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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. В умовах динамічності соціальних процесів, 
спрямованих на гуманізацію сучасного українського суспільства, відбувається 
становлення національної вищої школи, спрямованої на інтеграцію освіти в 
європейський освітній простір, забезпечення готовності фахівців, зокрема 
інженерів-педагогів транспортної галузі, до професійного самовиявлення у 
швидкоплинному та динамічному житті у відповідності до вимог світового ринку 
праці. Це обумовлює і розширення вимог до підготовки цих фахівців, найбільш 
узагальненими з яких є високий професіоналізм, свідоме ставлення до майбутньої 
професійної діяльності, гуманістичне мислення та поведінка, здатність 
реалізовувати конструктивну професійну комунікацію, що знайшло своє 
відображення в Національній стратегії розвитку освіти в Україні, Законі України 
«Про вищу освіту» тощо.  

У цьому аспекті професійні комунікації є як специфічним видом, так і 
необхідною умовою ефективної професійної діяльності інженерів-педагогів 
транспортної галузі, що проявляється у їхньому контролі мовної поведінки, 
переконливій аргументації своєї позиції, результативності ділових переговорів в 
процесі професійної діяльності, швидкій орієнтації в комунікативній ситуації й 
виборі необхідного стилю поведінки, продуктивній співпраці в процесі здійснення 
всіх видів професійної діяльності. Це відтворюється в культурі професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі та обумовлює 
необхідність зосередження уваги на її формуванні в процесі професійної підготовки 
цих фахівців. 

Проблема формування культури спілкування як одного із чинників 
професіоналізму та майстерності фахівців відображена у наукових і методичних 
розробках із психології, етики, лінгвістики, педагогіки (В. Андреєв, О. Баєва, 
В. Веснін, І. Гічан, О. Головаха, Ю. Жуков, І. Зарецька, Ф. Кузін, М. Лєбєдєва, 
О. Лунєва, Ю. Палеха, Н. Паніна, А. Панфілова, Г. Сагач, В. Співак, Т. Холопова, 
Т. Чмут, Г. Щокін та інші). Окремі аспекти формування культури спілкування 
фахівців знайшли відображення в роботах, де розглядається проблема формування 
загальної та професійної культури фахівця (Г. Балл, І. Зязюн, С. Гончаренко), 
культурологічні аспекти підготовки фахівця (В. Андрущенко, Г. Васянович, 
Г. Дегтярьова, В. Кизима, В. Маслов, Л. Масол, Л. Руденко, О. Шевнюк), 
формування комунікативної компетентності фахівців (В. Бездухов, Л. Большакова, 
Ю. Варданян, Р. Гільмєєва, І. Гришина, Т.Калініченко, Н. Кузьміна, Л. Мітіна, 
А. Маркова, Е. Соф’янц, В. Стрельніков, Л. Шевчук та ін.), теорія та методологія 
організації професійного спілкування, його зміст і функції в навчально-виховному 
процесі (Г. Костюк, С. Максименко, І. Синиця, Н. Чепелєва), особливості та 
чинники підвищення ефективності професійного спілкування (Н. Головань, 
Л. Змієвська), мовленнєво-комунікативний розвиток (О. Аматьєва, А. Арушанова, 
Н. Формановська, С. Хаджирадєва), культура спілкування фахівця та умови її 
формування (О. Заболотська, Н. Кузьміна, Д. Ніколенко, І. Синиця, Т. Чмут). 
Питання вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, 
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зокрема транспортної галузі розглянуто у дослідженнях: В. Aвдeєва, Н.Брюханової, 
Є. Зеєра, Л. Кизименко, О. Коваленко, В. Козакова, М. Кудінова, М.Лазарєва, 
В. Межуєва, З. Романець, В. Семиченко, А.Тарасюка, О. Щербак, М. Фоміної, 
К. Чарнецкі тa iн. У цих роботах питання формування культури професійного 
спілкування фахівців розглядаються не окремо, а в контексті формування їхньої 
загальної та професійної культури, а проблема формування культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі ще не була 
предметом спеціального дослідження. Аналіз практики підготовки цих фахівців 
засвідчив недостатній рівень сформованості у них культури професійного 
спілкування.  

Отже, тенденції розвитку вищої інженерно-педагогічної освіти, аналіз 
теоретичних та практичних підходів питань формування культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі дозволив виявити 
низку суперечностей між: 

- потребою в інженерах-педагогах транспортної галузі з високим рівнем 
культури професійного спілкування та реальним станом її сформованості у 
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей транспортної галузі; 

- необхідністю формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі та недостатньою розробленістю 
педагогічних умов, які зможуть забезпечити виконання цього завдання. 

Проведений огляд наукових досліджень дозволяє стверджувати, що, не 
дивлячись на наявність значного наукового матеріалу в цій галузі, проблема 
підвищення рівня сформованості культури професійного спілкування майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі в нових соціально-економічних і 
культурних умовах розвитку суспільства залишається недостатньо вирішеною. На 
сучасному етапі відсутні чітко визначені педагогічні умови формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, 
критерії її сформованості та відповідні показники. 

Отже, суперечності, що існують, відсутність науково-теоретичних розробок 
вирішення проблеми підвищення рівня сформованості культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зумовили вибір теми 
дисертаційної роботи «Педагогічні умови формування культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
виконано відповідно до Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 рр., 
затвердженого наказом МВС від 29.07.2010 № 347, а також теми науково-дослідної 
роботи кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету 
внутрішніх справ «Психологічне, педагогічне та соціальне забезпечення професійної  
діяльності» (державний реєстраційний номер 0113U008196). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Харківського 
національного університету внутрішніх справ (протокол № 11 від 25.10.2014 р.) й 
узгоджена в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 8 від 25.11.2014 р.). 
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Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, розробити та 
експериментально перевірити педагогічні умови формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. 

Для досягнення мети дослідження були поставлені такі завдання: 
1. Визначити зміст й структуру культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі та проблему дослідження. 
2. Теоретично обґрунтувати та розробити педагогічні умови формування 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі. 

3. Уточнити критерії та показники сформованості культури професійного 
спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. 

4. Експериментально перевірити результативність педагогічних умов 
формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі. 

Об’єкт дослідження - процес професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів транспортної галузі. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування культури 
професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі в 
процесі професійної підготовки. 

Гіпотеза дослідження пoлягaє в тому, що рівень сформованості культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 
підвищиться, якщо процес її формування здійснювати за видами інженерної 
професійної діяльності цих фахівців (проектувальним, експлуатаційним, ремонтним, 
організаційно-управлінським) на основі єдиної структури етапів спілкування, яка 
включає підготовчий етап (збір та обробку інформації) й етап реалізації спілкування 
(передачу інформації та ведення діалогу). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: положення щодо 
підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності (І.Бех, І. Зязюн,               
О. Коваленко, М. Лазарєв, Н. Ничкало, В.Олійник, О.Романовський та ін.); концепція 
системного підходу до професійної освіти (П. Анохін, В. Афанасьєв, В. Беспалько, 
І. Грязнов, М. Долинський, М. Пoтaшник, Т. Шaмoвa та ін.); положення 
компетентнісного підходу до вищої освіти (Н.Брюханова, Н.Волкова, О.Дубасенюк, 
Н.Ничкало, Л.Петровська, О.Пометун); теоретичні й практичні засади реалізації 
культурологічного підходу до підготовки фахівців у вищій школі (О. Анісімов, 
Є. Бондаревська, В. Гриньова, І. Михайліченко, Н. Ничкало, М. Пічкур, В. Радул, 
Т. Сидоренко, С. Сисоєва, М. Скрипник, Л. Соколова, Т. Ткаченко, Т. Федірчик, 
Л.Штефан та ін.); положення щодо реалізації діалогічного (полісуб’єктного) підходу 
до професійної підготовки фахівців (Г.Дьяконов, Ю.Жуков, В.Ляудис, Л.Павлова, 
Т.Флоренська); педагогічні та психологічні дослідження структури та функцій 
професійного спілкування (Г. Андреєва, О. Бодальов, С. Братченко, Г. Ковальов, 
О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Мясищев, Б. Паригін, Л. Петровська та ін.).   

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи дослідження: 
– теоретичні – міждисциплінарний синтез та системний аналіз педагогічної, 

філософської, соціологічної, психологічної наукової літератури з метою 
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теоретичного вивчення проблеми формування культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі; абстрагування, узагальнення та 
конкретизація для визначення педагогічних умов формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі; 

– емпіричні – спостереження, бесіда, анкетування, тестування, інтерв’ювання 
з метою визначення рівня сформованості культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, педагогічний експеримент 
(констатувальний, формувальний та контрольний етапи) для перевірки 
результативності визначених педагогічних умов формування культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі; 

– математичні методи (кpитepiй Пipcoнa, метод рангової кореляції 
Cпipмeнa) для обробки експериментальних даних, кількісного і якісного аналізу 
емпіричного матеріалу та інтерпретації результатів дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  
уперше: 
- теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено 

педагогічні умови (варіативну складову змісту, комплексні форми й методи) 
формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі, основою реалізації яких є використання єдиної структури 
етапів спілкування (підготовчого етапу та етапу його реалізації) за такими видами 
інженерної професійної діяльності цих фахівців, як проектувальна, експлуатаційна, 
ремонтна, організаційно-управлінська; 

- теоретично обґрунтовано та розроблено варіативну складову змісту 
формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі, де варіативність визначається видами інженерної професійної 
діяльності цих фахівців; 

- теоретично обґрунтовано та розроблено комплексний метод формування 
культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі, який передбачає її формування на основі єдиної структури етапів 
спілкування у відповідності до видів інженерної професійної діяльності цих 
фахівців; 

подальшого розвитку набули форми навчання, які використовуються при 
формуванні культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі; розвиток полягає в розробці комплексної форми, яка поєднує 
підготовчі (фронтальну, індивідуальну) та основні (парну, колективну) форми 
інтерактивного навчання, що реалізують поетапне формування культури 
професійного спілкування в цих фахівців за видами інженерної професійної 
діяльності; 

уточнено критерії та показники сформованості культури професійного 
спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, до яких належать: 
мотиваційний (спрямованість на професійну діяльність, інтерес до реалізації 
якісного професійного спілкування), когнітивний (сформованість знань щодо 
реалізації процесу професійного спілкування за видами інженерної професійної 
діяльності інженерів-педагогів транспортної галузі), діяльнісно-поведінковий 
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(сформованість комунікативних та мовленнєвих умінь реалізації процесу 
професійного спілкування за видами інженерної професійної діяльності інженерів-
педагогів транспортної галузі, способів поведінки в конфліктних ситуаціях), 
особистісний (комунікативні й організаторські здібності, толерантність, емпатія, 
саморегуляція, комунікативний контроль). 

Пpaктичнe значення oдepжaниx результатів полягає в розробці та 
впровадженні в процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних 
умов формування в цих фахівців культури професійного спілкування; у розробці 
авторського спецкурсу «Професійне спілкування в інженерній діяльності» для 
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей транспортної галузі, комплексу 
методів і форм, які забезпечують його реалізацію. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Української 
інженерно-педагогічної академії (довідка № 106-04-50/1 від 05.05.2015р.), 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (акт 
впровадження № 1099/01 від 06.05.2015р.), Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний університет» (акт впровадження № 43 від 11.06.2015р.). 

Теоретичні та методичні результати дослідження можуть бути використані в 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців технічних спеціальностей. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідались, обговорювались та були схвалені на 
міжнародних науково-практичних конференціях: «Освітні інновації: філософія, 
психологія, педагогіка» (м. Суми, 2014 р.), «Становлення особистості професіонала: 
перспективи й розвиток» (м. Одеса, 2015 р.), всеукраїнських науково-практичних 
конференціях: «Придніпровські соціально-гуманітарні читання»                                  
(м. Дніпропетровськ, 2014 р.), «Педагогічні традиції та інновації в сучасному 
освітньому просторі» (м. Мукачево, 2015р.), «Розвиток системи освіти України в 
умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи» (м. Хмельницький, 
2015р.). 

Публiкaцiї. Основні теоретичні положення та результати дослідження 
відображено у 11 одноосібних публікаціях, серед них 5 статей – у провідних 
наукових фахових виданнях України, 1 стаття – в іноземному періодичному виданні, 
5 тез – у збірниках матеріалів конференцій. 

Cтpуктуpa й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 
джерел (276 найменувань, із них 5 – іноземною мовою) та 14 додатків на 79 
сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 311 сторінок, із них основного 
тексту - 206 сторінок. Робота містить 39 таблиць та 21 рисунок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність і зазначено ступінь розробленості обраної 
проблеми; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи дослідження; 
розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, представлено відомості про 
апробацію й упровадження здобутих результатів. 
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У першому розділі – «Теоретичні засади формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі» 
– проаналізовано особливості професійної діяльності та сучасний стан реалізації 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі; на 
основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено зміст і структуру 
культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі; здійснено аналіз стану її формування у цих фахівців та визначено проблему 
дослідження, теоретично обґрунтовано педагогічні умови (варіативну складову 
змісту, комплексні форми й методи) формування культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, уточнено критерії 
та показники її сформованості. 

Аналіз особливостей професійної діяльності інженерів-педагогів транспортної 
галузі, їхньої освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної 
програми підготовки дозволив визначити, що успішна реалізація цими фахівцями 
видів професійної діяльності (проектувального, експлуатаційного, ремонтного, 
організаційно-управлінського, навчально-виховного) зумовлена сформованою 
професійною компетентністю, однією зі складових якої є комунікативна 
компетентність. На основі аналізу літературних джерел (О.Боровець, Ю.Вторнікова, 
А.Дубаков, Ю. Ємельянов, Ю.Жуков, Л.Петровська, Г.Рурік) комунікативну 
компетентність фахівця визначено як інтегративне особистісне утворення, що 
виявляється як здатність актуалізовувати та застосовувати отриманий досвід 
комунікативної діяльності та індивідуально-психологічні якості особистості в усіх 
сферах професійної діяльності. У свою чергу, комунікативна діяльність фахівця 
передбачає одержання, повідомлення або обмін інформаціями, що реалізує 
професійні комунікації на основі спілкування, читання, взаємодії з комп’ютером. 
Тому культура професійного спілкування є однією зі складових комунікативної 
компетентності фахівця, зокрема інженера-педагога транспортної галузі. 

На основі аналізу літературних джерел (А.Бондаренко, Н.Волкова,                
В.Давидов, В.Кузін, А.Мудрик, І.Радомський, Ф.Хміль) та особливостей професійної 
підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей визначено поняття 
«професійне спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі» як 
творчий, керований процес взаємообмiну інформацією, досягнення оптимальної 
взаємодії його учасників, який здійснюється на основі єдиної структури етапів 
спілкування (підготовчого етапу та етапу його реалізації) за видами професійної 
діяльності цих фахівців. Підготовчий етап професійного спілкування включає збір 
та обробку інформації, етап його реалізації - передачу інформації та ведення діалогу. 
Порівняльний аналіз наукової літератури (О.Берестенко, І.Комарова, І.Радомський, 
І.Тимченко) дозволив установити, що культура професійного спілкування – це 
цілісне інтегральне утворення, яке характеризується сукупністю знань, умінь та 
особистих якостей фахівця, що забезпечують досягнення мети комунікативного 
акту, дозволяють продуктивно співпрацювати в процесі реалізації ним професійної 
діяльності. Інженери – педагоги здійснюють професійну діяльність за такими 
видами, як проектувальний, експлуатаційний, ремонтний, організаційно-
управлінський та навчально-виховний, отже культурі професійного спілкування 
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фахівців характерна варіативність за видами їхньої професійної діяльності. 
Подальший ґрунтовний аналіз цієї ознаки дозволив стверджувати про реалізацію 
також і інваріантного комплексу характеристик культури професійного спілкування 
інженерів-педагогів транспортної галузі, незалежних від виду виконуваної ними 
діяльності. Серед них знання сутності, закономірностей, принципів, функцій 
професійного спілкування, законів успішного спілкування, ознак культури 
професійного мовлення, уміння формувати та підтримувати позитивне ставлення до 
інших, уміння встановлювати й підтримувати контакт, володіння вербальними та 
невербальним засобами спілкування, уміння передати або прийняти необхідну 
інформацію достатньої кількості та якості, мовленнєві вміння тощо. Таким чином, 
на основі аналізу праць учених (Т.Буряк, В. Грехньов, І.Комарова, А.Мудрик, 
І.Тимченко), специфіки професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі та результатів попередніх етапів дослідницької роботи поняття 
«культура професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі» визначено як особистісне інтегральне утворення, яке забезпечує процес 
взаємообмiну інформацією та досягнення оптимальної взаємодії його учасників, 
характеризується сукупністю інваріантних і варіативних знань й умінь реалізації 
професійного спілкування, де варіативність визначається видами професійної 
діяльності цих фахівців, та комплексом особистісних якостей, які забезпечують 
процес професійного спілкування.  

Узагальнення та систематизація основних положень щодо виокремлення 
компонентів культури професійного спілкування (О. Бодальов, Т. Гриценко, 
А.Мудрик, В. Соколова, Р. Фатихова, Т.Чмут), їх адаптація до умов дослідження 
дозволили визначити компоненти культури професійного спілкування майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі, а саме мотиваційно-ціннісний 
(спрямованість професійного спілкування, мотивація та інтерес щодо його 
реалізації, зацікавленість у професійній взаємодії, відкритість до професійних 
контактів, визначення культури спілкування як особистісної цінності), когнітивний 
(інваріантні знання реалізації процесу професійного спілкування, а саме знання 
сутності, закономірностей, принципів, функцій професійного спілкування, ознак 
культури професійного мовлення, та варіативні знання реалізації процесу 
професійного спілкування за видами професійної діяльності інженера-педагога), 
діяльнісний (комплекс інваріантних умінь здійснення процесу професійного 
спілкування, до яких відносяться вміння встановлювати й підтримувати контакт, 
володіння вербальними та невербальним засобами спілкування, уміння передати або 
прийняти необхідну інформацію, уміння конструктивно співпрацювати, та 
варіативних умінь реалізації процесу професійного спілкування за видами 
професійної діяльності інженера-педагога транспортної галузі), особистісний 
(гуманне ставлення до співрозмовника, толерантність, емпатія, рефлексія, здатність 
до самоконтролю). Визначені компоненти культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі є основою її формування. 

Подальший аналіз стану формування культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі виявив, що в процесі їхньої 
професійної підготовки при вивченні дисциплін «Українська мова (за професійним 
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спрямуванням)», «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія 
праці», «Риторика» формується інваріантна складова культури професійного 
спілкування, а при вивченні дисципліни «Комунікативні процеси в педагогічній 
діяльності» - основи її реалізації при здійсненні фахівцями навчально-виховного 
виду професійної діяльності. Однак формування культури професійного 
спілкування за інженерними видами професійної діяльності інженерів-педагогів 
транспортної галузі (проектувальним, експлуатаційним, ремонтним, організаційно-
управлінським) залишилося поза увагою, що негативно впливає на рівень її 
сформованості у студентів. Це обумовило проблему дослідження, яка полягає у 
підвищенні рівня сформованості культури професійного спілкування цих фахівців 
на основі реалізації її формування за видами їхньої інженерної професійної 
діяльності. Аналіз наукових праць (Г.Вдовіченко, Г.Дьяконов, Ю.Жуков, О.Кукуєв, 
О.Леонтьєв, В.Марєєв, А.Шипова, Е.Юдін) дозволив установити, що вирішенню цієї 
проблеми сприяє здійснення процесу формування культури професійного 
спілкування у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі на основі таких 
методологічних підходів, як культурологічний, системний, діяльнісний, діалогічний, 
та таких принципів, як систематичності та послідовності, свідомості та активності, 
зв’язку навчання з практикою, гуманізації, професійної спрямованості, рефлексії, 
діалогізації навчання. 

Таким чином, проблема дослідження, визначені методологічні підходи та 
принципи, які є основою її вирішення, обумовили необхідність розробки методичної 
системи формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-
педагогів транспортної галузі, основними складовими якої є зміст, методи й форми 
навчання. Отже, виділено основні педагогічні умови цього процесу, а саме: 

- розробка й реалізація варіативної складової змісту формування культури 
професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за 
видами їхньої інженерної професійної діяльності; 

- розробка й реалізація комплексного методу формування культури 
професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі; 

- розробка й реалізація комплексної форми, що забезпечує поетапне 
формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі, яка поєднує підготовчі (фронтальну, індивідуальну) та основні 
(парну, колективну) форми інтерактивного навчання. 

Варіативна складова змісту формування культури професійного спілкування в 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі включає сукупність знань, умінь 
й професійно важливих якостей, сформованість яких забезпечує реалізацію 
професійного спілкування при здійсненні фахівцями проектувального, 
експлуатаційного, ремонтного, організаційно-управлінського видів професійної 
діяльності. 

Метод формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі (див. рис. 1) є комплексним, оскільки 
передбачає її формування як за видами інженерної професійної діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі (проектувальним, експлуатаційним, 
ремонтним, організаційно-управлінським), так і за етапами спілкування, а саме 
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підготовчим етапом, що містить збір і обробку інформації, та етапом реалізації 
спілкування, який включає передачу інформації та ведення діалогу. Цей метод 
реалізується в умовах навчального процесу поетапно за рахунок сукупності 
пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, проблемного викладу, частково-
пошукових і дослідницьких методів і є універсальним, оскільки уможливлює 
формування культури професійного спілкування за різними видами професійної 
діяльності фахівців. 

 

 
Рис. 1. Комплексний метод формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 
 
Комплексний метод формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі реалізується на основі 
комплексної форми, яка поєднує підготовчі (фронтальну, індивідуальну) та основні 
(парну, колективну) форми інтерактивного навчання (див. рис. 2). Фронтальна 
форма спрямована на передачу навчальної інформації щодо реалізації професійного 
спілкування всім студентам, індивідуальна - на опрацювання навчального матеріалу 
кожним студентом та її усвідомлення, парна - на взаємодію між двома студентами 
(реалізує діалог), колективна - на взаємодію груп студентів (реалізує полілог). 
Підготовчі форми реалізуються на основі пояснювально-ілюстративних та 
репродуктивних методів формування культури професійного спілкування, а основні 
– проблемного викладу, частково-пошукових та дослідницьких методів. 

Комплексний метод формування культури 
професійного спілкування в майбутніх інженерів-
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Рис. 2. Реалізація комплексної форми, що  забезпечує поетапне формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі 

 
Подальший аналіз літературних джерел дозволив уточнити критерії та 

показники сформованості культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі через визначення таких критеріїв і 
показників: мотиваційного (спрямованість на професійну діяльність, інтерес до 
реалізації якісного професійного спілкування), когнітивного (сформованість знань 
щодо реалізації процесу професійного спілкування за видами інженерної 
професійної діяльності інженерів-педагогів транспортної галузі), діяльнісно-
поведінкового (сформованість комунікативних та мовленнєвих умінь реалізації 
процесу професійного спілкування за видами інженерної професійної діяльності 
інженерів-педагогів транспортної галузі, способів поведінки в конфліктних 
ситуаціях), особистісного (комунікативні й організаторські здібності, толерантність, 
емпатія, саморегуляція, комунікативний контроль). 

У другому розділі – «Практична реалізація педагогічних умов формування 
культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі та їх експериментальна перевірка» - описано практичну 
реалізацію педагогічних умов формування культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, розкрито загальні питання 
організації та проведення експерименту, проаналізовано його результати. 
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Визначені педагогічні умови формування культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі практично реалізуються на 
основі авторського спецкурсу «Професійне спілкування в інженерній діяльності», 
який викладається студентам на 4 курсі у ІІ семестрі після вивчення ними 
інженерних дисциплін, що спрямовані на формування компетенцій з 
проектувального, експлуатаційного, ремонтного, організаційно-управлінського 
видів інженерної діяльності цих фахівців.  

Основою авторського спецкурсу є зміст формування культури професійного 
спілкування за видами інженерної професійної діяльності інженерів-педагогів 
транспортної галузі, розробка якого є першою педагогічною умовою. Варіативна 
складова змісту включає знання, уміння й професійно важливі якості, які 
забезпечують реалізацію професійного спілкування при здійсненні фахівцями 
проектувальної, експлуатаційної, ремонтної, організаційно-управлінської діяльності, 
що представлено у вигляді структурно-логічних схем змісту спецкурсу «Професійне 
спілкування в інженерній діяльності». 

Розроблена варіативна складова змісту формування культури професійного 
спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі реалізується на 
основі відповідного комплексного методу її формування, що відповідає другій 
педагогічній умові. Цей метод передбачає поетапне формування культури 
професійного спілкування за видами інженерної діяльності фахівців, 
конкретизованих до рівня типових задач професійної діяльності. На кожному етапі 
навчання професійному спілкуванню (навчання спілкуванню при зборі інформації, її 
обробці й передачі та веденню діалогу) послідовно реалізуються пояснювально-
ілюстративні, репродуктивні методи, проблемного викладу, частково-пошукові, 
дослідницькі методи. На основі пояснювально-ілюстративних методів студентам 
представляється інформація щодо особливостей спілкування на кожному його етапі 
в умовах реалізації типових задач інженерної діяльності у відповідності до її видів. 
Репродуктивні методи формування культури професійного спілкування спрямовані 
на забезпечення такого засвоєння навчального матеріалу, при якому студенти були б 
спроможні відтворити його, маючи зовнішню опору у вигляді підказки (рівень 
розпізнавання), або вміли відтворити самостійно та застосувати одержані знання у 
простій, типовій ситуації (репродуктивний рівень). Проблемний виклад в умовах 
формування культури професійного спілкування реалізується таким чином: педагог 
висуває, формулює проблему (наприклад, визначте загальні та відмінні ознаки 
питань, що використовуються для проведення опитування та інтерв’ю щодо 
проектування автомобільного двигуна), сам її розв'язує, розкриває хід думки в 
процесі розв'язання проблеми. Частково-пошуковий метод формування культури 
професійного спілкування передбачає повідомлення педагогом окремих елементів 
знань щодо вирішення проблеми та самостійного набуття студентами частини знань 
шляхом відповіді на поставлені запитання чи розв’язанні проблемних завдань. На 
цьому етапі викладач конструює завдання (наприклад, розробити питання для 
проведення структурізованого інтерв’ю з провідним фахівцем галузі, мета якого 
визначення шляхів зменшення витрат палива двигуна), ділить його на допоміжні, 
накреслює план виконання, а сам план реалізує студент. Дослідницький метод 
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формування культури професійного спілкування використовується для організації 
пошукової, творчої діяльності студентів, спрямованої на розв'язання нових для них 
проблем. Студенти розв'язують проблеми, які вже розв'язані суспільством, наукою і 
є новими лише для них. 

Комплексний метод формування культури професійного спілкування у 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі реалізується на основі 
комплексної форми, яка поєднує підготовчі (фронтальну, індивідуальну) та основні 
(парну, колективну) форми інтерактивного навчання. Фронтальна форма навчання 
спрямована на передачу навчальної інформації всім студентам при застосуванні 
лекції, розповіді, пояснення. Індивідуальна форма навчання спрямована на 
опрацювання навчального матеріалу кожним студентом та її усвідомлення під час 
роботи з різними джерелами інформації. Парна форма навчання реалізується під час 
взаємодії між двома студентами при обговоренні завдань, короткого тексту; 
інтерв’юванні, визначенні ставлення (думки) партнера до даного питання; 
здійсненні критичного аналізу роботи один одного тощо. Колективна форма 
навчання реалізує полілог шляхом роботи в малих групах, трійках, ротаційних 
трійках, обговоренні проблеми в загальному колі, під час імітаційних та рольових 
ігор, при застосуванні таких форм, як «Мікрофон», «Незакінчені речення», 
«Мозковий штурм», «Мозаїка», «Дерево рішень», «Два-чотири-всі разом», 
«Карусель», «Акваріум» тощо.  

Дослідно-експериментальна робота тривала загалом упродовж 2010-2014 рр. 
та включала констатувальний (2010-2011 рр.), формувальний (2012-2014 рр.) і 
контрольний (2014 р.) етапи. Основною базою проведення педагогічного 
експерименту була Українська інженерно-педагогічна академія. На різних етапах 
експериментального дослідження брало участь 26 викладачів професійних 
дисциплін, 183 студенти 4-5 курсів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю «Професійна освіта. Транспорт».  

Констатувальний етап експерименту проведений для визначення поточного 
стану формування культури професійного спілкування у майбутніх інженерів-
педагогів транспортної галузі. На цьому етапі проаналізовано досвід навчання 
фахівців, літературні джерела з проблеми дослідження, проведено спостереження, 
інтерв’ювання, бесіду, анкетування, тестування фахівців. Результати цього етапу 
експериментального дослідження свідчать про недостатній рівень сформованості 
культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортного 
профілю, оскільки більшість значень показників її сформованості у студентів 
відповідають середньому та низькому рівням. Це oбумoвлeнo нeдocтaтнiм 
урахуванням особливостей професійної діяльності інженерів-педагогів транспортної 
галузі при opгaнiзaцiї пpoцecу формування у них культури професійного 
спілкування; вiдcутніcтю зв'язку мiж теоретичним навчанням i практичною 
професійною діяльністю; відсутністю науково-методичних розробок, які б 
дозволяли комплексно використовувати сучасні підходи до формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за 
видами інженерної професійної діяльності.  

Метою формувального етапу експерименту було впровадження теоретично 
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обґрунтованих та розроблених педагогічних умов формування культури 
професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. На 
цьому етапі передбачено вивчення студентами експериментальної групи 
авторського спецкурсу «Професійне спілкування в інженерній діяльності». 
Студенти контрольної групи навчалися за традиційним підходом.  

На контрольному етапі експерименту співставлялись результати навчання 
студентів контрольної та експериментальної груп за визначеними критеріями. 
Узагальнені результати педагогічного експерименту подано у таблиці. 

 
Тaблиця 

Узагальнені результати визначення рiвня cфopмoвaнocтi культури 
професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

на контрольному етапі експерименту 
Критерії й рiвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % Aбc. 
кiлькіcть 

% Aбc. 
кiлькіcть 

% 

1 2 3 4 5 6 
Сфopмoвaніcть у студентів культури професійного спілкування за 

показниками мотиваційного критерію 
Виcoкий  15 41,6 9 26,5 15,1 
Сepeднiй 15 41,6 14 41,2 0,4 
Низький 6 16,8 11 32,3 -15,5 

Сфopмoвaніcть у студентів культури професійного спілкування за 
показниками когнітивного критерію 

Виcoкий  18 50,0 6 17,6 32,4 
Сepeднiй  14 38,9 11 32,4 6,5 
Низький  4 11,1 17 50,0 -38,9 

Сфopмoвaніcть у студентів культури професійного спілкування за 
показниками діяльнісно-поведінкового критерію 

Виcoкий  17 47,2 10 29,4 17,8 
Сepeднiй  12 33,3 11 32,4 0,9 
Низький 7 19,5 13 38,2 -18,7 

Сфopмoвaніcть у студентів культури професійного спілкування за 
показниками особистісного критерію 

Виcoкий  16 44,4 9 26,5 17,9 
Сepeднiй  12 33,3 12 35,3 -2,0 
Низький 8 22,3 13 38,2 -15,9 

Сфopмoвaніcть у студентів культури професійного спілкування 
Виcoкий  17 47,2 8 23,5 23,7 
Сepeднiй  13 36,1 12 35,3 0,8 
Низький 6 16,7 14 41,2 -24,5 
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Аналіз результатів дослідження дозволив констатувати, що рівень 
cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування у студентів ЕГ пicля пpoвeдeнoї 
poбoти cуттєвo вiдpiзняєтьcя вiд результатів КГ, щo cвiдчить пpo нaявнicть у ниx 
пoзитивниx змiн тa результативності визнaчeниx i впpoвaджeниx пeдaгoгiчниx умoв. 
Так, загальний рівень cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування у 
студентів ЕГ здебільшого перебуває на високому рівні (47,2%). Пpи цьoму, студенти 
КГ мaють низький piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 
(41,2%). Статистичний аналіз отриманих даних підтвердив статистичну значущість 
результатів експериментальної роботи. 

Проведений аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив гіпотезу 
дослідження і дозволив зробити висновок про результативність визнaчeниx 
пeдaгoгiчниx умoв формування культури професійного спілкування майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення проблеми підвищення рівня сформованості культури професійного 
спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. Вирішення цієї 
проблеми здійснено шляхом обґрунтування, розробки, експериментальної перевірки 
педагогічних умов формування культури професійного спілкування майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі за видами їхньої інженерної професійної 
діяльності (проектувальним, експлуатаційним, ремонтним, організаційно-
управлінським) на основі єдиної структури етапів спілкування (підготовчого етапу 
та етапу його реалізації). 

1. На основі аналізу літературних джерел та особливостей професійної 
підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей визначено поняття 
«культура професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі» як особистісного інтегрального утворення, яке забезпечує процес 
взаємообмiну інформацією та досягнення оптимальної взаємодії його учасників, 
характеризується сукупністю інваріантних і варіативних знань й умінь реалізації 
професійного спілкування, де варіативність визначається видами професійної 
діяльності цих фахівців, та комплексом особистісних якостей, які забезпечують 
процес професійного спілкування.  

Визначені й схарактеризовані компоненти культури професійного спілкування 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, а саме мотиваційно-ціннісний 
(спрямованість професійного спілкування, мотивація та інтерес щодо його 
реалізації, зацікавленість у професійній взаємодії, визначення культури спілкування 
як особистісної цінності), когнітивний (інваріантні знання реалізації процесу 
професійного спілкування та варіативні знання щодо його здійснення за видами 
професійної діяльності інженера-педагога), діяльнісний (комплекс інваріантних 
умінь здійснення процесу професійного спілкування, та варіативних умінь щодо 
його реалізації за видами професійної діяльності інженера-педагога транспортної 
галузі), особистісний (гуманне ставлення до співрозмовника, толерантність, емпатія, 
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рефлексія, здатність до самоконтролю). 
Аналіз стану формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі виявив, що в процесі їхньої професійної 
підготовки при вивченні професійно-орієнтованих й фахових дисциплін формується 
інваріантна складова культури професійного спілкування та основи її реалізації за 
навчально-виховним видом професійної діяльності. Однак формування культури 
професійного спілкування за інженерними видами професійної діяльності  
інженерів-педагогів транспортної галузі (проектувальним, експлуатаційним, 
ремонтним, організаційно-управлінським) залишилося поза увагою, що негативно 
впливає на рівень її сформованості у студентів. Це обумовило проблему 
дослідження, яка полягає у підвищенні рівня сформованості культури професійного 
спілкування цих фахівців. 

2. Теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні умови формування 
культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі, а саме: 

- розробка й реалізація варіативної складової змісту формування культури 
професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за 
видами їхньої інженерної професійної діяльності, який включає сукупність знань, 
умінь й професійно важливих якостей реалізації спілкування при здійсненні 
проектувальної, експлуатаційної, ремонтної, організаційно-управлінської 
професійної діяльності;  

- розробка й реалізація комплексного методу формування культури 
професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, 
який передбачає її формування як за видами інженерної професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (проектувальним, 
експлуатаційним, ремонтним, організаційно-управлінським), так і за етапами 
спілкування (підготовчим етапом - збір і обробка інформації; етапом реалізації 
спілкування - передача інформації, ведення діалогу) на основі пояснювально-
ілюстративних, репродуктивних, проблемного викладу, частково-пошукових і 
дослідницьких методів; 

- розробка й реалізація комплексної форми, що забезпечує поетапне 
формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі, яка поєднує підготовчі (фронтальну, індивідуальну) та основні 
(парну, колективну) форми інтерактивного навчання, при цьому підготовчі форми 
реалізуються на основі пояснювально-ілюстративних та репродуктивних методів 
формування культури професійного спілкування, а основні – проблемного викладу, 
частково-пошукових та дослідницьких методів. 

3. Уточнено критерії та показники сформованості культури професійного 
спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, до яких належать: 
мотиваційний (спрямованість на професійну діяльність, інтерес до реалізації 
якісного професійного спілкування), когнітивний (сформованість знань щодо 
реалізації процесу професійного спілкування за видами інженерної професійної 
діяльності інженерів-педагогів транспортної галузі), діяльнісно-поведінковий 
(сформованість комунікативних та мовленнєвих умінь реалізації процесу 
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професійного спілкування за видами інженерної професійної діяльності інженерів-
педагогів транспортної галузі, способів поведінки в конфліктних ситуаціях), 
особистісний (комунікативні й організаторські здібності, толерантність, емпатія, 
саморегуляція, комунікативний контроль). 

4. Експериментально перевірено результативність запропонованих 
педагогічних умов формування культури професійного спілкування майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі. За підсумками проведеного 
експериментального дослідження були отримані наступні дані: високий рівень 
сформованості культури професійного спілкування був зафіксований у 47,2% 
студентів ЕГ та у 23,5% студентів КГ; середній рівень – у 36,1% досліджуваних ЕГ 
та 35,3% КГ; низький рівень – у 16,7% майбутніх інженерів-педагогів транспортної 
галузі ЕГ та 41,2% КГ. Статистичний аналіз отриманих даних засвідчив наявність 
значущої різниці показників сформованості культури професійного спілкування у 
досліджуваних. Здобуті результати підтверджують гіпотезу дослідження, 
результативність педагогічних умов та доцільність їх упровадження в практику 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. 

Реалізований у дослідженні варіант вирішення проблеми підвищення рівня 
сформованості культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі не вичерпує всіх її аспектів. Подальшими науковими пошуками 
є визначення шляхів формування культури професійного спілкування іноземною 
мовою у майбутніх інженерів-педагогів на основі використання інформаційних 
технологій. 
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просторі : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 
(м.Мукачево, 28 квітня 2015р.). - Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – С. 154-157. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Кочина В.В. Педагогічні умови формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Українська 
інженерно-педагогічна академія, Харків, 2015. 

У дисертації теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально 
перевірено педагогічні умови (варіативну складову змісту, комплексні форми й 
методи) формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-
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педагогів транспортної галузі, основою реалізації яких є використання єдиної 
структури етапів спілкування (підготовчого етапу та етапу його реалізації) за такими 
видами інженерної професійної діяльності цих фахівців, як проектувальний, 
експлуатаційний, ремонтний, організаційно-управлінський. Уточнено критерії та 
показники сформованості культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі, до яких належать: мотиваційний, 
когнітивний, діяльнісно-поведінковий, особистісний. Експериментально 
підтверджено підвищення рівня сформованості культури професійного спілкування у 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі в результаті впровадження 
теоретично обґрунтованих та розроблених педагогічних умов реалізації цього 
процесу. 

Ключові слова: педагогічні умови, культура, професійне спілкування,  
інженер-педагог транспортної галузі, варіативна складова змісту, комплексний метод, 
комплексна форма. 

 
Кочина В.В. Педагогические условия формирования культуры 

профессионального общения будущих инженеров-педагогов транспортной 
области. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 - теория и методика профессионального образования. - 
Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2015. 

В диссертации осуществлено теоретическое обобщение и предложено новое 
решение проблемы повышения уровня сформированности культуры 
профессионального общения будущих инженеров-педагогов транспортной области. 
Решена эта проблема путем обоснования, разработки, экспериментальной проверки 
педагогических условий формирования у этих специалистов культуры 
профессионального общения в соответствии с видами их инженерной 
профессиональной деятельности (проектировочной, эксплуатационной, ремонтной, 
организационно-управленческой) на основе единой структуры этапов общения 
(подготовительного этапа и этапа его реализации). 

На основе анализа литературных источников и особенностей 
профессиональной подготовки студентов инженерно-педагогических 
специальностей определено понятия «культура профессионального общения 
будущих инженеров-педагогов транспортной области» как личностного 
интегрального образования, которое обеспечивает процесс взаимообмена 
информацией и достижение оптимального взаимодействия его участников, 
характеризуется совокупностью инвариантных и вариативных знаний и умений 
реализации профессионального общения, где вариативность определяется видами 
профессиональной деятельности этих специалистов, и комплексом личностных 
качеств, обеспечивающих процесс профессионального общения. Определены и 
охарактеризованы компоненты культуры профессионального общения будущих 
инженеров-педагогов транспортной области, а именно мотивационно-ценностный 
(направленность профессионального общения, заинтересованность в 
профессиональном взаимодействии), когнитивный (инвариантные и вариативные 
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знания реализации процесса профессионального общения), деятельностный 
(комплекс инвариантных и вариативных умений осуществления процесса 
профессионального общения), личностный (гуманное отношение к собеседнику, 
толерантность, эмпатия, способность к самоконтролю). 

Анализ состояния формирования культуры профессионального общения у 
будущих инженеров-педагогов транспортной области показал, что в процессе их 
профессиональной подготовки при изучении профессиональных дисциплин 
формируется инвариантная составляющая культуры профессионального общения и 
основы ее реализации при осуществлении учебно-воспитательного вида 
профессиональной деятельности. Однако формирование культуры 
профессионального общения в соответствии с инженерными видами 
профессиональной деятельности инженеров-педагогов транспортной области 
(проектировочным, эксплуатационным, ремонтным, организационно-
управленческим) осталось без внимания, что и обусловило проблему исследования. 

Теоретически обоснованы и разработаны педагогические условия 
формирования культуры профессионального общения будущих инженеров-
педагогов транспортной области, а именно: 

- разработка и реализация вариативной составляющей содержания 
формирования культуры профессионального общения у будущих инженеров-
педагогов транспортной области в соответствии с видами их инженерной 
профессиональной деятельности, которая включает совокупность знаний, умений и 
профессионально важных качеств реализации общения при осуществлении 
проектировочного, эксплуатационного, ремонтного, организационно-
управленческого видов профессиональной деятельности;  

- разработка и реализация комплексного метода формирования культуры 
профессионального общения у будущих инженеров-педагогов транспортной 
области, который предусматривает ее формирование как в соответствии с видами 
инженерной профессиональной деятельности, так и с этапами общения 
(подготовительным этапом - сбор и обработка информации; этапом реализации 
общения - передача информации, ведение диалога); 

- разработка и реализация комплексной формы, обеспечивающей поэтапное 
формирование культуры профессионального общения у будущих инженеров-
педагогов транспортной области, которая объединяет подготовительные 
(фронтальную, индивидуальную) и основные (парную, коллективную) формы 
интерактивного обучения; при этом подготовительные формы реализуются на 
основе объяснительно-иллюстративных и репродуктивных методов формирования 
культуры профессионального общения, а основные – проблемного изложения, 
частично-поисковых и исследовательских методов. 

Уточнены критерии и показатели сформированности культуры 
профессионального общения у будущих инженеров-педагогов транспортной 
области, среди которых выделены мотивационный, когнитивный, деятельностно-
поведенческий, личностный. 

Проведенное экспериментальное педагогическое исследование подтвердило 
результативность предложенных педагогических условий формирования культуры 
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профессионального общения будущих инженеров-педагогов транспортной области. 
Результаты эксперимента подтверждают гипотезу исследования и целесообразность 
внедрения разработанных педагогических условий в практику профессиональной 
подготовки будущих инженеров-педагогов транспортной области. 

Ключевые слова: педагогические условия, культура, профессиональное 
общение, инженер-педагог транспортной области, вариативная составляющая 
содержания, комплексный метод, комплексная форма. 

 
Kochina V.V. Pedagogical conditions of formation of professional 

communication culture for future transport industry  teachers-engineers. – The 
manuscript copyright. 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Studies, Specialty 13.00.04 – Theories 
and methods of vocational education. – Ukrainian Engineering Pedagogical Academy, 
Kharkiv, 2015. 

Pedagogical conditions required for formation of professional communication 
culture for future transport industry teachers-engineers were theoretically provided 
rationalization for, developed and  checked experimentally, it being based on the 
realization of using unified framework of stage structure communication (preparatory 
stage and stage of its realization) for engineering professional activity such as designing, 
exploitation, maintenance, administrative organization.  Tests and scores of formation of 
professional communication culture for future teacher-engineers of transport industry were 
improved; there are motivational, cognitive, activity behavioural approaches, personal. The 
professional development of cultural professional communication formation for future 
teacher-engineers of transport industry has been confirmed experimentally as a result of 
theoretical elaboration and implementation of pedagogical conditions in realization in this 
process.  

Key words: pedagogical conditions, a culture, professional communication, transport 
industry teacher-engineers, variable-based subject matter, multimeter method, complex 
form. 
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