрачення грошових сум, одержаних працівником 

підприємства, організації або установи для виконання певного службового доручення.  

Авансовий капітал — сукупність вартостей вкладених у підприємство у вигляді 

грошей або товарів для одержання прибутку.  

Авантаж — вираз, що використовується для позначення прибутку, який 

отримують або очікують від якого–небудь торгового підприємства.  

Авізо — письмове повідомлення, що його надсилає банк своєму клієнтові або 

іншому банкові про виконані операції.  

Ажіо — підвищення курсу грошових знаків, векселів і цінних паперів (акцій і 

облігацій) проти їх номінальної вартості.  

Акордна оплата праці – різновид прямої відрядної оплати праці, яку 

встановлюють не за відпрацьований час, а за обсяг виконаної роботи. 

Акредитив — платіжний документ , за яким одна кредитна установа дає 

розпорядження іншій згідно із заявкою клієнта і за його рахунок сплатити певну суму 

грошей пред’явникові. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, 

використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому. 

Акцепт — згода на оплату грошових та товарних документів, оформлена 

відповідним написом на них; одна з форм безготівкових розрахунків між організаціями.  

Акція — цінний папір, що дає право на отримання певного доходу (дивіденду),і 

свідчить про внесення акціонером певного паю в підприємство.  

Акцизи —  непрямі податки на товари (здебільшого широкого вжитку) і послуги, 

включені в ціну і сплачувані за рахунок покупців.  

Асортимент — підбір однорідних предметів різних сортів (товарів чи виробів) на 

торгівельному або промисловому підприємстві.  

Аудит — перевірка, ревізія, аналіз господарської діяльності, який здійснюється 

незалежними кваліфікованими спеціалістами – аудиторами. 

Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, 

зобов’язання і власний капітал на певну дату. 

Банк — кредитно–фінансова установа, яка здійснює фінансове посередництво. 

Залучаючи, нагромаджуючи вільні грошові кошти підприємств, організацій, населення. Б. 

розподіляють їх, надаючи кредити.  

Банкір – власник банку або акціонер, що володіє великою кількістю банківських 

акцій. 

Банкомат – апарат для видавання готівки з а кредитною або дебетовою карткою. 

Бартер — обмін товарами на безгрошовій основі. Бартерна угода — безгрошовий, 

але оцінений і  збалансований обмін товарами,  оформлений угодою.  

Бізнес — справа, заняття, підприємництво, економічна діяльність, спрямовані на 

отримання прибутку.  
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Біржа — організаційно оформлений, постійнодіючий ринок, на якому здійснюють 

торгівлю цінними паперами, нерухомістю і гуртову торгівлю товарами. Відповідно до 

цього розрізняють фондову і товарну Б.  

Брифінг – коротка прес-конференція, на якій викладається позиція уряду з 

актуальних питань поточної політики. 

Брокер — посередник при укладанні угод між зацікавленими сторонами 

(клієнтами) про купівлю–продаж на біржах товарів, цінних паперів, валют. Б. може бути 

окрема особа, фірма або організація, що не має у своєму розпорядженні товарів (цінних 

паперів, валюти) Б. діє за дорученням клієнта — продавця чи покупця. Діяльність Б. 

винагороджується лише за продані товари, і його дохід (брокерідж) формується або за 

рахунок наперед обумовленого відсотка від вартості проданого товару, або ж у вигляді 

виплати фіксованої винагороди за кожну продану одиницю чи партію товару.  

Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та 

внутрішнім користувачам для прийняття рішень. 

Валова продукція — статичний показник у грошах, що характеризує загальний 

обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, реґіонами, 

народним господарством в цілому за певний період часу. В.п. відображає обсяг затрат як 

живої, так і уречевленої в засобах виробництва праці.   

Валовий дохід — частина вартості валової продукції підприємства, яка 

залишається після покриття всіх матеріальних витрат, або новостворена вартість як 

результат живої праці колективу підприємства.  

Валоризація  —  штучне підвищення цін на товари (головним чином через 

скорочення виробництва) або курсу цінних паперів внаслідок здійснюваних державою 

заходів.  

Валюта — грошова одиниця країни, яка використовується для вимірювання 

величини вартості товарів та послуг.  

Вартість — втілена і уречевлена в товарі суспільна праця; економічна категорія, 

яка виражає відносини між суб’єктами господарської діяльності, що пов’язані суспільним 

поділом праці і обміном товарами та послугами.  

Вексель — цінний папір і вид кредитних грошей, який засвідчує грошове боргове 

зобов’язання векселедавця сплатити у встановлений строк і в певному порядку визначену 

суму власнику В.  

Гроші — особливий товар, що виражає вартість усіх інших і обмінюється на будь–

який із них, виконуючи роль загального еквіваленту. 

Дебет — ліва сторона бухгалтерського обліку, яку використовують для 

відображення господарських операцій.  

Дебітори — організації або окремі громадяни, які заборгували певному 

підприємству, організації або установі.  

Девальвація — здійснюване державою зниження обмінного курсу своєї грошової 

одиниці стосовно іншої. Це один з варіантів грошової реформи, спрямованої на 

оздоровлення грошового обігу. Д. — процес протилежний ревальвації, тобто підвищенню 

обмінного курсу національної валюти стосовно інших.  

Демаркетинг — заходи, спрямовані на зниження попиту населення на товари і 

послуги шляхом підвищення цін, скорочення або припинення їх рекламування.  

Демпінг— штучне зниження цін на товари (роботи, послуги) на зовнішніх ринках з 

метою усунення конкурентів; продаж товарів за “викидними” цінами, значно нижчими за 

звичайні.  

Деномінація — зміна номінальної вартості грошових знаків з метою 

впорядкування грошового обігу і спрощення розрахунків.  

Депозит – гроші або цінні папери, що їх вносять до кредитних установ для 

зберігання. 
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Депонент — фізична або юридична особа, яка є власником депозиту.  

Депорт — купівля цінних паперів з одночасним зворотним продажем їх на певний 

строк за нижчим курсом.  

Дефіцит — в грошово–фінансових відносинах, перевищення видатків над 

доходами.  

Дивіденд —частка чистого прибутку, одержана акціонерним товариством і 

розподілена між акціонерами згідно з їх участю у формуванні власного капіталу 

підприємства. 

Дилер — особа або фірма, які виступають на біржі від свого імені і здійснюють 

посередницькі торгові операції за власні кошти.  

Дистриб’ютор – оптовий торговець, підприємець або фірма, що займаються 

збутом продукції. 

Експорт — вивіз із країн товарів, надання іноземному партнеру послуг 

виробничого і споживчого характеру.  

Ембарго —  засіб економічного та політичного впливу одної або декількох країн 

шляхом заборони вивозити або заборони ввозити в будь–яку країну товари, валюту, цінні 

папери.  

Емісія - випуск в обіг грошей, акцій, облігацій та інших боргових зобов’язань.  

Збитки – перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого ці 

витрати здійснювались. 

Імпорт — ввіз із–за кордону товарів, послуг, технологій, капіталу, цінних паперів 

для реалізації і застосування на внутрішньому   ринку.   

Інвестиції — грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутків.  

Інфляція —  процес знецінення грошей у  результаті перевищення кількості 

грошових знаків, що перебувають в обігу, над сумою цін товарів та послуг.  

Кадастр — систематизований опис та оцінка об’єктів, що підлягають 

оподаткуванню.  

Кваліфікація — рівень знань та трудових навичок, необхідних для виконання 

робіт певної складності за відповідною професією чи спеціальністю.  

Колегіальність — принцип управління, при якому керівництво здійснює не одна 

особа, а група осіб, що мають рівні права і обов’язки у розв’язанні питань, віднесених до 

їхньої компетенції.   

Конкурент — товаровиробник, розширення або збереження обсягів діяльності 

якого веде до зменшення ринкової долі іншого товаровиробника — суб’єкта цього ринку.  

Конкуренція — боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва 

і збуту товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків.  

Концерн — форма об’єднання підприємств різних галузей промисловості для 

здійснення спільної діяльності.  

Концесія — договір про передачу державою у тимчасову експлуатацію приватним 

підприємцям, іноземним фірмам промислових підприємств чи ділянок землі з правом 

видобування корисних копалин і будівництва різних споруд.  

Кооперація — організаційно оформлене добровільне колективне об’єднання 

власності.  

Корпорація — акціонерна компанія, у якій на основі централізації капіталів і 

заощаджень найманих працівників здійснюється колективне привласнення результатів 

виробничої діяльності залежно від величини отриманих на внесені кошти акцій.  

Кредит — угода між партнерами (фізичними та юридичними особами) про 

надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочки повернення такої ж 

вартості з виплатою проценту.  



439 
 

Кругообіг капіталу — рух промислового капіталу у сфері виробництва, в процесі 

якого він набуває трьох функціональних форм (грошової, продуктової, товарної) і 

проходить три стадії (обмін — виробництво — обмін).  

Купюра —  позначення номінальної вартості паперових грошей, банкнот, цінних 

паперів, а також самі ці грошові знаки, банкноти, цінні папери.  

Курс акцій — продажна ціна акцій на ринку цінних паперів (фондовій біржі). 

Лейбл – товарна етикетка з фірмовим знаком. 

Лізинг — довгострокова оренда майна (машин, транспортних засобів, будівель 

виробничого призначення), яка передбачає можливість їх наступного викупу орендарем за 

заздалегідь обумовленою ціною. 

Ліквідність — можливість в будь–який момент швидкого перетворення активу 

(грошей або речей) підприємств, фірм, банків — в гроші для оплати зобов’язань (пасиву).  

 Ліцензіар — юридична особа, власник винаходу, патенту, “ноу–хау”, товарних 

знаків тощо, яка видає ліцензіату (контрагенту) ліцензію на використання своїх патентних 

ліцензій.  

Ліцензіат — юридична особа, яка за винагороду купує у власника винаходів, 

патентів, виробничо–технологічних, комерційних знань тощо право на їх використання у 

певних межах.  

Ліцензія — 1) дозвіл, що надається державним органам на право ввозу товарів із-за 

кордону й вивозу їх за кордон; 2) дозвіл на ведення якої-небудь діяльності, що надається 

державними органами приватним особам; 3) надання власникові патенту права 

використовувати технічну документацію і запатентований винахід.  

Локаут — тимчасове закриття підприємства, зупинка виробництва і масове 

звільнення робітників з метою попередити або зупинити страйк.  

Лот — партія товару. Термін широко застосовується на публічних торгах. Товар, 

що пропонується до продажу, розподіляється на лоти з одного чи ряду однорідних за 

якістю предметів. Кожен Л. має свій номер та ціну. До початку торгів покупці мають 

право на огляд товарів.  

Маклер — посередник при укладанні торгових і біржових угод, який діє за 

дорученням і за рахунок клієнтів на валютних, товарних та фондових біржах.  

Макроекономіка — галузь економічної науки, що вивчає статистичні аспекти 

економіки (сукупне споживання, сукупну зайнятість тощо) в цілому. 

Маркетинг — система заходів по вивченню ринку і активному впливу на 

споживацький попит з метою розширення збуту товарів.  

Меморіал — бухгалтерська книга для щоденного запису господарських операцій 

(крім касових).  

Менеджер — фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, 

обігом товарів та послуг; найманий управляючий. 

Менеджмент — сукупність принципів, методів, засобів і форм управління з метою 

підвищення ефективності виробництва та збільшення прибутку.  

Мéта — угода, що передбачає поділ прибутків і витрат навпіл. 

Мито — державний грошовий збір (податок), що справляється з юридичних та 

фізичних осіб у разі здійснення між ними або між ними та державою певних дій (перелік 

їх визначається законодавством). М. Справляють у разі виникнення спеціальних відносин 

(укладення орендних договорів, передавання цінних паперів оформлення в державних 

органах доручень тощо), або за здійснення комерційних операцій в тому числі пов’язаних 

і з перевезенням товарів через державний кордон.  

Мікроекономіка — галузь економічної науки, що вивчає взаємозв’язки і пропорції 

в межах окремої ланки виробництва чи окремого підприємства, господарства.  

Моніторинг – 1) постійне спостереження за якимось процесом із метою виявлення 

його відповідності бажаному результату чи попереднім припущенням; 2) спостереження, 

оцінка та прогноз стану довкілля у зв’язку з господарською діяльністю людини. 
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Монополія — виключне право виробництва, торгівлі, промислу і т. ін., що 

належить одній особі, певній групі осіб чи державі.  

Мораторій — відстрочення сплати внутрішніх або зовнішніх боргових 

зобов’язань, що оголошується спеціальними актами державної влади на певний термін чи 

до закінчення якихось надзвичайних подій (війни, стихійного лиха тощо).  

Неустойка — визначена угодою чи законом грошова сума, яку боржник повинен 

сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання договірних 

зобов’язань. Може бути виражена конкретною сумою, у відсотках до суми невиконаного 

зобов’язання чи мати форму додаткового платежу. Різновидами Н. є штраф і пеня.  

Номінал — 1) вартість, яка вказана на грошових знаках, акціях та облігаціях – 

номінальна вартість; 2) зазначена в прейскуранті або на товарі його ціна – номінальна 

ціна. 

Обіг (оборот) грошовий — рух грошей у процесі виробництва, розподілу і обліку 

суспільного продукту і перерозподілу національного доходу. Здійснюється через обіг 

готівки та шляхом безготівкових розрахунків. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.  

Облігація  — цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і 

підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього 

цінного папера в передбачений у ньому термін із виплатою фіксованого процента (якщо 

інше не передбачене умовами випуску). Можуть випускатися державою (державна 

позика), підприємствами чи їх об’єднаннями.  

Оподаткування (оподатковування) — узаконене державою обкладання 

податками юридичних осіб і громадян.  

Офшор – центр спільного (міжнародного) підприємництва, який надає іноземним 

учасникам пільги при проведенні ними фінансових операцій. 

Пай — сума грошового внеску чи доля в спільному капіталі фірми.  

Паритет — рівність сторін у їхніх взаємовідносинах.  

Пеня — санкція за несвоєчасне виконання зобов’язань; різновид неустойки. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.  

Пролонгація — продовження строку чинності договору, угоди, векселя. 

Проценти – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що 

заборговані підприємству.  

Ревальвація — в широкому розумінні — це підвищення курсу вартості грошової 

одиниці.  

Реекспорт — зворотний вивіз із країни товарів, раніше ввезених із–за кордону, без 

їх переробки, для перепродажу їх іншим державам.  

Реімпорт —  купівля і ввезення із–за кордону вітчизняних товарів, які не підлягали 

там переробці.  

Реквізити —  обов’язкові дані, встановлені для правильного оформлення 

офіційних документів.  

Реклама — цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг з 

метою їх популяризації та збуту.  

Ремітент — особа, на яку виписано вексель і якій має бути сплачено певну суму 

грошей за цим векселем.  

Рентабельність — показник ефективності виробництва на підприємстві, в 

об’єднаннях та інших ланках народного господарства. Визначається шляхом зіставлення 

прибутку із затратами та ресурсами на виробництво продукції, надання послуг.  

Репорт —термінова угода–продаж цінних паперів банку з умовою про їх викуп 

через певний термін за підвищеним курсом.  

Ріелтер – агент, торговий посередник із продажу нерухомого майна. 
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Ринок — система товарно–грошових відносин, що виникають між покупцем і 

продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємництво, що 

здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції 

суб’єктів господарювання у боротьбі за споживача.  

Сальдо — у бухгалтерському обліку різниця між сумами дебету та кредиту 

рахунку. Різниця між обсягом експорту й імпорту.  

Самміт – зустріч, переговори глав держав, урядів. 

Санація — система заходів, спрямованих на попередження банкрутства 

промислових, торгівельних, банківських та інших підприємницьких структур. С. 

передбачає випуск нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу, 

збільшення банківських кредитів і надання урядових субсидій.  

Світова ціна — грошовий вираз інтернаціональної вартості товарів, що 

реалізуються на світовому ринку.  

Світовий ринок — сукупність національних ринків, пов’язаних між собою 

стійкими товарно–грошовими відносинами. С.р. охоплює інтернаціональну сферу обміну 

країн світового співтовариства, базується на їх участі в міжнародному поділі праці. 

Розвиток С.р. характеризується зміною структури світового товарообігу, географії 

основних товаропотоків, диверсифікацією товарних ринків.  

Сертифікат — 1) документ, який засвідчує відповідність товару конкретним 

стандартним або технічним умовам, його якість, вагу, походження тощо. Видається 

компетентними органами на підставі експертизи товарів;    

2) страховий документ, що містить умови договору страхування.  

Сертифікація – встановлення й документальне підтвердження якості продукції, 

товарів. 

Складан – заголовок рекламного послання. 

Собівартість продукції – грошове вираження підприємством вартості 

виробництва й реалізації продукції. 

Суброгація — заміна одного кредитора іншим.  

Субсидія — вид допомоги (переважно в грошовій формі), що надається державою, 

юридичною чи приватною особою іншим особам (юридичним або фізичним), а також 

іншим державам.  

Тендер — бланк з пропозицією, що розсилається організаторам на поставку 

певного товару чи надання певних послуг. 

Фабрична марка — малюнок, символ, який містить інформацію про виробника 

товару або послуги; повне або скорочене найменування підприємства, його місце 

знаходження, відомча підпорядкованість тощо.  

Факторинг – операція з переуступки першим кредиторам прав вимоги боргу 

третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості 

такого боргу першому кредитору. 

Фактура — рахунок, виписаний продавцем на ім’я продавця, який підтверджує 

вартість товару або послуги.  

Фіскальний – який стосується інтересів скарбниці. 

Фондова біржа — ринок цінних паперів.  

Фондовий капітал — капітал, вкладений в цінні папери (придбання акцій, 

облігацій).  
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Додаток В 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань: 

0305 Економіка і 

підприємництво 
вибіркова 

 
Спеціальності: 075 

Маркетинг, 073 

Менеджмент, 071 Облік і 

оподаткування 

Модулів - 2 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2019-2020  

 

Курс  

 

2  

Семестр  

Загальна кількість 

годин - 90 

3  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента -  2,4 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

44 год.  

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  
 

іспит  

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної роботи становить %: 

для денної форми навчання – 51%/49% 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: метою вивчення дисципліни є: формування комунікативної компетентності 

студентів; набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей 

студентів та спонукає  до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує 

евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та 

конкурентоздатності сучасного фахівця; вироблення навичок оптимальної мовної 

поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомоги вмілого 

використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та 

полілогу; сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології 

свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними 

типами словників. 

  

Завдання: сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у 

професійній діяльності, забезпечити досконале володіння нормами сучасної української 

літературної мови, виробити навички самоконтролю за дотриманням норм у спілкуванні, 

сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та 

перекладу наукових текстів.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати : 

- Значимість вивчення курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)", 

особливості стилів та жанрів сучасної української літературної мови, поняття "літературна 

мова", "мовна норма", функції мови, основні умови ефективного мовленнєвого 

спілкування, композицію публічного виступу, прийоми мислення, вимоги до мовлення і 

мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане, сутність, види, завдання етики 

ділового спілкування, етичні норми та нормативи, мову професії, термінологію свого 

фаху, джерела поповнення лексики сучасної української літературної мови, призначення, 

кваліфікацію документів, вимоги до складання та оформлення різних видів документів. 

 

уміти:   

- правильно  використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; 

влучно висловлювати думки  для  успішного розв'язання проблем і завдань у професійній 

діяльності, сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового 

стилів; скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати 

план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до 

поставленої мети; складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що 

репрезентують їх специфіку; послуговуватися лексикографічними джерелами 

(словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою,  необхідною для 

самостійного вдосконалення мовної культури. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Робочу навчальну програму складено на підставі типової програми “Українська 

мова (за професійним спрямуванням)” , затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21 грудня 2009 року № 1150 

 

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

мовлення  

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування.  
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Предмет і завдання курсу, його наукові основи. Поняття національної та 

літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. Мова професійного 

спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна 

мовнокомунікативна компетенція. Мовні норми. Мовне законодавство та мовна політика в 

Україні.  

Тема 2. Основи культури української мови.  
Мова і культура мовлення в житті професійного комунікатора. Комунікативні 

ознаки культури мови. Комунікативна професіограма фахівця. Словники у професійному 

мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури. Мовний, 

мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних 

формул. 

Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні.  
 Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки 

функціональних стилів. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Професійна комунікація 

Тема 4. Спілкування як інструмент професійної діяльності. 

Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного 

спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні компоненти 

спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування. 

Тема 5. Риторика і мистецтво презентації. 

 Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий 

засіб комунікації переконання. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика 

аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки 

під час публічного виступу. 

 Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи 

презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура 

сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати. 

Тема 6. Культура усного фахового спілкування 

 Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час 

безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. 

Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. 

Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови. 

Тема 7. Форми колективного обговорення професійний проблем 

Наради, збори, перемовини, дискусії як форми коллективного обговорення. 

Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. 

Дискусія. "Мозковий штурм" як евристична форма, що активізує креативний потенціал 

співрозмовників під час коллективного обговорення проблеми Технології проведення 

"мозкового штурму". 

Тема 8. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 

 Класифікація документів. Національний стандарт України. Склад реквізитів 

документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. 

Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа. 

Тема 9. Документація з кадрово-контрактних питань 

Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. 

Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. 

Трудовий договір. Контракт. Трудова угода. 

Тема 10. Довідково-інформаційні документи 

Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Факс. Клопотання. Службова записка. 

Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу. 
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Тема 11. Етикет службового листування 

Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів. 

 

Змістовий модуль 3 Наукова комунікація як складова фахової діяльності  

Тема 12. Українська термінологія в професійному спілкуванні. 

Історія і сучасні проблеми української термінології. Теоретичні засади 

термінознавства та лексикографії. Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Термінологія обраного 

фаху. Способи творення термінів певного фаху. Нормування, кодифікація і стандартизація 

термінів. Українські електронні термінологічні словники. 

Тема 13. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 

Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового 

тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю. 

Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб 

організації розумової праці. Анотування і реферування наукових текстів. Основні правила 

бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. Реферат як жанр академічного 

письма. Складові реферату. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової 

статті. Основні вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. 

Рецензія, відгук яккритичне осмислення наукової праці. Наукова доповідь. Науковий 

етикет. 

Тема 14. Проблеми перекладу і редагування наукових текстів 

 Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. 

Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською. Вибір синоніма під час 

перекладу. Переклад термінів. Особливості редагування наукового тексту. Помилки у 

змісті й будові висловлювань. 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

3-ий семестр 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усього  у тому числі 

л сем лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного 

мовлення. Професійна комунікація  

Змістовий модуль 1 Законодавчі та нормативно-стильові основи 

професійного мовлення. Професійна комунікація  

Тема 1. 

Державна мова - 

мова 

професійного 

спілкування  

4 2 0   2       

Тема 2. Основи 

культури 

української 

мови.  

8 2 2   4       

Тема 3. Стилі 

сучасної 

української 

літературної 

мови у 

8 2 2   4       
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професійному 

спілкуванні.  

Тема 4. 

Спілкування як 

інструмент 

професійної 

діяльності. 

2 0 0   2       

Тема 5. 

Риторика і 

мистецтво 

презентації. 

6 2 2   2       

Тема 6. 

Культура усного 

фахового 

спілкування 

6 2 2   2       

Тема 7. Форми 

колективного 

обговорення 

професійний 

проблем 

6 0 2   4       

Тема 8. Ділові 

папери як засіб 

писемної 

професійної 

комунікації 

6 2 2   2       

Тема 9. 

Документація з 

кадрово-

контрактних 

питань 

4 0 2   2       

Тема 10. 

Довідково-

інформаційні 

документи 

4 0 2   2       

Тема 11. Етикет 

службового 

листування 

4 0 0   4       

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

58 12 16   30       

Модуль 2. Професійна комунікація. Наукова комунікація як складова 

фахової діяльності 

Змістовий модуль 2. Професійна комунікація. Наукова комунікація як 

складова фахової діяльності 

Тема 12. 

Українська 

термінологія в 

професійному 

спілкуванні 

2 2 6   4       

Тема 13. 

Науковий стиль 

2 2 6   4       
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і його засоби у 

професійному 

спілкуванні 

Тема 14. 

Проблеми 

перекладу і 

редагування 

наукових 

текстів 

0 0 2   6       

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

32 4 14   14       

Усього годин з 

курсу  

За 1 семестр 

90 16 30   44       

 
5. Теми та план лекційних занять 

3 семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1:  Вступ. Державна мова - мова професійного спілкування. 

План. 

1. Предмет і завдання курсу, його наукові основи. 

 2. Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки 

літературної мови. 

 3. Мова професійного спілкування як функціональний різновид 

української літературної мови. Мовленнєва комунікативна компетенція. 

 4. Мовні норми.  

2 

2 Тема 2. Основи культури української мови 

План 

1. Мова і культура мовлення в житті професій ного комунікатора.  

2. Комунікативні ознаки культури мови.  

3. Комунікативна професіограма фахівця. 

2 

3 Тема 3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні 

План 

1. Основні ознаки функціональних стилів. 

 2. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування.  

2.1  Науковий стиль, його підстилі, сфера застосування.  

2.2 ОДС, його підстилі, сфера застосування.  

2.3  Публіцистичний, художній, розмовний стилі, їх ознаки та сфера 

застосування. 

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і 

розмовного стилів. 

2 

4 Тема 4. Риторика і мистецтво презентації 

План. 

1. Поняття по ораторську компетенцію 

2. Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.  

3. Види публічного мовлення. 

4. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної 

поведінки під час публічного виступу. 

2 
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4. 5 

5 
Тема 5. Культура усного фахового спілкування.  

1. Особливості усного фахового спілкування 

2. Правила прийому відвідувачів.  

3. Співбесіда з роботодавцем.  

4. Правила проведення наради. 

5. Поняття «мозковий штурм» 

2 

6 Тема 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Ч.1 

План 

1. Класифікація документів. Національний стандарт України. 

 2. Склад реквізитів  документів.  

3. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. 

2 

7 Тема 7. Українська термінологія в професійному спілкуванні. 

План 

1. Історія і сучасні проблеми української термінології. 

2. Термін та його ознаки. Термінологія як система. 

3. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 

4. Способи творення термінів певного фаху. 

2 

8 Тема 8. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні  

План 

1.  Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу 

думки. 

2. Мовні засоби наукового стилю. 

3. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект 

як важливий засіб організації розумової праці.  

4. Анотування і реферування наукових текстів.  

5. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.  

6. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті 

2 

 РАЗОМ  16 

 

6. Теми семінарських занять 

3 семестр 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи культури української мови.  Комунікативні ознаки культури 

мови. Правильність. Логічність, точність, чистота. 

2 

2 Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні. Функціональні стилі української мови та сфера їх 

застосування. Основні ознаки функціональних стилів. 

2 

3 Риторика і мистецтво презентації. Поняття про ораторську (риторичну) 

компетенцію 

2 

4 Культура усного фахового спілкування. Прийом відвідувачів. 

Співбесіда з роботодавцем. Особливості ділового телелефонного 

спілкування 

2 

5 Форми колективного обговорення професійний проблем 2 

6 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації. Реквізити 

документів. 

2 

7 Документація з кадрово-контрактних питань. Заява, автобіографія… 2 

8 Довідково-інформаційні документи. Довідка, доповідна, пояснювальна. 2 

9 Українська термінологія в професійному спілкуванні. Термінологія як 

система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. 

2 

10 Українська термінологія в професійному спілкуванні. Способи 2 
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творення термінів певного фаху.  

11 Українська термінологія в професійному спілкуванні. Нормування, 

кодифікація і стандартизація термінів.  

2 

12 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні Особливості 

наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби 

наукового стилю. 

2 

13 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. План, тези, 

конспект як важливий засіб організації розумової праці. Основні правила 

бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань. 

2 

14 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Реферат як 

жанр академічного письма. Складові реферату. Стаття як самостійний 

науковий твір. Вимоги до наукової статті.  

2 

15 Проблеми перекладу і редагування наукових текстів Форми і види 

перекладу. Суть і види перекладу. Буквальний, адекватний, 

реферативний, анотаційний переклад. Особливості редагування наукового 

тексту. Помилки у змісті й будові висловлювань.   

2 

 Разом 30 

 
7. Самостійна робота 

3 семестр 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Державна мова - мова професійного спілкування  2 

2 Основи культури української мови.  4 

3 Стилі сучасної української літературної мови у професійному 

спілкуванні.  

4 

4 Спілкування як інструмент професійної діяльності. 2 

5 Риторика і мистецтво презентації. 2 

6 Культура усного фахового спілкування 2 

7 Форми колективного обговорення професійний проблем 4 

8 Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації 2 

9 Документація з кадрово-контрактних питань 2 

10 Довідково-інформаційні документи 2 

11 Етикет ділового листування  4 

12 Українська термінологія в професійному спілкуванні. Українські 

електронні термінологічні словники. 

4 

13 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Основні 

вимоги до виконання та оформлювання курсової, бакалаврської робіт. 

Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці. Науковий 

етикет. Наукова доповідь. 

4 

14 Проблеми перекладу і редагування наукових текстів. Вибір синоніма 

під час перекладу. Переклад термінів.  

6 

 Усього 44 

 

8. Методи навчання 

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція. 

 1.2. Наочні: демонстрація 

 1.3. Семінарські заняття 
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 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу. 

 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Репродуктивний 

 3.2. Пояснювально-демонстративний 

 

 4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, дискусії, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів 

лекцій. 

 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

діалогове навчання. 

  

9. Методи контролю 

  

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:  

  - рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях;  

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

  - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

  - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

  - результати тестування; 

  - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

  - виробничі ситуації. 

 4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання :  

  - навчально-дослідна робота; 

 - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

 

   10. Розподіл балів, які отримують студенти 

3 семестр  

Поточне тестування та самостійна робота 
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 модуль 1 

 0-20 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі Оцінка Оцінка за національною шкалою 
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види навчальної 

діяльності 

ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Харченко І.І Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-

методичний посібник. Суми, 2012. 

2. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Культура ділового 

спілкування. Навчально-методичний посібник. Суми, 2013. 

3. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-

методичний посібник. Суми, 2018. 2011. 

4. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-

методичний посібник. – Суми: СНАУ, 2011. – 58с. 

5. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчально-

методичний посібник. – Суми: Мрія, 2012. – 88с. 

6. Шестакова С.О.. Українська мова за професійним спрямуванням. Види усного 

професійного спілкування. – Суми, 2016. 

4. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням», СНАУ, 2017 рік. 

 

12. Рекомендована література 

Основна література 

1. Гандапас Р. Учимся выступать публично (видеофильм) // 

http://www.radislavgandapas.com. 

2. Гриценко Т. Б.Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – Режим доступу: 

sevmuz.lg.ua/filebrowser/download/254 

3. Дорошенко С.І., Захарчук А.С., Басенко Г.Т., Лащенко Н.О. Українська мова 

професійного спілкування. – Суми, 2007 

4. Клименченко С.Д. Риторика: Навчально-методичні матеріали. – Київ, 2012. – 

http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/ud/ritorika.pdf 

5. Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та 

редагування: Посібник – К., 2006.– Режим доступу: http://lektsii.org/5-68365.html 

6. Комаров В.В. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни Українська 

мова за правознавчим спрямуванням / В.В. Комаров, В.В.Жернаков, В.В.Зуй. - 

Харків.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – 188 с.- Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/601957/ 

http://www.radislavgandapas.com/
http://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/ud/ritorika.pdf
http://lektsii.org/5-68365.html
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7. Культура фахового мовлення : Навч. посіб. / За ред. Н. Д. Бабич.-Чернівці: Книги 

XXI, 2006.– Режим доступу: http://umka.com/ukr/catalogue/books/nadiya-babych-

kultura-fakhovoho-movlennya-training-manual-culture-of-professional-speaking.html. 

8. Мацюк 3., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : Навч. посіб.-

2-е вид.-К.: Каравела, 2008.-– Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/76-

ukranska-mova-profesynogo-splkuvannya-zoryana-matsyuk.html 

9. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови : Навч. посіб.-К.: ВЦ 

«Академія», 2007.– Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/1444871/. 

10. Мацько Л. І., Мацько О. М. М36 Риторика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2003.– 

Режим доступу: file:///C:/ Documents%20and%20Settings 

/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0

%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/1mats_ko_l_i_mats_ko_o_m_

ritorika.pdf 

11. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: Навч.посіб. - К.: ВД 

«Професіонал», 2005. – Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/371984/ 

12. Семеног О.М. Культура наукової української мови./ О.М. Семеног.– К.: Академія, 

2010. – 216 с. – Режим доступу: http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-

kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html 

13. Харченко І.І. Українська мова за професійним спрямуванням. навчально-

методичний посібник для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. 

Суми, 2018. 

14. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням : 

Підручник. – К.: Алерта, 2010.– Режим доступу: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf 

15. Шестакова С.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навчально-

методичний посібник для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей. – 

Суми, 2016 

 

Додаткова література 

16. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура фахової мови : Навч. посіб.-К.: ВЦ 

«Академія», 2007.- С. 138-150. – Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/1444871/ 

16. Сербенська О. Культура усного мовлення : Практикум : Навч. посіб. — К.: Центр 

навчальної літератури, 2004.— 204 с.. – Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/757629/ 

17. Шевчук С. В. Ділове мовлення. Модульний курс : Підручник. -3-тєвид.-К.: Вид. 

Арій, 2009.-С. 344-390.- Режим доступу:  http://www.twirpx.com/file/601653/ 

18. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство:   Підручник  для  

студентів  гуманітарних спеціальностей. - Львів: Світ, 1994. – Режим доступу: 

http://www.twirpx.com/file/1706062/ 

19. Карнеги Д. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая 

публично.- Днепропетровск: Титул, 1996. 

 

Інтернет ресурси 

1. www. litopys.org.ua 

2. www. mova.info 

3. www. novamova.com.ua 

4. www.pravopys.net 

5. www.r2u.org.ua 

6. www.rozum.org.ua 

7. http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_CD.htm 

http://umka.com/ukr/catalogue/books/nadiya-babych-kultura-fakhovoho-movlennya-training-manual-culture-of-professional-speaking.html
http://umka.com/ukr/catalogue/books/nadiya-babych-kultura-fakhovoho-movlennya-training-manual-culture-of-professional-speaking.html
http://westudents.com.ua/knigi/76-ukranska-mova-profesynogo-splkuvannya-zoryana-matsyuk.html
http://westudents.com.ua/knigi/76-ukranska-mova-profesynogo-splkuvannya-zoryana-matsyuk.html
file:///C:/
http://www.twirpx.com/file/371984/
http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html
http://biblioteka-knig.net/yazykoznanie/19215-kultura_naukovo_ukransko_movi_-_semenog_o.html
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_666_15833608.pdf
http://www.pravopys.net/
http://www.r2u.org.ua/
http://www.rozum.org.ua/
http://tc.terminology.lp.edu.ua/TK_vocab_CD.htm
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Додаток Ґ 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

 

Галузь знань: 

0305 Економіка і 

підприємництво 
вибіркова 

 
Спеціальності: 075 

Маркетинг, 073 

Менеджмент, 071 Облік і 

оподаткування 

Модулів - 2 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2019-2020  

 

Курс  

 

1  

Семестр  

Загальна кількість 

годин - 90 

2  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,5 

самостійної роботи 

студента -  2,4 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

12 год.  

Практичні, семінарські 

24 год.  

Лабораторні 

   

Самостійна робота 

44 год.  

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  
 

залік  
 

Мета курсу: формування цифрових компетенцій через удосконалення навичок 

цифрової грамотності та розвитку медіаграмотності шляхом практичної діяльності з 

цифровими інструментами з перших днів навчання дитини в закладах освіти.  
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Ключові цільові аспекти курсу - основні навички 21-ого століття: цифрове 

громадянство, спілкування, співпраця, критичне мислення.  

Завдання курсу:  

‒ формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, його 

аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках;  

‒ розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, 

графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих;  

‒ формування культури створення та поширення власного медіаконтенту;  

‒ розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через 

публічні виступи, презентувати власні ідеї;  

‒ становлення толерантних контактів з іншими людьми;  

‒ формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових 

технологій;  

‒ розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою 

особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей;  

‒ розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення;  

‒ використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, 

творчої самореалізації.  

Зміст навчального матеріалу спрямований на розвиток міжпредметних, соціальних, 

комунікативних інформаційно-цифрових компетенцій, сприяє розвитку інтелектуальних 

та творчих здібностей, розвитку вміння орієнтуватися в сучасному медіапросторі, 

використовувати цифрові технології для задоволення власних навчальних потреб, 

поширювати створений власноруч медіа контент. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 Тема 1. Комунікація як засіб спілкування та обміну інформацією. Комунікація 

(спілкування) – основна передумова життя і розвитку живих організмів. Канали передачі 

повідомлень в тваринному світі. Зоровий, слуховий, тактильний (дотиковий), смаковий і 

нюховий канали. Засоби людської комунікації. Мова як засіб комунікації, що за своєю 

продуктивністю перевищує всі інші форми порозуміння. Мова і культурне надбання нації. 

Вербальна комунікація як початкова форма порозуміння і передумова організованого 

соціального життя. Невербальні аспекти комунікації. Невербальні елементи, що 

посилюють або послабляють ефективність сприйняття мовлення. Автокомунікація, 

міжособистісна, групова та масова комунікація. Канали масової комунікації: періодична 

преса, радіомовлення, телебачення, інтернет-медіа.  

Тема 2. Що таке медіа та мас-медіа? Мас-медіа як синонім засобів масової 

інформації та комунікації. Друковані видання, періодична преса, фотографія, звукозапис, 

радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп’ютерні системи, зокрема 

Інтернет. Розширене тлумачення медіа. Живопис, графіка, театр, цирк, дизайн, інші види 

мистецтва, білборди, інші типи реклами (слова або картинки на одягу, інформація у 

магазинах або на стадіонах, надписи на товарних упаковках, пляшках тощо), постери, 

флаєри, гроші як популяризування серед народних мас надбань вітчизняної культури, 

історичних постатей, видатних осіб та державних діячів, народні свята, карнавали, інші 

масові заходи. Типи політичних меседжів. Кольорові значки, наклейки на автомобілях. 

Книжки як найрозповсюдженіша форма медіа в загальноосвітніх школах. Основні 

характеристики медіа. Медіа, що передають меседжі за допомогою візуальних засобів. 

Медіа, що передають меседжі за допомогою мови та/або звуку. Медіа, меседжі яких 

розраховані на масову аудиторію і розповсюджуються за допомогою відповідних 

технологій.  

Тема 3. Нові медіа. Цифрові, комп’ютерні, інформаційні, мережеві технології і 

комунікації. Веб 2.0 як інтерактивні інтернет-спільноти, соціальні мережі, сайти обміну 
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файлами, блоги, Вікіпедія. Особливість Веб 2.0. Блоги і власний інтернетресурс. Вікі-

сайти. Найвідоміший вікі-сайт Вікіпедія. Сайти соціальних мереж Facebook, MySpace, 

eBay, YouTube, LiveJjurnal. Носії та платформи нових медіа. Електронні книжки. 

Модульні додатки до різних операційних систем і носіїв. GPS – навігатор. Електронний 

формат на стику друкованої преси та інтернету – Формат «Digital Daily». Особливості 

нових медіа: новини в реальному часі, мобільність, мультимедійність, конвергентність, 

інтерактивність. Нові медіа і учнівська молодь.   

Тема 4. Медіаграмотність як здатність (спроможність) аналізувати 

медіаінформацію.  Медіаграмотність і медіакомпетентність як система знань щодо 

ідентифікації джерел інформації та визначення вірогідності медіаповідомлень.  

Медіаграмотність як критичне мислення щодо бачення та оцінювання медіатекстів різних 

форм і жанрів, творів мистецтва, інших джерел медіаповідомлень. Критичне мислення як 

зіткнення з особистими упередженнями та бажаннями переглядати певні проблеми і 

з’ясовувати складні ситуаційні питання.  Система умінь щодо селекції, обробки, аналізу 

медіатекстів, виопрацювання власної позиції – основа медіаосвіти та медіакомпетенцій 

людини ХХІ століття.   

Тема 5. Медіаграмотність та медіакомпетентність особистості – знання та 

розуміння щодо використання багатоманітних медіа технологій. Формування 

медіаграмотності та медіакомпетентності як засіб створення середовища для соціальної 

адаптації молоді. Медіаграмотність та медіа компетентність – головне і незаперечне 

підґрунтя медіаосвіти та медіакомпетенції. Вікові особливості медіаграмотності. 

Дошкільна, початкова медіакомпетентність та медіакомпетентність учнів старшої школи. 

Знання та розуміння, що характеризують медіаграмотність та медіакомпетентність. 

Здатність щодо сприйняття і розуміння змісту медіа тексту. Розуміння сили впливу 

медіатекстів на свідомість особистості та здатність емоційного й аргументованого 

сприйняття інформації. Знання умовностей жанрів та здатність визначати їх синтез. 

Знання специфіки мови різних медіа і здатність розуміти їх вплив на свідомість споживача 

медіа продукту. Здатність критично розмірковувати над текстом медіаповідомлень 

незалежно від рівня впливовості їх джерел. Формування знань та розуміння критичного 

ставлення до медіа за допомогою самих медіа.  

 Тема 6. Медіаосвіта та медіакомпетенція особистості – уміння та навички 

користовуватися багатоманітними медіатехнологіями. Медіаосвіта як розвиток умінь, 

звичок та навичок людини будь – якого віку ставити запитання щодо критичного 

мислення, ефективної комунікації та активної громадянської позиції в сучасному світі 

(«Ключові принципи медіа освіти США»). Принципи трансформування медіаграмотності 

(медіазнань) в медіаосвіту (медіауміння), медіакомпетентностей в медіакомпетенції, 

медіаздатностей в медіаздібності, взагалі системи знань з мас-медіа в систему умінь, що є 

типовими задачами діяльності з мас-медіа. Національний рівень медіаосвіти та її форми в 

системі безперервної (протягом життя) освіти. Медіаосвіта вихованців дошкільних 

закладів, учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вищих (в першу чергу педагогічних) 

навчальних закладів. Особливості батьківської медіаосвіти та самомедіаосвіти дорослих за 

певним програмним продуктом. Стихійна медіаосвіта дорослих засобами медіа, що 

забезпечується навчальними, інформаційно-аналітичними, інформаційнорозважальними 

програмами та медіапроектами. Формування системи умінь та навичок критичного 

ставлення до медіа за допомогою самих медіа.   

Тема 7. Традиційні джерела масової інформації та їх загальна характеристика. 

Періодичні друковані медіа - «періодика». Газета – найстаріша мас-медіа. Здатність 

періодики детально аналізувати складні події в суспільстві та явища. Юридична 

відповідальність за якість і правдивість інформації. Місцеві газети – орієнтир читача на 

локальному рівні. Основна перевага газети – розміщення достовірних аналітичних 

матеріалів. Структура газети. Перша та внутрішні сторінки. Редакційні, журналістські та 

рекламні матеріали. Журнали та їх періодичність. Загальноприйнята типологія журналів. 



456 
 

Політичні, тематичні, науково – фахові, споживчі та відомчі видання. Молодіжні журнали 

та журнали для дітей. Інформаційна вага ілюстрованих журналів. Жіночі журнали, 

журнали для дівчат, чоловічі журнали. Споживчі журнали або журнали «стилю життя», 

що спрямовані на дозвілля читачів. Радіо. Формат радіо – сукупність жанрових, 

тематичних і інших ознак, що визначають загальний стиль програм радіостанції і 

покликаний задовольнити інтереси цільової аудиторії. Музичний і немузичний формат 

радіо. Розмаїтість музичних радіоформатів. Інформаційно – розмовний немузичний 

радіоформат в Україні. Основний контент інформаційно-розмовного немузичного 

радіоформату – новини, інтерв’ю, інформаційні огляди, аналітичні передачі.   Телебачення 

як джерело аудіовізуальної інформації і як складова частина масової культури і науки. 

Канали телебачення та їх відмінність. Інформаційне, пізнавальне, дитяче, розважальне, 

художнє, спортивне аудіовідеомовлення в кабельних мережах, через супутник і в ефірі.  

Кінематограф. Кінематограф як вид мистецтва та форма соціальної комунікації. Жанрова 

структура фільму. Кіно як репрезентант уявного ставлення до реальних умов існування в 

суспільстві, що визначає відповідні «матеріальні настанови» та власну життєву позицію 

користувача медіа продукту. Кіно як нові інформаційні технології. Інтернет та загальні 

тенденції у сфері інноваційних медіа. Інтернет як безцінне сховище людського досвіду і 

корисної інформації. Специфіка Інтернет – медіа. Способи оновлення і наповнення 

інформації. Швидкість її оновлення і наповнення. Характерні ознаки інтернет-медіа. 

Періодичність, ареал поширення, структура, можливість зворотного зв’язку. Нові медіа. 

Веб 2.0, Вікі, соціальні мережі, кібер-простір, нові технології отримання новин.   

Тема 8.Загальний план аналізу медіа тексту (орієнтовний). Показники, що 

підлягають аналізу, та їх стисла характеристика. Категорія медіа (жанр медіатексту та 

його характерні особливості); агентство медіа (автор та замовник медіатексту, позиції 

авторів та на які події вони намагаються впливати); технології створення медіа 

повідомлення та їх ефективність; мова медіа повідомлення, використання візуальних 

символів, інфографіки, фото, малюнків, графіків, інших позначок, аудіовізуальні, 

стилістичні особливості мови та їх відповідність конкретному сюжету, наявність 

стереотипних рішень, візуальних кодів та в чому конкретно вони проявляються; 

аудиторія, на яку спрямована медіа інформація. Структурна схема аналізу медіатексту. Які 

соціальні групи чи проблеми представлені в медіа тексті? Політичні та соціальні 

тенденції, що віддзеркалені в медіатексті. Наявність симпатій чи антипатій авторів. 

Визначення ключових епізодів медіатексту та їх спрямованості. Формування власного 

ставлення та позиції щодо медіаповідомлення.   

Тема 9. Як навчити учнів аналізувати медіамеседжі? Технології аналізу 

медіатекстів. Основні ознаки медіатексту. Обсяг, понятійний апарат, сутнісні та змістовні 

ознаки. Медіазасоби розповсюдження медіаповідомлень. Ознаки масовості щодо 

створення та щодо споживання медіапродукту. Розмаїття інформації газет, журналів, 

радіо, телебачення та рівень її відповідності політичним, економічним, соціальним , 

правовим та культурним процесам в суспільстві. Основні етапи багатостороннього 

сприйняття інформації та різноманітної її оцінки, а саме: визначення виду засобу масової 

інформації, категорії медіаповідомлення, наявності можливих помилок і необґрунтованих 

змістових обмежень медіаповідомлення, особливостей звукового супроводу та виразних 

засобів (для аудіовізуальної інформації), конкретного адресату медіатексту (за віковим 

цензом, соціальним статусом, освітою тощо), відповідності певного медіатексту 

цілеспрямованості та меті поінформованості. Мовні ознаки медіаповідомлень. Вплив 

медіа на споживача за показниками освіти та виховання, розвитку свідомості, формування 

поведінки, світоглядних позицій, поглядів, реакцій, відгуків, поширення та 

розповсюдження інформації. Розуміння початків інтерпретації медіатекстів. Контент-

аналіз, сюжетний, змістовний, автобіографічний, ідеологічний, естетичний тощо.  

 Тема 10. Загальні засади аналізу медіатексту друкованих видань. Визначення 

агентства медіа, автора медіатексту та його позиції (ангажована, незаангажована, 
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упереджена). Мета та спрямованість інформації. Способи впливу на користувача та 

наявність намірів автора скорегувати його позицію. Контент, підготовлений за кошти і в 

інтересах замовника, замовний контент або «джинса» та його характерні ознаки. Мова 

медіаповідомлення. Наявність в медіатексті візуальних символів, знаків (фото, малюнки, 

інфографіка, графіки, умовні позначки тощо) та рівень їх відповідності змістовній частині 

медіа повідомлення. Можливості порівняння окремих епізодів медіатексту з раніше 

отриманою інформацією із інших джерел. Чи містить медіатекст ознаки маніпуляції 

свідомістю користувача, будь-якої ворожнечі, ненависті чи прихованої або відвертої 

власної позиції автора (авторів)? Правдивість інформації, ефекти «достовірності». 

Політичні, ідеологічні, соціальні, культурні, правові та інші аспекти медіатексту. 

Результати та наслідки аналізу Відчуття, ставлення, симпатії чи антипатії користувача 

(сприйняття медіаповідомлення користувачем).   

Тема 11. Аудіальне сприйняття медіаінформації.  Радіо як найефективніший 

аудіальний засіб для комунікації масової аудиторії. Специфічні можливості радіо. 

Доступність, інтерактивність, діалогічність, мобільність, різноманіття ефірного контенту 

(змісту). Радіо новини з постійним оновленням інформації. Регіональні та власні 

радіостанції. Канали дротового радіо. «Радіо для дорослих». Викривлення фактів і подача 

недостовірної інформації. Примітивізація інформації, поверхово – чуттєве ставлення до 

картини світу, гедонізм.   

Тема 12. Статичні візуальні джерела медіа та їх контент.  Сприйняття інформації 

статичних візуальних джерел медіа. Фотографії, реклама, карикатура, плакати, комікси. 

Основні складові візуального медіа тексту та визначення їх змістовного навантаження. 

Вплив візуальних джерел інформації на свідомість медіа споживача. Аналіз візуальних 

образів. Фотографія як віддзеркалення подій минулого, що потребує певної інтерпретації 

та відповідного «прочитання». Політичні та інформаційнорекламні плакати. Карикатури 

та комікси – надзвичайно виразна візуальна медіаінформація. Відтворення умонастрою 

людей певного прошарку. Твори образотворчого мистецтва. Живопис, графіка, 

скульптура. Інформаційний та психологічний вплив творів образотворчого мистецтва. 

Визначення композиції художнього твору, засобів зображення та позиції митця 

(художника, фотографа, скульптора).   

Тема 13. Аудіовізуальне сприйняття медіаінформації. Рівень відповідності 

побаченого почутому.  Сприйняття аудіовізуальної медіаінформації. Сучасні телевізійні 

жанри. Новини: репортаж, телеінтервю, дискусії політичні шоу. Регулярні інформаційні 

повідомлення. Співставлення, аналіз та оцінка інформаційного контенту інших джерел 

інформації. Чи завжди співадає аудіоінформація з аудіовізуальною? Результати аналізу 

побаченого та почутого. Виопрацювання власного ставлення. Інформаційні та розважальні 

програми. Інформація з елементами розваги – інфотеймент як засіб задоволення 

багатоманітних запитів телеглядача. «Реалітішоу», в якому діють реальні герої. Аналіз 

умов, в яких відбуваються певні події, рівня сприйняття та реальних емоцій індивідуума. 

Свідома оцінка будьякого телепродукту. Інтернет та його вплив на сучасне життя учнів 

загальноосвітніх шкіл. Відмінність інтернет від інших медіа. Комунікативні можливості в 

реальному часі. Розповсюдження, використання, узагальнення і маніпулювання 

інформацією інтернету як прояв економічної, політичної та культурної діяльності. Аналіз 

позитивних і негативних факторів використання інтернет.   Кінематограф як патріарх 

рухомих екранних медіа, засіб аудіовізуальної комунікації. Рівень відповідності 

кінодійсності реальній дійсності. Вплив кінодійсності на аудіовідеосприйняття і 

чуттєвість молоді. Порівняння вчинків та способу життя героїв зі своїм власним, подумки 

ставити себе «на їхнє» місце, наслідувати чи не наслідувати їхню поведінку. Створення 

кумірів: їх погляди, життєві пріоритети, соціальний статус, матеріальні умови, 

моральнопсихологічні аспекти поведінки тощо.   

Тема 14. Роль медіа у формуванні морально-етичних орієнтирів молоді. Освітній 

характер медіа продуктів і медіа ресурсів за змістом. Психологопедагогічні, ідеологічні, 
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політичні, морально – виховні, пізнавально-навчальні, естетичні, екологічні, економічні, 

тощо медіа продукти. Соціальні функції медіа: інформаційні, аналітичні, пізнавально-

просвітницькі (освітні), моральновиховні. Функції впливу. Латентні функції як спосіб 

впливу на суспільну свідомість. Негативні соціальні тенденції медіа. Девіація як прояв 

асоціальної поведінки (крайній негативізм, героїзація негативних вчинків, постатей, 

висвітленя в позитивному розумінні вживання наркотиків, алкоголю - «кайф», 

роздмухування міжнаціональних та міжетнічних конфліктів тощо). Деструктивні впливи 

та маніпулятивні технології.    

Тема 15. Медіакомпетенція як засіб створення середовища культурного й 

духовного зростання молоді. Медіакомпетенція як уміння користуватися продуктом 

засобів масової інформації та діяти відповідно власним уподобанням. Медіакомпетенція. 

Її відмінні ознаки від медіакомпетенцій дошкільника, учнів початкової та основної школи, 

студента вищого навчального закладу, дорослої людини взагалі. Медіакомпетенція як 

досвід контактування з медіа та реальним світом. Креатині вміння, що ґрунтуються на 

матеріалах медіа. Практикокреативні (створення власного медіа продукту різних видів і 

жанрів), перцептивно-креативні (творче сприйняття медіатекстів різних видів і жанрів), 

аналітичні (вміння критично аналізувати медіа ексти всіх видів і жанрів), методичні 

(володіти формами і методами самовираження за допомогою медіа), практико-педагогічні 

(вміння використовувати отримані знання в педагогічній діяльності та навчанні).  

 

 Методи навчання 

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда, лекція. 

 1.2. Наочні: демонстрація 

 1.3. Семінарські заняття 

 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Аналітичний. 

 2.2. Методи синтезу. 

 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Репродуктивний 

 3.2. Пояснювально-демонстративний 

 

 4. Активні методи навчання - використання технічних засобів навчання, дискусії, 

використання навчальних та контролюючих тестів, використання опорних конспектів 

лекцій. 

 

5. Інтерактивні технології навчання - використання мультимедійних технологій, 

діалогове навчання. 

  

Методи контролю 

 1. Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС 

 2. Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація) 

 3. Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:  

  - рівень знань, продемонстрований на семінарських заняттях;  

- активність під час обговорення питань, що винесені на заняття; 

  - експрес-контроль під час аудиторних занять; 

  - самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

- написання рефератів; 

  - результати тестування; 
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  - письмові завдання при проведенні контрольних робіт; 

  - виробничі ситуації. 

 4. Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного 

індивідуального завдання :  

  - навчально-дослідна робота; 

 - навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Додаток Д 

Матеріали лекції на тему  

«Мова емодзі як засобу комунікації фахівців економічної галузі» 

З кожним днем Інтернет-маркетинг розвивається з неймовірною швидкістю. 

Інформація не стоїть на місці та не рухається плавним потоком. Щогодини масовий потік 

нової інформації проходить через мільярди пристроїв і всю цю інформацію можна знайти 

на різноманітних сторінках у мережі, і головним чином – у стрічці новин різноманітних 

соціальних медіа. Сьогодні мова смайликів – «емодзі», що в перекладі з японської означає 

«знак», міцно увійшла в наше життя. Емодзі є частиною невербальної комунікації так 

само, як і жести або вираз обличчя. Швидкість поширення спілкування за допомогою 

смайлів зростає з кожним днем. Майже все населення світу знає та розпізнає їх, розуміє 

посил, який допомагає додати емоцій в електронне спілкування. Емодзі, стікери і подібні 

засоби спілкування все швидше та міцніше входитимуть у віртуальне життя споживачів, 

тому що вони відповідають теперішнім потребам складного процесу спілкування між 

людьми, який еволюціонував ще тисячу років тому та продовжує розвиватись у наш час. 

Емодзі – це вже не просто розваги, відтепер – це важливий інструмент спілкування 

виробника і споживача. 

Для побудови якісної маркетингової комунікації між компанією та споживачем 

необхідно знати та уміти своєчасно згенерувати всі запити сучасного середовища. 

Транснаціональні бренди та компанії on-line продажів вже засвоюють стратегії digital-

маркетингу та виділяють їм великий відсоток маркетингового бюджету. У такій ситуації 

виявляються недоліки такої маркетингової комунікації, як індивідуальний продаж. 

Розвиток Інтернету створив такі умови діяльності, у яких продавець не бачить 

співрозмовника, та не розуміє емоційний стан споживача від маркетингового посилу, 

тобто коли немає зворотного зв’язку між продавцем та кінцевим споживачем. Однак 

емоційні реакції нерідко настають миттєво, у нас не завжди вистачає часу на неквапливе 

міркування. Як зазначив Д. Майєрс: «Раніш ніж у корі головного мозку з`явиться будь-

який шанс втрутитись у те, що трапилось, нейрони передадуть візуальну чи аудіальну 

інформацію в гіпоталамус, який відіграє роль сенсорної дошки мозку, а далі – у його 

центр емоційного контролю». Спілкуючись між собою, люди копіюють манери один 

одного та часто не помічають цього. Отже, продавець, який привітно посміхається, 

ввічливо відповідає на запити покупця, має приємний тембр голосу, ймовірно, привабить 

до себе споживача та викличе ідентичну реакцію та здійснення купівлі.   

Компанії постійно намагаються вирішити проблему відсутності емоційного зв’язку 

в спілкуванні зі споживачами засобом мережі Інтернет. Одним із вагомих кроків є 

використання емодзі. Перші емодзі створив в 1998 або 1999 році Сігетака Куріта – член 

групи, яка працювала над створенням платформи мобільного Інтернету i-mode, яка була 

запущена в мережі оператора NTT DoCoMo. Перший набір із 172 символів емодзі 

розміром 12 × 12 пікселів був розроблений у складі функцій обміну повідомленнями для i-

mode з метою полегшення електронного спілкування і став характерною особливістю, що 

відрізняла цю платформу від інших служб. Хоча цей набір емодзі спочатку був у доступі 

тільки в Японії, деякі з цих символів були включені в Юнікод, що сприяло впровадженню 

їх для користувачів і в інших країнах світу для смартфонів з операційною системою 

Windows Phone та в серії iPhone від Apple. У підсумку, в деяких смартфонах з 

операційною системою Windows Phone та в серії iPhone від Apple стало можливим їх 

використання. Емодзі також з’явився в поштовому сервісі Gmail з квітня 2009 року. 

Емодзі сприймаються мозком як засіб невербального спілкування. Для споживача – це не 
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слова, а візуальні емоції, які відіграють дуже важливу роль у донесенні сенсу 

повідомлення.   

Окрім емоційного посилу, використання емодзі вирішує проблему культурних та 

ментальних відмінностей споживачів з усього світу, адже створити контент чи візуальну 

рекламу, ідея якої була б зрозуміла кожному, − масштабне завдання, а посмішка, сміх, 

сльоза, злість, серце – це символи, які відображають емоції зрозумілі кожному. Єдиний 

консорціум Unicode Consortium, до складу якого входять керівники з Apple, Google, 

Facebook і інших технологічних гігантів, випустив близько 2 834 нових емодзі на початку 

2014 року, але більшість із них вже були популярні протягом багатьох років. Улітку 2017 

року очікується нова партія картинок, що складається з 38 зображень. Відділ у Unicode 

Consortium відстежує запити на нові емодзі і вирішує, на яких із них варто сфокусувати 

свою увагу. Для вирішення питання, які саме емодзі будуть випущені, члени комісії 

розглядають такі фактори: сумісність, частота використання, повнота. Після цього нові 

емодзі розробляють для кожної операційної системи – тестують, змінюють, доводять до 

досконалості. Нові смайли обов’язково проходять етап узгодження, який в середньому 

займає 2-3 місяці, і тільки після цього презентуються.   

У світі є багато прикладів успішного використання мови емодзі. У червні 2015 р. 

компанія «Chevrolet»: «no words – only pictures» анонсувала вихід нової моделі «Сhevrolet 

Cruze». Маркетологи зробили ставку на молоде покоління і випустили прес-реліз мовою 

емодзі, аргументуючи це браком слів, щоб описати нову модель. Бажаючим 

запропонували розшифрувати послання. Пізніше компанія випустила відео, що 

розшифровує зміст. У результаті є те, що відео набрало 21,7 млн переглядів на платних 

каналах і 166 000 переглядів на ресурсі «YouTube», а швидкість взаємодії користувачів 

брендом у «Twitter» зросла у 18 разів. Мережа піцерій «Domino’s Pizza» свого часу 

запропонувала клієнтам з метою економії часу відправляти твіти на замовлення піци. 

Клієнт реєструвався в «Twitter» і описував свої переваги в їжі, після цього було достатньо 

поставити емодзі з піцою для замовлення доставки. У підсумку клієнти в чотири рази 

частіше почали замовляти піцу мовою емодзі, ніж текстовими фразами. Компанія «Ikea» 

запустила власний набір емодзі, який, на думку бренду, допомагає парам спілкуватися 

вдома. Емодзі «Іkea» включають страви, меблі і навіть інструменти для ремонту. У 

колекції близько 600000 видів емодзі. Результат – понад 10000 завантажень на «Android». 

«Coca-cola» (#shareacoke). У вересні 2015 р. бренд спільно з «Twitter» запустив рекламну 

кампанію з використанням емодзі. Користувачам пропонувалося ввести хештег 

#ShareaCoke, який автоматично генерував власний емодзі бренду. Результат: #ShareaCoke 

використовували понад 170 500 разів у перший же день. Також відомий той факт, що 

компанія «Coca-cola», відмовившись від реклами, спираючися на те, що є вже відомою на 

ринку послуг значно втратила свої продажі, тому перед маркетологами постало завдання 

надалі приділяти значну увагу цьому питанню. «Чому любителі піци і гамбургерів 

насолоджуються своїми емодзі, а ми ні?», - з таким закликом бренд «Taco Bel» звернулися 

до клієнтів. Компанія пропонувала всім небайдужим підписати петицію в Unicode 

Consortium. Чим не спосіб залучити до роботи над брендом своїх шанувальників? 

Результат –  понад 33000 прихильників бренду підписали петицію. Наприкінці 2015 р. у 

«Taco Bel» з’явилися вже фірмові емодзі. Всесвітній фонд дикої природи (wwf 

international) #endangeredemoji WWF запустив кампанію #EndangeredEmoji в «Twitter» для 

збору коштів на порятунок рідкісних тварин. Було створено 17 емодзі, що зображують 

тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Користувачам сервісу пропонується 

пожертвувати 10 євроцентів перед кожним ретвітом. Акція триває досі, і кожен може 

підтримати рідкісних тварин в офіційному акаунті WWF. Іноді великі транснаціональні 

корпорації запускають свої рекламні кампанії до того, як зробити глибоке дослідження 

культури та ментальності споживачів, сленгові та мовні відмінності. Час від часу це 

породжує серйозні брендові трансформації, доходить навіть до повних невдач у 

просуванні продукту. Коли компанія «Parker Pen» почала маркетингову компанію 
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кулькових ручок у Мексиці, їхні слогани звучали як «It will not leak in your pocket and 

embarrass you» – «Не протече у вашій кишені і не поставить Вас в незручне становище». 

Маркетологи компанії мали на увазі англійське «embarrass» (незручність), і включили у 

слоган співзвучне йому мексиканське «embarazar», що означає «запліднювати», та 

прорахувалися, тому слоган звучав так: «Не протече у вашій кишені і не запліднить Вас».  

Пивоварна компанія «Coors» переклала свій слоган «Turn It Loose» («Розслабся») на 

іспанську, де він звучить як «Страждай від діареї». Слоган Pepsi «Come Alive With the 

Pepsi Generation» (Живи разом з поколінням Pepsi) перекладено китайською як «Pepsi 

Brings Your Ancestors Back From the Grave» (Пепсі дістане твоїх предків з могил). Інший 

приклад візуального несприйняття рекламного посилу відчула на собі компанія «Gerber», 

яка почала продаж дитячої їжі в Африці. Компанія використала таку саму упаковку, що і в 

США – з усміхненим немовлям на етикетці. Під час розслідування з’ясували, що 

більшість не вміє читати, а відтак в Африці маркетинговий план зазнав поразки через 

низьку грамотність населення, бо компанії зазвичай поміщають на етикетці зображення 

того, з чого вироблено продукт. 

У період ринкової глобалізації, найбільш складним завданням маркетолога стає 

розробка бренду, який буде однаково сприйматися покупцями різних культур, рас, релігій. 

Першочерговою задачею постає необхідність знайти саме той маркетинговий інструмент, 

який буде однаково впливати на цільові аудиторії різних країн. Однією з перших 

компаній, яка використала емодзі як такий інструмент, є компанія Pepsi. Один мільйон 

доларів витратила компанія на ребрендинг свого продукту. Однак такі перетворення не 

знайшли відповідної прихильності у більшості споживачів, бо вони асоціювали цей 

логотип з людиною, яка страждає від зайвої ваги. Зараз кожна пляшка напою містить свій 

знак емодзі, який однаково сприймається споживачами всіх культур та релігій. 

Люди користуються мовою емодзі щодня, незалежно від віку та статі. І цільова 

аудиторія не обмежується стандартними смайлами. Згідно з дослідженням SwiftKey, за 

кількістю відправлень лідирують щасливі і нещасливі смайли, третє місце займають 

емодзі серця. 

Емодзі все частіше використовують у сучасній культурі, закріплюючи їх статус як 

ще однієї мови спілкування. Як показали результати досліджень, смайли, які ми 

посилаємо один одному, наш мозок сприймає як справжні посмішки. Наш настрій 

змінюється, і ми починаємо відчувати ті самі емоції, що демонструє той чи інший стікер. 

Емодзі сприймаються мозком як спосіб невербального спілкування. Тобто для людини 

емодзі – це не слова, а візуалізовані емоції, які відіграють дуже важливу роль у донесенні 

змісту повідомлення до співрозмовника. Отже, можна прогнозувати подальше 

використання цього маркетингового інструменту для комунікацій з існуючими та 

майбутніми споживачами. Мова емодзі дозволяє внести в рекламний посил частку іншої 

маркетингової комунікації – індивідуального продажу, створює атмосферу «face to face», 

адже емоція та прихильність компанії-продавця залишається вагомим атрибутом для 

прийняття рішення про покупку. За допомогою емодзі можна мінімально невіліювати 

культурні та ментальні відмінності між покупцями та створювати одну рекламну 

компанію на весь світ, що істотно скорочує витрати на маркетинг. Смайли мають бути 

засобом досягнення цілей метикомпаніями, що акцентують свою увагу на сегменті молоді, 

адже, як показали дослідження, вона швидше реагує на комунікації із застосуванням 

емодзі. За допомогою простих, та зрозумілих для всього світу картинок компанія може 

донести до кінцевого споживача вагому, не просту та дуже важливу інформацію до 

кінцевого споживача. 

Під час вивчення лексики ми пропонуємо давати не просто список слів тематичним 

блоком, а доповнювати його емоджі-відповідниками. Водночас цей метод можна дещо 

модифікувати, використовуючи сучасні інформаційні технології. Наприклад, можна 

демонструвати слова, їхній переклад, транскрипцію та емоджі на екрані комп’ютера або 

мультимедійної дошки протягом 15-20 секунд по 3-4 рази з певною періодичністю. 
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Сутність полягає в тому, що в студента буде формуватися стійка асоціація емоджі↔слово. 

Окрім цього, викладач має звертати увагу студентів на певні культурні особливості, адже 

деякі емоджі можуть бути складними для сприйняття та розуміння через лінгвокультурні 

розбіжності. Безумовно, це вимагає від викладача також грамотного розподілу слухачів на 

групи відповідно до рідної мови й специфіки культури країни, знання особливостей 

міжмовної комунікації тощо. 
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Додаток Е 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГАЛУЗІ 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Бакалавр 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 

1-й  

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

 

2-й  

Лекції 

10 год.  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

26 год.  

Самостійна робота 

52 год.  

Консультації: 

2 год.  

Вид контролю: залік 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою  навчального курсу «Цифрові технології в галузі» є розвиток професійних 

компетентностей майбутніх фахівців через опанування цифрових технологій та 

усвідомлення шляхів їх впровадження у майбутній професійній діяльності. 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою для вивчення даної дисципліни є фундаментальні поняття з курсу 

інформатики ЗЗСО.  

3. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Шкала 

ЄКТС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90-100 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань, вільно самостійно та аргументовано 

користується теоретичними знаннями та отриманим практичним досвідом під 

час усних виступів; застосовує знання при виконанні лабораторних завдань, 

може пояснити хід виконання лабораторних робіт, аргументувати доцільність 

обраного шляху їх виконання. Правильно вирішує тестові завдання у межах 

понад 90%. Студент демонструє у наявності результати виконання всіх видів 

навчальної роботи, передбачених робочою програмою.  
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82-89 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань, виконує лабораторні роботи, використовуючи при цьому 

обов’язкову літературу. При викладанні окремих питань не вистачає достатньої 

глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності 

та незначні помилки. Правильно вирішує більшість тестових завдань, що 

становить від 82 до 90%. Лабораторні роботи виконує у повному обсязі 

74-81 

В цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, ознайомлений з основними джерелами, допускає 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішує частину тестових завдань, 

що становлять від 74 до 81%. Лабораторні роботи виконує у повному обсязі 

64-73 

Володіє матеріалом лекцій, але не може навести власних прикладів, не може 

пояснити процес виконання лабораторної роботи у формалізованому вигляді. 

Може виконати основні дії з об’єктами програмного засобу. Фрагментарно, 

поверхово без аргументації та обґрунтування відповідає на запитання, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань, лабораторні роботи виконує з 

суттєвими неточностями, правильно відповідає на тестові запитання у межах від 

64 до 73%. Лабораторних робіт виконує та захищає понад 64%. 

60-63 

Знає основні поняття, відчуває труднощі у наведенні прикладів, аргументації 

положень, поясненні процесі та функцій програмних засобів. Тестові завдання 

та лабораторні роботи виконує у межах від 60 до 63% 

35-59 

Студент не володіє теоретичним матеріалом з дисципліни, виконує прості 

практичні дії у програмних засобах, не може пояснити структуру та дії з 

об’єктами. Допускає суттєві помилки, не може пояснити алгоритмічний підхід 

до розв’язування практичного завдання. Лабораторні роботи та тестування 

виконує у межах 36-59% 

1-34  

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Виконання практичних завдань 

викликають значні труднощі, неправильно добирає відповідний програмний 

засіб для опрацювання даних. Тестування та лабораторні роботи виконує у 

межах від 0- до 35% 

 

Розподіл балів 

Поточний контроль 

Разом Сума Розділ І Розділ ІІ 

Т 1.1 Т 1.2 Т 2.1 Т 2.2 

Поточний контроль 
70 

100 
10 10 10 10 10 10 10 

Контроль самостійної роботи 
30 

10 20 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  
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35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

4. Засоби діагностики результатів навчання 

Система оцінювання є адитивною і передбачає накопичення балів за різними видами 

робіт: виконання лабораторних робіт та їхній захист (максимум – 70 балів), захист проекту 

(максимум – 30 балів). 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Операційні системи 

Тема 1.1. Визначення ОС. Призначення і функції операційної системи. Основні функції. 

Додаткові функції. Характеристики наявних операційних систем. Операційні системи 

сімейства Microsoft. Складові інформаційної системи Windows 10. Інтерфейс користувача. 

Файлові операції. Файлові менеджери. Робота з Віртуальними Робочими столами. 

Тема 1.2. Цифрові технології. Основні характеристики. Хмарні технології. Хмарне 

сховище даних Microsoft OneDrive. Цифорові засоби спілкування. Соціальні мережі. Е-

листування.  

Розділ 2. Застосування цифрових технологій в галузі  

Тема 2.1. Використання пакету Microsoft Office 2016 для створення документів різних 

типів. 

Тема 2.2. Створення особистого веб-сайту за допомогою програми MS Sway.  

 

6.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви  

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о
  

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 
 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

К
о
н

су
л

а
т
. 
 

С
а
м

о
ст

. 

р
о
б
. 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 
 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

К
о
н

су
л

а
т
. 
 

С
а
м

о
ст

. 

р
о
б
. 

Розділ 1. Операційні системи 

Тема 1.1. 18 2  4  12       

Тема 1.2.  16 2  4  10       

Розділ 2. Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі 

Тема 2.1.  44 4  16  24       

Тема 2.2.  12 2  2 2 6       

Усього годин: 90 10  26 2 52       

 

 

5.3. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Визначення ОС. Призначення і функції ОС. Характеристики 

наявних ОС. ОС сімейства Microsoft. Складові інформаційної 

системи Windows 10. Інтерфейс користувача. Файлові операції. 

2  
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Файлові менеджери. 

2 Цифрові технології. Основні характеристики. Хмарні технології. 

Хмарне сховище даних Microsoft OneDrive. Цифорові засоби 

спілкування. Соціальні мережі. Е-листування. 

2  

3 Використання MS Office 2016 для створення документів.  4  

4 Створення особистого веб-сайту за допомогою програми MS Sway. 2  

 Усього годин 10  

 

5.4. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Визначення ОС. Призначення і функції ОС. Характеристики 

наявних ОС. ОС сімейства Microsoft. Складові інформаційної 

системи Windows 10. Інтерфейс користувача. Файлові операції. 

Файлові менеджери. 

4  

2 Цифрові технології. Основні характеристики. Хмарні 

технології. Хмарне сховище даних Microsoft OneDrive.  

Цифорові засоби спілкування. Соціальні мережі. Е-листування. 

4  

3 Використання текстового процесора MS Word 2016 для 

створення документів 
4  

4 Використання табличного процесора MS Excel 2016 для 

обчислення та обробка даних. 
4  

5 Використання додатка MS PowerPoint 2016 для створення 

презентацій 
4  

6 Створення особистого веб-сайту за допомогою програми MS 

Sway 
2  

7 Захист Проекту 4  

 Всього: 26  

 

5.5. Самостійна  робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 STEM-освіта. Специфіка і переваги. Перспективи розвитку. 12  

2 Візуалізація навчальної інформації за допомогою презентацій. 10  

3 E-learning – сучасна технологія навчання. Історія виникнення, 

особливості, переваги та перспективи розвитку. 

12  

4 Концепції Web 2.0 і Web 3.0. 12  

5 Хмарна платформа Microsoft Azure. 6  

Усього годин 52  

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основні 

1. Нові можливості програми Word 2016 для Windows. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:  http://offіce.mіcrosoft.com/ua. 

2. Хмарне сховище даних Google. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.google.com/drive. 

3. ОС Windows 10. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.microsoft.com/uk-ua/windows/. 
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4. Alexander M., Kusleika R., Walkenbach J. Excel 2019 Bible. John Wiley & Sons. – 2018. 

1120 p. 

5. Beskeen D. W.  Illustrated Microsoft Office 365 & PowerPoint 2016: Introductory 1st 

Edition. Cengage Learning, Inc.  – 2016. 144 p. 

6. Carey P., Oja D., Parsons J., Pinard K., Romer R. New Perspectives Microsoft Office 365 

& Office 2016. Cengage Learning. – 2016.  288 p. 

7. Wilson K. Essential Office 2016. Elluminet Press. –  2017. 592 p.  

8. Shaffer A.,  Pinard K. New Perspectives Microsoft Office 365 & Word 2016: 

Intermediate. Cengage Learning, Inc. – 2017. 672 p. 

9. Shelly Cashman. Series Microsoft Office 365 & Outlook 2016: Intermediate 1st Edition. 

Cengage Learning, Inc.  – 2016. 296 p. 

 

Допоміжна 

10. Harvey G. Microsoft Excel 2016: All-in-One For Dummies.  Wiley, 2016. –  819 p. 

11. Lowe D. PowerPoint 2016 For Dummies. John Wiley & Sons Inc., 2015. –  352 p.  

12. Dan G. Word 2016 For Professionals For Dummies. John Wiley & Sons Inc., 2016. –  

352 p. 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,  

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

1. Мультимедійні аудиторії (лекції) 

2. Комп’ютерний клас зі встановленою ОС Windows 10 і браузером 

3. Пакет MS Office 2016, MS Office 2019, MS Office 365 

4. Власні мобільні пристрої (планшети, телефони) 

5. Доступ до мережі Інтернет  
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Додаток Ж 

Анкета для визначення позиції майбутніх економістів  

щодо необхідності формування культури професійної комунікації  

та рівня розуміння її значення для майбутньої професійної діяльності  

 

Частина 1 

Зміст запитання 

Відповіді 

Так Ні 
Не 

визначився 

Обізнаність із сутністю поняття «культура»     

Особистісне прийняття мовних та професійних цінностей 

суспільства 
   

Наявність комунікативних знань, практичних умінь і навичок 

виконання професійних обов’язків у реальному виробничому 

процесі  

   

Знання та уміння користуватися економічною терміно-

лексикою 
   

Володіння лінгвістичними засобами побудови і презентації 

монологічного і діалогічного мовлення 
   

Уміння адекватно реагувати відповідно до спрямованості 

дискурсу 
   

Уміння продукувати власні підготовлені та непідготовлені 

тексти в різних форматах  
   

Уміння творчо підходити до вирішення питань професійної 

діяльності, використовуючи професійну комунікацію 
   

Уміння діяти коректно по відношенню до інших у процесі 

професійної комунікації 
   

Навички використання  комп’ютера та інших технологій для 

налагодження професійних зв’язків та спілкування 
   

Здатності свідомої саморегуляції особистістю своєї поведінки, 

влади над собою 
   

Спроможність адекватної самооцінки і місця серед інших 

людей 
   

Обізнаність із граматичною будовою української мови, уміння 

практично її застосовувати 
   

 

Частина 2 

1. Чи вважаєте Ви свій рівень культури професійної комунікації достатнім для 

подальшого використання в майбутній професійній діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю   

2. Чи знаєте Ви структуру і зміст своєї професії (професіограму)? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю  

3. Чи сформовані у Вас уміння моделювати професійно зорієнтовану ситуацію 

відповідно до кваліфікаційних нормативів та службових обов’язків економіста? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

4. Чи бажаєте Ви розширювати вміння та навички професійної комунікації, вивчати 

специфічні економічні поняття, використовувати новітні методи для покращення 

рівня засвоєння економічних понять? 
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□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

5. Чи вважаєте Ви необхідною модернізацію професійної підготовки майбутніх 

економістів у бік вдосконалення методик навчання з урахуванням розвитку 

інформацінйих технологій і засобів?  

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

 

Частина 3 

6) Чи уявляєте Ви роль культури професійної комунікації для майбутньої професійної 

діяльності? 

 □ Скоріше так, ніж ні   □ Скоріше ні, ніж так 

7) Чи позитивно Ви ставитеся до майбутньої професії?  

□ Скоріше так, ніж ні   □ Скоріше ні, ніж так 

8) Чи здатні Ви до виконання поставлених професійних завдань?  

□ Скоріше так, ніж ні   □ Скоріше ні, ніж так 

9) Чи проявляєте Ви ініціативність щодо професійного розвитку?  

□ Скоріше так, ніж ні   □ Скоріше ні, ніж так 

10) Чи самовизначені Ви щодо відповідності майбутній професії?  

□ Скоріше так, ніж ні   □ Скоріше ні, ніж так 
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Додаток З 

Анкета для опитування викладачів про розуміння необхідності 

формування культури професійної комунікації студентів 

Частина 1 

1. Чи необхідно формування культури професійної комунікації студентів, зокрема для 

їхньої майбутньої професійної реалізації як фахівців? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

2. Чи необхідна зміна підходів до освітнього процесу  формування культури 

професійної комунікації студентів через уведення інноваційних та інтерактивних 

методів навчання? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

3. Чи володіють фаховою термінологією майбутні економісти та розуміють її 

значення для майбутньої діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

4. Чи мають значення для формування культури професійної комунікації майбутніх 

економістів вольові якості студентів? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

5. Який рівень сформованості мають вольові якості студентів в аспекті формування 

культури професійної комунікації майбутніх економістів? 

□ Низький    □ Середній   □ Високий 

6. Які, на Вашу думку, професійні уміння слід розвивати в майбутніх економістів з 

метою формування в них культури професійної комунікації? 

□ «лінгвістичні»  

□ «комунікативні»  

□ «рефлексивні»  

□ «інформаційно-комунікаційні»  

□ «психолого-комунікативні»  

□ мовно-мовленнєві  

□ уміння вербально-професійної імпровізації  

7. Чи задоволені Ви рівнем використання фахової термінології майбутніми 

економістами на практиці? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

8. Чи усвідомлюють майбутні економісти важливість використання фахової 

термінології у професійній діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

9. Чи зацікавлені майбутні економісти у майбутній професійній діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

10. Чи розуміють майбутні економісти зміст майбутньої професійної діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

11. Чи здатні майбутні економісти провести самооцінку рівня використання фахової 

термінології у професійній діяльності? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

12. Чи сформовані у  майбутніх економістів уміння та навички використання фахової 

термінології на практиці? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

13. Чи мають майбутні економісти високий рівень загальних і спеціальних (фахових, 

мовних, мовленнєвих) знань? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 
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14. Чи мають майбутні економісти високий рівень умінь використовувати ІТ як засіб 

спілкування? 

□ Так    □ Ні   □ Не знаю 

 

Частина 2 

Укажіть причини низького рівня сформованості культури професійної комунікації 

студентів. 

Причини Відповідь 

відсутність ґрунтовних знань про професію економіста   

низький рівень проінформованості стосовно обраного фаху, вимог 

щодо підготовки кваліфікованих фахівців  

 

незацікавленість та нерозуміння студентами ролі культури 

професійної комунікації для професії економіста, зокрема 

необхідності знання професіоналізмів  

 

нерозуміння змісту професійного навчання   

недооцінювання студентами власних сил, знань та вмінь  

нездатність самостійно виконувати поставлені завдання   

невідповідності особистісних рис студентів обраному фахові    

низький рівень пізнавальної активності студентів-економістів  

низький рівень професійної спрямованості студентів-економістів   

нестійка вмотивованість майбутніх економістів у реалізації себе як 

фахівців та в оволодінні своєю професією  

 

неправильні підходи до розширення власного рівня професійної 

комунікації  

 

формування тимчасових знань щодо фахової термінології   

 

Частина 3 

Укажіть причини низького рівеня сформованості вольових якостей студентів в аспекті 

формування культури професійної комунікації майбутніх економістів 

Причини Відповідь 

нездатність студентів долати труднощі у вирішенні 

поставлених завдань  

 

низька спроможність вирішувати професійні проблеми, 

покладаючись лише на власні сили  

 

нездатність працювати над виправленням допущених 

помилок  

 

нездатність до постійного підвищення рівня культури 

професійної комунікації  

 

нездатність досягати поставлених цілей   

інше  

 

 



473 
 

 

Додаток Й 

Тест на визначення рівнів інтеріоризації  

загальнокультурних професійних ціннісних установок та мотивів 

майбутніх економістів у особистісні 

 

 
Відповідність сумарної кількості відповідей рівням сформованості 

мотивів вивчення професійної термінології 

Більше відповідей «Так» Високий рівень 

50/50 Середній рівень 

Більше відповідей «Ні» Низький рівень 
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Додаток К 

Завдання на виявлення правильності чи неправильності  

синтаксичного оформлення речень,  

на виявлення типу граматичних помилок у текстах 

 

Завдання 1. Відредагуйте слова та словосполучення: повальне зростання ціни, 

назначити на посаду бухгалтера, при допомозі калькулятора, круглорічний звіт, 

відмінити рішення, перевозка беушних товарів, сплачувати налоги, віддати даром, вчена 

ступінь, математична степінь, велика продажа, літра води, завсклад, завідуючий 

кафедрою, досвідчена банкір, господарські приладдя, сучасна мебель, чорні чорнила, по 

всім питанням, по показникам, не бачити обличчь, контрабанда з Парижу до Харькова, з 

благодійного фонда, дзвонять з банка, зміни до бюджета, з вексельом, керувати біржою, 

договір з вигодонабувачом, не внесли внеска, не заборонили випуска нових банкнотів, 

більш економніша пропозиція, найбільш відданіший працівник, найсамабільша скидка, 

самий розумний брокер, самий менший борг, економніший інших, збитковіше всіх 

підприємство, самий головний бухгалтер, два києвлянина, півтора дні, півтора години, 

півтори кіломентри, шість восьмих розчина, два з половиною відсотка, чотири з 

четвертю процента, три реферата, два договора, чотири документа, сто грам, 

чотирнадцять кілограм, одинадцять цілих сім десятих відсотки, півлітри соку, ноль цілих 

п’ять десятих ставки, привітати з першим вересням, перед десятим червням, 

восємдєсят гривен, сємдєсят два долара, поставити пятьорку, їхати на тройці, пара 

слів, через пару хвилин, одні двойочники, хтось другий, в двох словах, один за другим, два 

роки назад, семидесятиріччя, п’ятидесятитомник, шестидесятники, семеро президентів, 

троє міністрів, сорокам двом банкірам, із шістдесяти семи економістами, із вісімдесяти 

чотирьма друзями, до п’ятидесяти сімьох відсотків, від сімсот дев’яносто трьох гривен, 

давайте обговоримо питання, навчатись інформатиці, хворіти бронхітом, працювати по 

сумісництву, постачати товарами, звертатись по адресу, вибачте мене, вибачаюсь, не 

зрозумів коментаря, не відшукав інвентар, не збудував будинок, ведучий програміст, 

керуючий, копіюючий пристрій, головуючий на засіданні, обслуговуючий персонал, 

потрясаючий результат, слідуючим образом, слідуючого разу, обнаружили наступні 

проблеми, прийти до слідуючих висновків, шокуючий поступок, не дивлячись на 

перешкоди. 

Завдання 2. Відредагуйте речення. 

Згідно рішення правління банка постановляється слідуюче: заключити договір з 

компанією по продажу недвіжимості; заказати нову копіюючу техніку для ключового 

офісу; прийняти міри по забезпеченню проведення інвентаризації; всім без виключення 

соблюдати порядок на робочих місцях. Відповідно договору банками здійснюється 

обслуговування підприємств, установ і громадян по виконанню операцій і наданню 

наступних послуг: залучення і розміщення грошових вкладів; випуск, купівля і продажа 

платіжних документів. Скидка на товар згідно договору – 20 % від розніци, всі другі 

скидки – по узгодженню. Поставка товару здійснюється лише по передоплаті. Дивлячись 

на те, що гранична ставка по затвердженню проекта 11 %, а внутрішня ставка доходу 

становить 12 %, проект можна принімати. Корпорація має виручку від продажі товарів 

на суму сімдесять тисяч євро, собістоємість проданого товару становить шісдесять 

процентів від виручки. Пошлина на дивідендний доход сплачується. Купляти акції по 

завишеній ціні нерозумно. По нашим підрахункам з нас стягують двадцятивідсотковий 

податок. Згідно статуту ТзОВ “Рута” плата проводиться як в натуральній, так і в 

грошовій формі. Завсклад приймає активну участь у громадській роботі фірми. 

Продається копіююча техніка, бувша в користуванні. По цій причині потрібна буде 

необхідність миттєвого перевезення грузу. Високу допомогу по цьому питанню надає 
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соцзабез. Питання прийняття і звільнення з роботи відноситься до виключної 

компетенції директора. 

Завдання 3. Відредагуйте текст. 

У сучасному міжнародному праві зформувалась окрема галузь, яка визначає міжнародні 

стандарти організації місцевих фінансів, регламентує діяльність місцевого само-врядування. 

Усі міжнародно-правові акти по питаннях місцевого самоврядування передбачають 

стандарти побудови місцевих фінансів. Ці стандарти є обов’язковими для всіх країн, які 

приєднуються до зазначених міжнародно-правових актів. Приєднаня України до Європейської 

хартії про місцеве самоврядування накладає на державу обов’язки забезпечення побудови 

фінансів місцевих органів влади згідно цих стандартів. Передусім держава має забеспечити 

достатні і стабільні власні фінансові рисурси органам місцевого врядування, яких вони за 

даних умов немають. Слід збалансувати фінансові ресурси місцевого самоврядування України з 

його функціями і компетенцією. Необхідно росширити можливості місцевого самоврядування 

у сфері місцевого оподаткування, створити умови по забезпеченню гнучкості й 

різноманітності місцевих локальних систем. Необхідно розробити і запровадити сучасну 

систему фінансового вирівнюваня, яка передбачатеме процедури погодження з місцевим 

самоврядуванням по справі перерозподілу фінансових ресурсів. 
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Додаток Л 

Завдання з лексикології 
Завдання: зробіть аналіз термінів за схемою. 

Схема аналізу: 

1. Загальнонауковий термін чи вузькоспеціальний (економічний). 

2. Простий (лізинг), складний (кредитоспроможність) чи складений (пенсійний 

фонд). 

3. Якими частинами мови виражений. Вказати модель (норма вартості: іменник + 

іменник; чистий прибуток: прикметник + іменник). 

4. Запозичений (бартер: з англійської) чи власне український (залишок). 

5. Назвати спосіб творення власне українських термінів: 

а) префіксальний (надвиробництво); 

б) суфіксальний (відшкодування); 

в) префіксально-суфіксальний (безробіття); 

г) безафіксний (виторг); 

ґ) основоскладання (товарообіг); 

д) словоскладання (банк-агент); 

е) абревіаційний (ПДВ – податок на додану вартість); 

є) вторинна номінація – використання наявної у мові назви для позначення 

наукового поняття (човники); 

ж) лексико-синтаксичний (іпотечний банк). 

Варіант 1. Госпрозрахунок, деномінація, договірна ціна, надприбуток, податок. 

Варіант 2. Брутто-дохід, кредитоспроможність, заборгованість, дезінфляція, план 

звітності. 

Варіант 3. Арбітражування, аудиторська фірма, євровалюта, платоспроможність, 

ПФУ. 

Варіант 4. Бюджет, вільна митна зона, передоплата, скарбниця, фінансування. 

Варіант 5. Бартер, виторг, купівельна спроможність населення, річний звіт, 

самоокупність.  

Варіант 6. Акція, доброчинність, дохід, заборгованість, крива збуту. 

Варіант 7. Бізнес, забезпечення, межа бідності, недоплата, самоокупність. 

Варіант 8. Вексель, готівка, надприбуток, нетто-ціна, реструктуризація боргу. 

Варіант 9. Боржник, облік, виплата, економіка, міжнародний страховий ринок. 

Варіант 10. Внесок, депозит, нарахування, самоокупність, торговий асортимент. 
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Додаток М 

Завдання на визначення володіння професійною термінологією в 

професійній комунікації 

 

Завдання 1. Випишіть у три колонки прості, складні та складені терміни. З 

початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте економічний термін. 

Елімінування, комісія, векселедавець, майнове страхування, облігація, емісія цінних 

паперів, нетто-ставка, нарахування, економетрія, нейтральність грошей, економічний 

ефект, самоокупність, оренда, майно, орендодавець, дилерська діяльність, крос-дефолт, 

інвестиція, журнал обліку, маркетингове дослідження, кредитор, елемент збитковості 

страхової суми, накопичена заборгованість, амортизація, торговий асортимент. 

Завдання 2. Випишіть у дві колонки багатозначні й однозначні терміни, поясніть 

їхнє значення. З початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте економічний 

термін. Поясніть значення утворених термінів. 

Витрати, контрабанда, вторинний документ, лаж, наймач, емісія, арбітраж, 

самоліквідність, оприбуткування, депозит, каско. 

Завдання 3. Поясніть значення омонімів (економічних термінів і загальновживаних 

слів чи термінів інших галузей): гурт, депо, ін’єкція, компанія, префікс, пульт, ринг. 

Завдання 4. Поясніть значення омографів крéдит і кредúт. Утворіть речення з цими 

термінами. 

Завдання 5. Доберіть українські синоніми до запозичених термінів: абсорбція, 

авантаж, акцепт, асоціація, аудит, аукціон, бартер, бізнесмен, брокер, дебет, 

декларація, декорт, дефіцит, дивіденд, дилер, дотація, експорт, ембарго, емісія, імпорт, 

інвестиція, індекс, інновація, калькуляція, контрибуція, кредúт, легалізація, маркетинг, 

менеджмент, оферта, паритет, преференція, претензія, премія, процент, рабат, ранг, 

реєстр, резерв, рейтинг, реквізиція, рекет, рекламація, ремісія, рентабельність, 

референція, своп, субсидія, шопінг, штраф. 

Завдання 6. Доберіть синоніми до українських термінів: дохід, витрати, запас, 

збитки, збут, мито, обіг, перелік, скасування, стягнення, управління.  

Завдання 7. Доберіть антоніми до термінів: активи, антидемпінгове мито, 

безстроковий вклад, брутто, векселедавець, відкрита біржа, внутрішній борг, гуртовий 

покупець, гурт, дебет, зниження ціни, комерційна організація, купівля, 

неплатоспроможність, пасивний рахунок, підвищення валютного курсу, попит,  

роздрібний продаж. 

Завдання 8. Поясніть значення термінів-паронімів: абонент – абонемент, адрес – 

адреса, акредитувати – кредитувати, акт – актив, акцесія – акція, база – базис, 

гонорант – гонорат, гурт – ґурт, економічний – економний, жирант – жират, запас – 

запис, індосант – індосат, інфляція – рефляція, консигнант – консигнатор – консигнація, 

профіт – профіцит, референція – преференція, свіфт – своп – свопінг, споживчий – 

споживний, трасант – трасат – траст, трейдер – трейдинг. 

Завдання 9. Складіть діалог, використовуючи жаргонізми зі сфери економіки: бабки 

(гроші), бакси (американські долари), бестселер (біржовий товар, що має великий попит), 

бики (біржові спекулянти, що підвищують курс цінних паперів), бігунець (переказний 

вексель), брудні гроші (незаконно зароблені гроші), вал (валова продукція), ведмеді 

(біржові спекулянти, що отримують прибуток завдяки зниженню ціни), вівця (біржовий 

спекулянт, що веде гру наосліп, без аналізу ситуації), відмивання грошей (легалізація 
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одержаних незаконним шляхом грошей), голубі фішки (акції найприбутковіших 

підприємств), жирний кіт (фірма, що отримує надприбутки), капуста (гроші), морква 

(акції для службовців підприємства, які надають їм з метою зацікавленості в роботі), 

човники (торговці, що закуповують товар гуртом на дешевих закордонних ринках і 

постачають їх на вітчизняні ринки). 

Завдання 10. Випишіть у дві колонки українські та запозичені терміни. З 

початкових літер слів кожного стовпчика прочитайте фразеологічний зворот і поясніть 

його значення. 

Гривня, диференція, оренда, рахунок, опис майна, рейтинг, швидкість обігу грошей, 

овернайт, істотна участь, гіперінфляція, офшор, недоплата, економічна вигода, 

податок, юрисдикція, аудиторська вибірка, цедент, хижацьке ціноутворення, інкасація, 

надходження, угода, номінал, онколь, тіньова заробітна плата, юстиція. 

Завдання 11. Визначте спосіб творення українських термінів, назвіть словотвірні 

засоби: банкрутство, безробіття, благодійний фонд, благодійство, боржник, валовий 

національний продукт, вартість, ВВП, векселетримач, вигодонабувач, використання, 

викуп, винагорода, виплата, випуск, виторг, витяг, відомість, відшкодування, 

відтермінування, вклад, власник, внесок, готівка, декларування, доброчинність, договір, 

дохід, заборгованість, залишок, запас, надписувач, надприбуток, національне багатство, 

НБУ, недоплата, ножиці (порушення співвідношень цін на окремі групи товарів), обіг, 

облік, ПДВ, ПФУ, собівартість. 

Завдання 12. Розкрийте значення фразеологізмів: втеча від грошей, жертва 

поздовжньої пилки, загинати ціну, заламувати ціну, зводити кінці з кінцями, знати ціну, 

зняття вершків, золоті наручники, ламати ціну, набивати ціну, повітряна яма, 

позолотити руку, рука руку миє, хижацьке ціноутворення, чорний ринок. 

Завдання 13. Утворіть форми родового відмінка однини. Наведіть правило, згідно з 

яким терміни набувають закінчення -а (-я) або -у (-ю). 

Акредитив, баланс, бізнес, борг, кредитний білет, вексель, відсоток, гурт, дебет, 

делістинг, демпінг, дериватив, дефіцит, документ, договір постачання, дохід, ексцедент, 

євроринок, залік, золотий запас, індекс споживчих цін, індосамент, індосант, інкасатор, 

комісіонер, контроль, концерн, лізинг, ліміт, лістинг, маркетинг, менеджмент, номінал, 

опціон, платіж, продаж, рахунок, реєстр, рейтинг, рестарт, ринок, свіфт, своп, селенг, 

сертифікат, страховий ризик, страхувальник, тариф, тендер, термін кредиту, 

економічний термін, факторинг, фонд, форс-мажор, чек, штраф, ярмарок. 

Завдання 14. Виправте, де потрібно, орфографічні помилки в термінах: авто-каско, 

ажіотаж, ануїтет, афорте, банк гарант, банкрот, безкоштовна акція, бізнесплан, 

брутто за нето, бугалтер, бутік, бюджет, б’юро, вексельне дос’є, внутрішньо-

банківська платіжна сестема, ексцидент,  девідент, дестрибютор, деферент, заставне 

зобовязання, квазі-конкуренція, кліринговий рахунок, коефіціент, контрольно-ревізійна 

служба, кридит, лізінг, нееквівалентний обмін, рахунок-фактура, ризикменеджмент, 

ріелтер, стрінг, торговопромислова палата, форс-мажор, фючерна операція.  
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Додаток Н.1 

Тест емоційного інтелекту М. Холла 

Методика призначена для виявлення здібності особистості розуміти відносини, що 

репрезентується в емоціях, і керувати своєю емоційною сферою на основі прийняття 

рішень. Вона складається з 30 тверджень і містить п'ять шкал: 

• шкала 1 - "Емоційна обізнаність"; 

• шкала 2 - "Управління своїми емоціями" (емоційна відхідливість, емоційна 

нерігідность); 

• шкала 3 - "Самомотивація" (довільне керування своїми емоціями); 

• шкала 4 - "Емпатія"; 

• шкала 5 - "Розпізнавання емоцій інших людей" (вміння впливати па емоційний стан 

інших). 

ІНСТРУКЦІЯ 

Нижче наведені висловлювання, які так чи інакше відображають різні сторони 

життя. Праворуч від кожного твердження напишіть цифру, виходячи з вашої ступеня 

згоди з ним: повністю не згоден (-3 бали); в основному не згоден (-2 бали); почасти не 

згоден (-1 бал); частково згоден (+1 бал); в основному згоден (+2 бали); повністю згоден 

(+3 бали). 

Тестовий матеріал 

1. Для мене як негативні, так і позитивні емоції служать джерелом знання про те, як 

чинити в житті. 

2. Негативні емоції допомагають мені зрозуміти, що я повинен змінити у своєму житті. 

3. Я спокійний, коли відчуваю тиск з боку. 

4. Я здатний спостерігати зміну своїх почуттів. 

5. Коли необхідно, я можу бути спокійним і зосередженим, щоб діяти відповідно до 

запитів життя. 

6. Коли необхідно, я можу викликати у себе широкий спектр позитивних емоцій, таких 

як веселощі, радість, внутрішній підйом і гумор. 

7. Я стежу за тим, як я себе почуваю. 

8. Після того як щось засмутило мене, я можу легко впоратися зі своїми почуттями. 

9. Я здатний вислуховувати проблеми інших людей. 

10. Я не зациклююсь на негативних емоціях. 

11. Я чутливий до емоційних потреб інших. 

12. Я можу діяти на інших людей заспокійливо. 

13. Я можу змусити себе знову і знову встати перед обличчям перешкоди. 

14. Я намагаюся підходити до життєвих проблем творчо. 

15. Я адекватно реагую на настрої, спонукання і бажання інших людей. 

16. Я можу легко входити в стан спокою, готовності і зосередженості. 

17. Коли дозволяє час, я звертаюся до своїх негативним почуттям і розбираюся, в чому 

проблема. 

18. Я здатний швидко заспокоїтися після несподіваного засмучення. 

19. Знання моїх справжніх почуттів важливо для підтримки "хорошої форми". 

20. Я добре розумію емоції інших людей, навіть якщо вони не виражені відкрито. 

21. Я можу добре розпізнавати емоції за виразом обличчя. 

22. Я можу легко відкинути негативні почуття, коли необхідно діяти. 

23. Я добре вловлюю знаки у спілкуванні, які вказують на те, в чому інші потребують. 

24. Люди вважають мене добрим знавцем переживань інших. 

25. Люди, які усвідомлюють свої справжні почуття, краще управляють своїм життям. 

26. Я здатний поліпшити настрій інших людей. 

27. Зі мною можна порадитися з питань відносин між людьми. 
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28. Я добре налаштовуюся на емоції інших людей. 

29. Я допомагаю іншим використовувати їх спонукання для досягнення особистих 

цілей. 

30. Я можу легко відключитися від переживання неприємностей. 

КЛЮЧ 

Шкала 1 - пункти 1, 2, 4, 17, 19, 25.  

Шкала 2 - пункти 3, 7, 8, 10, 18, 30.  

Шкала 3 - пункти 5, 6, 13, 14, 16, 22.  

Шкала 4 - пункти 9, 11, 20, 21, 23, 28.  

Шкала 5 -пункт 12, 15,24, 26, 27,29 

Обробка та інтерпретація РЕЗУЛЬТАТІВ 

Рівні парціального емоційного інтелекту у відповідності зі знаком результатів: 14 і 

більше - високий; 8-13 - середній; 7 і менш - низький. 

Інтегративний рівень емоційного інтелекту з урахуванням домінуючого знака 

визначається за такими кількісними показниками: 70 і більше - високий; 40-69 - 

середній; 39 і менше - низький. 
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Додаток Н.2 

Завдання на виявлення вміння будувати непідготовлене монологічне 

мовлення на базі прочитаної інформації 

 

Завдання 1. Назвіть типи словників, з яких наведено зразки статей. Поясніть 

призначення кожного з них. Підготуйте словникові статті з цим словом для 

словників інших типів.  

„Квітка, и, ж. 1. Частина рослини, що виростає на кінці стебла або гілки й 

складається з маточки, тичинки й пелюсток навколо них;  звичайно має різне забарвлення 

та приємний запах. // Ця частина рослини, зірвана зі стеблом. // Ботанічна назва органу 

розмноження в голонасінних і покритонасінних рослин. 2. Трав’яниста рослина, що має на 

кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї”.  

„лісохімія, -ї, ор. –єю”.  

„Інверсія – 1) операція симетрії, за якою кожній точці об’єкта можна знайти 

відповідну точку, „віддзеркалену” через якусь ту саму просторову точку; 2) стан газу, при 

якому немає ефекту Джоуля – Томсона; 3) зростання температури тропосфери з висотою 

(замість звичайного зниження її в цьому шарі атмосфери); 4) стан речовини, при якому 

число атомів у збудженому стані переважає число не збуджених станів”.  

Завдання 2. Знайти випадки порушення граматичних норм і виправити 

помилки.  

1. Не повинні ігноруватися законні побоювання щодо можливих впливів на 

оточуюче нас середовище.  

2. Дарвін прийшов до висновку, що і в природніх умовах діє чинник, що скеровує 

еволюцію організмів, – природній відбір.  

3. Новітній етап розвитку дарвінізма характеризується використанням даних 

молекулярної біології для більш глибшого розуміння механізмів спадкової мінливості.  

4. У багатьох країнах методами генетичної і клітинної інженерії створені 

високопродуктивні і стійкі до шкідників, хворобам, гербіцидам сорти 

сільськогосподарських рослин.  

5. Найменшим серед безхвостих земноводних є квакша звичайна.  Інколи довжина 

її тіла досягає п’ятдесят міліметри, але звичайно не перевищує двадцять п’ять – сорок 

міліметра.  

Завдання 3. Знайдіть випадки порушення граматичних та орфографічних 

норм і виправте помилки.  

1. Деякі текстові процесори є так званими WYSIWYG-редакторами, отримавші 

назву по першим буквам фрази What You See Is What You Get.  

2. У тисячу дев’ятисот дев’яноста другому році Міжнародний Інститут Геллопа 

провів опитування у двадцять двох країнах світу по комплексній анкеті „Здоров’я 

планети”.  

3. Відповідно основних характеристик болота поділяються на три вида: а) низинні; 

б) перехідні; в) верхові.  

4. Великі площі охоплюють тропічні мусони півдня азії, зумовлені відмінністю в 

нагріванні і охоложенні материку і океану.  

5. У сорокові – п’ятидесяті роки двацятого століття, коли був здійснений біосинтез 

пеніцилінів методами ферментації, почалася ера 64 антибіотиків, що дала поштовх 

розвитку мікробіологічного синтеза і створенню мікробіологічної промисловості.  

Завдання 4. Напишіть твір-мініатюру (обсягом 200-250 слів) на тему  

„Природничі науки і релігію протиставляють одна одній лише люди, погано 

освічені як у першому, так і в другому” (фр.хімік П.Сабатьє).
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Додаток П 

Зразки економічних фахових текстів для творчого аналізу  

 

Кудріна О.Ю. 

УПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ  

У ГРОМАДАХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. У рамках «Нової енергетичної стратегії України до 2020 

року: безпека, енергоефективність, конкуренція», розробленої в контексті Стратегії 

сталого розвитку «Україна – 2020» (затвердженої указом Президента України від 12 січня 

2015 р. №5/2015), головною метою розвитку енергетики України є забезпечення 

енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадливого використання і 

споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій [4, с. 7]. Для 

досягнення мети і головних цілей стратегією визначено загальні завдання, серед яких 

вказано й забезпечення надійного функціонування енергетичної інфраструктури, у т.ч. 

захист критичних об’єктів [4, с. 7]. Дійсно, за оцінками експертів [3], на сьогодні потреба 

в інвестиціях у термомодернізацію будівель бюджетних установ складає від 4,2 до 8,5 

млрд. дол. США, тобто в бюджетній сфері близько 100 тисяч будівель потребує 

термомодернізації. Причиною цього є застарілі системи енергопостачання та залежність 

від імпорту дорогих енергоносіїв, чим, в свою чергу, зумовлене різке підвищення цін на 

енергоресурси починаючи з 2015 року. Для зменшення споживання енергії та відповідно 

витрат на неї вже до 2020 року одна п’ята частина всіх громадських будівель має бути 

енергетично модернізована.  
Саме у галузі житлово-комунального господарства (ЖКГ) існує нагальна потреба 

формування системи ефективного енергоспоживання та енергозбереження, дієвої 

тарифної політики, яка б стимулювала економію матеріально-технічних та енергетичних 

ресурсів у регіонах країни відповідно до їхніх особливостей. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження 

наукової проблематики енергозбереження у національному господарстві та управління 

цим процесом внесли відомі вчені О. Амоша, С. Бушуєв, Т. Данілова, О. Димченко, 

О. Карлова, Т. Качала, Н. Кондратенко, М. Кизим, О. Лапко, В. Маляренко, В. Микитенко, 

Ю. Морозов, Г. Стаднік, Ю. Табунщиков, П. Рогожин, В. Торкатюк, В. Худолєй, 

Л. Шутенко, Т. Юр’єва та інші.   Результати досліджень нагальних питань у галузі ЖКГ 

обумовлюють відповідні наукові підходи до розв’язання існуючих проблем, формування 

нових механізмів економічних відносин у царині енергозбереження, вибору напрямків та 

інструментарію залучення інвестицій та внесення змін в управлінські технології 

енергоспоживання і енергозбереження. Багатоелементність системи енергоспоживання і 

енергозбереження ЖКГ ставить до пріоритетних завдань моделювання енергопроцесів, 

інформаційний моніторинг і пошук інновацій, здатних підвищити енергоефективність як в 

процесі будівництва об’єктів ЖКГ, так і в період їх експлуатації відповідно до 

особливостей регіонів України. 

Не зважаючи на те, що завдання суттєвого збільшення енергоефективності є одним 

із основних задекларованих пріоритетів державної економічної політики, реальний стан 

енергоефективності в Україні є незадовільним. При цьому зазначимо, якщо рівень 

енергоефективності країни в цілому відомий та розраховується в державній та 

міжнародній статистиці, то рівень енергоефективності регіонів країни не тільки не 

розраховується, а і в більшості випадків, взагалі не відомий і не є предметом аналізу та 

досліджень. 

Формулювання цілей статті. Проаналізувати особливості упровадження заходів 

енергозбереження у громадах регіонів України. 
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Викладення основного матеріалу дослідження. Житловий сектор України є 

структурно неоднорідним, значну його долю складають забудови 50-60 років минулого 

століття, коли у конструктивному відношенні не ставилося завдання жорсткої економії 

енергоресурсів, а оскільки модернізація житлового фонду практично не проводилася, 

ситуація з енергоспоживанням та енергозбереженням у житловому секторі є вкрай 

незадовільною. Динаміка енергетичних складових і загальної питомої енергоємності 

житла наведена на рис. 1 [2]. 

 

 
Рис. 1. Енергетичні складові та питома енергоємність житлового сектору  

 

З наведених даних прослідковується тенденція зменшення загальних енерговитрат 

при одночасному поступовому збільшенні питомої енергоємності житла. Питома 

енергоємність зростає і в інших підгалузях ЖКГ. 

У дисертаційному дослідженні Бубенко О. П. [1] у результаті аналізу закордонного 

досвіду сформовано основні складові реалізації процесу енергозбереження на об’єктах 

житлово-комунального господарства:  

– розробка і впровадження енергозберігаючих рішень на стадії проектування будівлі;  

– застосування у процесі будівництва енергоефективних матеріалів і технологій;  

– зниження втрат енергоресурсів у процесі експлуатації об’єктів житлового 

комплексу;  

– використання альтернативних джерел енергії. 

У країнах Євросоюзу стратегія енергозбереження реалізується вже протягом 30 

років. Так, у Німеччині ще 10-15 років тому стартував процес термомодернізаційного 

переобладнання житла і це знизило на 20-30% його енерговитрати, в інших країнах 

розгорнуто виробництво енергії фотоелектростанціями, створені системи житлових 

комплексів «розумних будинків», у яких регулюються режими теплообміну [1]. 

Проте, окрім суто технологічних рішень, на ефективність енергозбереження 

значний вплив мають такі фактори, як оновлення існуючих знань і мислення усіх 

учасників процесу, науково-обгрунтоване запровадження інституційних змін, формування 

нової тарифної політики. 

Проведений нами аналіз програм енергозбереження в сфері житлово-комунального 

господарства регіонів України [2; 3] показав, що вирішення проблеми підвищення 

ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-

комунальному господарстві відбувається в основу через такі заходи: 

– впровадження новітніх енергозберігаючих технологій (впровадження 

енергозберігаючих світильників; застосування частотно-регульованих 

електроприводів в ліфтовому господарстві тощо); 

– заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів; 

– запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження; 
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– капітальний ремонт водопровідних мереж (санація магістральних водоводів, 

широке застосування перетворювачів частоти оберту приводів насосів; заміна 

металевих труб на пластмасові; заміна існуючих насосів на менш потужні); 

– зниження рівня споживання реактивної потужності; 

– проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального 

господарства; 

– виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук 

інвесторів і кредиторів;  

– освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження; 

– організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів 

у засобах масової інформації тощо. 

Разом з цим, деякими підприємствами житлово-комунального господарства 

вживаються певні заходи з енергозбереження: встановлюються сучасні високоефективні 

котли, прокладаються труби з пінополіуретановою ізоляцією, проводяться комплексне 

обслуговування та регулювання систем водопостачання та опалення житлових будинків, 

оптимізація роботи мереж водо- й теплопостачання, артезіанських свердловин тощо. Так, 

в Одеській області здійснюються заходи з оптимізації схем теплопостачання з частковою 

їх децентралізацією (зокрема у м. Ізмаїлі завдяки зазначеним заходам досягнуто економію 

енергоресурсів за опалювальний сезон обсягом 5,2 тис.т.у.п.). У м. Володимир-

Волинський (Волинська область) виконано реконструкцію насосної станції з заміною 

насосів на менш енергоємні. У м. Славутичі (Київська область) проводиться модернізація 

систем освітлення сходових маршрутів і площадок під’їздів житлових будинків з 

використанням пристрою «Автоматична система керування освітленням» – АСКО-2500. 

За попередніми розрахунками це дасть можливість вже в поточному році зекономити до 

40 % споживання енергоресурсів. На замовлення Ужгородського КП ВУВКГ Науково-

виробничим підприємством «Центр проблем екології» розроблено проект «Енергетичний 

аудит та довгострокова програма енергозбереження для водоканалу м. Ужгород». У м. 

Києві розроблений інвестиційний проект «Підвищення енергоефективності у громадських 

будівлях м. Києва». Його реалізація дозволить зекономити близько 27% теплової енергії. 

Агентством з раціонального використання енергії та екології проведено енергетичний 

аудит системи централізованого теплопостачання м. Івано-Франківська, яким визначені 

питомі показники на відпуск та споживання теплової енергії, розроблено заходи, які 

спрямовані на підвищення ефективності системи теплопостачання. Вінницьким 

підприємством «Трамвайно-тролейбусне управління» здійснені заходи щодо встановлення 

на тягових електропідстанціях та рухомому складі лічильників споживання електричної 

енергії, що дозволило зменшити споживання електроенергії на підприємстві на 30%. 

Серед шляхів раціонального споживання паливно-енергетичних ресурсів є 

оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і 

теплової енергії, що здійснюється відповідно до Програми поетапного оснащення 

наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової 

енергії (рис. 2) [3]. 

Економічна доцільність здійснення заходів з енергозбереження на об’єктах ЖКГ 

має встановлюватись по порівняльному показнику ефективності системи 

енергозбереження (Еез) – відношення суми заощадженої енергії (∆Wем) до додаткових 

витрат на підвищення енергозахисту (∆Кез) [1]: 

 
Управління Держенергоефективності спільно з проектами IFC, USAID провело 

опитування дослідження ефективності програми енергозбереження ОСББ/ЖБК, які вже 

впровадили такі заходи (табл. 1) [2].  
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Рис. 2. Оснащеність приладами обліку споживання теплової енергії будівель в 

регіонах України (% до загальної кількості будівель) 

 

Отже, результати аналізу витрат і переваг через реалізацію конкретних заходів 

енергозбереження показують системне і широкомасштабне заощадження енергії, а 

відповідно й демонструють наявні можливості для економії у громадах. У такому разі 

очікується зменшення витрат коштів комунальних підприємств за спожиті енергоносії, 

поліпшення умов експлуатації та збереження інженерних мереж, технологічного 

обладнання та устаткування, економне та раціональне використання паливно-

енергетичних ресурсів, зменшення втрат в інженерних мережах, покращення обліку 

отриманої теплової енергії та спожитої води, покращення якості надання послуг з 

водопостачання, зменшення вартості послуг. 

Отже, для стимулювання енергозбереження у громадах пропонуємо такі заходи:  

– демонополізація ринків енергопостачання; 

– створення конкурентоспроможного ринку теплопостачання; 

– сприяння доступу виробників теплової енергії з відновлюваних джерел до мереж 

централізованого теплопостачання;  

– розвиток ринку біоенергетики та заміна традиційних джерел енергії на біомасу; 

– введення економічно виправданих витрат на підключення до електричних мереж;  

– покращення процедури розрахунку виробників теплової енергії з постачальниками 

газу;  

Таблиця 1 

Дослідження ефективності програми енергозбереження 

Заходи 

енергозбереження 

Обсяг 

залучених 

коштів, 

грн. 

Витрати на опалення 

Показник 

ефективності 

до 

модернізації, 

грн./м2 

після 

модернізації, 

грн./м2 

Облаштування 2,1 млн. 15,54 7,16 2,2 
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індивідуального 

теплового пункту (ІТП) та 

комплексна 

термомодернізація 

будинку (Волинська обл.) 

Встановлення приладів 

обліку тепла, ІТП, 

регуляторів теплового 

потоку (Волинська обл.) 

280 тис. 18,1 8,3 2,2 

Встановлення приладів  

обліку тепла та 

електроенергії, нових 

вікон, модернізація 

освітлення (Рівненська 

обл.) 

550 тис. 18,23 10,5 1,7 

Утеплення будинку 

(Харківська обл.) 
360 тис. 32 9 3,6 

Заміна вікон у під’їздах 

на енергоефективні, 

утеплення будинку 

(Львівська  обл.) 

1,28 млн. 26,58 14,53 1,8 

Утеплення будинку 

(Чернівецька обл.) 
700 тис. 27,45 17,22 1,6 

 

– стимулювання енергогенеруючих компанії (монополісти) до співпраці з 

постачальниками енергетичних послуг.  

 Висновки. Галузь житлово-комунального господарства є багатопрофільним і 

складно-структурованим об’єктом економіки України, яка виконує важливі соціальні 

функції в містах і населених пунктах. Проблемний характер енергозбереження в ЖКГ 

оцінюється сьогодні з позиції внутрішнього стану представників галузі, а саме зношеності 

основних фондів, недосконалості технологій виробництва, недоліків в системі управління 

тощо. Узагальнення досвіду щодо енергозбереження у ЖКГ в регіонах дозволило 

визначити найбільш доцільні до реалізації енергозберігаючі заходи, серед яких – 

використання оновлюючих джерел  енергії, мінімізація енергоспоживання, запровадження 

організаційно-економічних регуляторів і стимулів тощо. 
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Кудріна О.Ю. 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ  

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Постановка проблеми. Новітні глобальні виклики, трансформація внутрішнього 

політичного та економічного становища України поставили на порядок денний питання 

уточнення пріоритетів нашої держави у сфері енергетичної політики. Важливе місце у 

цьому процесі займає сфера енергозбереження та енергоефективності регіонів України, 

яка завжди для нашої країни залишалась пріоритетною у світлі енергетичних переваг та 

залежностей нашої держави. Актуалізує комплексне дослідження енергоефективності 

Сумської області України сукупність об’єктивних та суб’єктивних чинників державного 

та регіонального масштабів, які позначаються на перебігу реформ енергетичної сфери 

України. 

Незаперечного значення сьогодні набуває імплементація завдань, визначених 

стратегічними документами, зокрема «Новою енергетичною стратегією України до 2020 

року: безпека, енергоефективність, конкуренція (НЕС-2020)». Енергоефективність 

передбачає прискорення темпів зростання виробництва, досягнення високих кінцевих 

господарських результатів, розв’язання соціальних і екологічних завдань тощо. Такий 

стан справ визначає необхідність активізації досліджень у напрямі визначення стратегій 

енергоефективності  регіонів в умовах інноваційного розвитку країни. 

Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій. Поєднання ринкових і 

державних механізмів регулювання політики енергозбереження висвітлено в працях 

українських та зарубіжних науковців. Дослідженню критеріїв енергоефективності та 

розробці адаптивної енергетичної політики присвячені роботи О. М. Суходолі, В. В. 

Микитенка, О. М. Поповченка, С. П. Денисюка та ін. Наукові праці вищезазначених 

вчених ґрунтуються на теоретичних засадах та присвячені впровадженню механізмів 

державного управління в енергетичній сфері держави. Проте додаткового дослідження 

потребують проблеми, пов’язані з необхідністю формування політики енергоефективності 

регіонів.  

Формулювання цілей статті. Виявити основні проблеми розвитку енергетичного 

комплексу Сумщини, критично їх проаналізувати та визначити напрями підвищення 

енергоефективності області. 

Викладення основного матеріалу дослідження. У моніторингу на основі 

рекомендованих Міжнародним енергетичним агентством показників оцінено рівень 

енергоефективності в Україні склав 60% від рівня ЄС. Дві третини потенціалу 

енергозбереження припадає на промисловість і житловий сектор. За оцінками Світового 

Банку, енергоефективні заходи в секторі централізованого теплопостачання здатні 

зменшити рахунок українських домогосподарств за опалення на 40%. У цілому, потенціал 

енергозбереження (в сільському господарстві, промисловості, сфері послуг і будівництві, 

житловому секторі та трансформації на ТЕС) оцінюється в більш, ніж 27 млн. тонн 

нафтового еквівалента, що відповідає майже 30 млрд. кубометрам природного газу. 

Україна має величезний потенціал енергоефективності – більше 10 млрд. дол. США. 

Проте скорочення розриву з енергоефективності з країнами ЄС відбувається занадто 

повільно [1]. 

Аналітична оцінка регіонів Укрaїни з позиції енергоефективності зa рeйтингoм 

Ukrainian Energy Index показала, що Сумська oблacть посідіє в рейтингу середнє місце з 

eнeргoeфeктивнicтю 55 % вiд рiвня ЄC. Така пoзицiя зумoвлeнa знaчнoю чacткoю 

нeeфeктивнoгo хiмiчнoгo ceктoру в cтруктурi прoмиcлoвocтi, нeeфeктивним cпoживaнням 

рecурciв у житлoвoму ceктoрi (рис. 1) [1]. 
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Риc. 1. Eнeргoeфeктивнicть тa пoтeнцiaл eнeргoзбeрeжeння рeгioнiв Укрaїни 

 

За промисловим потенціалом регіон відноситься до середньої групи областей 

України. Сумська область відрізняється найбільшою часткою великих підприємств (53%). 

Проте спостерігається низький технологічний стан промислового виробництва. 

Гoлoвними cпoживaчaми eнeргoрecурciв у Сумській oблacті є ПАТ «СМНВО ім. М.В. 

Фрунзе» – машинобудування, устаткування для нафтової, газової, атомної та хімічної 

промисловості; ПАТ «Сумихімпром» – фосфорні мінеральні добрива, двоокис титану, 

сірчана кислота, залізоокисні пігменти, сульфат заліза (кормова добавка), підприємство 

входить в першу п'ятірку найбільших експортерів хімічної продукції; НГВУ 

«Охриканафтогаз» – видобуток нафти, газу, газового конденсату та реалізація 

нафтопродуктів; ПАТ «Монделіс Україна» – Тростянецька шоколадна фабрика (рис. 2) 

[2]. 
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Рис. 2. Структура промислового виробництва Сумської області 

 

Загалом Сумська область має такі характеристики [2]: демографічна ситуація в 

області є однією з найгірших по Україні; низька урбанізація та низька щільність 

населення; частка у ВРП України становить 1,7%; низький рівень ВРП на 1 особу (67,9%); 

найвищий показник за обсягом реалізованої продукції в розрахунку на 1 особу (80% від 

середнього значення по Україні); внесок малих підприємств у загальний обсяг 

реалізованої продукції становить від 21,9%, внесок великих підприємств 39,5%; на малих 

підприємствах регіонів працювало 27,2% найманих працівників; низький показник обсягу 

капітальних інвестицій у розрахунку на одиницю населення (40,2%); низька питома вага 

обсягу освоєних капітальних інвестицій (1%); малий обсяг прямих іноземних інвестицій у 

розрахунку на одиницю населення (29,3%); низька питома вага у загальному обсязі 

залучених іноземних інвестицій по Україні (0,7%); низька частка експорту у загальному 

обсязі експорту по Україні (1,5%); низький наявний дохід у розрахунку на 1 особу 

(87,9%); середньомісячна заробітна плата коливається в межах 82,8% від 

середньоукраїнського показника; вищий, ніж у середньому по Україні (7,2%) рівень 

безробіття. 

Проблеми енергоефективного розвитку регіону вимагають проведення відповідних 

аналітичних оцінок, що мають бути покладені в основу формування регіональної політики 

енергоефективності. В основу методики виконання цієї роботи було покладено SWOT-

аналіз. Було визначено сильні сторони регіону, можливості розвитку, слабкі сторони та 

зовнішні загрози щодо проблеми енергоефективності. Для  визначення стратегічної 

орієнтації, порівняльних переваг і забезпечення можливості управління ризиком було 

визначено синергетичну взаємодію чинників у рамках кожного з елементів SWOT-аналізу. 

Виявлені сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози формують чітке уявлення 

про поточну ситуацію, проблеми та потенціал енергоефективності регіону (табл. 1). 

Таблиця 1 

Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку,  

слабких сторін та загроз (SWOT-аналіз) 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Енергогенеруючі 

потужності та високий 

потенціал розвитку 

відновлюваної та 

альтернативної енергетики. 

2. Наявність науково-

технічної бази для 

підготовки кадрів для послуг 

1. Висока ресурсо- й енергоємність виробництва та 

значний ступінь зносу основних фондів. 

2. Низька інноваційна активність, слабке впровадження 

новітніх технологій.  

3. Повільний розвиток будівництва, особливо 

будівництва житла. 

4. Значний знос існуючої інфраструктури, особливо у 

житлово-комунальному господарстві. 
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Порівняльний аналіз в секторі «Переваги» та «Виклики» показує, що скорочення 

енергоспоживання буде мати позитивний вплив на фактор «Наявність потужностей для 

виробництва біопалива, біоетанолу та біогазу». Розвиток будівельної галузі забезпечить 

розвиток наукових установ для послуг з енергоефективності та високу кваліфікацію їх 

працівників. Впровадження політики підвищення енергоефективності у виробництві, 

житлово-комунальній та соціальній сферах мати позитивний вплив на фактор «Наявність 

потужностей для виробництва біопалива, біоетанолу та біогазу» та «Енергогенеруючі 

потужності та високий потенціал розвитку відновлюваної та альтернативної енергетики». 
Найважливішим шансом для Сумщини в найближчий період є ефективне залучення 

значного інвестиційного ресурсу через створення сприятливого інвестиційного клімату. 

Це в значній мірі пом’якшує дію таких факторів як «Відтік працездатного населення» та 

«Низький рівень впровадження інновацій у виробництві». Скорочення енергоспоживання, 

особливо в промисловості, може знизити негативну дію такого фактору як  «Високий 

рівень енергоспоживання на підприємствах області».  
Порівняльний аналіз в секторі «Ризики» показує, що зростання конкуренції для 

підприємств регіону внаслідок асоціації з ЄС негативно вплине на фактори «Відтік 

працездатного населення та молоді», «Високий рівень фізичного зносу основних фондів, 

застарілість технологій», «Високий рівень енергоспоживання на підприємствах і 

установах області», «Низька інвестиційна привабливість області», та підсилить фактор 

«Загроза демографічної та соціальної кризи». Підвищення вартості енергоносіїв та ЖК-

послуг поглибить слабкість факторів «Низький рівень реальних доходів населення», 

«Високий рівень енергоспоживання на підприємствах і установах області», «Низька 

з енергоефективності. 

3. Висока кваліфікація 

наукових працівників, 

наявність розгалуженої 

мережі закладів вищої освіти 

та наукових установ для 

послуг з енергоефективності. 

4. Наявність потужностей 

для виробництва біопалива, 

біоетанолу та біогазу. 

5. Високий рівень фізичного зносу основних фондів, 

застарілість технологій. 

6. Відтік працездатного населення та молоді, особливо в 

сільській місцевості. 

7. Високий рівень енергоспоживання на підприємствах і 

установах області. 

8. Низька інвестиційна привабливість області. 

9. Низький рівень впровадження інновацій у 

виробництві. 

Можливості Загрози 

1. Зростання інвестиційної 

привабливості та 

нарощування міжнародної 

технічної допомоги. 

2. Впровадження політики 

підвищення 

енергоефективності у 

виробництві, житлово-

комунальній та соціальній 

сферах. 

3. Скорочення 

енергоспоживання через 

активне впровадження 

енергоефективних 

технологій. 

4. Розвиток будівельної 

галузі. 

1. Демографічна та соціальна криза. 

2. Підвищення вартості енергоносіїв та послуг житлово-

комунального господарства. 

3. Висока залежність від імпортного природного газу. 

4. Монополія енергопостачальних структур. 

5. Недосконалість законодавства у сфері контролю за 

використанням ресурсів. 

6. Втрата конкурентоспроможності підприємств через 

нездатність модернізувати виробництво та вчасно 

перейти на стандарти ЄС. 

7. Знос основних фондів на більшості підприємств 

житлово-комунального господарства. 

8. Відсутність механізму стимулювання до 

впровадження енергозберігаючих заходів на 

законодавчому рівні. 

9. Відсутність державної підтримки у запровадженні 

енергетичної паспортизації будівель. 
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інвестиційна привабливість області». Також серйозними загрозами є висока залежність від 

імпортного природного газу.  

Проведений аналіз взаємозв’язків факторів аналізу SWOT в секторах порівняльних 

переваг, викликів та ризиків виводить на стратегічні напрямки розвитку 

енергоефективності Сумської області:  

– розробка концепцій і програм підвищення енергоефективності;  

– розробка і реалізація реальних проектів використання місцевих паливно-

енергетичних ресурсів для отримання тепла з біомаси, використання вітрової і сонячної 

енергії у промисловості, домогосподарствами та в системах централізованого 

теплопостачання, проектів виробництва різних видів палива на сучасній технологічній 

основі,  

– стимулювання скорочення споживання природного газу шляхом модернізації 

місцевих розподільчих газових мереж, часткового заміщення газу електроенергією;  

– технічна і технологічна модернізація систем транспортування та розподілу 

електричної та теплової енергії, реконструкція підстанцій і ліній електропередачі, 

поліпшення технологічного рівня експлуатації за рахунок більш ефективного 

використання наявних виробничих потужностей;  

– стимулювання залучення інвестицій виробництва з використанням новітніх 

енергозберігаючих технологій й припинення виробництва неефективної з погляду витрат 

енергоресурсів продукції;  

– розробка і реалізація заходів стимулювання підвищення енергоефективності 

житлових і громадських будівель, а також застосування економічних санкцій за 

нераціональне використання паливно-енергетичних ресурсів та пільг для стимулювання 

заходів енергозбереження;  

– проведення енергетичних аудитів на об’єктах бюджетної сфери, житлового 

фонду, підприємств житлово-комунального господарства з подальшим розробленням 

енергетичних паспортів будівель;  

– запровадження системи моніторингу, коригування та контрою споживання 

енергоресурсів (система енергетичного менеджменту ISO 50 001) в установах бюджетної 

сфери;  

– оптимізація мережі котелень та магістральних теплопроводів у системах 

теплопостачання міст області; 

– впровадження заходів з підвищення енергоефективності опалювальних приладів 

та контролю за забезпеченням енергозбереження у громадських і комерційних будівлях;  

– розробка і впровадження системи енергетичного аудиту на рівні окремих 

підприємств і споруд, забезпечення 100 % обліку усіх енергоресурсів приладами обліку;  

– стимулювання розвитку відновлювальних джерел енергії;  

– проведення інформаційних кампаній серед населення про доцільність та 

економічну ефективність застосування альтернативних видів палива та технологій;  

– створення Фонду підтримки розвитку альтернативної енергетики (для пільгового 

кредитування підприємствам-виробникам альтернативних видів палива та 

енергоефективного обладнання та підприємствам, які працюють з використанням 

альтернативної енергетики та енергоефективного обладнання);  

– встановлення систем підігріву води в закладах бюджетної сфери на сонячних 

колекторах;  

– впровадження переробки твердих побутових відходів для вторинного 

використання; 

– створення сприятливого клімату для розвитку ділового співробітництва, обміну 

передовими технологіями та залучення інвестицій; 

– пільгове кредитування на реалізацію заходів з енергозбереження;  

– програма стимулювання працівників закладів та підприємств бюджетної сфери 

за енергоощадне споживання енергоресурсів; 
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– проведення інформаційних кампаній серед населення про доцільність та 

економічну ефективність застосування альтернативних видів палива та технологій; 

– підвищення енергоефективної свідомості громадян та інформування споживачів 

енергоресурсів щодо переваг ощадливого використання енергоносіїв. 

У результаті впровадження такої політики енергоефективності в усіх сферах 

суспільного життя Сумської області очікується зменшення енергетичної залежності 

області; зниження енергомісткості промислової продукції; зменшення обсягів 

енергоспоживання у бюджетній сфері. підвищення якості надання житлово-комунальних 

послуг; формування підприємств-виробників альтернативних видів палива та 

енергоефективного обладнання; використання інноваційних технологій в сфері 

енергозбереження; розвиток підприємств житлово-комунального господарства та 

створення конкурентоспроможного середовища. При цьому індикаторами цих процесів 

можна вважати: кількість реалізованих енергоефективних проектів; кількість котелень, що 

працюють на альтернативному виді палива; обсяги споживання ПЕР в закладах 

бюджетної сфери; частка імпортованого природнього газу в реконструйованих системах 

теплозабезпечення; відсоток втрат теплової енергії в магістральних мережах після їх 

оптимізації; частка бюджетних закладів, забезпечена системами підігріву води на 

сонячних колекторах. 

Висновки. Таким чином, створення необхідних умов для розвитку існуючих та 

створення нових підприємств житлово-комунального господарства, які використовують 

енергоефективні технології, демонополізація ринку енергоресурсів і послуг, модернізація 

існуючих потужностей та впровадження новітніх технологій із застосуванням 

альтернативної енергетики, запровадження механізму стимулювання до впровадження 

енергозберігаючих заходів на законодавчому рівні сприятимуть розвитку економічного 

потенціалу Сумської області.  

 

Список використаних джерел 

1. Державне агентство енергоефективності та енергозбереження. 

URL : http://saee.gov.ua/ 

2. Стратегія розвитку Сумської області на період до 2020 р. URL : 

https://surdp.eu/uploads/files/Sumska_RDS_FINAL_UA_not_approved.pdf 
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Додаток Р 

Тест на визначення рівня розвитку вольових якостей  
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Додаток С 

Тест «Самооцінка особистості» 

 
1. Розділити лист паперу на чотири рівні частини взаємно перпендикулярними 

лініями, позначити кожну частину римськими цифрами I, II, III, IV. 

2. В кожному з чотирьох переліків, які наведені нижче і характеризують позитивні 

якості особистості, виділити ті, що найбільш значущі і цінні для Вас особисто, яким Ви 

віддаєте перевагу. Які ці якості і скільки їх, кожен вирішує сам. 

3. Виписати у стовпчик найцінніші для вас якості разом з їх номерами, що стоять 

зліва. В результаті Ви отримали чотири переліки ідеальних якостей. 

4. Проаналізувати якості особистості, виписані Вами, і знайти серед них такі, які 

ви маєте реально. Обвести цифри біля них кружечком. 

Перелік якостей особистості 
І. Міжособистісні відносини, спілкування 

1. Ввічливість – дотримання правил порядності, поштивість. 

2. Турботливість – думка або діяльність, які спрямовані на добробут людей; 

піклування, догляд. 

3. Щирість – вираження справжніх почуттів, правдивість, відвертість. 

4. Колективізм – здатність підтримувати спільну працю, спільні інтереси, колективне 

начало. 

5. Чуйність – готовність відгукнутися на чужі потреби. 

6. Сердечність – сердечне, ласкаве, турботливе ставлення до людей. 

7. Співчуття – чуйне ставлення до переживань, горя людей. 

8. Тактовність – відчуття міри, яке створює вміння поводити себе в товаристві, не 

принижуючи гідності людей. 

9. Терпимість – вміння без ворожості ставитися до чужої думки, характеру, звичок. 

10. Чутливість – чуйність, співчуття, здатність легко розуміти людей. 

11. Доброзичливість – бажання добра людям, готовність сприяти їх добробуту. 

12. Привітність – здатність виявляти почуття особистої приязні. 

13. Привабливість – здатність зачаровувати, притягувати до себе. 

14. Товариськість – здатність легко налагоджувати стосунки у спілкуванні. 

15. Обов'язковість – вірність слову, обов'язку, обіцянкам. 

16. Відповідальність – необхідність, обов'язок відповідати за свої вчинки і дії. 

17. Відвертість – відкритість, відсутність бар’єрів у стосунках з людьми. 

18. Справедливість – об’єктивна оцінка людей відповідно до істини. 

19. Сумісність – вміння поєднувати свої зусилля з діями інших при вирішенні 

спільних задач. 

20. Вимогливість – суворість, очікування від людей виконання своїх обов’язків. 

ІІ. Поведінка 

1. Активність – прояв зацікавленого відношення до оточуючого світу і до самого себе, 

до справ колективу, енергійні вчинки та дії. 

2. Гордість – почуття власної гідності. 

3. Добродушність – м’якість характеру, прихильність до людей. 

4. Порядність – чесність, нездатність робити підлі та антигромадські вчинки. 

5. Сміливість – здатність приймати і здійснювати свої рішення без страху. 

6. Твердість – уміння домогтися свого, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість. 

7. Впевненість – віра у правильності своїх вчинків, відсутність вагань, сумнівів. 

8. Чесність – прямота, щирість у відносинах і вчинках. 

9. Енергійність – рішучість, активність вчинків і дій. 

10. Ентузіазм – сильне піднесення, душевний підйом. 
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11. Сумлінність – чесне виконання своїх обов’язків. 

12. Ініціативність – прагнення до нових форм діяльності. 

13. Інтелігентність – висока культура, освіченість, ерудиція. 

14. Наполегливість – завзятість в досягненні мети. 

15. Рішучість – непохитність, твердість у вчинках, здатність швидко приймати 

рішення, долаючи внутрішні вагання. 

16. Принциповість – уміння дотримуватись твердих принципів, переконань, 

світогляду. 

17. Самокритичність – прагнення оцінювати свою поведінку, вміння виявляти свої 

помилки і недоліки. 

18. Самостійність – здатність здійснювати дії без сторонньої допомоги, своїми 

силами. 

19. Урівноваженість – рівний, спокійний характер, поведінка. 

20. Цілеспрямованість – наявність ясної цілі, прагнення її досягти. 

ІІІ. Діяльність 

1. Вдумливість – глибоке проникнення у суть справи. 

2. Діловитість – знання справи, підприємливість, розумність. 

3. Майстерність – високе мистецтво в певній галузі. 

4. Тямущість – уміння зрозуміти зміст, кмітливість. 

5. Швидкість – стрімкість вчинків і дій, прудкість. 

6. Зібраність – зосередженість, підтягнутість. 

7. Точність – уміння діяти як задано, відповідно до зразка. 

8. Працьовитість – любов до праці, суспільно-корисної діяльності, яка потребує 

напруги. 

9. Захопленість – уміння цілком віддаватися якій-небудь справі. 

10. Непосидючість – нетерплячість у тому, що потребує тривалого часу й терпіння. 

11. Охайність – дотримання в усьому порядку, ретельність у роботі, старанність. 

12. Пильність – зосередженість на виконуваній роботі. 

13. Далекоглядність – прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати 

майбутнє. 

14. Дисциплінованість – звичка до дисципліни, усвідомлення обов'язку перед 

суспільством. 

15. Ретельність – старанність, гарне виконання завдань. 

16. Допитливість – цікавість розуму, схильність до надбання нових знань. 

17. Винахідливість – здатність швидко знаходити вихід зі скрутних становищ. 

18. Послідовність – уміння виконувати завдання, дії в суворому порядку, логічно, 

струнко. 

19. Працездатність – здатність багато і продуктивно працювати. 

20. Скрупульозність – точність до дрібниць, особлива ретельність. 

ІV. Переживання, почуття 

1. Бадьорість – відчуття повноти сили, енергії. 

2. Відчайдушність – відсутність страху, хоробрість. 

3. Веселість – безтурботний, радісний стан. 

4. Щиросердечність – щира дружелюбність, прихильність до людей. 

5. Милосердя – готовність допомогти, пробачити із співчуття, людинолюбства. 

6. Ніжність – прояв любові, ласки. 

7. Волелюбність – любов і прагнення до свободи, незалежності. 

8. Сердечність – задушевність, щирість у відносинах. 

9. Пристрасність – здатність цілком віддаватися захопленню. 

10. Сором'язливість – здатність часто відчувати почуття сорому. 

11. Схвильованість – міра переживання, щиросердечне занепокоєння. 

12. Захопленість – великий підйом почуттів, захоплення, замилування. 
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13. Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття. 

14. Життєрадісність – сталість почуття радості, відсутність зневіри. 

15. Велелюбність – здатність сильно і багатьох любити. 

16. Оптимістичність – життєрадісне світовідчуття, віра в успіх. 

17. Стриманість – здатність стримувати себе від прояву почуттів. 

18. Задоволеність – відчуття задоволення від виконання бажань. 

19. Холоднокровність – здатність зберігати спокій і витримку. 

20. Чутливість – легкість виникнення переживань, почуттів, підвищена 

сприйнятливість до впливів ззовні. 

5. Підрахувати, скільки Ви знайшли у себе реальних якостей (Р) та кількість 

ідеальних (І). 

6. Обчислити коефіцієнт самооцінки для кожного з чотирьох наборів якостей 

особистості та загальний коефіцієнт за формулою: 

 
де Кс – коефіцієнт самооцінки. 

7. Результати порівняти з оціночною шкалою. 

Примітка: 

Можливий варіант визначення самооцінки у відсотках: 

 
 

 

Оціночна шкала 
Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви 

самокритичні і не переоцінюєте себе. 

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4 – це свідчить про недооцінку своєї 

особистості, про підвищену критичність. 

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1 – це говорить про переоцінку своєї особистості, 

некритичне ставлення до себе. 
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Додаток Т 

Динаміка змін досягнень за показниками у різних групах 

 

Рис. Т.1. Динаміка показника «Загальнокультурна обізнаність» 

 

  
Рис. Т.2. Динаміка показника «Граматична обізнаність» 
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Рис. Т.3. Динаміка показника «Лексична обізнаність» 

 

Рис. Т.4. Динаміка показника «ІТ обізнаність» 
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Рис. Т.5. Динаміка показника «Професійно-термінологічна обізнаність» 

 
Рис. Т.6. Динаміка показника «Перцептивно-мовленнєва здатність» 
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Рис. Т.7. Динаміка показника «Професійно-креативні вміння» 

 

 
Рис. Т.8. Динаміка показника «Уміння е-комунікації» 
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Рис. Т.9. Динаміка показника «Вольові якості» 

 
Рис. Т.10. Динаміка показника «Здатність до самооцінки» 
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Додаток У 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  

 

Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

бакалавр 
 

Обов’язкова/ 

вибіркова 

Рік підготовки: 

4-й  

         Семестр      

Загальна кількість 

годин - 150 

  

2-й  

     Лекції 

20 год.  

Практичні 

  

Лабораторні 

60 год.  

Самостійна робота 

70 год.  

Консультації:                                

год. год. 

Вид контролю: залік 

 
 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерне 

моделювання» є вивчення основних ідей комп’ютерного моделювання та 

принципів роботи як програмних пакетів для моделювання, так і віртуальних 

обчислювальних систем. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерне 

моделювання» є формування цілісної системи знань та навичок роботи із 

різноманітними комп’ютерними моделями, із віртуальною машиною, знань 

про інформацію та інформаційні процеси. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  

знати: поняття моделі, типи моделей, поняття комп’ютерної моделі, 

програмні пакети для математичного моделювання, симуляції;  

вміти: аналізувати літературу з проблем обчислювальної техніки; 

моделювання, працювати з ПЗ для моделювання. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 
Необхідною навчальною базою дисципліни є засвоєння знань та навичок 

у інформаційних технологій, офісних додатків, обчислювальної математики. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Дисципліна спрямована на досягнення таких компетентностей 

випускника:  

1. Здатність опанувати сучасні технології математичного моделювання 

об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми 

чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням 

похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач.  

2. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та 

досліджування математичних моделей, зокрема дискретних, обґрунтування 

вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач 

в галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів.  

3. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології 

та технології моделювання, проводити експерименти за програмою 

моделювання з обробкою й аналізом результатів.  

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

5. Здатність розробляти та управляти проектами. 

6. Здатність самостійно визначити постановку задачі, вибирати 

чисельний метод для її розв’язання, гарантувати задану точність виконаних 

обчислень та відповідати за отримані розв’язки. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Шкала 

ЄКТС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 

навчальній діяльності, використовує широкий арсенал засобів доказів своєї 

думки, розв'язує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу можливостей використання комп’ютерного моделювання; уміє ставити і 

розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію щодо 

комп’ютерного моделювання, виявляє власне ставлення до неї, виконує науково-

дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; 
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розвиває свої здібності й нахили; використовує Інтернет, моделює економічні 

ситуації в нестандартних умовах 

В 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує економічні знання у 

дещо змінених використання комп’ютерного моделювання, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, робить аналітичні висновки, використовує 

загальновідомі докази у власній аргументації, може самостійно опрацювати 

матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові навички 

С 

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки до результатів 

використання комп’ютерного моделювання; відповідь його повна, логічна, 

обґрунтована, однак із деякими неточностями; вміє самостійно працювати 

D 

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхово 

аналізувати економічні ситуації використання комп’ютерного моделювання, 

робить певні висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо 

осмисленою, самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати 

знання під час розв'язування розрахункових завдань за алгоритмом, 

користуватися додатковими джерелами 

Е 

Студент володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального 

матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень 

викладача, провести за зразком комп’ютерне моделювання; слабо орієнтується у 

поняттях комп’ютерного моделювання, визначеннях, самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі 

FХ 
Студент намагається аналізувати на основі побутових знань і навичок; виявляє 

окремі властивості, спроби виконання вправ, дій репродуктивного характеру, за 

допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим алгоритмом 

F  

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить спробу 

знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише за 

допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти в 

підручнику відповідь 

 

Розподіл балів 

 
№ Назва теми Кількість балів 

1.  Постановка завдання та етапи моделювання  3 

2.  Кореляційно-регресійний аналіз  

(Однофакторні регресійні моделі) 

3 

3.  Багатофакторна регресія 3 

4.  Моделі прогнозування 3 

5.  Контроль № 2 10 

6.  Оптимізаційні завдання 3 

7.  Комп’ютерне моделювання навчального контенту 3 

8.  Одноканальна система масового обслуговування 3 

9.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного 

пакета WEKA 

3 

10.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного 

пакета WEKA: Класифікація і кластеризація 

3 

11.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного 

пакета WEKA. Метод найближчих сусідів. 

3 

12.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою програмного 

пакета WEKA. Індивідуальне завдання. 

3 
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13.  Інформаційні моделі BPMN 3 

14.  Інформаційні моделі IDEF 3 

15.  Контроль № 2 10 

16.  Імітаційна модель. Створення проекту. 3 

17.  Імітаційна модель. Експерименти з візуальною моделлю. 3 

18.  Імітаційна модель. Гібридна модель. 3 

19.  Контроль № 3 10 

20.  Презентація індивідуального завдання (самостійна робота) 22 

Разом  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

4. Засоби діагностики результатів навчання 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Методи наукових досліджень» є поточний контроль рівня знань студентів, 

що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів 

для виконання передбачених завдань. Контроль знань дозволяє оцінювати та 

вимірювати здобуті студентами в процесі навчання знання, уміння та 

навички, відіграє важливу роль у забезпеченні належного рівня підготовки 

фахівців. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

– систематичність роботи на лабораторних заняттях; 

– виконання практичних завдань; 

– виконання завдань для самостійного опрацювання; 

– виконання контрольних завдань. 

Поточний контроль здійснюється шляхом прийняття виконаних завдань 

та робіт на практичних заняттях, проведення контрольних робіт. 

Поточний контроль здійснюється у двох формах: 

– контроль систематичності та активності роботи студентів протягом 

семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни; 

– проміжний контроль. 

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру 

контролюється за такими напрямами: регулярність відвідування 
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семінарських занять; відповіді на запитання викладача; результативність 

експрес-опитування; участь у студентських конференціях, олімпіадах, 

конкурсах за напрямами, що відповідають тематичній спрямованості 

дисципліни. 

Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення контрольних 

робіт. Завдання проміжного контролю комплектуються з задач за темами 

дисципліни. 

Контроль самостійної роботи студентів з дисципліни передбачається 

на основі застосування наступних форм: 

– перевірка завдань, що самостійно виконуються студентами при 

підготовці до лабораторних  занять; 

– проведення тестування, виконання розрахунково-аналітичних завдань 

за темами навчальної дисципліни. 

Оцінювання видів поточної роботи студентів здійснюється за бальною 

шкалою в залежності від рівня знань. 

Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та здійснюються таким 

чином, щоб стимулювати ефективну роботу студентів протягом семестру та 

забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. 

За результатами оцінювання засвоєння студентами теоретичного 

матеріалу та виконання практичного завдання визначається рівень засвоєння 

програмного матеріалу та виставляється диференційована підсумкова оцінка 

за бальною шкалою, що характеризує успішність студента. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

5.1 Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

Тема 1.1.  Сутність моделювання та основні види моделей 

Модель та моделювання: концептуалізація понять. Модель. Метод 

моделювання. Формалізація. Абстрактні моделі, інформаційні 

моделі.Адекватність моделі об'єкту моделювання. Ізоморфні та гомоморфні 

моделі. Класифікація моделей. Моделі "вхід-вихід". Детерміновані, 

стохастичні, теоретико-множинні моделі. Дескриптивні та нормативні 

моделі. Лінійні та нелінійні моделі. Математична модель. Кортежний запис 

моделі. Параметри об'єктів моделювання 

 

Тема 1.2. Комп’ютерне моделювання 

Комп’ютерне моделювання. Комп’ютерна модель. Обчислювальний 

експеримент. Переваги комп'ютерного моделювання. Види комп’ютерних 

моделей.Фізична комп’ютерна модель. Графічна комп’ютерна модель. 

Імітаційна модель. Обчислювальна комп’ютерна модель. Логічні 

комп’ютерні моделі. Імітаційне моделювання та імітаційні експерименти. 

Імітація.  
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Тема 1.3. Етапи комп’ютерного моделювання 

Постановка задачі та її аналіз. Побудова інформаційної моделі. Розробка 

методу й алгоритму реалізації комп'ютерної моделі. Розробка комп'ютерної 

моделі. Проведення комп'ютерного експерименту.Визначення процедур 

апроксимації. Імовірнісна процедура.  Процедура визначення середніх 

значень. Ступені формалізації моделі. Інваріантна форма. Алгоритмічна 

форма. Аналітична форма. Схемна форма. 

 

Тема 1.4. Кореляційно-регресійні моделі 

Кореляційно-регресійний аналіз. Коефіцієнт кореляції. Варіанти 

регресійного зв`язку. Коефіцієнт детермінації. Підбір функції через лінію 

тренда. Кореляційна матриця. Багатофакторна регресія. Ряди динаміки. 

Послідовніст підготовки і вирішення задач на ЕОМ. 

 

Тема 1.5. Оптимізаційне моделювання 

Методи оптимізації. Сучасні методи оптимізації. Класичні методи 

оптимізації. Критерії оптимізації. Основні етапи оптимізаційного 

моделювання. Цільова функція, критерій оптимізації. Послідовність 

підготовки і вирішення задач на ЕОМ. 

 

Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Тема 2.1. Інтелектуальний аналіз даних 

Інтелектуальний аналіз даних. Завдання непрямого аналізу. 

Завдання прямого аналізу. Класифікація, кластеризація і метод найближчих 

сусідів. Перевірка класифікаційного дерева. 

  

Тема 2.2. Інформаційне моделювання 

Інформаційна модель. Галузі використання. Форми подання інформації. 

Образні моделі. Описові інформаційні моделі. Формальні інформаційні 

моделі. Бізнес-модель. Інформаційний зв'язок. Предметна область. Атрибут. 

CASE-технології. BPMN методологія. IDEF0 – методологія функціонального 

моделювання. IDEF1 – методологія моделювання інформаційних потоків. 

 

Тема 2.3. Імітаційне моделювання 

Імітаційне моделювання. Метод імітаційного моделювання (статистичне 

моделювання). Імітаційне ігрове моделювання. Агентне моделювання. 

Дискретно-подійне моделювання. Системна динаміка. Популярні системи 

імітаційного моделювання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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5.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви  

розділів                 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

 Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

. 

р
о
б
о
т
а
 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ 

Тема 1.1.  

Сутність 

моделювання 

та основні 

види моделей 

16 2  4  10       

Тема 1.2. 

Комп’ютерне 

моделювання 

16 2  4  10       

Тема 1.3. 

Етапи 

комп’ютерного 

моделювання 

16 2  4  10       

Тема 1.4. 

Кореляційно-

регресійні 

моделі 

18 2  6  10       

Тема 1.5. 

Оптимізаційне 

моделювання 

16 2  4  10       

Розділ 2. ОСНОВНІ ВИДИ МОДЕЛЮВАННЯ 

Тема 2.1. 

Інтелектуальни

й аналіз даних 

17 2  10  5       

Тема 2.2. 

Інформаційне 

моделювання 

19 4  10  5       

Тема 2.3. 

Імітаційне 

моделювання 

32 4  18  10       

Всього  150 20  60  70       

 

Теми лабораторних робіт 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1.  Постановка завдання та етапи моделювання  4  

2.  Кореляційно-регресійний аналіз  

(Однофакторні регресійні моделі) 
2  
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3.  Багатофакторна регресія 2  

4.  Моделі прогнозування 2  

5.  Контроль № 1 2  

6.  Оптимізаційні завдання 2  

7.  Комп’ютерне моделювання навчального 

контенту 
4  

8.  Одноканальна система масового 

обслуговування 
4  

9.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою 

програмного пакета WEKA 
4  

10.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою 

програмного пакета WEKA. Класифікація і 

кластеризація 

2  

11.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою 

програмного пакета WEKA. Метод 

найближчих сусідів. 

2  

12.  Інтелектуальний аналіз даних за допомогою 

програмного пакета WEKA. Індивідуальне 

завдання. 

4  

13.  Інформаційні моделі BPMN 2  

14.  Інформаційні моделі IDEF 2  

15.  Контроль № 2 2  

16.  Імітаційна модель. Створення проекту. 4  

17.  Імітаційна модель. Експерименти з 

візуальною моделлю. 
4  

18.  Імітаційна модель. Гібридна модель. 4  

19.  Контроль № 3 2  

20.  Презентація індивідуального завдання 

(презентація самостійної роботи) 
6  

Разом  60  

 

 

6. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Літнарович Р.М., Лотюк Ю.Г. Комп’ютерне моделювання. 

Навчально-методичний посібник. Книга 1. МЕГУ,Рівне, 2010,-127 с. 

2. Літнарович Р.М. Конструювання і дослідження математичних 

моделей.  Онтодидактика поліноміальної апроксимації. Частина 3. 

МЕГУ, Рівне, 2009,-32 с. 

3. Якимчук А.Й. Побудова і дослідження математичної моделі 

пункту  GPS спостережень  методом статистич-них випробувань 

Монте Карло. Множинний регресійний аналіз . Модель ДА – 50. 

МЕГУ, Рівне, 2010, -112 с. 

4. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. 

Частина 1 : навчальний посібник / Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. 

Р., Софина О. Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р.Н. Квєтного. – 
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Вінниця: ВНТУ, 2012. – 193 с. 

5. Аттетков А. В. Методы оптимизации: учеб. для вузов / Аттетков А. В. 

, Галкин С. В., Зарубин В. С. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2003. – 440 с. 

6. Теплицький І. О. Елементи комп’ютерного моделювання : 

навчальний посібник / Ілля Олександрович Теплицький. – Видання 

друге, виправлене і доповнене. – Кривий Ріг : КДПУ, 2010. – 264 с., 

іл. – (25 років розвитку методичної системи навчання інформатики в 

школі та педагогічному університеті) 

7. Артемкин Д.Е., Баринов В.В., Овечкин Г.В., Степнов И.М.; Под ред. 

А.Н. Пылькина. Учебное пособие. – М.: Лаборатория базовых знаний, 

2004. – 152 с. 

8. Імітаційне моделювання систем та процесів: Електронне навчальне 

видання. Конспект лекцій / В. Б. Неруш, В. В. Курдеча. – К.: НН ІТС 

НТУУ «КПІ», 2012. – 115 с. 

9. Богуш К.Ю., Богуш Ю.П., Шиян А.И. GPSS World Моделювання 

телекомунікаційних систем та мереж. Посібник для дипломного 

проектування . – ICЗЗІ НТУУ КПІ, 2010. 

10. Решение оптимизационных задач в среде MS Excel 2013. 

Методические указания для студентов, магистрантов и аспирантов 

всех специальностей. Н. Новгород: ННГАСУ, 2014. – 50 с. 

 

Додаткові: 

1. Комп’ютерне моделювання в освіті : матеріали V Всеукраїнського 

науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.). – 

Кривий Ріг : Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – 56 с. 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

Комп’ютерний клас з доступом до інтернет, MS Excel, MS Visio, 

програмний пакет WEKA,  програмний пакет  MvStudium 4. 
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РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКА  
 (назва навчальної дисципліни) 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології та 

кібербезпека» є забезпечення достатнього рівня теоретичних знань про 

методи та засоби виявлення та ідентифікації вразливостей і загроз 

інформаційній безпеці на об’єктах інформаційної діяльності. 

Завданнями дисципліни є формування знань законодавчої, 

нормативно-правової бази України та вимог відповідних міжнародних 

стандартів і практик щодо здійснення професійної діяльності; принципів 

забезпечення та супроводу систем та комплексів інформаційної безпеки 

та\або кібербезпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних 

(автоматизованих) системах згідно встановленої політики безпеки; теорії та 

процедури розподілу прав управління доступом, моделей та принципів 

управління доступом до інформаційних ресурсів в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно 

встановленої політики інформаційної безпеки і\або кібербезпеки; процесів 

функціонування системи управління інформаційною безпекою та\або 

кібербезпекою та основ теорії ризиків; методів та засобів виявлення та 

ідентифікації вразливостей і загроз інформаційній безпеці на об’єктах 

інформаційної діяльності; методів та засобів оцінювання та забезпечення 

відповідного рівня захищеності інформації в інформаційних та 

інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах; методів та 

засобів технічного та криптографічного захисту інформації із забезпечення 

інформаційної безпеки і\або кібербезпеки. 

Після вивчення дисципліни «Інформаційні технології та кібербезпека» 

студенти повинні володіти: 

інтегральною компетентністю:  
– здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

–  володіти найбільш передовими концептуальними та методологічними 

знаннями в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі 

предметних галузей; 

–  володіти навичками критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 

складних ідей; 

– мати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних 

рішень; 

– здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, 

відповідальність за навчання інших;  
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– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в галузі менеджменту освіти, що передбачає застосування теорій та 

методів означеної галузі щодо вдосконалення власної управлінської 

діяльності організацій, проведення досліджень та здійснення інновацій, що 

характеризується комплексністю та зумовлені нестійкими соціально-

економічними умовами. 

6. Передумови для вивчення дисципліни 

Перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше: основи економіки, 

інформаційні технології, основи менеджменту. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання  
Шкала 

ЄКТС 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 

навчальній діяльності, використовує широкий арсенал засобів доказів своєї 

думки, розв'язує складні проблемні завдання, схильний до системно-

наукового аналізу інформаційних сервісів та технологій у публічному 

управлінні; уміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 

використовувати інформацію щодо інформаційних сервісів та технологій у 

публічному управлінні, виявляє власне ставлення до неї, виконує науково-

дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій 

формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує Інтернет, моделює 

економічні ситуації в нестандартних умовах 

В 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує економічні знання у 

дещо змінених ситуаціях впровадження інформаційних сервісів та 

технологій у публічному управлінні, вміє аналізувати і систематизувати 

інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації, чітко тлумачить економічні поняття, 

формулювання законів, нормативних документів, може самостійно 

опрацювати матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові 

навички 

С 

Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити висновки до економічних 

розрахунків впровадження інформаційних сервісів та технологій у 

публічному управлінні; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із 

деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати 

реферат і захистити його положення 

D 

Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може поверхово 

аналізувати економічні ситуації впровадження інформаційних сервісів та 

технологій у публічному управлінні, робить певні висновки; відповідь може 

бути правильною, проте недостатньо осмисленою, самостійно відтворює 

більшу частину матеріалу; вміє застосовувати знання під час розв'язування 

розрахункових завдань за алгоритмом, користуватися додатковими 

джерелами 

Е 

Студент володіє початковими знаннями, знає близько половини навчального 

матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або 

пояснень викладача, провести за зразком економічні розрахунки; слабо 

орієнтується у поняттях впровадження інформаційних сервісів та технологій 

у публічному управлінні, визначеннях, самостійне опрацювання навчального 
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матеріалу викликає значні труднощі 

F 

Студент намагається аналізувати на основі побутових знань і навичок; 

виявляє окремі властивості, спроби виконання вправ, дій репродуктивного 

характеру, за допомогою викладача робить прості розрахунки за готовим 

алгоритмом 

FХ  

Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, робить 

спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте відповідає лише 

за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може самостійно знайти в 

підручнику відповідь 

 

Розподіл балів 
 

Поточний контроль Разом Сума 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 20 100 

10 - - 10 

Контроль самостійної роботи 50 

10 10 10 20 

Залік 30 

30 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

8. Засоби діагностики результатів навчання 

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Інформаційні технології та кібербезпека» є поточний та підсумковий 

контроль рівня знань студентів, що свідчить про засвоєння вивченого 

матеріалу, рівень підготовки студентів для виконання передбачених завдань. 

Контроль знань дозволяє оцінювати та вимірювати здобуті студентами в 
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процесі навчання знання, уміння та навички, відіграє важливу роль у 

забезпеченні належного рівня підготовки фахівців. 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

– систематичність роботи на семінарських (практичних) заняттях; 

– активність роботи на семінарських заняттях; 

– виконання практичних завдань; 

– виконання завдань для самостійного опрацювання; 

– підготовка, написання та презентація реферату; 

– виконання контрольних завдань. 

Поточний контроль здійснюється шляхом опитування студентів, 

прийняття виконаних завдань та робіт на практичних заняттях, обговорення 

доповідей (виступів) за темами семінарських занять та аналітичних 

досліджень, проведення контрольних робіт. 

Поточний контроль здійснюється у двох формах: 

– контроль систематичності та активності роботи студентів протягом 

семестру при вивченні програмного матеріалу дисципліни; 

– проміжний контроль. 

Систематичність та активність роботи студентів протягом семестру 

контролюється за такими напрямами: регулярність відвідування 

семінарських занять; виступи на семінарських заняттях; участь у обговоренні 

питань відповідної теми; відповіді на запитання викладача; результативність 

експрес-тестування та експрес-опитування; підготовка аналітичних оглядів та 

рефератів з окремих питань; участь у студентських конференціях, олімпіадах, 

конкурсах за напрямами, що відповідають тематичній спрямованості 

дисципліни. 

Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення контрольних 

робіт, колоквіумів та ректорської контрольної роботи. 

Завдання для проміжного контролю комплектуються з таких форм 

роботи: комплексні кейси, проекти, аналітичні звіти, аналітичні роботи, 

презентації результатів виконаних завдань та аналітичних досліджень, інші 

види індивідуальних та групових завдань тощо. 

Контроль самостійної роботи студентів з дисципліни передбачається 

на основі застосування наступних форм: 

– перевірка здатності самостійно працювати над засвоєнням основних 

тем та питань дисципліни; 

– перевірка завдань, що самостійно виконуються студентами при 

підготовці до семінарських та практичних занять; 

– перевірка повноти розкриття теми реферату; 

– проведення тестування, виконання розрахунково-аналітичних завдань 

за темами навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом. 
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Оцінювання видів поточної та підсумкової роботи студентів 

здійснюється за бальною шкалою в залежності від рівня знань. 

Зазначені форми контролю тісно взаємопов’язані та здійснюються таким 

чином, щоб стимулювати ефективну роботу студентів протягом семестру та 

забезпечити об’єктивне оцінювання їх знань. 

За результатами оцінювання засвоєння студентами теоретичного 

матеріалу та виконання практичного завдання визначається рівень засвоєння 

програмного матеріалу та виставляється диференційована підсумкова оцінка 

за бальною шкалою, що характеризує успішність студента. 

 

9. Програма навчальної дисципліни 

 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

ТЕМА 1. КІБЕРПРОСТІР, КІБЕРБЕЗПЕКА ТА КІБЕРТЕРОРИЗМ: 

ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ 

Кіберпростір і кібербезпека — головні ознаки нової інформаційної 

цивілізації.  

Заходи України із забезпечення кібербезпеки національної інфосфери 

та протидії проявам кіберзлочинності. 

Інциденти у сфері високих технологій: характерні ознаки та проблемні 

аспекти.  

Процедура обрання раціонального варіанта реагування на кібернетичні 

втручання і загрози. 

Кібератаки та кібертероризм: поняття і визначення. 

Особливості реалізації атак і заходи з послаблення їхнього 

деструктивного впливу. 

 

ТЕМА 2. СОЦІОТЕХНІЧНА БЕЗПЕКА: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 

Особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього 

кібернетичного впливу. 

Соціальний фактор у проблемі забезпечення інформаційної і 

кібербезпека. 

Соціальні мережі: особливості, основні поняття та визначення. 

Моніторинг соціальних мереж — цілі та способи реалізації. 

Поняття соціотехнічної системи та її властивостей. 

Системний підхід як загальнометодологічний принцип створення 

складних соціотехнічних систем. 

 

ТЕМА 3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІД СОЦІОТЕХНІЧНИХ АТАК 

Канали несанкціонованого доступу до інформації. 

Методи та засоби протидії соціотехнічним атакам і захисту від них: 

переваги та недоліки. 

Засоби та заходи фізичного захисту інформації з обмеженим доступом. 
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Засоби та заходи технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом. 

Засоби та заходи криптографічного захисту інформації з обмеженим 

доступом. 

Формалізована модель оцінювання загроз безпеці. 

Доопрацювання засобів захисту інформації. 

 

ТЕМА 4. СОЦІОІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕСТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ НА ПРОНИКНЕННЯ 

Тестування системи захисту інформації на проникнення. 

Постановка задачі експертного оцінювання. 

Процедура формування експертної групи. 

Методи оцінювання компетентності представників експертної групи. 

Оцінювання відносної важливості порівнюваних параметрів. 

Отримання вихідної інформації евристичного походження. 

Основні переваги та недоліки індивідуальних і колективних методів. 

Опрацювання інформації евристичного походження. 

Оцінювання ступеня погодженості суджень групи експертів та їх 

статистичної вірогідності. 

 

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви 

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о
 

у тому числі 

У
сь

о
г
о
 

у тому числі 

 Л
е
к

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а

б
о

р
. 
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о

н
с
. 

С
а

м
о

ст
.р

 

Л
е
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ц
ії

 

П
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к

т
. 

Л
а

б
о

р
. 

К
о

н
с
. 
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а

м
о

ст
. 

р
о

б
о

т
а

 

Тема 1. Кіберпростір, кібербезпека та 

кібертероризм: поняття і визначення 
      24 2 2   20 

Тема 2. Соціотехнічна безпека: проблемні 

аспекти 
      20     20 

Тема 3. Захист інформації від 

соціотехнічних атак 
      22 2    20 

Тема 4. Соціоінженерні методи розв’язання 

проблем кібернетичної безпеки: тестування 

системи захисту інформації на проникнення 

      24  2   22 

Всього 
      90 4 4   82 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Тема 1. Кіберпростір, кібербезпека та кібертероризм: 

поняття і визначення 
 2 

2 Тема 2. Соціотехнічна безпека: проблемні аспекти   
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3 Тема 3. Захист інформації від соціотехнічних атак   

4 Тема 4. Соціоінженерні методи розв’язання проблем 

кібернетичної безпеки: тестування системи захисту 

інформації на проникнення 

 2 

Разом   4 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Бурячок, В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект: 

підручник / [В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа]; за заг. ред. д-ра 

техн. наук, професора В. Б. Толубка.— К.: ДУТ, 2015.— 288 с. 

2. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. 

ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 4: Публічна політика та 

управління розвитком інформаційного суспільства та електронного урядування / [А.І. 

Семенченко, А.О. Серенок]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 80 с. 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_004_Feb_2018.pdf  

3. Електронне урядування та електронна демократія: навч. посіб.: у 15 ч. / за заг. 

ред. А.І. Семенченка, В.М. Дрешпака. – К., 2017. Частина 13: Захист інформації в 

системах електронного урядування / [О.М. Хошаба]. – К.: ФОП Москаленко О. М., 2017. – 

72 с. https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_013_Feb_2018.pdf  

4. Новосад В.П., Ромашко С.М.. Конспект лекцій з дисципліни "Сучасні 

інформаційні технології в державному управлінні". Частина 2. Універсальне прикладне 

програмне забезпечення. Робота з текстовими документами - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. - 

54с. 

5. Тарнавський Ю.А. Системи електронного документообігу: Опорний конспект 

лекцій. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 37 с. 

https://bdpx.github.io/edm/СИСТ_ЕЛ_%20ДОКУМЕНТООБІГУ_(Тарнавський_конспект_л

екцій).pdf  

 

Додаткові: 

6. Галич. О. А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-процесами: 

[Навч. посіб.] / О. А. Галич, О. П. Копішинська, Ю. В. Уткін. – Харків: Фінарт, 2016. – 244 

c.  

7. Спасібов Д. В. Інноваційні електронні сервіси надання адміністративних 

послуг // Право та державне управління. – 2017. – № 1 (26). – С. 197-202. 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

мультимедійна аудиторія 

 

https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_004_Feb_2018.pdf
https://onat.edu.ua/wp-content/uploads/2018/05/Part_013_Feb_2018.pdf
https://bdpx.github.io/edm/СИСТ_ЕЛ_%20ДОКУМЕНТООБІГУ_(Тарнавський_конспект_лекцій).pdf
https://bdpx.github.io/edm/СИСТ_ЕЛ_%20ДОКУМЕНТООБІГУ_(Тарнавський_конспект_лекцій).pdf
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Додаток Ф 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії: 

1. Харченко І.І. Культура професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої 

освіти: монографія. Суми, 2019. 354 с. 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

2. Харченко І.І. Інтерференція як методична проблема та шляхи її 

подолання. Збірник наукових праць Сум ДПУ ім. А.С. Макаренка. Педагогічні 

науки. Ч. 3. 2007. С. 319-324. 

3. Харченко І.І. Формування професійно-термінологічної 

компетентності студентів-аграрників під час вивчення курсу „Українська 

мова за професійним спрямуванням”. Науковий журнал. Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні технології. 2012. № 4(22). С. 342-349. 

4. Харченко І.І. Педагогічна майстерність викладача вищої школи та 

шляхи її підвищення. Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових 

праць. Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ „КНУ”. Вип. 45. 2015. 

С. 114-119. 

5. Харченко І.І. Формування професійної мовної компетентності 

сучасного професіонала аграрного профілю. Збірник наукових праць 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. 

Дрогобич. Вип. 42. 2018. С. 166-175. 

6. Харченко І.І. Особливості організації інформаційно-освітнього 

середовища закладу вищої освіти. Фізико-математична освіта. Суми : вид-

во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2018. Випуск 1(15), частина 3. С. 17-21. 

7. Харченко І.І. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

філологічної освіти в Україні та в країнах Європейського Союзу. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Вип. 38. 2019. С. 73-75.  

8. Харченко І.І. Методологічний концепт формування культури 

професійної комунікації фахівців з економіки в умовах інформаційно-

освітнього середовища закладів вищої освіти. Гуманізація навчально-

виховного процесу. 2019. № 6(98). С. 122-131. 

9. Харченко І.І. Концепція формування культури професійної 

комунікації майбутніх фахівців з економіки. Фізико-математична освіта. 

2019. Випуск 4(22). Частина 2. С. 79-85. 

10. Харченко І.І. Критеріальна основа для визначення рівнів 

сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців з 

економіки. Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 61. С. 144-156. 
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11. Харченко І.І. Формування культури професійної комунікації 

фахівців як проблема мовної освіти європейського освітнього простору. 

Науковий журнал  Інноваційна педагогіка. Вип. 20. 2020.  Т. 3. С. 103-107. 

12. Харченко І.І. Самостійна робота студентів як засіб формування 

культури професійної комунікації фахівців. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 68. Т.2. С. 216-219. 

13. Харченко І.І. Культура професійної комунікації як складник 

професійної компетентності майбутніх економістів. Науковий журнал  

Інноваційна педагогіка. Вип. 21. 2020. Т. 3. С. 141-146. 

14. Харченко І.І. Інноваційні засоби формування культури професійної 

комунікації студентів економічних спеціальностей аграрних ЗВО. Науковий 

часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. № 72. С. 242-247. 

15.  Харченко І.І. Педагогічні умови формування у майбутніх фахівців з 

економіки культури професійної комунікації. Фізико-математична освіта. 

2020. Випуск 1(23). С. 134-138. 

16. Харченко І.І.  Моделювання процесу формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. Збірник наукових 

праць гуманізація навчально-виховного процесу. 2020. № 1(99). С. 152-158. 

17. Харченко І.І. Основні принципи формування культури професійної 

комунікації фахівців з економіки. Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету. 2020. № 1.  С. 205-212.    

18. Харченко І.І.  Особливості методики формування культури  

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки умовах 

інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. 2020. № 1(68). С. 286-292. 

19. Харченко І.І. Результати експериментального формування культури 

професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. Вісник Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні 

науки. 2020. Вип. 1. С. 146-151. 

Стаття в періодичних виданнях зарубіжних країн та виданнях, 

що входять до міжнародних наукометричних баз: 

20. Харченко І.І.  Системність як властивість терміна (на прикладі 

юридичної термінології). Zbiόr raportόw naukowych. Literatura i 

kulturoznawstwo. Współczesna nauka. Nowy wygląd. 2015. С. 127-131. 
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