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ВСТУП 

 

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 
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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, 

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 
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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 
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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.). 

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 



 7

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 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 
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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 
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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 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, 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 

ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ 

 

1.1. Сутність культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі 

 

В умовах динамічності соціальних процесів, спрямованих на гуманізацію 

сучасного українського суспільства, реформування соціальних сфер його 

життєдіяльності, відбувається становлення національної вищої школи, 

спрямованої на інтеграцію освіти в європейський освітній простір, постійний 

розвиток теорії та практики з удосконалення професійної підготовки 

конкурентоздатних фахівців, зокрема інженерів-педагогів транспортної галузі, 

забезпечення їхньої готовності до професійного самовиявлення у 

швидкоплинному та динамічному житті у відповідності до вимог світового 

ринку праці. За цих умов держава формує замовлення вітчизняній системі 

інженерно-педагогічної вищої освіти щодо підготовки самодостатньої 

особистості компетентного фахівця, інтелігентної людини, в якій духовний 

потенціал інтегровано з розумовими здібностями та професійними здобутками. 

У цьому контексті найбільш узагальненими вимогами до сучасних фахівців є 

висока професійна компетентність, відповідальність за результати професійної 

діяльності, свідоме ставлення до майбутньої професійної діяльності, 

гуманістичне мислення та поведінка, універсальні культурні норми та культура 

професійного спілкування [271]. Рішення такої задачі можливе при 

спрямованості професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів на 

всебічний розвиток їхньої особистості, але й ускладнюється особливостями 

професійної діяльності цих фахівців, які полягають у органічному поєднанні її 

інженерної та педагогічної складових. Ця специфіка відображається у 

загальних положеннях, які реалізуються у процесі підготовки майбутніх 
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інженерів-педагогів, тому для їх конкретизації нами здійснено більш 

ґрунтовний аналіз цієї професії. Її назва вже носить дуалістичний характер: з 

однієї сторони, «інженер відповідного профілю», з іншої – «педагог», що 

поєднує фахові, психолого-педагогічні й методичні знання, уміння і навики.  

Великий тлумачний словник української мови визначає слово «інженер» 

як фахівець у якій-небудь галузі техніки з вищою технічною освітою» [43]. 

Аналіз словарних статей свідчить, що термін «інженер» використовується, коли 

працівнику для виконання своїх професійних функцій необхідна технічна 

освіта. Узагальненого поняття «інженер» недостатньо для встановлення сфери 

діяльності працівника, тому застосовуються доповнення: інженер-будівельник, 

інженер-конструктор, інженер-механік, інженер-економіст. 

Семантичний аналіз другої складової назви виявив трактування слова 

«педагог» як особи, яка веде викладацьку й виховну роботу» [58]. Значення 

слова «педагог» ширше, ніж «викладач» і «вчитель». Отже, слово «інженер-

педагог» відноситься до типу складання основ слів з твірним відношенням, при 

якому обидві частини визначають єдине поняття й поєднують у собі ознаки 

обох основ. 

Поняття «інженер» і «педагог» мають достатньо широкий діапазон 

застосування, оскільки границі між науковим змістом тієї чи іншої професії й 

галуззю використання не завжди чітко простежуються. Вимоги до кожного з 

них містять різний комплекс знань, умінь і навиків з різною професійною 

орієнтацією. Саме з цієї причини утруднено визначення поняття «інженер-

педагог». 

Складність і протиріччя інженера-педагога як особистості і як викладача 

В.Безрукова пояснює тим, що інженерно-педагогічна діяльність є поєднанням 

діяльності у двох системах – «людина-людина» і «людина-техніка», іншими 

словами – поєднання гуманітарного і технічного типів праці [23, с. 69]. 

І.Каньковський підкреслює: «…об’єм і зміст поняття «інженер-педагог» 

необхідно розглядати як комплексне поєднання суспільних, загальнонаукових, 

інженерних, психолого-педагогічних і методичних компонентів, якісне 
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засвоєння яких дає можливість особистості у відповідній ступені найбільш 

повно виконувати покладені на неї функції [103, с. 41]. 

Відомий російський дослідник професійного становлення особистості 

інженера-педагога Е. Зеєр зазначає: «Інженер-педагог». Що це? Професія, 

кваліфікація чи звання? Поняття поєднує два слова «інженер» і «педагог». Яке з 

них є ведучим смислоутворюючим? Чому «інженер» на першому місці, а не 

навпаки, як це було на початку становлення інженерно-педагогічної освіти?». 

Він констатує: «Поєднання слів «інженер-педагог» не означає «інженер» плюс 

«педагог», а приводить до утворення нового поняття» [91]. 

Аналізуючи особистість і діяльність інженера-педагога, Е. Зеєр виділяє в 

його праці три компоненти: педагогічний, інженерно-технічний і виробничо-

технологічний (робочий) [91].  

Як стверджує О. Коваленко, інженера-педагога часто оцінюють тільки як 

предметника-викладача загально технічних і спеціальних дисциплін або 

інструктора трудового навчання. Однак щоб бути сьогодні хорошим педагогом-

предметником або вчителем праці, необхідно бути професіоналом-педагогом, 

який має широку наукову культуру, уміння знаходити оригінальні способи 

викладу й інтерпретації навчального, позанавчального матеріалу, а також 

віртуозним майстром, виконавцем трудових прийомів; уміти керувати 

машиною та ін., і при цьому всьому інженер-педагог залишається перш за все 

вихователем. Він учить не тільки знати й уміти, але й мислити, не тільки 

розуміти, але й відчувати [112, с. 271]. 

На його думку «готовність інженера-педагога до професійної діяльності 

багато в чому залежить від глибини його загальноінженерних, 

загальнотехнічних, загальноосвітніх, загально методичних, психологічних, 

загально педагогічних, професійно-прикладних знань і вмінь» [10, с.273]. 

Дослідник констатує, що «потрібен педагог, який володіє інженерною 

освітою й вищою робітничою кваліфікацією, а не інженер, який має деяку 

педагогічну підготовку» [112, с. 15]. Як викладацьку, педагогічну діяльність 

інженера-педагога бачить М. Цирельчук, але в цій діяльності він виділяє не 
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тільки педагогічну складову, а й інженерно-технічну. 

А. Беляєва пояснює сутність інженерно-педагогічної праці тим, що 

«інженер-педагог виступає не просто реалізатором діяльності, а її 

організатором і управлінцем. Оскільки управління є діяльністю над діяльністю, 

то інженер-педагог повинен бути підготовлений до неї на цьому надрівні як в 

інженерно-технічному, так і педагогічному плані: щоб викладати спеціально-

технічні дисципліни, він повинен у досконалості освоїти профільну інженерно-

технічну спеціальність, а також отримати робочу кваліфікацію не нижче того 

розряду, який отримують учні ПТУ, коледжу; щоб кваліфіковано організувати 

педагогічну діяльність він повинен засвоїти множину позицій: дидакта, 

вихователя, проектувальника, методиста, організатора діяльності і 

миследіяльнісних процесів та інші» [25, с. 60]. 

Ми погоджуємося з думкою О.Коваленко, яка в професійній підготовці 

інженера-педагога виділяє професійно-інженерну та професійно-педагогічну 

складові, що формуються за ідентичними правилами й мають загальні 

закономірності [112, с. 8]. І, безумовно, ми поділяємо думку дослідників, що 

педагогічна діяльність інженера-педагога можлива лише за умови досконалого 

володіння ним інженерною спеціальністю. Саме органічне взаємопроникнення 

цих компонентів у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів 

дозволить сформувати фахівців, які будуть відповідати вимогам світового 

ринку праці. Але для того, щоб оволодіти певною професією, зокрема 

інженерно-педагогічною, й потім успішно реалізувати себе в ній, майбутній 

фахівець повинен мати конкурентні якості, що відповідають тим вимогам, які 

висуває ця професія до особистості. Для їхнього визначення нами було 

проаналізовано основні нормативні документи, які регламентують процес 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів взагалі та транспортної 

галузі зокрема як однієї з найбільш багаточисельних й складних в контексті 

реалізації професійного спілкування. 

Концепція інженерно-педагогічної освіти характеризується глибокою 

інтеграцією інженерної, виробничої й психолого-педагогічної підготовки. 
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Майбутній інженер-педагог повинен бути готовий до виконання професійно-

педагогічних видів діяльності: професійне навчання, методична робота, 

виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, науково-дослідна, 

культурно-просвітницька діяльність. Усе це передбачає інтеграцію в особі 

викладача професійно-технічної освіти загальної й професійно-педагогічної 

культури, розвиток і загальнокультурної, управлінської, комунікативної, 

спеціальної, і психолого-педагогічної компетентності, професійної мобільності 

[112]. Згідно концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні 

стандартні виробничі функції інженера-педагога повинні містити в собі типові 

задачі діяльності, які виконуються фахівцями не тільки в освіті, а й на 

виробництві [19; 23; 25; 122; 103; 112 та ін.]. Це сприяє, окрім підвищення 

якості підготовки фахівців, ще й соціальному захисту випускників інженерно-

педагогічних спеціальностей, надаючи можливість їм працювати як педагогами, 

так і інженерами. Тому вчені наукової школи, яка функціонує на базі 

Української інженерно-педагогічної академії під керівництвом О.Коваленко, 

виділяють у професійній діяльності інженера-педагога спільні для її 

професійно-інженерної й професійно-педагогічної складових виробничі 

функції: проектувальну, організаторську, технологічну, виховну [112, с. 9].  

Для конкретизації характеру професійної діяльності інженерів-педагогів 

транспортної галузі нами було проаналізовано їх освітньо-кваліфікаційну 

характеристику. Перш за все, слід підкреслити, що професійна діяльність цих 

фахівців має складний інтегрований характер, оскільки поєднує розумові та 

фізичні виробничі й педагогічні функції. Зараз підготовка фахівців для 

транспортної галузі має ряд особливостей, обумовлених соціально-

економічними та науково-технічними тенденціями. Актуальними серед них є 

вимоги конкурентоспроможності, необхідність поєднання виробничих та 

педагогічних функцій, а також оволодіння новими технологіями та методами 

діяльності й реалізація конструктивного спілкування в процесі професійної 

діяльності. Ефективність роботи інженерів-педагогів транспортної галузі в 

значній мірі залежить від їхньої професійної компетентності. Упровадження 
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сучасних пристроїв і систем автоматики «вимагає розробки прогресивних 

методів професійної підготовки нового та перепідготовки нинішнього 

персоналу транспортної галузі. При цьому процес створення навчальних 

методик повинен спиратися на максимальне використання в освітньому процесі 

новітніх технологій» [119]. На реалізацію цього завдання й спрямовано 

інженерно-педагогічну освіту фахівців транспортної галузі, яка сьогодні має 

майже всі ресурси для його вирішення. 

За результатами аналізу освітньо-кваліфікаційної характеристики 

інженерів-педагогів транспортної галузі виокремлено види їхньої професійної 

діяльності, а саме: 

- проектувальний: проектування автомобільного двигуна, трансмісії, 

ходової системи, органів управління автомобільного транспорту, проектування 

конструкцій кузова й вагонів міського транспорту, проектування 

електрообладнання автотранспортних засобів, проектування дільниць і пунктів 

технічного обслуговування, діагностування автомобільного та міського 

транспорту, проектування окремих вузлів транспортних засобів, що містять 

електротехнічні пристрої; 

- експлуатаційний: проведення косметичних робіт, здійснення 

мастильних робіт, технічне обслуговування системи охолодження двигунів 

автомобільного транспорту, обслуговування транспортного устаткування на 

основі електроприводу, вибір електродвигунів та апаратури керування 

електроприводу в місцевому транспорті, оцінка технічного стану двигунів 

автомобільного транспорту, обслуговування системи живлення двигунів, 

проведення електротехнічних робіт, розрахунок допоміжного й спеціального 

обладнання автомобільного транспорту, обслуговування трансмісії 

автомобільного транспорту, обслуговування ходової системи, визначення 

напружень і деформацій у конструкціях і машинах, забезпечення стійкості її 

елементів, обслуговування шин і коліс, обслуговування органів керування 

автомобільного транспорту, обслуговування вузлів транспортних машин; 

- ремонтний: ремонт двигунів автомобільного транспорту, ремонт 
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системи енергозабезпечення автомобільного транспорту, ремонт трансмісії, 

визначення ремонтних та відновлювальних технологій машин і механізмів 

місцевого й автомобільного транспорту, ремонт карбюраторної системи 

живлення бензинового двигуна, ремонт системи впорскування бензинового 

двигуна; 

- організаційно-управлінський: організація монтажу окремих вузлів 

електротранспорту, організація технічного обслуговування автомобільного та 

міського транспорту; 

- навчально-виховний: проведення інструктажу в колективі виробничої 

дільниці відповідно до виробничих потреб, викладання професійно-

орієнтованих та фахових дисциплін в умовах професійно-технічних навчальних 

закладів, стимулюючи виникнення й розвиток у студентів потреби у 

професійному  спілкуванні і мовленнєвій взаємодії. 

Проведений аналіз освітньо-кваліфікаційних характеристик інженерів-

педагогів інших спеціальностей (енергетичних, швейних, зварювальних) виявив 

реалізацію означених видів у їхній професійній діяльності, що свідчить про 

здійснення проектувальної, експлуатаційної, ремонтної, організаційно-

управлінської, навчально-виховної діяльності інженерами-педагогами всіх 

технічних спеціальностей.  

Для реалізації представлених видів професійної діяльності згідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики інженер-педагог транспортної галузі 

має володіти сукупністю компетенцій, до яких відносяться методологічна, 

проектувальна, нормативно-правова, технологічна, менеджерська та 

комунікативна. Оскільки коло наших наукових інтересів складають питання 

комунікативної компоненти професійної діяльності інженерів-педагогів 

транспортної галузі, тому в подальшому увагу було зосереджено на аналізі 

останнього виду компетенції цих фахівців. Отже, комунікативна компетенція 

цих фахівців має реалізуватися через: 

- здатність здійснювати комунікаційну діяльність (уміння усно й письмово 

спілкуватися державною мовою та не менше, ніж однією з іноземних мов, 
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уміння використовувати вербальні та невербальні засоби комунікації, уміння 

дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки та моралі в міжособистісних 

відносинах); 

- уміння здійснювати професійну взаємодію на основі набутої 

професійної культури та етики; 

- здатність установлювати контакт із людьми різних вікових груп; 

- уміння доцільно використовувати мовленнєвий інструментарій 

(семантику слова, побудову речень, тон, смислові акценти тощо); 

- уміння працювати в колективі та команді (уміння організовувати 

ефективну взаємодію членів групи в робочому процесі та неформальній 

ситуації, здатність підтримувати врівноважені й толерантні стосунки з членами 

колективу, уміння критично оцінювати явища, ситуації, власну діяльність). 

Освітньо-професійна програма підготовки інженерів-педагогів 

спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» конкретизує перелік 

професійних умінь, характерних для комунікативної компетенції цих фахівців, 

серед яких:  

− володіння методами дослідження індивідуальних властивостей 

особистості для забезпечення ефективної професійної комунікації; 

− уміння складати психологічну характеристику особистості учнів, 

студентів і колективів; 

− володіння вміннями професійної взаємодії із суб’єктами комунікації; 

− сформованість загальнокультурних та комунікативних умінь, які 

забезпечують ефективну взаємодію суб’єктів комунікації; 

− сформованість умінь здійснення якісної професійної комунікації.  

Отже, зміст професійної діяльності інженерів-педагогів транспортної 

галузі висуває до них ряд специфічних вимог, які обумовлюють необхідність 

розвитку в них певних професійно важливих якостей, які деталізовано у 

професіограмі особистості інженера-педагога. 

Зміст професіограми (психограми) інженера-педагога вивчали 

Н. Брюханова, І. Каньковський, О. Коваленко, О. Мельниченко та інші. У 
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наукових працях учених наведено психограму інженера-педагога, яка 

складається з таких блоків:  

1. Інженерно-педагогічна спрямованість: ідейна переконаність, 

громадська активність, схильність до домінування, соціальний оптимізм, 

колективізм, професійна позиція й покликання до інженерно-педагогічної 

діяльності;  

2. Інженерно-педагогічна компетентність: суспільно-політична 

обізнаність, психолого-педагогічна ерудиція, інженерно-технічний кругозір, 

педагогічна техніка, комп’ютерна підготовленість, уміння й навички з робочої 

професії, загальна культура;  

3. Професійно важливі якості особистості: самостійність, 

організованість, соціальна відповідальність, комунікативність, 

самокритичність, вимогливість, креативність у галузі педагогічної та 

виробничо-технологічної діяльності, прогностичні здібності, здатність до 

вольового впливу, емоційна чуйність, доброта, тактовність, рефлексія на свою 

поведінку, професійно-педагогічне мислення, технічне мислення, довільна 

увага, педагогічна спостережливість;  

4. Психодинамічні властивості: урівноваженість, емоційна стійкість, 

високий темп психічної реакції, успішність формування навичок, пластичність 

[103]. 

Професійно важливі якості інженера-педагога наведено в професіограмі, 

яка розглядається в дослідженнях К. Устемірова, І. Васильєва. Зокрема, до 

професійно важливих якостей інженера-педагога дослідники відносять: 

моральні (повага до інших людей, чесність, порядність, відповідальність, 

справедливість, толерантність, доброзичливість); комунікативні (здатність 

установлювати контакти з людьми, відкритість у спілкуванні, рефлексія, 

тактовність, увічливість, повага до думки інших людей, якість мовлення, 

володіння вербальними й невербальними засобами спілкування, створення 

позитивного клімату в колективі); організаторські (здатність до управління 

діяльністю групи людей, стимулювання активності інших людей, прийняття 
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управлінських рішень, планування й прогнозування діяльності групи людей, 

здійснення індивідуального й групового спілкування, здійснення впливу на 

поведінку людей – переконання, навіювання, зараження та ін.). Інженер-педагог 

повинен мати високий загальноосвітній та культурний рівень. Важливим у 

професійній діяльності інженера-педагога є емоційно-вольові риси характеру – 

урівноваженість, емоційна стійкість, наполегливість, витримка, самостійність. 

Професійно важливими характеристиками особистості є прагнення до 

самовдосконалення й саморозвитку [243]. 

Узагальнення представлених підходів дозволило визначити перелік 

професійно важливих якостей інженера-педагога транспортної галузі, що 

сприяють реалізації комунікативної складової їхньої професійної діяльності, до 

яких відносяться відкритість у спілкуванні, рефлексія, тактовність, увічливість, 

якість мовлення, емоційна стійкість, наполегливість у відстоюванні власної 

думки. 

Проведений аналіз професійної діяльності та вимог до професійної 

підготовки майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі виявив 

необхідність формування в цих фахівців комунікативної компетентності, що 

відображає особливості їхньої професійної діяльності. Отже, у подальшому 

наш науковий інтерес було зосереджено саме на аналізі терміну 

«комунікативна компетентність» з метою встановлення його співвідношення з 

поняттям «культура професійного спілкування», визначення сутності якого є 

одним із завдань нашого дослідження.  

Протягом останнього часу активізувалося вивчення феномену 

комунікативної компетентності фахівців. Наукова зацікавленість цим питанням 

цілком обґрунтована, оскільки проблема комунікації в умовах глобалізації 

суспільства є однією з найважливіших.  

Аналіз першоджерел виявив існування кількох підходів до визначення 

поняття «комунікативна компетентність». Так, у науковій літературі під 

комунікативною компетентністю розуміють систему внутрішніх ресурсів 

(О.Боровець), володіння певною системою вмінь і навичок міжособистісного 
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спілкування (Г.Рурік); рівень сформованості міжособистісного досвіду 

спілкування (Ю. Ємельянов) тощо. Ю.Жуков розуміє комунікативну 

компетентність як здатність установлювати та підтримувати необхідні контакти 

з іншими людьми, а також певну сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування [79].  

У працях Л.Петровської комунікативна компетентність розглядається як 

складне утворення, що містить знання соціально-психологічних факторів і 

вміння використовувати їх у конкретній діяльності, розуміння мотивів, 

стратегій поведінки, фрустрацій - і власних, і партнерів по спілкуванню, уміння 

розбиратися в групових соціально-психологічних проблемах, осмислення 

можливих перешкод на шляху до взаємного порозуміння, оволодіння 

технологією й психотехнікою спілкування. Ю.Ємельянов під комунікативною 

компетентністю розуміє здатність особистості орієнтуватись в ситуаціях 

спілкування, що заснована на знаннях, чуттєвому досвіді й вільному володінні 

засобами спілкування, і комунікативну компетентність вважає певною ідейно-

моральною категорією, що регулює всю систему ставлень людини до 

природного й соціального світу, а також до самої себе як синтезу цих двох 

світів. А.Дубаков трактує комунікативну компетентність майбутніх фахівців як 

інтегративну якість особистості, що має складну системну організацію і 

виявляється як готовність фахівця ефективно здійснювати конструктивне 

передання та сприйняття інформації, діалог, монолог і перцепцію з 

урахуванням дотримання основних правил, а також удосконалювати 

професійну взаємодію та збагачувати свій комунікативний досвід на підставі 

рефлексивних здібностей [73]. 

Дещо ширше, тлумачить цю категорію О. Боровець [36, с.205], а саме як 

систему внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікації 

в певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. Вона передбачає такий 

рівень взаємодії з довколишніми людьми, який дозволяє успішно 

функціонувати в суспільстві, а також наявність життєвого досвіду, ерудиції, 

наукових знань тощо. Такий підхід представлено й у працях Н.Волкової, яка 
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підкреслює, що комунікативна компетентність передбачає усвідомлене 

розуміння цінності комунікації для професійної діяльності фахівця, що 

позитивно відбиває систему цінностей комунікативних знань і визначає 

цілеспрямовану діяльність студентів щодо їхнього засвоєння, розуміння 

необхідності пізнання самого себе як комунікативної особистості (своїх переваг 

і недоліків), усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії 

засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації, здійснення 

експертизи власних комунікативних дій і прийнятих рішень [52]. 

Аналіз представлених визначень комунікативної компетентності виявив, 

що основою його трактування є поняття комунікації чи спілкування, що й 

обумовлює існування двох підходів до його розуміння. Але ці поняття не чітко 

розмежовані, відсутня єдність у їхньому співвідношенні. Натомість існують два 

протилежні погляди: деякі вчені ототожнюють ці поняття, інші – 

диференціюють. Тому в подальшому нами здійснено їх аналіз з метою вибору 

власної позиції з цього питання. 

Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову 

(communication) від латинського communicatio – єдність, передача, з’єднання, 

повідомлення, пов’язаного з дієсловом communico (лат.) – роблю спільним, 

повідомляю, з’єдную, похідним від communis (лат.)  – спільний [248].   

Комунікація – технічний процес обміну інформацією між двома й більше 

індивідами (або групами). Коли ми говоримо про комунікацію, нас перш за все 

цікавить те, як інформація передається. «Поняття комунікація може вживатись 

в значенні: соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими 

соціальними суб’єктами; зв'язок за допомогою технічних засобів; певна 

система, за допомогою якої забезпечується сполучення між віддаленими 

об'єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, 

каналізаційні комунікації тощо» [19, с.68]. Отже, поняття «комунікація» є 

ширшим за поняття «спілкування». Таку саму думку представлено й у працях 

В.Конецької [120, c.15], яка наполягає, що «поняття спілкування, комунікації й 

мовної діяльності містять як загальні, так і відмінні ознаки. Загальними є їх 
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співвіднесення з процесами обміну й передання інформації, зв'язок з мовою як 

засобом спілкування і зв'язок із соціомовною поведінкою комунікантів. 

Відмінні ознаки зумовлені відмінністю в обсязі змісту цих понять (вузькому й 

широкому), що пояснюється використанням їх у суміжних науках або навіть у 

різних аспектах однієї наукової дисципліни, коли на перший план висуваються 

ті або інші ознаки цих складних понять». Тому в нашому дослідженні ми 

будемо дотримуватися позиції розмежування понять «комунікації» та 

«спілкування», адже виявлені розбіжності роблять неправомірним їх 

ототожнення. Тому під спілкуванням ми розуміємо один із варіантів 

комунікації. 

Таким чином, ми поділяємо думку дослідниць С.Скворцової, 

Ю.Вторнікової [220], які комунікативну компетентність фахівця визначають як 

інтегративне особистісне утворення, що виявляється в процесі комунікації як 

здатність актуалізовувати та застосовувати отриманий досвід комунікативної 

діяльності та індивідуально-психологічні якості особистості для досягнення 

комунікативної мети в усіх сферах професійної діяльності фахівців. Основу 

комунікативної компетентності становлять знання, уміння, навички, способи 

комунікативної діяльності й прояви емоційно-ціннісного ставлення до неї.  

У свою чергу, комунікативна діяльність (лат. communicatio — зв’язок, 

повідомлення) — діяльність, мета якої — одержання, повідомлення або обмін 

інформаціями. Її видами є: спілкування, лікування, пропаганда, читання, 

взаємодія людини з комп’ютером. Отже, спілкування є однією зі складових 

комунікативної компетентності фахівця, зокрема інженера-педагога 

транспортної галузі, культурна реалізація якого у всіх видах його професійної 

діяльності (проектувальної, експлуатаційної, ремонтної, організаційно-

управлінської, навчально-виховній) є умовою сформованості як 

комунікативної, так і професійної компетентності фахівця. Тому в подальшому 

наше дослідження було спрямовано на всебічний аналіз поняття «спілкування», 

його різновидів, якісних проявів у професійній діяльності фахівців як базової 

основи терміну «культура професійного спілкування майбутніх інженерів-
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педагогів транспортної галузі». 

Потреби сучасного суспільства, його духовні й матеріальні сфери 

зумовили особливу актуальність проблем спілкування, окреслили принципово 

нові ознаки світової цивілізації, пов’язані з особливостями функціонування 

інформаційних технологій, процесів глобалізації. Тому інтенсивно зростає роль 

спілкування, зумовлена низкою об’єктивних причин. По-перше, це перехід до 

інформаційного суспільства й пов’язаного з цим зростанням обсягу та 

інтенсивності процесів взаємообміну інформацією. По-друге, швидке зростання 

кількості та якості засобів обміну цією інформацією. По-третє, зростання 

потреби в людях, зайнятих у професійній діяльності, пов’язаної зі 

спілкуванням, без удосконалення якого неможливе функціонування таких 

галузей, як виховання, освіта, охорона здоров’я, наука, мистецтво, політика, 

підприємництво тощо. А також зростання потреби в спеціалістах, зайнятих у 

різних галузях професійної діяльності, що потребують кооперації та взаємодії в 

досягненні спільних цілей [179]. 

Спілкування – вид взаємодії людей, що полягає в обміні інформацією, 

думками, досвідом, знаннями, уміннями, навичками та результатами діяльності, 

ставленням до людини, предметно втіленими в матеріальній та духовній 

культурі [239]. 

У психолого-педагогічній літературі спілкування розглядається як:  

- особливий вид діяльності, який відбувається за допомогою мови або 

сленгу, міміки, пози, рухів тіла, жестів, зображення, символів, звукових 

сигналів, умовних позначень (В. Давидов, Д. Ельконін); 

- найважливіше середовище духовного, суспільного й особистісного 

прояву людини, становить живий безперервний процес взаємодії людей, 

людини із собою та світом, у цьому розумінні є чинником розвитку особистості 

(Н. Волкова); 

- комунікативна взаємодія, спрямована на встановлення сприятливого 

психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності й стосунків 

(В. Кан-Калик, I. Кон, К. Роджерс); 
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- цілеспрямований, соціально зумовлений процес обміну інформацією 

між людьми в різних сферах їхньої пізнавально-трудової та творчої діяльності; 

- самостійна й специфічна форма активності особистості є необхідною 

умовою об’єднання людей для будь-якої спільної діяльності. Його мета – 

взаємини з іншими людьми, досягнення певного взаєморозуміння, вирішення 

ділової справи (А. Мудрик); 

- комунікативний процес, у якому беруть участь не менше двох суб’єктів: 

той, хто говорить (адресант), та той, хто слухає (адресат). Спілкування не може 

відбутися, якщо ті, хто беруть у ньому участь, не знають мови. При спілкуванні 

виникає висловлення – результат інформації адресанта з приводу предмета для 

адресата (Ф. Хміль) [249]. 

У вивченні спілкування можна виокремити два напрями: теоретичні 

дослідження спілкування та практичне навчання форм і методів з метою 

підвищення рівня культури спілкування [244]. 

Науковцями в спілкуванні виділено ряд аспектів: зміст, мета й засоби. 

Зміст спілкування – інформація, що передається в міжособових контактах. Ціль 

спілкування – відповідає на запитання «Заради чого людина вступає в акт 

спілкування?». Засоби спілкування – способи кодування, передачі, переробки й 

розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування від однієї 

людини до іншого. Кодування інформації – це спосіб її передачі. Інформація 

між людьми може передаватися за допомогою органів почуття, мови й інших 

знакових систем, писемності, технічних засобів запису й збереження 

інформації. У процесі спілкування знаходять свій вияв дві своєрідні 

суперечності: з одного боку, людина прилучається до життя суспільства, 

засвоює його досвід, наукові й культурні здобутки людства, а з другого, – 

відбувається її відособлення, формується індивідуальна неповторність, 

самобутність (Д. Аткiнсон, Р. Бернс, Дж. Джанпольськi, І. Риданова) [201]. 

Узагальнення представлених підходів дозволило нам визначити 

спілкування як складний багатоплановий процес установлення й розвитку 

контактів між людьми, що породжується потребами в спільній діяльності й 
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включає обмін інформацією, сприймання й розуміння між людьми, вироблення 

єдиної стратегії взаємодії. Спілкування є одним із видів комунікації, у процесі 

якого велику роль грає й та інформація, обмін якої відбувається, і засоби, які 

обирають учасники комунікації для встановлення міжособових стосунків. 

У науковій літературі зазначено, що спілкування сприяє створенню умов 

для розвитку мотивації тих, хто займається професійною діяльністю, надає їй 

творчого характеру, розвиває особистості суб’єктів спілкування, попереджує 

виникнення конфліктів та психологічних бар’єрів [200]. 

Залежно від використовуваної техніки спілкування та його цілей 

Л. Власова, В. Сементовський виділяють такі види спілкування: 

- формальне спілкування, або „Контакт масок” – спілкування, у процесі 

якого використовуються звичні маски ввічливості, строгості, байдужості, 

співчутливості та відсутнє прагнення зрозуміти й урахувати особливості 

особистості співрозмовника; 

- формально-рольове спілкування, у якому зміст і засоби спілкування 

регламентовані соціальними ролями партнерів у спілкуванні: лікар і пацієнт, 

міліціонер і порушник правил дорожнього руху, контролер і пасажир автобуса; 

- ритуальне (світське) спілкування, зумовлене формальною увічливістю, 

виконанням зовнішнього етикету; 

- маніпулятивне спілкування, спрямоване на одержання однобічної 

вигоди з використанням маніпулятивної техніки впливу на партнера в 

спілкуванні (лестощі, обман, „пускання пилу в очі”, демонстрація доброти) 

залежно від особливостей особистості співрозмовника; 

- духовне міжособистісне, при якому розкриваються глибинні структури 

особистості, характеризується взаєморозумінням між людьми, в основі лежить 

довіра до особистості співрозмовника [62]. 

Отже, вивчення науковцями спілкування відбувається у взаємозв’язку з 

різними видами діяльності. За цих умов спілкування слід уважати професійним, 

якщо його визначальним змістом є соціально значуща спільна професійна 

діяльність. 
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Професійне спілкування формується в умовах конкретної професійної 

діяльності, тому певною мірою відображає в собі її особливості і є важливою 

частиною цієї діяльності. 

У професійній діяльності люди намагаються досягти не лише загальних, а 

й особисто значущих цілей, завдяки знанням і вмінням, навичкам. Професійне 

спілкування є однією з універсальних реальностей буття людини, специфічним 

видом і необхідною умовою її діяльності [219]. 

Професійне спілкування – творчий, керований процес взаємообмiну 

повідомленнями, організації взаєморозуміння, досягнення оптимальної взаємодiїi, 

взаємопiзнання в різних видах діяльності учасників професійно спрямованої 

комунікації [141]. Професійне спілкування, зазначає І.Радомський, регулює 

офіційні стосунки в державно-правовій і суспільно-виробничій сферах [202]. 

А. Бондаренко підкреслює, що професійне (ділове) спілкування – це 

особлива форма взаємодії людей у процесі визначеного виду діяльності, що 

сприяє встановленню морально-психологічної атмосфери праці та взаємин 

партнерства між керівниками й підлеглими, між колегами, створює умови для 

продуктивного співробітництва людей у досягненні вагомих цілей, 

забезпечуючи успіх загальної справи [32]. 

У професійному спілкуванні спеціаліст стикається з безліччю 

непередбачених ситуацій, у яких по-новому треба розв’язувати завдання 

взаєморозуміння i взаємодії, вирішення яких не можна здійснити за відомим 

алгоритмом чи шаблоном, хоча знання загальних творчих пiдходiв до 

розв’язання професійних завдань звичайно сприяють подоланню труднощів. 

Специфiчнi риси професійного спілкування – це свідоме, цілеспрямоване 

управління комунікацією, наявність загальної та конкретної мети спілкування, 

обумовленої особливостями професійної діяльності, а також наукова 

обґрунтованість i високий професійний рівень. Для того, щоб контакт був 

справді глибоким, особистість, окрім професійних знань, знань про 

спілкування, певних навичок і вмінь, повинна мати ще й позитивну 

комунікативну установку на спілкування, причому установку не просто на 
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встановлення контакту, а на людину як загальнолюдську цінність, тоді цей 

контакт стане олюдненим, і спілкування відбуватиметься на високому рівні, 

якому притаманні ознаки культурного [21]. Тому основою реалізації 

ефективного професійного спілкування є певні здібності, які визначаються як 

сукупність якостей особистості, достатні й необхідні для успішного виконання 

професійної діяльності, які забезпечують швидкість самовдосконалення [170]. 

Серед таких здібностей ученими виділені: 

1 група - пізнавальні - пошук інформації, науковий пошук; 

2 група - організаційні - уміння планувати й проводити певну діяльність; 

3 група - комунікативні - уміння передавати й розуміти інформацію; 

4 група - перцептивні - здатність зрозуміти внутрішній світ людини за її 

зовнішніми ознаками; 

5 група - сугестивні - здатність здійснювати навіювання; 

6 група -інтерактивні- здатність взаємодіяти. 

Аналіз літературних джерел [7, 10, 20, 53, 79, 149, 193] дозволив 

визначити особливості, які характерні для професійного спілкування, а саме: 

- кожен із суб’єктів професійного спілкування має досвід комунікативної 

взаємодії, володіє певною системою комунікативних умінь, навичок і дій; 

- суб’єкти професійного спілкування є представниками однієї 

професійної групи, але мають різний професійний досвід, рівень оволодіння 

навичками професії; 

- взаємодія суб’єктів професійного спілкування відбувається в певній 

комунікативній ситуації, яка пов’язана з професійними потребами, 

необхідністю вирішення певних виробничих завдань, що спонукають їх до 

спільної діяльності; 

- комунікативні вміння, навички, дії суб’єктів професійного спілкування 

орієнтовані на смислове сприйняття і засвоєння професійних знань (інформації 

професійного змісту). Тут важливим є зворотний зв'язок для осмислення 

ситуації професійного спілкування. 

В.Кузін підкреслює, що професійне спілкування як багатоплановий 
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процес становлення та розвитку контактів, заснований на потребі спільної 

діяльності, включає такі функції: 

– регулятивну (регулює офіційні стосунки в державно-правовій і 

суспільно-виробничій сферах); 

– комунікативну (обмін інформацією); 

– інтерактивну (обмін діями); 

– перцептивну та рефлективну (взаємосприймання й установлення 

взаєморозуміння між партнерами по спілкуванню) [138]. 

Дещо інший підхід до визначення функцій професійного спілкування 

представлено в працях учених [150, 179, 201], які виділяють: 

- інструментальну, яка характеризує професійне спілкування як 

соціальний механізм управління і передачі інформації, що необхідна для 

розв’язання професійних задач; 

- інтегративну, яка характеризує професійне спілкування як засіб 

об’єднання людей у рамках спільної професійної діяльності;  

- функцію самовираження, що визначає професійне спілкування як форму 

взаєморозуміння суб’єктів спілкування в спільній професійній діяльності;  

- трансляційну, що передбачає передачу конкретних способів діяльності, 

оцінок і т.д., які пов’язані з оволодінням професією. 

Основою поділу професійного спілкування на види (рис. 1.1) є ступінь 

участі або неучасті в ньому мови (усної й писемної). За цією ознакою 

виокремлюють вербальне й невербальне спілкування. 

Вербальне (лат. verbum – слово) спілкування – словесне спілкування, 

учасники якого обмінюються висловлюваннями щодо предмета спілкування за 

допомогою мови, системи знаків, які служать засобом спілкування [5]. 

Невербальне спілкування – обмін інформацією між людьми за допомогою 

немовних комунікативних елементів (жестів, міміки, виразу очей, постави та 

ін.), які разом із засобами мови забезпечують створення, передавання і 

сприйняття повідомлень [29]. 



 30

 

Рис. 1.1. Види професійного спілкування 
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зворотний зв’язок між відправником і реципієнтом), 

– групове монологічне (учасниками є троє й більше осіб). Модифікацією 

такого спілкування є публічний виступ керівника перед колективом чи за його 

межами (лекція, доповідь);  

– групове діалогічне – форма колективного обговорення проблем, 

ситуацій, пропозицій на ділових нарадах, засіданнях колегіальних органів 

управління тощо [3]. 

Непряме вербальне спілкування – його особливістю є відсутність 

безпосереднього контакту між учасниками, інформація позбавлена емоційного 

(інтонаційного) наповнення й не супроводжується невербальними засобами 

спілкування. За письмової форми непрямого вербального спілкування 

інформація передається від відправника до реципієнта у формі відповідного 

документа, у якому зафіксовані атрибути ділових контактів (назва організації-

відправника й організації-отримувача, дата відправлення, номер реєстрації 

вихідної кореспонденції, підпис відповідального працівника), що є її 

перевагами. Основні недоліки такої форми спілкування – обмеженість 

інформації, яку можна подати письмово, затримання в часі між відправленням 

інформації й отриманням зворотного зв’язку від реципієнта, ймовірність 

виникнення помилок при розшифруванні повідомлення, втрата міміки, жестів, 

інтонації [101]. 

На сучасному етапі поширеним є непряме вербальне спілкування з 

використанням технічних засобів (телефонного зв’язку, електронної пошти, 

факсимільної техніки тощо), які забезпечують оперативність передавання 

інформації. Однак використання їх унеможливлює документування інформації. 

Динамічно розвивається й усе більше знаходить прихильників спілкування 

засобами електронного зв’язку (скайп). 

У подальшому для конкретизації поняття «професійне спілкування» наше 

дослідження було спрямовано на визначення його етапів. Аналіз першоджерел 

дозволив виявити, що в сучасній науковій літературі не існує єдиного підходу 

до виділення етапів спілкування взагалі та професійного спілкування зокрема. 
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Так, у працях [76, 117, 153, 218, 249] зазначено, що професійне 

спілкування складається з таких етапів:  

1. Ретельна підготовка до спілкування. Цей етап передбачає: збирання 

матеріалів з предмета спілкування, їх відбір і систематизація; складання плану 

майбутнього акту спілкування; умотивування аргументів на користь своєї 

позиції та контраргументів іншої сторони; обґрунтування свого варіанта 

рішення та розгляд реакції співрозмовника. 

2. Орієнтація в ситуації й установлення контакту, тобто початок 

спілкування. На цьому етапі важливо: дбати про створення доброзичливої 

атмосфери спілкування; не протиставляти себе співрозмовникові; 

демонструвати повагу й увагу до співрозмовника; уникати критики, зверхності 

та негативних оцінювань. 

3. Ведення діалогу з метою обговорення питання (проблеми) На цьому 

етапі доцільно дотримуватися таких правил: лаконічно й дохідливо викладати 

свою інформацію; уважно вислуховувати співрозмовника й намагатися 

адекватно сприймати те, про що він говорить; пам'ятати, що спілкуванню 

характерний діалоговий характер; аргументувати свою позицію: наводити 

переконливі докази. Аргументування - це важливий спосіб переконання за 

допомоги вмотивованих, обґрунтованих логічних доказів. 

4. Прийняття рішення. Щоб прийняти правильне рішення, варто: 

запропонувати кілька варіантів вирішення проблеми; уважно вислухати 

аргументи співрозмовника щодо можливого рішення; визначити за настроєм 

співрозмовника момент для закінчення зустрічі й запропонувати кращий 

варіант прийняття рішення; не виказувати ні найменшої роздратованості, навіть 

якщо мети не було досягнуто, триматися впевнено. 

5. Вихід із контакту. Ініціатива завершення розмови за статусної 

несиметричності спілкувальників має належати особі жіночої статі, людині, 

старшій за віком, вищій за соціальним становищем. Наприкінці спілкування 

треба підсумувати результати зустрічі, попрощатися й висловити надію на 

подальші взаємини й спільну діяльність.  
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Така градація характерна для прямого професійного спілкування та 

відображає умови проведення зустрічей з партнерами, клієнтами, інвесторами 

при обговоренні професійних проблем з метою їх вирішення. Для інженерів-

педагогів транспортної галузі – це є одним із різновидів професійного 

спілкування, тому наш пошук визначення його етапів тривав далі, але нам 

імпонує думку, що процесу реалізації спілкування має передувати підготовчий 

етап, який набуває значущості саме в умовах професійної діяльності. 

Оскільки основою спілкування є обмін інформацією, у подальшому нашу 

увагу було зосереджено на аналізі положень теорії інформації, засновником 

якої є К.Шенон. Згідно до цих положень управління інформаційними потоками 

передбачає виконання певної процедури, яка складається з ряду послідовних 

етапів, а саме: 

1. Вибір змісту інформації, що відповідає проблемі, яку необхідно 

вирішувати. 

2. Вибір джерела інформації. Залежно від поставленого завдання 

обирається джерело (джерела) інформації, яке дозволить одержати достовірну 

інформацію в необхідному обсязі. 

3. Визначення терміну одержання інформації, який найбільш повно 

відповідає поставленому завданню з урахуванням часу, необхідного для 

одержання інформації. 

4. Збір інформації та одержання первинних даних. Інформація, яка 

надходить із різних джерел, накопичується та систематизується. 

5. Оброблення інформації та надання їй необхідного вигляду. 

Систематизована інформація обробляється за допомогою інформаційних 

технологій, узагальнюється, інтерпретується, оформлюється в зручну форму 

сприйняття (таблиці, графіки, діаграми, службові записки тощо). 

6. Використання інформації для вирішення проблеми. 

Отже, етапу використання інформації, що в умовах нашого дослідження 

відповідає саме реалізації професійного спілкування, має передувати збір 
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інформації та її обробка. Ці складові й утворюють підготовчий етап 

професійного спілкування.  

Вагомим для нашого дослідження є класичний підхід до аналізу 

комунікативного процесу як основи обміну інформацією [220, 240, 251], який 

передбачає виділення у його структурі кілька взаємопов'язаних етапів, а саме: 

- Зародження ідеї. Обмін інформацією починається з формулювання ідеї 

або відбору інформації. Відправник несе відповідальність за створення 

повідомлення у формі, яка здатна найточніше передати думку (ідею) 

одержувачу; 

- Кодування й вибір каналу. Перш ніж передати ідею, відправник повинен 

за допомогою символів закодувати її. Таке кодування перетворює ідею в 

повідомлення. Водночас відправнику необхідно обрати канал, який поєднується 

з типом символів, що використовуються для комунікації. До загальновідомих 

каналів належать передавання мови та письмових матеріалів, електронні засоби 

зв'язку (комп'ютерні мережі, електронна пошта, відео-стрічки тощо); 

- Передавання. На цьому етапі відправник використовує канал для 

доставки повідомлення (закодованої ідеї або сукупності ідей) одержувачу; 

- Декодування. Одержавши повідомлення, необхідно зрозуміти його. 

Декодування - процес розшифрування символів відправника мовою 

одержувача; 

- Зворотній зв'язок. Одним з найважливіших елементів процесу 

комунікацій є її сприйняття, яке досягається налагодженням двохстороннього 

зв'язку. Особливу роль відіграє зворотній зв'язок, який показує реакцію 

одержувача на повідомлення. 

Змістовний аналіз цих етапів спілкування дозволяє стверджувати, що 

перші два етапи відповідають підготовчому етапові професійного спілкування 

й не суперечать уже визначеним його складовим, а саме збір та обробка 

інформації. Узагальнення представлених підходів та їх адаптація до умов 

нашого дослідження дозволили визначити, що етап реалізації професійного 
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спілкування утворюють такі складові, як передача інформації та ведення 

діалогу.  

Отже, у результаті проведеної роботи нами було визначено єдину 

структуру етапів професійного спілкування, яка включає підготовчий етап, що 

містить збір і обробку інформації, та етап реалізації спілкування, який 

передбачає передачу інформації та ведення діалогу. У цьому контексті слід 

підкреслити думку вчених, що професійне спілкування здійснюється для 

досягнення комунікативної мети в конкретній професійній діяльності, що за 

умовами нашого дослідження реалізується за такими видами професійної 

діяльності інженерів-педагогів транспортної галузі, як проектувальний, 

експлуатаційний, ремонтний, організаційно-управлінський, навчально-

виховний. Тому визначені етапи спілкування мають бути реалізовані за всіма 

видами професійної діяльності цих фахівців, що зображено у вигляді рис. 1.2. 

 

 

Рис. 1.2. Реалізація професійного спілкування інженерів-педагогів транспортної 

галузі за видами його професійної діяльності 
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Таким чином, аналіз трактувань поняття «професійне спілкування», його 

етапів, особливостей, узагальнення й систематизація отриманих результатів 

надали нам можливість визначити термін «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 такими видами професійної діяльності цих 

фахівців, як проектувальний, експлуатаційний, ремонтний, організаційно-

управлінський, навчально-виховний. 

Проведена дослідницька робота стала основою для наукових розвідок у 

напрямку визначення поняття «культура професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі». Аналіз психолого-педагогічної 

літератури та інших інформаційних джерел, присвячених цій проблемі, 

свідчить про відсутність єдиного підходу до трактування поняття «культури» 

взагалі та «культури професійного спілкування» зокрема. 

У праці А. Кребера та К. Клакхона, що зібрали 180 визначень поняття 

культури, розрізняються 6 їх типів [197]: 

- Описовий. До цього типу віднесені класичні етнологічні визначення, 

найвідомішою з яких є визначення Едварда Тейлора: «Культура, або 

цивілізація, є складним цілим, що включає в себе знання, вірування, мистецтво, 

моральність, право, звичаї, вміння та навички, набуті людьми як членами 

суспільства», характерним є трактування понять «культура» i «цивілізація» як 

синонімічних; 

- Історичний. Визначення, включені до цієї категорії, спираються на 

фактор традиції як механізму передачі культурної спадщини. Цей тип добре 

ілюструє визначення Стефана Чарновського:«Культура є колективним благом і 

колективним доробком, продуктом творчих і перетворювальних зусиль 

незліченних поколінь. Культурою є сукупність елементів суспільного доробку, 

спільних для ряду груп і завдяки своїй об'єктивності, здатних поширюватися в 

просторі»; 
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- Нормативний. Нормативні визначення акцентують підпорядкування 

людей нормам, цінностям і моделям поведінки. Цьому типу культури 

відповідає визначення Альфред Кребер та Парсонса: «Культура — це передані 

та створені сутності й моделі цінностей, ідей і інших символічно значимих 

систем, які є чинниками, що формують людську поведінку, а також продукти 

такої поведінки»; 

- Психологічний. Психологічні визначення акцентують увагу на 

психічних механізмах формування культури, акцентується увага на навчанні і 

наслідуванні при засвоєнні культури. Визначення цього типу сформулювали 

Станіслав Оссовський: «Культура є певною сукупністю психічних установ, що 

передаються в рамках даної спільноти через суспільний контакт і залежних від 

системи міжлюдських стосунків»; 

- Структурний. Зібрані до цієї групи визначення акцентують увагу на 

структуру тієї чи іншої конкретної культури і, відповідно, її засадничими 

елементами і їх внутрішніми зв'язками.  

- Генетичний. Зібрані до цієї групи визначення акцентують увагу на 

походженні культури. П. Сорокін: У найширшому сенсі слово "культура" 

означає сукупність усього, що створене або модифіковане свідомою чи 

несвідомою діяльністю двох і більше індивідів, які взаємодіють або впливають 

на поведінку один одного [197]. 

У загальновживаному значенні «культура» - це певний рівень розвитку 

суспільства, творчих сил та здібностей людини в типах і формах організації 

життя та діяльності людей у їхніх взаємостосунках, а також у створених нею 

матеріальних і духовних цінностях [248]. Поняття «культура» вказує на 

відмінність людської життєдіяльності від біологічного життя, а також на якісну 

своєрідність конкретних проявів цієї життєдіяльності. Загальновизнано, що 

саме культура є мірилом розвитку людини, оскільки віддзеркалює не тільки 

обсяг засвоєних цінностей громадської діяльності, але й сам спосіб, у який 

людина залучається до таких цінностей.  

За В. Грехньовим, культура – це те, за допомогою чого «люди стають 
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соціально активними, професійно зрілими й цілеспрямованими». В.Жежерун, 

В.Рибалко вважають, що «культура – це постійно оновлювана, ціннісно 

орієнтована, динамічна сторона діяльності; процес, спрямований на суспільну 

доброчесність, соціального звільнення людини як суб'єкта історичної 

творчості». У педагогіці «культура» використовується як суспільний феномен, 

основою якого, на думку В.С. Баруліна, є «загальний ціннісно-регулятивний 

момент» [15, с. 120].  

Такі погляди на феномен культури свідчать про його багатозначність, 

складність та багатомірність, але в умовах нашого дослідження ми розглядаємо 

його в контексті культури окремої особистості. Так, О.Рудницька зазначає, що 

«культура неминуче входить у культуру особистості й перетворюється в такий 

спосіб на інтегральний фактор соціалізації людини». Дослідниця звертає увагу, 

що культура особистості – індивідуальна форма виявлення культурного впливу 

на людину, це – результат опанування нею культурних цінностей» [205, с. 62]. 

Отже, культура особистості є частиною цілого, вона є результатом загального 

впливу цілісної системи культури на конкретну особистість, яка 

самоусвідомлює ціннісний зміст, засоби й стиль власної життєдіяльності. З 

огляду на це, нам імпонує думка О.Газман, який називає культуру особистості 

базовою, і визначає її як необхідний мінімум загальних здібностей людини, її 

ціннісні уявлення і якості, без яких стає неможливим увесь процес соціалізації 

та розвиток генетичних задатків особистості [54, с. 6-7]. Для нашого 

дослідження вагомим є висновок ученого, що культура особистості – це 

інтегрований комплекс характеристик особистості, які забезпечують 

гармонійне співіснування і духовний розвиток її у суспільстві. 

Аналіз педагогічних досліджень [21, 24, 53, 76, 122, 189] дає підстави 

стверджувати, що культура професійного спілкування є складовою частиною 

культури людини в цілому й безпосереднім модулятором людських стосунків. 

Культура професійного спілкування інтенсивно вивчається в системі 

психолого-педагогічних наук (О.Барабанщиков, Є.Бондаревська, 

Т. Вільчинська, С.Кульневич, С.Міщенко, С.Муцинов, В.Семиченко, 
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В. Сєріков, А.Щербаков та ін.). З початком активної розробки 

культурологічного напрямку у філософії, соціології, педагогіці та психології 

було проведено низку досліджень, присвячених окремим сторонам культури 

професійного спілкування: методологічної (І.Ісаєв, В.Сластьонін та ін.), 

морально-етичної (Е. Гришин), комунікативної (В. Грехньов, І. Комарова, 

А.Мудрик, І.Тимченко). У цих дослідженнях культура професійного 

спілкування розглядається як проекція загальної культури, яка виявляється в 

системі професійних якостей і специфіки майбутньої діяльності. 

Як указує Т.Калініченко, культура професійного спілкування для 

майбутніх інженерів-педагогів є складовою їхньої професійної діяльності, без 

володіння якою неможливе якісне виконання інженерно-педагогічної 

діяльності [122].  

Н.Кузьміна підкреслює, що володіння культурою професійного 

спілкування необхідно для встановлення контакту з людьми, для регулювання 

власного емоційного стану, для встановлення сприятливого психологічного 

клімату в колективі. Для здійснення таких дій фахівцю необхідно володіти 

вміннями саморегуляції, встановлення контакту, використання невербальних і 

вербальних засобів спілкування, здійснення самого процесу професійного 

спілкування, його самоаналізу [139].  

Т.Буряк виділяє наступні головні характеристики культури професійного 

спілкування: позитивність у відношенні до культурного контексту (суб’єкт має 

здібності до продуктивного культурного існування через культурний спосіб 

життя, уміння залучати інших до цінностей культури за допомогою підвищення 

достойності кожної людини), успішність у діяльності та в житті (визначається 

здібностями, які дозволяють реалізувати себе в житті, досягти високого 

життєвого рівня, досконалого фізичного, психічного, духовно-морального 

стану), творча спрямованість та рефлективність (лат. reflexio – відображення, 

роздум, сумніви, обмін думками між рівноправними партнерами в діалозі), 

суб’єкт-суб’єктні взаємини (співрозмовники є особистостями, значущими одне 

для одного), активна взаємодія; цілеспрямованість (з приводу конкретної 
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справи), продуктивна співпраця, співтворчість (основне завдання спілкування), 

ефективність, результативність (високий рівень професійних досягнень). 

Важливу роль у досягненні результатів діяльності має комунікативність, 

комунікативна компетентність, професіоналізм (професійна майстерність, 

фахова підготовка спеціаліста, професійна самосвідомість, професійно значущі 

властивості), сформованість індивідуального стилю спілкування, професійна 

етика, професійний такт [39]. 

О.Берестенко культуру професійного спілкування виражає формулою 

КПС= КП+ КР+ КК +КІ [21]. 

Культура перцепції (КП) – рівень адекватності сприймання 

співрозмовника, уміння формувати та підтримувати позитивне ставлення до 

інших на основі емпатії, співчуття, симпатії, настанови на позитивне, 

конструктивне ставлення до співрозмовника, який забезпечує емоційно-чуттєве 

задоволення (подобається) та зароджується інтерес до продовження контактів. 

Культура спілкування вважається не на достатньому рівні, якщо в партнера 

залишається відчуття незадоволення (не подобається), якщо він відчуває злість 

або депресію. 

Культура рефлексії (КР) – рівень уміння формувати нову спільну мову в 

діалозі незалежних особистостей, через певні знання, способи, види, форми, 

методи, прийоми. Прийом „діалог незалежних” – це найпоширеніший прийом 

спільної мови, яку конструюють двоє, сприяє їхньому об’єднанню та вияву 

самосвідомості. Культура рефлексії вважається не на достатньому рівні, якщо в 

партнера залишається відчуття непорозуміння (не зрозуміло), якщо він відчуває 

невпевненість, невдоволеність, страх невідомого. 

Культура комунікації (КК) має на увазі рівень готовності передати або 

прийняти необхідну інформацію достатньої кількості та якості, її розуміння, 

грамотність, дикцію, артикуляцію та інше, також уміння подолати 

комунікативні бар’єри та здатність їх самому не створювати, включає технічну 

легкість, простоту спілкування, швидкість та повноту формування загальних 

змістів. Під час комунікації відбувається конкретна взаємодія її суб’єктів 
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(адресанта, відправника й адресата, одержувача) за допомогою вербальних і 

невербальних засобів, яка постає як акт їх інтеракції. 

Культура інтеракції (КІ) – це рівень уміння конструктивно 

співпрацювати, здатність знаходити загальні інтереси, орієнтація на розвиток 

відносин, взаємний позитивний результат. Отже, якщо професіонал має 

високий рівень культури професійного спілкування, він завжди здатен: по-

перше, розвивати позитивні емоції, налаштовувати позитивне ставлення 

співрозмовника до себе й до своєї діяльності; по-друге, налаштовувати доступні 

зв’язки; по-третє, організувати взаємини на взаємовигідних умовах. 

Дослідниця розуміє культуру професійного спілкування як соціально 

значущий показник рівня знань, здібностей, здатність та вміння здійснювати 

свої взаємини з людьми, сприймати, розуміти, засвоювати зміст думок, 

почуттів, намагань розв’язування конкретних завдань у професійній діяльності 

[21].  

І.Радомський визначає культуру професійного спілкування як інтегральну 

якість особистості, що характеризується сукупністю комунікативних знань, 

сформованістю умінь контролювати і регулювати свою мовну поведінку, 

грамотно і переконливо аргументувати свою позицію, вміння вести ділові 

переговори в процесі професійної діяльності, швидко орієнтуватись у 

комунікативній ситуації й обирати необхідний стиль поведінки для досягнення 

мети комунікативного акту, продуктивно співпрацювати в процесі вирішення 

професійних завдань [202]. 

Ф. Хміль підкреслює, що культура професійного мовлення включає:  

- володіння термінологією даної спеціальності;  

- вміння будувати виступ на професійну тему;  

- вміння організувати професійний діалог і управляти ним;  

- вміння спілкуватися з неспеціалістами з питань професійної діяльності 

[248].  

Отже, культура професійного спілкування є складовою загальної 

культури особистості, включає відповідні знання, вміння й навички, якості, 
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емоційний настрій та спрямованість фахівця на ефективну професійну 

діяльність. Досліджуваний феномен розглядається як рівень морального 

розвитку людини та міра прийняття професійних цінностей; рівень професійно- 

особистісних якостей, знань та вмінь; сукупність специфічних засобів, що 

спрямована на досягнення позитивного результату професійної діяльності.  

Порівняльний аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що 

культура професійного спілкування – це цілісне інтегральне утворення, що 

характеризується сукупністю знань, умінь та особистих якостей фахівця, які 

забезпечують досягнення мети комунікативного акту, дозволяють продуктивно 

співпрацювати в процесі вирішення професійних завдань та обумовлені 

особливостями професійної діяльності фахівців. В умовах нашого дослідження 

культуру професійного спілкування ми розглядаємо у відповідності до 

професійної діяльності інженерів-педагогів транспортної галузі за такими 

видами, як проектувальний, експлуатаційний, ремонтний, організаційно-

управлінський та навчально-виховний. Тому культурі професійного 

спілкування цих фахівців характерна варіативність за видами їхньої 

професійної діяльності. Подальший ґрунтовний аналіз цієї ознаки дозволяє 

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, аналізуючи підходи різних учених до дослідження поняття 

«культура професійного спілкування», зважаючи на специфіку професійної 

діяльності майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі та результати 

попередніх етапів дослідницької роботи, ми дійшли висновку, що «культура 
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професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі» - 

це особистісне інтегральне утворення, яке забезпечує процес взаємообмiну 

інформацією та досягнення оптимальної взаємодiї його учасникiв, 

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. Культура професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі є основою 

реалізації їхньої комунікативної компетентності в умовах професійної 

діяльності. Структурна модель культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі представлена на рис. 1.3. 

 

 

Рис. 1.3. Структурна модель культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі  

 

Таким чином, проведена дослідницька робота дозволяє стверджувати, що 

у відповідності до вимог ринку праці сучасний інженер-педагог транспортної 

галузі має реалізовувати культуру професійного спілкування у всіх видах 

професійної діяльності на основі єдиної структури етапів спілкування, а саме 
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підготовчого етапу та етапу його здійснення. Згідно до цих положень і має бути 

побудований процес формування культури професійного спілкування в цих 

фахівців. 

 

1.2. Аналіз стану формування культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі та визначення 

проблеми дослідження 

 

За умови необхідності володіння інженерами-педагогами транспортної 

галузі культурою професійного спілкування, що було підтверджено 

результатами попередньої дослідницької роботи, набувають актуальності 

питання щодо її формування в процесі професійної підготовки цих фахівців. 

Проведений аналіз психолого–педагогічної літератури свідчить, що проблема 

формування культури професійного спілкування розглядається в контексті 

розвитку комунікативної компетентності випускників вищих навчальних 

закладів. Її дослідженню присвячено праці О. Бодальова, В. Кан-Калика, 

О.Киричука, Я. Коломинського, Н. Кузьміної, В. Семиченко, Н. Тарасевич, 

Т.Яценко та ін. Деякі дослідження стосуються розробки системного підходу до 

формування комунікативних умінь (В. Каплінський, Л.Савенкова), вивчення 

зв'язку комунікативних умінь з культурою: комунікативною (В. Полторацька), 

педагогічною (М. Васильєва), загальною (О.Рудницька). У проблематиці, яка 

стосується характеристики й взаємодії різних чинників, що сприяють 

успішному формуванню культури професійного спілкування в студента, 

визначальними є погляди Л.Виготського, І.Зимньої, І.Зязюна, О.Киричука, 

А.Капської, О.Леонтьєва, Г.Сагач, В.Семиченко, Н.Тарасевич та ін. 

Особливості формування культури професійного спілкування, як феномен, 

досліджували Ш. Амонашвілі, О.Барабанщиков, В. Бенін, Н. Волкова, 

М.Воробйов, Т. Іванова, Є. Ільїн, О.Кобенко, І. Ковальова, Н. Крилова, 

A.Макаренко, Л.Нечепоренко, В. Сластьонін, B. Суханцева та ін. Питання 

вдосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів, зокрема 
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і транспортної галузі, розглянуто в дослідженнях: В. Aвдeєва, 

О. Винославської, Т. Калініченко, І. Каньковського, Л. Карамушки, 

Л. Кизименко, О. Коваленко, В. Козакова, В. Компанійця, М. Кудінова, 

В. Межуєва, М. Нещадима, З. Романець, В. Семиченко, Т. Шаргуна, 

М. Фоміної, К. Чарнецкі тa iн. Згідно до цих досліджень основну увагу при 

підготовці таких фахівців слід зосереджувати на оволодінні студентами 

професійними навичками, закріпленні знань й умінь, перетворенні їх на 

інструмент практичної дії та комунікації [270]. Адже нові знання 

накопичуються й опрацьовуються довкола самої діяльності, що моделюється, а 

та, у свою чергу, породжує потребу студентів у поповненні нової потрібної 

інформації. Тому провідною ідею підготовки інженерів-педагогів є її орієнтація 

саме на майбутню професійну діяльність як основи реалізації діяльнісного 

підходу до навчання [13, 19, 65, 91, 112]. 

А.Дяків також підкреслює, що процес навчання студентів – майбутніх 

фахівців транспортної галузі – повинен максимально моделювати їхню 

подальшу професійну діяльність. Дослідник наголошує, що «існуюча система 

освіти на факультетах більшою мірою орієнтована на засвоєння теоретичних 

знань, а не оволодіння студентами технологією професійної діяльності. 

Потрібні майбутнім фахівцям транспортної галузі теоретичні дисципліни 

викладаються у відриві від реальної практики, без виходу на конкретні задачі, 

які фахівцю належить постійно вирішувати» [75, с. 65–66]. «У цьому зв’язку 

надзвичайно важливо, щоб із ранніх етапів професійного становлення студенти 

почали осмислення свого ціннісного простору, побачили його зв'язок із цілями 

й завданнями обраної професії, а також були залученими в спеціально 

організовану роботу з розвитку своїх смислових орієнтирів» [75, с. 67]. 

Прагнення людини здійснити себе через свою професійну діяльність є однією з 

основних культурних цінностей. Тому зміцнення й підтримка цього прагнення 

мусить виступити основним завданням професійної освіти. Залучення студентів 

до проектування своєї освіти може, з одного боку, зміцнювати професійну 

налаштованість, а з другого – слугувати зразком для побудови життєвої й 
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професійної стратегії.  

Як зазначає Т. Буряк, на сьогодні однією з найбільших проблем у системі 

підготовки фахівців транспортної галузі є те, що вона здійснюється переважно 

через теоретичне навчання. Навчальні дисципліни й курси, що вивчаються 

студентами, не завжди співвідносяться з тією науковою інформацією, що 

потрібна для підготовки спеціалістів певного профілю [39]. Внаслідок цього 

студенти недостатньо чітко уявляють майбутню професію й ті вимоги, що 

висуваються до фахівців транспортної галузі на практиці. Формування 

сучасного спеціаліста, вважає автор, має бути спрямоване на становлення його 

як цілісної, гуманної, всебічно розвинутої особистості, а також на відповідну 

професійну підготовку. При цьому, як зазначає автор, має місце недостатність 

практичної орієнтованості фахових дисциплін, їх взаємозв’язку, відсутність 

систематизації знань студентів з окремих курсів, і це призводить до того, що 

інколи успішний студент є зовсім неспроможним виконувати професійні 

функції [39]. Отже, підготовка майбутніх інженерів-педагогів транспортної 

галузі має бути орієнтована на оволодіння студентами способами реалізації 

професійної діяльності у всіх її видах та проявах. Ці положення необхідно 

враховувати й при формуванні в цих фахівців культури професійного 

спілкування як одного із напрямків їхньої професійної підготовки шляхом 

відтворення реальних комунікативних ситуацій, характерних для різних видів 

професійної діяльності інженерів-педагогів технічного профілю 

(проектувальної, експлуатаційної, ремонтної, організаційно-управлінської, 

навчально-виховної). 

Для визначення передумов формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі в подальшому 

наш науковий пошук було спрямовано на визначення її структурних 

компонентів. За цих умов заслуговує на увагу структура культури спілкування 

людини, яку розробив О. Бодальов. До цієї структури вчений включає три 

елементи, а саме: розбиратись в інших людях і вірно оцінювати їхню 

психологію, адекватно емоційно відповідати на їхню поведінку й стан вибирати 
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в ставленні до кожного з них такий спосіб звернення, який найкращим чином 

відповідав би індивідуальним особливостям тих, з ким приходиться 

спілкуватись [29]. 

Т.Чмут підкреслює, що культура спілкування має два основних 

компоненти, а саме моральний і психологічний. Моральна культура 

розкривається в діях та вчинках людей у відповідності з їхніми потребами, 

інтересами, ідеалами, цілями. Вона виступає як єдність моральної свідомості та 

відповідної поведінки. Ця культура стимулює створення системи моральних 

цінностей та їх ієрархію [253]. Психологічна культура в роботі Т.Чмут включає 

психологічні знання (норм спілкування прийнятих у даному суспільстві, 

психології спілкування, психології сприймання й розуміння одне одного) та 

вміння (розпізнати психологію співрозмовників; адекватно, емоційно реагувати 

на їхні дії та поведінку; вибирати в ставленні до кожного такі способи й засоби 

спілкування, які б не розходились з мораллю, відповідали б індивідуальним 

особливостям людей). 

Група вчених (Т. Гриценко, А. Мудрик, В. Соколова, Р. Фатихова, 

С.Хаджирадєва, І. Тимченко) до складників культури професійного спілкування 

відносять і культуру мовлення, яка виражається багатством словника, 

досконалим володінням способами поєднання слів у речення, умінням 

розрізняти нейтральні й стилістично марковані мовні одиниці, недопущенням 

стильового й експресивного дисонансу, фонетико-інноваційною виразністю (у 

тому числі володіння темпом, ритмом, силою голосу), знанням психологічних 

особливостей народу, якому належить мова [253]. 

До комунікативних якостей мовлення Н. Бабич відносить: правильність, 

точність, логічність, багатство (різноманітність), чистоту, доречність, 

достатність (поняття кількості мовлення), ясність, виразність, емоційність [7]. 

Подальший аналіз першоджерел виявив зв’язок трьох компонентів у 

культурі професійного спілкування: 

- професійне спілкування пов’язано з навичками сприйняття іншої 

людини, сприйняття вербальної й невербальної інформації (перцепція); 
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- велике значення має вміння передати інформацію, почуття партнера по 

спілкуванню (комунікація); 

- взаємодія в процесі професійного спілкування (інтеракція) є 

вирішальним в оцінці його ефективності [110]. 

Запропонувавши свій підхід до розробки структури культури 

професійного спілкування, В.Лівенцова визначає цю культуру як складну 

інтегральну якість, яка синтезує перцептивні та комунікативні уміння, 

детермінується професійно ціннісними орієнтаціями і визначає ефективність 

професійної взаємодії  [149]. У свою чергу, комунікативні вміння – це комплекс 

усвідомлених комунікативних дій, заснованих на високій теоретичній і 

практичній підготовленості особистості, що дозволяє творчо використовувати 

знання для відбиття й перетворення дійсності. 

І. Радомський у структурі культури професійного спілкування фахівця 

виділив особистісну й поведінкову (операційно-дієву) підструктури. Перша з 

указаних підструктур включає мотиваційно-ціннісні установки, професійні 

орієнтації, які визначають спрямованість спілкування, вибір тих чи інших 

способів взаємодії з людьми. У поведінковій (операційно - дієвій) підструктурі 

вказаної культури дослідник виділяє перцептивний (уміння об'єктивно 

сприймати й правильно розуміти співрозмовника), комунікативний (висока 

комунікативна культура, тобто культура мовлення й слухання), інтерактивний 

(уміння будувати відносини, домагатися ефективної взаємодії на основі 

спільних інтересів) компоненти. Усі компоненти культури професійного 

спілкування перебувають у тісному взаємозв`язку [200]. 

У структурі культури професійного спілкування, підкреслює А. Коваль, 

доцільно виділяти особистісну й поведінку підструктури [110]. Перша з них - 

ціннісно-орієнтаційна, яка визначає спрямованість спілкування на вибір 

відповідних способів взаємодії з учасниками. Друга підструктура культури 

професійного спілкування включає певні компоненти. Так, когнітивно-

інформаційний пов'язаний з володінням вербальними та невербальними 

засобами спілкування. Мовленню повинні бути притаманні певні комунікативні 
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якості (правильність, точність, логічність, багатство, чистота, доречність, 

емоційність, виразність, образність). Регулятивно-поведінковий компонент 

характеризується наступними вміннями: установлювати контакт, підтримувати 

зворотній зв`язок та ін. [203]. 

О. Опалюк визначає, що культура професійного спілкування синтезує 

комунікативні, перцептивні, інтерактивні особливості спілкування фахівця й 

детермінується його ціннісними орієнтаціями та установками. Вона 

характеризує здатність адекватно сприймати й розуміти особистісні риси та 

поведінку суб`єктів спілкування, налагоджувати продуктивні міжособистісні 

стосунки з ними, формувати сприятливий емоційний мікроклімат у колективі, 

майстерно використовувати вербальні та невербальні засоби впливу [179]. 

При цьому, автор у культурі професійного спілкування майбутніх 

фахівців виділяє дві взаємозв’язані підструктури: внутрішню (ціннісно-

орієнтаційну) і зовнішню (операційно-дійову). Перша містить провідні 

професійно-ціннісні орієнтації та установки студентів, котрі надають ситуаціям 

професійної взаємодії певного особистісного сенсу, визначають спрямованість 

професійного спілкування, вибір відповідних способів і прийомів впливу на 

суб’єктів взаємодії. Операційно-дійова підструктура включає експресивні 

характеристики, вербальні та невербальні засоби й способи професійного 

спілкування [179].  

О. Берестенко виділяє такі структурні компоненти культури професійного 

спілкування: мотиваційно-ціннісний; перцептивний – процес взаємного 

сприймання й розуміння співрозмовників, пізнання ними один одного; 

рефлексивний – процес забезпечення розуміння та формування образу іншої 

людини; комунікативний – обмін інформацією між індивідами та її уточнення, 

розвиток; інтерактивний – організація взаємодії суб’єктів, які спілкуються, 

тобто обмін не тільки знаннями, думками, ідеями, а й діями, зокрема при 

побудові спільної стратегії взаємодії; морально-етичний - етичні норми та 

ритуальні правила ділових взаємин, знання й уміння, пов’язані з обміном 

інформацією, використанням способів і засобів взаємовпливу, взаєморозуміння, 
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професійну етику, професійний такт; естетичний – високий рівень культури 

спілкування, гармонія внутрішніх та зовнішніх особистісних проявів, 

артистизм, творча самобутність, культура мовлення, культура поведінки, 

культура почуттів, професійний етикет; технологічний – детермінований 

використанням професійних технологій [21]. 

Основою реалізації культури професійного спілкування фахівця є його 

особистісні якості. Так, В. Ашумов виділяє пoзитивнi i нeгaтивнi комунікативні 

якocтi. До позитивних комунікативних якостей автор відносить: пopяднicть, 

справедливість, пoвaгa дo людей, гнучкість у стосунках, комунікативна 

врівноваженість, заохочення ініціативи підлеглих, впевненість у собі, 

тактовність, eмoцiйнa, дoбpoзичливicть, товариськість, вiдcутнicть 

дріб’язковості, самокритичність, толерантність, вимoгливicть до себе. До 

нeгaтивних: замкнутість, злість, підозрілість, дратівливість, нeвитpимaнicть, 

лицемірство, комунікативна нeвpiвнoвaжeнicть, заздрість, зарозумілість, 

глуxoтa, грубість, жорстокість, прискіпливість, нecaмoкpитичнicть, 

нeлюдянicть, нeвимoгливicть до себе [5].  

Т.Кожевников виділяє якості, що сприяють професійному спілкуванню, а 

саме організованість, упевненість, незалежність, скромність, установка на 

співробітництво, готовність до надання допомоги, співчуття, обов'язковість. 

А.Каримова серед комунікативних якостей особистості виокремлює  соціально-

психологічну толерантність, емпатийність, добро-зловмисність і агресивність. 

Також до комунікативних якостей більшість науковців включають: емпатію і 

професійну рефлексію (А.Деркач); вміння вислухати (Т.Воропаєва); тактовність 

(М.Єрастов); справедливість, пильність, чуйність (В.Сластьонін); гнучкість і 

делікатність, спрямованість на відкрите й активне спілкування, здатність 

швидко встановлювати контакт (М.Галагузова); соціальну сміливість 

(В.Келасьєв), комунікабельність, толерантність (В.Кан-Калік). 

Аналіз цих підходів та професіограми інженера-педагога, проведений на 

попередніх етапах нашої роботи, дозволив до якостей особистості, що 

сприяють реалізації культурного професійного спілкування інженером-
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педагогом транспортної галузі, віднести відкритість у спілкуванні, рефлексію, 

тактовність, ввічливість, емоційну стійкість, наполегливість у відстоюванні 

власної думки. 

Узагальнення та систематизація основних положень щодо виокремлення 

компонентів культури професійного спілкування, їх адаптація до умов нашого 

дослідження дозволили визначити компоненти культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, а саме 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний (рис. 1.4). 

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі містить 

професійно-ціннісні орієнтації та установки, котрі надають ситуаціям 

професійної взаємодії певного особистісного сенсу, визначають спрямованість 

професійного спілкування, мотивацію та інтерес щодо його реалізації, 

зацікавленість у професійній взаємодії, відкритість до професійних контактів, 

визначення культури спілкування як особистісної цінності. 

Когнітивний компонент культури професійного спілкування цих фахівців 

утворюють інваріантні знання реалізації процесу професійного спілкування, а 

саме знання сутності, закономірностей, принципів, функцій професійного 

спілкування, законів успішного спілкування, ознак культури професійного 

мовлення, та варіативні знання реалізації процесу професійного спілкування за 

такими видами професійної діяльності інженера-педагога, як проектувальної, 

експлуатаційної, ремонтної, організаційно-управлінської, навчально-виховної. 

Діяльнісний компонент культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі передбачає реалізацію комплексу 

інваріантних умінь здійснення процесу професійного спілкування, до яких 

відносяться вміння 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, уміння формувати спільну мову в 

діалозі, уміння конструктивно співпрацювати, та варіативних умінь реалізації 
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процесу професійного спілкування за видами професійної діяльності інженера-

педагога транспортної галузі. 

 

 

 

Рис. 1.4. Компоненти культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі 
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Особистісний компонент культури професійного спілкування цих 

фахівців містить такі характеристики, як гуманне ставлення до співрозмовника, 

толерантність, емпатію, рефлексію, здатність до самоконтролю. Отже, 

визначені компоненти культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі є основою її формування. 

Подальший аналіз літературних джерел дозволив виявити, що на 

формування культури професійного спілкування майбутнього фахівця 

впливають як особливості самої професії, так і інші фактори. Серед них можна 

виділити об'єктивні й суб'єктивні, більш і менш значущі, особистісні та 

соціальні. Об'єктивну дію мають загальносвітові тенденції в освіті, соціально-

філософські проблеми культури, стан системи освіти і якість освітніх послуг, 

культура освітнього закладу, престижність професії в суспільстві. Серед 

суб'єктивних чинників - загальна культура й мотивація особистості, сукупність 

її схильностей до соціальної практики, сформована у вигляді когнітивних і 

мотиваційних структур у перші роки соціальної взаємодії [254]. 

І.Ромащенко вважає, що формування культури професійного спілкування 

можливе за умови надання значної уваги мовному і мовленнєвому аспектам 

навчального процесу, розвитку умінь і навичок аргументації, переконання 

студентів в тому, що культура професійного спілкування - це невід’ємний  

фактор їхньої майбутньої успішності у професійній діяльності. Тому, на думку 

дослідниці, надзвичайно важливо приділяти достатню увагу формуванню 

функціональної грамотності, виробленню навичок побудови логічного 

висловлювання, закріпленню стійких навичок функціонально-правильного 

професійно-орієнтованого усного й писемного мовлення, постійної потреби в 

інтелектуальній взаємодії з питань пошуків розв'язання проблемних ситуацій у 

навчальному процесі, створенню ситуацій успіху й емоційної підтримки, 

ствердженню гуманістичних цінностей. Це забезпечується використанням 

відповідних емоційно забарвлених навчальних матеріалів, які б сприяли 

гуманному ставленню до співрозмовника (колеги по роботі, ділового партнера), 

прояву небайдужості до подій, суспільного життя, осмисленню моральних 
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категорій, визначенню духовних пріоритетів, що є основою культурологічного 

підходу до навчання, який в умовах формування культури професійного 

спілкування набуває особливої значущості [205]. 

М.Черезова розглядає формування культури професійного спілкування 

майбутніх фахівців туристичної сфери як поетапний процес, у якому 

враховується динаміка та внутрішня логіка розвитку компонентів культури 

професійного спілкування, що характеризується появою відповідних 

новоутворень у системі засвоєних студентом психолого-педагогічних, 

предметних, професійно орієнтованих знань; сформованих комунікативних 

умінь та навичок; у розвитку особистісних якостей майбутнього фахівця, які в 

сукупності репрезентують рівень розвитку культури професійного спілкування. 

До позитивних чинників, що найбільш суттєво впливають на формування 

компонентів культури професійного спілкування майбутніх фахівців, 

дослідницею віднесено:  

 - системність, умотивованість, діалогічність, подієвість, рефлексивність, 

емотивність процесу навчання та виховання;  

 - діагностичне цілепокладання;  

 - поєднання традиційних та інноваційних форм, методів та технологій 

навчання;  

 - інтеграція навчальної й виховної роботи;  

 - професійне спрямування навчального процесу та виховної 

позааудиторної роботи;  

 - фасилітативна й партнерська позиція викладача в навчально-виховному 

процесі;  

 - реалізація культурологічного, системного та комунікативно-

діяльнісного підходів [252].  

Серед етапів формування культури професійного спілкування майбутніх 

фахівців М.Черезова виділяє: 

- Мотиваційно-змістовний етап, який передбачає формування в студентів 

позитивної мотивації, інтересу та усвідомленого ставлення до процесу 
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оволодіння культурою професійного спілкування як необхідної умови 

ефективності майбутньої професійної діяльності, формування знань про 

психологічні аспекти комунікативної діяльності, педагогічні основи 

спілкування, форми, методи та засоби вербального й невербального 

спілкування, вимоги щодо культури мови та правил мовленнєвої поведінки; 

- Діяльнісно-практичний етап, який спрямовано на організацію 

індивідуальної, групової та колективної творчої діяльності студентів з 

оволодіння практичними вміннями та навичками культури професійного 

спілкування. Із цією метою студенти залучаються до комунікативно-

тренінгових занять з використанням відеотренінгу, включаються в ділові ігри 

на основі імітаційно-рольового моделювання, аналізують та розв’язують 

професійно орієнтовані задачі комунікативного змісту, розробляють 

індивідуальні, групові й колективні проектні завдання. У процесі 

позааудиторної роботи проводяться тренінги спілкування з метою згуртування 

студентської групи. Самостійна робота студентів передбачає організацію 

творчо-пошукової роботи; 

- Пошуково-творчий етап, що характеризується зростанням обсягів 

самостійної роботи студентів, що включає: вивчення та аналіз літератури з 

наступною підготовкою та захистом рефератів; проведення дослідження та 

складання відповідного портфоліо; підготовка й захист індивідуального 

курсового проекту за різним тематичним спрямуванням. Студенти старших 

курсів залучаються до проведення занять з професійно орієнтованих дисциплін 

на молодших курсах. Формуванню культури професійного спілкування сприяє 

включення до плану виховної роботи навчального закладу та окремих 

студентських груп професійно орієнтованих виховних заходів, а також заходів 

загальнокультурного, пізнавально-розвивального характеру, що сприяє 

створенню в студентській групі виховного простору як середовища для 

оволодіння культурою поведінки в міжособистісному та професійному 

спілкуванні. Особливість реалізації останнього етапу полягає в тому, що 

формування культури професійного спілкування передбачає органічне 
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поєднання індивідуального підходу до кожного студента з організацією 

колективної навчальної та виховної діяльності в умовах студентської групи 

[252].  

Програма формування культури професійного спілкування в майбутніх 

педагогів у дослідженні Р.Фатихової включає три послідовні 

взаємодоповнюючі та взаємообумовлені етапи. Так, основними технологіями, 

що застосовувалися на першому етапі, були наступні: діагностика, 

консультування, методи активного соціально-психологічного навчання. На 

другому етапі формування цієї культури використовувалися діагностика, 

виконання індивідуальних завдань, консультування. Виконання завдань 

третього з визначених Р.Фатиховою етапів у оволодінні досліджуваною 

культурою забезпечувалось технологіями діагностики й тренінгами 

спілкування [244]. 

О.Околович уважає, що при формуванні культури професійного 

спілкування фахівця потрібно поєднувати традиційні та інноваційні технології; 

ураховувати індивідуальні якості суб’єктів навчально-виховного процесу в ході 

організації діяльності; активізувати спонукальні мотиви до творчого 

самовираження. Слід ураховувати, що під час взаємодії у спілкуванні його 

учасниками обов’язково здійснюється не лише раціональна, а й емоційна оцінка 

партнера. Це сприяє розумінню психологічного стану і позиції опонента, його 

намірів. Емоційне підґрунтя міжособистісних відносин впливає на ефективність 

співпраці. Отже, для формування культури професійного спілкування студентів 

вагомою є водночас з іншими й почуттєво-естетична сфера: розвиток 

толерантності; удосконалення самоконтролю, особливо в стресових ситуаціях; 

тренування вміння “читати співрозмовника”, відчувати його емоційний стан; 

сприяння розвитку здатності відчувати почуття й психологічний стан іншого 

тощо. З огляду потреб особистості на процес формування культури 

професійного спілкування, дослідник пропонує об'єднати ці потреби в такі 

групи: 1) прагнення до спілкування, де рушійною силою є бажання “просто 

спілкуватися”, тобто задоволення потреби в особистісному самовираженні та 
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емоційно-почуттєвих потреб; 2) прагнення до духовного взаємозбагачення, яке 

спирається на прагнення до задоволення морально-духовних потреб; 3) 

прагнення до професійної співтворчості, коли реалізується свідоме бажання 

працювати над розвитком ідеї, тобто задоволення інтелектуальних потреб та 

професійних інтересів. Особливу увагу під час формування культури 

професійного спілкування слід приділяти формуванню вмінь поведінки в 

стресових і конфліктних ситуаціях. Найбільш природним, ефективним, 

оптимальним для співпраці й привабливим естетично, як вважає О.Околович, є 

діалогічний підхід до професійного спілкування. Значущим для процесу 

формування культури професійного спілкування майбутніх спеціалістів є й 

естетичний аспект, який ґрунтується на дотриманні норм і правил спілкування. 

Культура професійного спілкування акумулює в собі ті гуманістичні цінності 

(доброзичливість, повагу й толерантність до інших, почуття власної гідності й 

самоповаги), сама собою стає життєво необхідною цінністю для людини – 

фахівця й громадянина, що досягається за умови реалізації культурологічного 

підходу [175]. 

Отже, аналіз літературних джерел свідчить, що науковцями представлені 

результати їхніх досліджень щодо формування культури професійного 

спілкування у фахівців різних професій, а саме менеджерів, екскурсоводів, 

учителів тощо. Оскільки процес її формування обумовлений майбутньою 

професійної діяльністю, тому й пропоновані заходи характерні саме для цих 

фахівців. Ґрунтовний аналіз виявив, що на сучасному етапі розвитку 

педагогічної науки проблема формування культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі ще є недостатньо 

вирішеною, відсутні чітко визначені теоретичні основи й педагогічні умови її 

формування. Але узагальнення існуючих наукових надбань у цієї галузі 

дозволило виявити передумови, які є основою нашої подальшої дослідницької 

роботи, а саме реалізація при формуванні культури професійного спілкування 

діяльнісного, системного, культурологічного, діалогічного підходів, 
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використання реальних комунікативних ситуацій, характерних для майбутньої 

професійної діяльності в усіх її проявах.  

Наступний етап нашої роботи було спрямовано на вивчення стану 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі. З цією метою було проаналізовано навчальні 

плани підготовки цих фахівців та існуючі методики формування відповідної 

культури у процесі вивчення психолого-педагогічних й технічних дисциплін. 

Аналіз навчальних планів підготовки інженерів-педагогів транспортної 

галузі виявив перелік дисциплін, вивчення яких сприяє формуванню вмінь 

реалізації професійного спілкування в студентів інженерно-педагогічних 

спеціальностей, серед яких «Українська мова (за професійним спрямуванням)», 

«Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Психологія праці», 

«Риторика», «Комунікативні процеси в педагогічній діяльності». 

Так, унаслідок вивчення на 2 і 3 курсах дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» студенти повинні знати норми сучасної 

української мови в професійному мовленні, основи культури професійного 

мовлення, етикет ділового спілкування, уміти використовувати вербальні та 

невербальні засоби в процесі професійного спілкування, дотримуватися етикету 

спілкування. Для їхнього формування структура дисципліни містить наступні 

теми: «Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та 

культури мовлення», «Вибір граматичної форми в професійному мовленні», 

«Культура усного професійного мовлення». 

Дисципліна «Психологія», що вивчається на 1 курсі, спрямована на 

формування в студентів уявлення про спілкування як категорію психології, 

його сутність та значення в життєдіяльності людини, функції та етапи 

здійснення. 

При вивченні на 2 курсі І семестру дисципліни «Вікова та педагогічна 

психологія» студенти оволодівають сукупністю знань щодо сутності 

педагогічного спілкування, його особливостей та стилів реалізації, умінь 
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урахування індивідуальних особливостей учнів у процесі педагогічного 

спілкування. 

За результатами опанування дисципліни «Психологія праці» на 2 курсі    

ІІ семестру студенти спроможні реалізувати методи дослідження й способи 

оптимізації соціально-психологічного клімату в трудовому колективі, 

визначати структуру конфлікту та причина його виникнення.  

Основними вимогами до студентів при вивченні на 3 курсі дисципліни 

«Риторика» є знати основні аспекти психології та культури мовного 

спілкування, теоретичні засади підготовки промови, особливості різних форм 

ділового спілкування; уміти добирати матеріал для підготовки промови, 

організувати нараду, дискусію, підготувати інформаційну, агітаційну та 

розважальну промови, скласти розгорнутий план виступу, тези доповіді, 

виступати перед аудиторією, дотримуючись законів риторики. Для формування 

такого комплексу знань й умінь структура дисципліна містить теми: 

- Основні засади ораторського мистецтва (Дефініції риторики. Взаємодія 

риторики з іншими дисциплінами. Комплекс вимог до оратора. Феномен 

красномовства та його різновиди); 

- Публічна промова (Зміст та засоби публічної промови. Засоби 

спілкування. Методика підготовки промови. Підготовка оратора: Зовнішня 

культура оратора, голос, допоміжні матеріали. Техніка мовлення: види та 

техніка слухання, підготовка, успішний виступ. Логіка та емоції в промові); 

- Психологія спілкування (Комунікаційний процес. Експресивна 

поведінка в спілкуванні. Вербальні та невербальні засоби спілкування. 

Методика встановлення контакту. Полемічна майстерність. Зміст суперечки. 

Полемічні прийоми. Види суперечок: зосереджена та беззмістовна, проста та 

складна. Переконання співрозмовника).  

Проведений аналіз змісту означених дисциплін виявив, що при їх 

вивченні у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі формується 

інваріантна складова їхньої культури професійного спілкування, а саме знання 

сутності, закономірностей, принципів, функцій професійного спілкування, 
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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. Тому 

подальшу роботу було спрямовано на визначення стану формування культури 

професійного спілкування за видами професійної діяльності цих фахівців: 

проектувального, експлуатаційного, ремонтного, організаційно-управінського, 

навчально-виховного.  

За цих умов нашу увагу було зосереджено на аналізі дисципліни 

«Комунікативні процеси в педагогічній діяльності», яка вивчається студентами 

інженерно-педагогічних спеціальностей на 4 курсі. Отже, у результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні вміти організовувати оптимальне педагогічне 

спілкування з учнями ПТНЗ, реалізовувати комунікативні процеси в ході 

реалізації дидактичних проектів з технічних дисциплін, здійснювати 

комунікативне прогнозування, саморегуляцію емоційного стану перед уроком 

та під час його проведення, встановлювати контакт із учнями в ході реалізації 

дидактичних проектів з технічних дисциплін, використовувати невербальні 

засоби спілкування під час реалізації дидактичних проектів, володіти мовними 

вміннями, реалізовувати педагогічне спілкування під час реалізації 

дидактичного проекту (активне слухання, вибір і використання стилів 

спілкування та стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях), здійснювати 

самоаналіз комунікативної діяльності та її корекцію, здійснювати самопізнання 

й організацію роботи над собою. Зміст дисципліни складає модуль 1 «Засади 

педагогічного спілкування» (загальна характеристика комунікативних процесів 

у навчанні, спілкування як педагогічне поняття) та модуль 2 «Технології 

реалізації педагогічного спілкування в ході реалізації дидактичних проектів з 

технічних дисциплін в ПТНЗ» (невербальні та вербальні засоби в управлінні 

педагогічним спілкуванням, педагогічні конфлікти і шляхи їх вирішення). Під 

час викладання цієї дисципліни використовуються комунікативні педагогічні 
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ситуації, вирішення яких здійснюється за допомогою активних методів і форм 

навчання, що сприяє розвитку в студентів комунікативних якостей. Проведений 

аналіз свідчить, що формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за навчально-виховним 

видом їхньої професійної діяльності реалізовано на достатньому рівні й не 

потребує вдосконалення.  

Подальший аналіз змісту спеціальних дисциплін («Автоматизація 

транспортних і складських робіт», «Взаємозамінність, стандартизація й технічні 

вимірювання», «Деталі машин та основи конструювання», «Діагностика, 

експлуатація та ремонт транспортних машин», «Надійність, довговічність та 

якість транспортних машин», «Теорія механізмів і машин», «Електропривод 

промислового транспорту», «Машини безперервного транспорту», «Основи 

проектних розрахунків, модернізація та динаміка транспортних систем», 

«Ремонт транспортних машин», «Триботехніка транспортних машин») виявив, 

що їх вивчення спрямовано на формування компетенцій у майбутніх інженерів-

педагогів транспортного профілю в галузі реалізації проектувального, 

експлуатаційного, ремонтного, організаційно-управінського видів їхньої 

інженерної професійної діяльності, але питання формування культури 

професійного спілкування при їх здійсненні залишилися поза увагою. Отже, 

проведена дослідницька робота свідчить про недостатнє врахування інженерної 

складової професійного спілкування при підготовці інженерів-педагогів 

транспортної галузі, сформованість якої є умовою ефективної реалізації 

педагогічної складової професійного спілкування цих фахівців. Це негативно 

впливає на їхній рівень сформованості культури професійного спілкування, що 

підтверджено результатами констатувального етапу експерименту, які 

представлені в п.2.2 дисертаційної роботи. 

За результатами проведеного аналізу сучасної теорії й практики 

професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, 

можна стверджувати, що на сьогодні недостатньо вивчено теоретичні основи та 

розроблено умови формування в студентів культури професійного спілкування, 
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що обумовлює недостатній рівень її сформованості в студентів. Тому в цій 

ситуації необхідно здійснювати науковий пошук нових рішень, які б 

забезпечували формування культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі за всіма видами їхньої інженерної 

професійної діяльності й етапами спілкування, а саме підготовчим етапом та 

етапом його реалізації. 

Таким чином, теоретичний aнaлiз наукових дocлiджeнь свідчить, що 

пpoблeмa формування культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі ще нeдocтaтньo досліджена в 

пeдaгoгiчнiй теорії, a тому не знaйшлa належного вiдoбpaжeння в пpaктичнiй 

діяльності вищих інженерно-педагогічних навчальних зaклaдах, зoкpeмa пoзa 

увaгoю дослідників вce ще зaлишaютьcя теоретичні пiдxoди та умови 

формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі, визначення яких є наступним етапом нашого дocлiджeння. 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі 

 

Теоретичне дослідження будь-якого педагогічного явища повинно 

базуватися на умовах його виникнення, функціонування, розвитку й оптимізації 

[12, 80, 90]. Крім того, освітня практика може забезпечити досягнення цілей, які 

вона ставить перед собою, тільки шляхом свідомого й цілеспрямованого 

створення й удосконалення необхідних для цього педагогічних умов. Отже, у 

подальшому нашу увагу було зосереджено на визначенні поняття «педагогічні 

умови». На сьогодні в науковому обігу поки що відсутнє однозначне 

визначення поняття «педагогічні умови». Філософський енциклопедичний 

словник трактує термін «умови» як філософську категорію, в якій відображені 

універсальні відношення речей і факторів, завдяки яким вона виникає. При 

наявності відповідних умов якості речі переходять з можливих у дійсні [248]. 
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У педагогіці умови прийнято вважати чинниками, обставинами, від яких 

залежить ефективність функціонування педагогічної системи. При цьому 

сучасна дидактика трактує умови як сукупність чинників, компонентів 

навчального процесу, що забезпечують успішність навчання [254], а теорія 

виховання розглядає умови як середовище, у якому відбуваються ті чи інші 

педагогічні процеси.  

В. Cлacтьонін, Є. Шиянoв розуміють під педагогічними умовами певного 

освітнього феномену «виявлення певної сукупності факторів, які суттєво 

впливають на нього, для того, щоб цілеспрямовано забезпечити гармонійну 

єдність і використання синергетичного ефекту тих із них, котрі сприяють 

бажаному характеру протікання й розвитку цього феномену, усунення чи 

нейтралізацію факторів, що перешкоджають його нормальному 

функціонуванню й розвитку» [221]. 

Характерною ознакою педагогічних умов є те, що вони акумулюють 

цілемотивовану, ціннісноорієнтаційну, самоактуалізаційну спрямованість 

формування особистості.  

Специфіка педагогічних умов полягає й у тому, що вони самі по собі, без 

діяльності людського індивіда, не можуть стати визначально продуктивними 

для виховання особистості. Умови лише створюють можливості суб’єкту, 

зумовлюючи розвиток творчого начала особистості. Завдяки наявності 

відповідних педагогічних умов значущі духовно-моральні властивості 

особистості переходять з можливості в дійсність, сприяють формуванню 

готовності до діяльності в новій соціокультурній ситуації [174]. 

Ми поділяємо думку вчених [9, 39, 76, 95], які розуміють педагогічні 

умови як сукупність специфічних взаємопов’язаних факторів (мети, змісту, 

напрямів, форм діяльності, ситуацій, обставин, освітнього середовища й т.ін.), 

необхідних для здійснення системного педагогічного впливу для досягнення 

педагогічної мети. Визначення педагогічних умов обумовлюється 

виокремленням методологічних підходів та відповідних принципів. Отже, на 

основі аналізу літературних джерел, досвіду формування культури 



 64

професійного спілкування у фахівців різних спеціальностей та власного досвіду 

в цієї галузі серед методологічних підходів формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі нами виділені 

культурологічний, системний, діяльнісний та діалогічний підходи.  

Як свідчить аналіз літературних джерел [140, 160] культурологічний 

підхід як конкретно-наукова методологія пізнання і перетворення педагогічної 

реальності зумовлений об'єктивним зв'язком людини з культурою, як системою 

цінностей. Людина містить у собі частину культури. Вона не тільки 

розвивається на основі засвоєної нею культури, а й поповнює її новими 

елементами культури. У зв'язку з цим засвоєння культури є розвитком самої 

людини й становленням її як творчої особистості. Культурологічний підхід 

передбачає розгляд феномену культури в якості стрижневого в розумінні й 

поясненні сутності людини, її свідомості й життєдіяльності.  

У науково-педагогічній літературі культурологічний підхід тлумачиться 

як:  

- сукупність методологічних прийомів, що забезпечують аналіз кожної 

сфери соціального або психологічного життя (у т. ч. сфери освіти й педагогіки) 

крізь призму системоутворювальних культурологічних понять (культура, 

культурні зразки, норми й цінності, спосіб життя, культурна діяльність, 

інтереси і т. д.) (А.Шипова);  

- методологічний принцип теорії й практики педагогічної освіти, 

функціональна характеристика культурологічного аналізу (Г.Гайсіна);  

- сукупність методологічних прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої 

сфери соціального й психічного життя (В.Аніщенко);  

- принципова гуманістична позиція, згідно з якою людина визнається 

суб’єктом культури, її головною дієвою особою (В.Марєєв).  

Цей підхід дозволяє зосередити увагу на людині як суб’єкті культури, 

здатній включати в себе всі існуючі смисли культури і одночасно виробляти 

нові. На думку В.Марєєва [160] культурологічний підхід притаманний 

гуманістичній педагогіці, оскільки гуманістична парадигма зорієнтована на 
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самоцінність людини як унікального явища, джерела продуктивної творчої 

діяльності. Водночас О.Кукуєв [140, с. 12] наголошує на тому, що 

культурологічний підхід визначає ставлення до тих, хто навчається, як до 

суб’єктів культури, власного життя та освіти, здатних до культурного й 

особистісного саморозвитку й творчої самореалізації, ставлення до освіти – як 

культурного процесу, в якому відбувається діалогічна взаємодія між його 

учасниками, обмін цінностями і смислами, співробітництво в досягненні цілей 

особистісного саморозвитку.  

Культурологічний підхід змінює уявлення про основоположні цінності 

освіти як винятково інформаційно-знаннєвих і пізнавальних, знімає вузьку 

наукову орієнтованість його змісту та принципів побудови навчального плану, 

розширює культурні основи змісту навчання і виховання, уводить критерії 

продуктивності і творчості в діяльність [140]. 

Культурологічний підхід уможливлює окреслення трьох основних 

взаємообумовлених проблемно-смислових аспектів освіти:  

- особистісного росту (самовизначення, саморозвитку, самореалізації) за 

допомогою розвитку структур культурної діяльності, зрушень в особистісному 

культурному творчому досвіді, динаміці культури спілкування та комунікації, 

еволюції кола спілкування;  

- зростання рівня культури (тобто якості й ступеня вираженості 

ціннісного змісту) окремих освітніх процесів, систем, спільнот;  

- розвитку й зростання рівня культури освіти як галузі в цілому, зміни 

соціокультурного контексту освіти (його предметних, інформаційних і 

суб’єктивних середовищ, моделей, форм і механізмів організації) [160].  

Тому у відповідності до вимог культурологічного підходу процес 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі має здійснюватися на засадах гуманізації 

освітнього процесу, в якому відбувається діалогічна взаємодія між його 

учасниками, обмін цінностями й смислами, що створює умови для культурного 

й особистісного саморозвитку й творчої самореалізації студентів як суб’єктів 
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культури. 

Системний підхід спрямований на розкриття цілісності педагогічних 

об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків та зведення їх у єдину 

теоретичну картину. Аналіз праць Г.Вдовіченка, Т.Дмитренко, В.Краєвського, 

Е.Юдіна дозволив визначити, що основною його вимогою є розгляд відносно 

самостійних компонентів не ізольовано, а у взаємозв’язках, у розвитку та русі, 

що дозволяє виявити інтеграційні системні властивості і якісні характеристики, 

які відсутні в окремих компонентів системи [114]. 

Принципами системного підходу є: 

- Цілісність, яка дозволяє розглядати систему одночасно і як єдине ціле, і 

як підсистему вищестоячих рівнів. 

- Ієрархічність побудови, тобто наявність множини (принаймні двох) 

елементів, які розташовані на основі підпорядкування елементів нижчого рівня 

елементам вищого рівня.  

- Структуризація, яка дозволяє аналізувати елементи системи і їх 

взаємозв'язки в рамках конкретної організаційної структури. Як правило, 

процес функціонування системи обумовлений не стільки властивостями її 

окремих елементів, скільки властивостями самої структури. 

- Множинність, яка дозволяє використовувати множину кібернетичних, 

економічних і математичних моделей для опису окремих елементів і системи в 

цілому. 

- Системність — властивість об'єкта володіти всіма ознаками системи 

[136]. 

Елементи системи, виділені за функціональною чи структурною ознакою, 

можуть також являти собою найскладніші структури зі своїми внутрішніми 

зв’язками й відношеннями, тобто розглядатися як системи, але більш нижчого 

рангу, які часто називаються підсистемами великої системи. В освітній галузі 

теорія систем реалізована на всіх рівнях. Як системи розглядаються соціальні 

інститути, основною діяльністю яких є освітня діяльність і представником яких 

є навчальні заклади, їхні відділення та підрозділи, загальна підготовка фахівців, 
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підготовка фахівців за напрямом, підготовка в межах навчальної дисципліни чи 

теми, суб’єкт та об’єкт, цілі, зміст, закони, закономірності, принципи, правила, 

методи, форми, засоби навчання й виховання тощо [114]. 

Отже, згідно до вимог системного підходу процес формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

має відповідати умовам цілісності, взаємопов’язаності та системності. 

Діяльнісний підхід до вивчення об’єктів дійсності полягає в єдності 

розгляду його змісту та відповідної діяльності людини й ґрунтується на 

визнанні діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку 

особистості. Аналіз праць О.Леонтьєва, Є.Рапацевича, С.Рубінштейна дозволив 

визначити, що основними принципами діяльнісного підходу є: принципи 

розвитку, історизму, предметності; принцип активності, що включає активність 

надситуативну як специфічну особливість людської психіки; принцип 

інтеріорізації-екстеріорізації; принцип єдності будови зовнішньої й внутрішньої 

діяльності; принцип системного аналізу психіки; принцип залежності 

психічного відбиття від місця відбиваного об'єкта в структурі [146]. 

Ідея використання діяльнісного підходу встигла знайти своє втілення на 

всіх рівнях і напрямах освітнього процесу: від освітніх стандартів до змісту 

навчального матеріалу окремого заняття, від загальної тенденції ведення 

навчальних занять до приватних методик здійснення їх певних етапів. З 

погляду педагогів діяльність – це спосіб формування, розвитку людини. 

Провідною метою реалізації діяльнісного підходу в освітньому процесі є 

формування цілісної структури професійної діяльності фахівця, що забезпечує 

його становлення як суб'єкта даної діяльності. Діяльнісний підхід вимагає 

спеціальних зусиль, спрямованих на відбір і організацію діяльності тих, хто 

навчається, на активізацію й переведення їх у позицію суб'єкта пізнання, праці 

та спілкування, що, у свою чергу, передбачає вироблення вмінь обирати ціль, 

планувати діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати 

її, аналізувати й оцінювати її результати [148]. 

Реалізація діяльнісного підходу в навчальному процесі має свої 
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особливості, а саме:  

1. Діяльність тих, хто навчається, пов’язана з діяльністю інших людей 

через обмін досвідом, види, способи діяльності. Завдяки цьому збагачуються 

всі суб’єкти навчального процесу: впливає зіставлення своєї діяльності з 

діяльністю інших, збагачується її мотивація, спілкування між учасниками 

навчального процесу.  

2. Удосконалення діяльності в навчальному процесі зумовлює розвиток 

особистості, оскільки змінюється характер її взаємодії з оточуючим 

середовищем (виконавська - активно-виконавська - активно-самостійна - 

творчо-самостійна).  

3. Зміна характеру діяльності істотно впливає на зміну позиції того, хто 

навчається (від виконавської - до активної - до позиції суб’єкта).  

4. Становлення особистості того, хто навчається, у навчальному процесі 

зумовлено змінами регулятивних механізмів (зовнішніх і внутрішніх). Рівень 

саморегуляції - основний показник і механізм формування особистості 

студента. 

5. Зміна позиції того, хто навчається, залежить і від міжсуб’єктних 

стосунків педагога й студентів (студент під впливом діяльності педагога 

спочатку не виявляє турботи про саморегуляцію учіння, він виконує його 

вказівки; до саморегуляції студента підводять особисті утворення: активність, 

самостійність, пізнавальний інтерес, що сприяє власному самоусвідомленню).  

6. Під впливом самоаналізу поступово змінюється й позиція того, хто 

навчається. Він має стати активним учасником навчального процесу - у нього 

формується функція саморегуляції [146]. 

Отже, за вимогами діяльнісного підходу основою формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

має бути їхня професійна діяльність, де студент є активним суб'єктом її 

пізнання. 

Діалогічний підхід ґрунтується на активності суб’єкта спілкування й 

навчання і, у свою чергу, створює умови для виникнення й розгортання цієї 
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активності та її поступального розвитку. Згідно з цим підходом учені (А.Балаєв, 

Г.Дьяконов, Ю.Жуков, В.Ляудіс, В.Ортинський, Л.Павлова) спілкування й 

навчання розглядають як процеси, в яких усі учасники виступають як суб’єкти і 

жоден з учасників спілкування не є об’єктом однобічної дії. Діалог виступає як 

загальний спосіб буття людини, що реалізує унікальність і універсальність 

кожної людини і утверджує гуманістичні відносини відвертості, рівності, 

взаєморозуміння і взаємодопомоги, поваги і довіри, співчуття і 

співпереживання, ініціативи і відповідальності [65]. 

Діалогічний підхід передбачає перетворення позиції педагога й позиції 

того, хто навчається, в особистісно-рівноправні. Таке перетворення пов'язане із 

зміною ролей і функцій учасників педагогічного процесу. Педагог не вчить, не 

виховує, а активізує, стимулює намагання, формує мотиви студентів до 

саморозвитку, вивчає його активність, створює умови для саморуху. При цьому 

дотримується необхідної послідовності, динаміки: від максимальної допомоги 

педагога студентам у вирішенні навчальних завдань на початковій стадії освіти 

через поступову активізацію студентів до повної саморегуляції у навчанні і 

появи партнерських стосунків між ними [71]. 

У діалозі відбуваються зустріч і зіткнення різних поглядів, установок, 

намірів і мотивів суб’єктів-учасників діалогу й завдяки їхній взаємодії 

розгортається породження нових мотивів і цілей. У справжньому діалозі, як 

правило, цілі й завдання майбутньої взаємодії не задані, не зумовлені, оскільки 

їх ще тільки належить знайти або виробити в процесі діалогічної взаємодії, а 

також визначити шляхи їх досягнення. У діалозі здійснюються спільний пошук 

і узгодження засобів і способів досягнення мети, рішення задачі й, нарешті, 

проводиться спільна оцінка успішності взаємодії [77]. 

Г. Дьяконов пропонує таку схему аналізу діалогічних явищ і процесів у 

сфері активного спілкування й навчання: 

1. Для аналізу навчальної діалогічної взаємодії необхідно враховувати, на 

якому предметному матеріалі воно здійснюється й за допомогою якої форми 

взаємодіяльності реалізується. 
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2. У структурі суб’єктності активного групового навчання й спілкування 

виділяють фронтальні, групові й діадичні форми взаємодії. Діадичні форми 

взаємодії передбачають розподіл студентів на пари (діади); групові форми 

взаємодії здійснюються в мікрогрупах з кількох осіб, а також між 

мікрогрупами; фронтальна взаємодія не передбачає якого-небудь розподілу 

студентської групи на підгрупи або мікрогрупи. 

3. За психологічним змістом розглядаються три основні типи навчально-

комунікативної взаємодії: кооперативні (співпраця, взаємодопомога, інтеграція, 

ототожнення, зближення), конкурентні (конфронтація, конфлікт, 

диференціація, відособлення, віддалення) і кооперативно-конкурентні 

(змагання, дискусії, диспути, ділові ігри тощо). У цих взаємодіях процеси 

інтеграції-диференціації, ототожнення-відособлення, зближення-віддалення, 

взаємодопомоги-змагання тощо багатопланово взаємопов’язані й 

перетинаються один з одним. 

4. Специфіка діалогу яскраво виражається у взаємозв’язку, 

взаємовизначенні структури суб’єктності й психологічного змісту діалогічної 

взаємодії, що втілюється в понятті форми діалогу, яка може бути реально-

діловою, умовно-нормативною (ігровою) і функціонально-рольовою. 

Діалогічна форма завжди змістовна, а зміст навчальних діалогів повинен бути 

оформленим, тобто втіленим у конкретну організаційну форму [77]. 

Отже, у відповідності до вимог діалогічного підходу процес формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі має здійснюватися в діалогічній формі на основі різних 

форм взаємодії, де всі учасники (і педагог, і студенти) виступають як суб’єкти і 

жоден з учасників спілкування не є об’єктом однобічної дії. 

Визначені підходи, сутність та особливості культури професійного 

спілкування обумовлюють необхідність реалізації в процесі її формування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі певних принципів, а саме: 

- систематичності та послідовності, 

- свідомості та активності, 
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- зв’язку навчання з практикою, 

- гуманізації, 

- професійної спрямованості, 

- рефлексії, 

- діалогізації навчання  [23, 33, 63, 114, 204, 222]. 

Принцип систематичності та послідовності вимагає дотримання 

наступності при формуванні культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортного профілю, забезпечення логічних зв'язків між 

засвоєнням способів дій і знань, між формами й методами навчання та формами 

й методами контролю (самоконтролю) за процесом її формування в студентів, 

передбачає безперервний перехід від нижчого до вищого ступеня викладання та 

учіння. За такої умови студенти засвоюють більший обсяг навчального 

матеріалу зі значною економією часу, поступово оволодівають знаннями та 

вміннями, вчаться застосовувати їх на практиці [63]. 

У цьому контексті вимогами до процесу формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, 

обумовленими реалізацією принципу систематичності й послідовності, є: 

- встановлення міжпредметних зв'язків і співвідношень між поняттями 

при формуванні культури професійного спілкування; 

- використання логічних операцій аналізу та синтезу; 

- забезпечення послідовності етапів формування культури професійного 

спілкування; 

- поступова диференціація та конкретизація загальних положень; 

- розподіл навчального матеріалу на логічно завершені фрагменти з 

установленим порядком і методикою їх опрацювання; 

- визначення змістових центрів кожної теми, виокремлення основних 

понять, ідей, встановлення зв'язки між ними, акцентування увагу на головному, 

структурування навчального матеріалу; 

- розкриття зовнішніх та внутрішніх зв'язків між теоріями, законами й 

фактами, використання міжпредметних зв'язків; 
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- визначення місця нового матеріалу в загальній структурі змісту 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі. 

Принцип свідомості та активності в процесі формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

передбачає таку організацію цього процесу, за якої студенти під керівництвом 

педагога та самостійно можуть засвоювати знання та методи їх застосування на 

практиці. У цих умовах свідомість студентів – це чітке розуміння мети та задач 

своєї роботи в процесі навчання, чітке розуміння навчального матеріалу, що 

вивчається, та чітке розуміння того, як застосувати отримані теоретичні знання 

на практиці. Активність студентів – це їхня активна самостійна діяльність 

стосовно засвоєння та застосування знань [23]. Активність студентів у процесі 

формування культури професійного спілкування може проявлятися при 

самостійній роботі з літературою та іншими джерелами інформації, при 

вирішенні конкретних комунікативних ситуацій, при самостійному аналізі та 

оцінці результатів своєї роботи. 

Принцип свідомості та активності в процесі формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

передбачає: 

- пояснення студентам цілей та задач формування культури професійного 

спілкування, її практичної значущості для майбутньої професійної діяльності 

для створення в них позитивного уявлення, розуміння сенсу формування цієї 

культури, вироблення мотивації учіння та майбутньої професійної діяльності; 

- створення під час формування культури професійного спілкування 

комунікативних ситуацій, які потребують самостійних, творчих і активних дій, 

та залучення студентів до їх розв'язання;  

- аналіз педагогом результатів роботи студентів та їх обґрунтована оцінка 

(студенти на прикладі вчаться самостійно аналізувати та оцінювати результати 

своєї роботи, що спонукає їх до правильної оцінки власних дій, вчинків, 
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виховання в них звичок самоаналізу й самоконтролю та потреби 

самовдосконалення); 

– використання діалогічних методів навчання, які формують і розвивають 

самостійність, творчість і активність студентів;  

– стимулювання колективних форм роботи, взаємодії студентів в учінні;  

– формування культури професійного спілкування в умовах змагання, 

стимулювання ініціативи й творчості;  

– використання отриманих професійних знань, навичок і вмінь у 

практичній діяльності;  

– диференціацію навчального матеріалу відповідно до розумових і 

фізичних можливостей і здібностей студентів;  

– уміння педагога відчувати психічний стан студентів тощо. 

Принцип зв’язку навчання з практикою та життям означає правильне 

використання студентами теоретичних знань для вирішення практичних 

завдань. Навчання лише тоді буде успішним, коли особистість постійно 

відчуватиме користь набутих знань у задоволенні своїх життєвих потреб. Адже 

мета навчальних закладів — підготовка людини до продуктивної праці, 

свідомої діяльності у сфері створення духовних і матеріальних цінностей. В 

умовах навчального процесу цей принцип вимагає:  

– показувати зв’язок розвитку науки й практичних потреб особистості; 

– використовувати оточуючу дійсність як джерело знань і як сферу 

застосування теорії; 

– використовувати зв’язок освіти й виробництва; 

– поєднувати розумову діяльність із практичною; 

– розвивати та переносити успіхи студентів з одного виду діяльності на 

інші; 

– використовувати зв’язок навчання з життям як стимул самоосвіти [114]. 

Принцип зв’язку навчання з практикою та життям в умовах формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортного профілю реалізується:  



 74

- шляхом пояснення студентам важливості сформованої культури 

професійного спілкування для їхньої майбутньої професійної діяльності та 

життя; 

- шляхом наведення прикладів з реального життя та професійної 

діяльності при формуванні культури професійного спілкування; 

- шляхом організації практичної діяльності студентів з метою 

формування вмінь застосовувати отримані знання на практиці. 

Принцип гуманізації передбачає визнання цінності кожної людини як 

особистості, її права на освіту, професію, свободу, щастя, захист і охорону 

життя, здоров’я, створення позитивного емоційного фону, атмосфери 

емоційного натхнення, умов для розвитку особистості, її творчого потенціалу, 

нахилів, здібностей, надання їй допомоги у самовизначенні, повноцінної 

самореалізації, повагу до особистості, вивчення індивідуальних особливостей 

та інше [204]. Реалізація цього принципу при формуванні культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

має забезпечувати засвоєння не тільки програмних компонентів змісту – 

загальнонавчальних та фахових знань, умінь і навичок, а й складників його 

надпредметної частини – досвіду творчої діяльності та досвіду емоційно-

ціннісного відношення, має базуватися на застосуванні й поєднанні 

різноманітних активних форм і методів навчальної діяльності, які підвищують 

пізнавальну активність студентів, збуджують інтерес до загальнонаукових і 

професійних знань, озброюють інтелектуально-практичними прийомами, 

розвивають творчі здібності, сприяють формуванню основних життєвих 

настанов. Основними вимогами до формування культури професійного 

спілкування в студентів інженерно-педагогічних спеціальностей транспортної 

галузі в цих умовах є: 

- захищеність і емоційний комфорт студентів;  

- визнання прав студента й повага до нього в поєднанні з розумною 

вимогливістю;  

- збудження інтересу до професійних знань, розширення загального 
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кругозору й розвитку творчих здібностей, використання знань, навичок і вмінь 

у професійній діяльності;  

- урахування самобутності кожного студента, його соціальних, психічних, 

психофізіологічних особливостей, життєвих настанов, ставлення до навчально-

пізнавальної діяльності, опора на його позитивні якості;  

- урахування та діагностика за розвитком кожного студента як 

особистості;  

- формування персональної відповідальності студента за власні успіхи. 

Принцип професійної спрямованості процесу формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

вимагає враховувати особливості майбутньої професійної діяльності цих 

фахівців, націлювати на оволодіння професійною культурою, формувати 

професійні якості. Під професійною спрямованістю навчання О.Кудрявцев, 

М.Махмутов розуміють єдність змістовного та процесуального аспектів, які 

регулюють зміст і структурування матеріалу, вибір методичних засобів із 

урахуванням необхідності формування професійно важливих знань, умінь і 

навичок фахівця. При цьому змістовний аспект має на увазі побудову 

професійно орієнтованого змісту, а процесуальний – вибір методів, форм і 

засобів організації навчально-пізнавальної діяльності, необхідних для 

формування навичок самостійної роботи й професійного самовдосконалення. 

Принцип професійної спрямованості усуває протиріччя між теоретичним 

характером дисциплін і практичним умінням застосовувати знання в 

професійній діяльності [222]. Отже, реалізація цього принципу обумовлює 

необхідність аналізу професійної діяльності фахівців з метою визначення 

професійних завдань та конкретизація на цій основі змісту, методів та форм 

навчання. Тому при формуванні культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі у відповідності до вимог 

принципу професійної спрямованості необхідно: 

- організовувати різноманітну практичну діяльність відповідно до 

отриманих знань, спрямовану на формування й застосування вмінь реалізації 
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професійного спілкування; 

- самостійно обирати студентами приклади, які ілюструють застосування 

теоретичних положень у професійній діяльності;  

- використовувати в навчально-виховному процесі інформацію про нові 

сучасні технології, прогресивні методи праці, професійні ситуації;  

- складати й вирішувати зі студентами завдання й вправи на основі 

реальних професійних завдань;  

- знайомити студентів з раціоналізаторським рухом, заохочувати їх 

спроби до технічної творчості;  

- включати студентів у суспільно корисну й трудову діяльність. 

Принцип рефлексії поєднує в собі побудову тими, хто навчається, 

умовиводів, узагальнень, співставлень і оцінок, а також переживання, 

пригадування й вирішення проблем. Рефлексія (від латинської reflexio – 

звернення назад) трактується як процес пізнання людиною самої себе, свого 

внутрішнього світу, аналіз власних думок і переживань, роздуми про себе; 

усвідомлення того, як сприймають і оцінюють людину інші люди. У 

найзагальнішому вигляді, рефлексія як специфічна здатність людини дозволяє 

йому зробити свої думки, переживання, відносини, діяльність і самого себе 

предметом спеціального вивчення, розгляду (аналізу, оцінки) і конструктивного 

практичного перетворення (корекції, зміни і розвитку). Суть рефлексії як 

фактора самовдосконалення не тільки в усвідомленні моменту рефлексії, але в 

зміні способів, засобів і підстав діяльності з метою управління станом, його 

оптимізації на шляху досягнення мети. Рефлексія починається тоді, коли 

виникає відхилення від зразка або усвідомлюється незадоволеність колишніми 

схемами [23, 114]. Евристичні можливості реалізації принципу рефлексивності 

при формуванні культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі вбачаються в їхньому індивідуально-

особистісному усвідомленні й розробці власних способів у професійній 

діяльності, набутті осмисленої продуктивної активності в процесі 

самовдосконалення. Тому культуру професійного спілкування у фахівців за 
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вимогами принципу рефлексії слід формувати на основі: 

- рефлексивних завдань і завдань у контексті рефлексивно-

комунікативної діяльності; 

- обліку специфіки конкретних професійних ситуацій; 

- особистісної усвідомленості тими, хто навчається. 

Принцип діалогізації передбачає встановлення суб'єкт – суб'єктних 

відносин, рівність, повагу й довіру, тобто створення комунікативного 

середовища, що забезпечує суб'єктно - значуще спілкування, рефлексію, 

саморозвиток, розвиток у студентів уміння бачити сильні та слабкі аспекти 

співрозмовника, критично ставитись до отриманої інформації, розрізняти 

упереджену неупереджену інформацію, виявляти розбіжності в позиціях 

учасників діалогу та розуміти позицію співрозмовника. Важливим у діалогізації 

є факт спільної спрямованості учасників взаємодії до розв’язання проблеми, 

незважаючи на те, що погляди й оцінки їх можуть не збігатися. Відкрита 

взаємодія або діалог на всіх етапах психічної організації людини 

(індивідуальної, суб’єктної, особистісної) постає оптимальною умовою 

розвитку й функціонування психіки як будь-якої саморозвиваючої системи [63, 

222]. У відповідності до цього принципу процес формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

має відбуватися з урахуванням структурних компонентів діалогічної навчальної 

діяльності (за Л. Бурман): мотиваційного (інтерес до діалогічного спілкування), 

комунікативного (увага до комунікативних якостей спілкування), 

організаторського (володіння ситуацією спілкування, керівництво навчальною 

дискусією), гностичного (структурування навчального матеріалу у діалогічній 

формі — моделювання діалогів), креативного (висловлення оригінального 

бачення проблеми під час професійного діалогу), емоційного (емоційний вплив 

на співрозмовника), оцінного (аналіз студентами результатів спільної бесіди, 

оцінка і самооцінка ними можливостей організувати та реалізувати діалогічне 

навчання в освітніх закладах).  

Таким чином, проблема дослідження, визначені підходи та принципи, які 
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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, можна виділити основні педагогічні умови цього 

процесу, а саме: 

1. Розробка й реалізація варіативної складової змісту формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за видами їхньої інженерної професійної діяльності. 

2. Розробка й реалізація комплексного методу формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. 

3. 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. 

У подальшому нашу дослідницьку роботу було спрямовано на 

деталізацію визначених педагогічних умов. Отже, основою кожної методичної 

системи є зміст навчання, який і обумовлює всі інші складники, тому в умовах 

нашого дослідження першою педагогічною умовою є розробка й реалізація 

варіативної складової змісту формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за видами їхньої 

інженерної професійної діяльності. 

Розробці варіативної складової змісту формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

передував аналіз поняття «зміст освіти», встановлення його структурних 

компонентів, вимог та принципів його формування. 

На основі аналізу літературних джерел виявлено, що зміст освіти 

трактується як чітко визначена сукупність систематизованих знань, вмінь та 

навичок, а також правил та норм поведінки, якими повинні оволодіти ті, хто 

навчаються в освітньому закладі певного типу [148]. 
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У свою чергу, зміст вищої освіти – це обумовлена цілями й потребами 

суспільства система знань, вмінь та навичок, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, що мають бути сформовані в процесі навчання з 

урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, 

культури та мистецтва [23, 63, 204, 222].  

У вузькому розумінні освіта - це сукупність знань, умінь, навичок і 

компетенцій, набутих у навчальних закладах або самостійно, а також процес 

засвоєння систематизованих знань, розвитку пізнавальних сил, формування 

світогляду. У більш широкому значенні освіта, на думку С.Гончаренка, - 

духовне обличчя людини, яке складається під впливом моральних і духовних 

цінностей, що є надбанням її культурного кола, а також процес виховання, 

самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес формування обличчя 

людини. При цьому на перше місце ставиться не обсяг знань, а їх поєднання з 

особистісними якостями, уміння самостійно розпоряджатися своїми знаннями 

[33]. На думку О.Савченко зміст освіти – історична категорія, своєрідна модель 

вимог суспільства щодо підготовки людських поколінь до життя. Зміст освіти 

можна інтерпретувати і як педагогічну категорію, оскільки сформулювати його 

лише на основі соціального замовлення суспільства практично неможливо. 

Вихід з цього положення у педагогічній інтерпретації, у створенні моделі цього 

соціального замовлення засобами педагогіки. На цьому наголошують у своїх 

дослідженнях В.Краєвський та І.Лернер: зміст освіти можна визначати як 

педагогічну модель соціального замовлення, яке спрямоване до освіти. З 

позицій системного підходу зміст освіти – складна система, в якій можна 

виділити декілька рівнів його формування: загальнотеоретичні уявлення; 

конкретна навчальна дисципліна, навчальний матеріал з дисципліни; рівень 

педагогічної дійсності та структура особистості [23, 114]. 

Зміст освіти слід відрізняти від змісту навчання. Навчання представляє 

собою процесуальний компонент освіти, що включає передачу студентам та 

засвоєння ними знань, умінь, навичок, досвіду пізнавальної діяльності. У цьому 
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контексті зміст навчання визначається як навчальна інформація або частина 

змісту освіти, що вивчається на конкретному занятті [33, 114, 204]. 

Змістом навчання є продукти соціального досвіду, представлені в 

знаковій формі навчальної інформації, усього, що пред'являється студентам для 

сприйняття й засвоєння. При однаковому змісті навчання люди одержують 

різний рівень освіти. Це залежить від безлічі факторів: індивідуальних 

особливостей людини, особистості педагога, типу виконуваної ними діяльності, 

рівня пізнавальної активності студентів, матеріально-технічних умов навчання 

тощо. Таким чином, зміст навчання – це система навчальної інформації, а зміст 

освіти визначає ті особистісні й професійні якості людини, які повинні бути 

сформованими в результаті здійснення взаємозалежної діяльності педагога й 

студентів при цьому ж змісті навчання [33, 63, 222]. 

І.Лернер [148] серед структурних компонентів змісту освіти виділяє: 

- систему знань про світ, природу, суспільство й способи діяльності 

інтелектуального й практичного характеру, засвоєння яких є основою 

формування в студентів наукового світогляду; 

- досвід здійснення способів діяльності, тобто систему інтелектуальних та 

практичних умінь і навичок, що становлять основу сукупності конкретних 

видів діяльності, необхідних молодому поколінню для збереження надбань 

попередніх поколінь; 

- досвід творчої діяльності, який забезпечував би подальший розвиток 

культури людства; 

- досвід емоційно-ціннісного ставлення людини до навколишнього світу. 

Подальший аналіз першоджерел виявив, що на зміст освіти впливають 

об'єктивні (потреби суспільства в розвитку людини, науки й техніки, що 

супроводжуються появою нових ідей, теорій і докорінними змінами технологій) 

та суб'єктивні чинники (політика панівних сил суспільства, методологічні 

позиції вчених тощо). Для сучасності, позбавленої будь-якої стабільності, є 

характерним постійне оновлення вимог до змісту освіти на всіх його рівнях. 

Для сучасної професійної освіти характерні наступні вимоги до її змісту [23]: 
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- зміст навчання професійним дисциплінам повинний бути 

структурованим виходячи з логіки побудови системи професійної діяльності 

фахівця; 

- основою визначення необхідності й достатності дидактичних одиниць 

навчального матеріалу повинна бути робоча навчальна програма; 

- теоретичні основи професійної діяльності як предмет навчання повинні 

відбивати сучасні досягнення в галузі науки, техніки й технології виробництва; 

- при доборі змісту навчання необхідно враховувати закономірності, 

принципи, технологію педагогічного процесу; 

- систематизуючим компонентом змісту кожного блоку, дидактичної 

одиниці навчального матеріалу повинен бути ціннісно-цільовий орієнтир; 

- дедуктивна основа побудови змісту повинна забезпечувати переважне 

слідування при навчанні логіці – від загального до часткового; 

- при проектуванні гуманістичної спрямованості навчання спеціальним 

предметам варто відбирати такий зміст, що дозволяв би учням (студентам) 

усвідомлювати його суспільну значимість і особистісний зміст; 

- при доборі змісту професійного навчання необхідно враховувати 

передбачувані здатності студентів до продуктивної навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- експериментальна, дослідницька основа змісту професійного навчання 

вимагає врахування необхідності проведення перетворень на кожному 

навчальному занятті, на всіх його стадіях і фазах кожної стадії. 

Серед основних принципів відбору змісту освіти вченими виділено [23]: 

- цілісність змісту (відповідність змісту освіти вимогам сучасного 

суспільства до всебічно й гармонійно розвиненої особи, а також урахування 

напрямів розвитку науки, виробництва, суспільного життя й культури); 

- висока наукова й практична значущість; 

- відповідність змісту віковим і психологічним можливостям студентів; 

- відповідність обсягу нового матеріалу кількості часу, що відводиться на 

його вивчення; 
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- відповідність навчально-матеріальної бази закладу рівню розвитку 

студентів; 

- гуманістична спрямованість. 

Отже, при розробці змісту освіти передусім треба враховувати те, щоб він 

відповідав потребам суспільства щодо формування всебічно розвиненої 

особистості фахівця, здатного ефективно реалізувати професійну діяльність. 

Навчальний матеріал, який включають до змісту освіти, повинен мати високу 

наукову й практичну значущість. При цьому слід ураховувати реальні 

можливості процесу навчання (закономірності, принципи, методи, організаційні 

форми, рівень загального розвитку студентів, стан навчально-методичної й 

матеріальної бази) і забезпечувати соціально детерміновану єдність усіх 

навчальних предметів. Ці положення були враховані при розробці варіативної 

складової змісту формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі, якому за умовами нашого дослідження 

характерна варіативність за видами інженерної професійної діяльності цих 

фахівців (див. табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі за видами їхньої інженерної 

професійної діяльності 

Види інженерної 
діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів 
транспортної галузі 

Зміст формування культури професійного 
спілкування 

1 2 
Проектувальна Знання, уміння й особистисні якості реалізації 

спілкування при проектуванні автомобільного 
двигуна, трансмісії, ходової системи, органів 
управління автомобільного транспорту, 
проектуванні конструкцій кузова і вагонів 
міського транспорту, проектуванні 
електрообладнання автотранспортних засобів, 
проектуванні дільниць і пунктів технічного  
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Продовж. табл. 1.1 
1 2 

Проектувальна обслуговування автомобільного та міського 
транспорту, проектуванні окремих вузлів 
транспортних засобів, що містять 
електротехнічні пристрої 

Експлуатаційна Знання, уміння й особистисні якості реалізації 
спілкування при діагностиці роботи 
транспортного устаткування на основі 
електроприводу; розробці технології 
діагностування вузлів і агрегатів транспортних 
машин; виборі електродвигунів та апаратури 
керування електроприводу в місцевому 
транспорті; визначенні оптимальних розмірів і 
форм деталей машин і конструкцій; експлуатації 
автомобільного та міського транспорту 

Ремонтна Знання, уміння й особистисні якості реалізації 
спілкування при ремонті двигунів 
автомобільного транспорту, ремонті системи 
енергозабезпечення автомобільного транспорту, 
ремонті трансмісії, визначенні ремонтних та 
відновлювальних технологій машин і механізмів 
місцевого й автомобільного транспорту, ремонті 
карбюраторної системи живлення бензинового 
двигуна, ремонті системи впорскування 
бензинового двигуна 

Організаційно-
управлінська 

Знання, уміння й особистисні якості реалізації 
спілкування при організації монтажу окремих 
вузлів електротранспорту; організації технічного 
обслуговування автомобільного та міського 
транспорту 

 

Отже, визначена варіативна складова змісту формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

обумовлює необхідність розробки методу, який реалізуватиме цей зміст за 

етапами професійного спілкування, виділеними в п.1.1 дисертаційної роботи, 

що і є наступною педагогічною умовою - розробка й реалізація комплексного 

методу формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі. 

Базовим поняттям цієї педагогічної умови є термін «метод», тому в 
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подальшому нами здійснено його детальне вивчення. 

Аналіз літературних джерел визначив, що метод навчання трактується 

вченими як спосіб впорядкованої взаємної діяльності педагога й студентів, 

діяльності, спрямованої на розв’язання завдань освіти, виховання і розвитку в 

процесі навчання (Ю.Бабанський). 

І.Лернер [148] під методом навчання розуміє систему цілеспрямованих 

дій педагога, який організовує пізнавальну практичну діяльність студента, що 

забезпечує засвоєння ним змісту освіти й тим самим досягнення цілей 

навчання. Він є сполучною ланкою між визначеною ціллю й кінцевим 

результатом. Мету навчання методи реалізують повною мірою, оскільки вони 

виконують мотиваційну, навчальну, розвивальну, виховну, організаційну 

функції. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати ціль і 

завдання навчання, досягнути відповідних результатів. 

У процесі навчання зв'язок методу з іншими компонентами 

взаємозворотний: метод є похідним від цілі, завдань, змісту, форм навчання; 

водночас він суттєво впливає на можливості їх практичної реалізації. Навчання 

прогресує настільки, наскільки дозволяють йому рухатись вперед застосовані 

методи [63]. 

На сучасному етапі метод навчання визначають як узагальнений спосіб 

взаємоузгодженої впорядкованої діяльності педагога й студентів, спрямований 

на досягнення цілей і завдань освіти й виховання, де ця діяльність включає й 

хід або послідовність учіння й викладання [23, 33, 114, 222]. У цьому контексті 

можна стверджувати, що структура методу навчання містить певні етапи його 

реалізації. Це положення було основою розробки нами комплексного методу 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі, який передбачає реалізацію єдиної структури 

етапів професійного спілкування, що включає підготовчий етап (збір і обробку 

інформації) та етап реалізації спілкування (передачу інформації та ведення 

діалогу).  

У подальшому з метою вибору методів навчання, які відповідають 
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умовам дослідження та забезпечать реалізацію комплексного методу 

формування культури професійного спілкування, нашу роботу було спрямовано 

на аналіз їх класифікацій. У сучасній педагогічній науці розглядаються десятки 

класифікацій методів навчання. Розглянемо сутність і особливості найбільш 

обґрунтованих класифікацій методів навчання. 

1. Традиційна класифікація методів навчання, що започаткована ще в 

стародавніх філософських і педагогічних системах і уточнена для нинішніх 

умов. Загальною ознакою методів у ній є джерело знань. Таких джерел здавна 

відомо три: практика, наочність, слово. З розвитком культурного прогресу до 

них приєдналося ще одне - книга, а в останні десятиліття – відео в поєднанні з 

комп'ютерними системами. У даній класифікації виділяється п'ять методів: 

практичний, наочний, словесний, робота з книгою, відео-метод.  

2. Класифікація методів за призначенням (М.Данилов, Б.Єсипов). 

Загальною ознакою класифікації є послідовні етапи процесу навчання на уроці. 

Виділяють такі методи: набуття знань; формування вмінь і навичок; 

використання знань; творча діяльність; закріплення; перевірка знань, умінь і 

навичок. 

3. За дидактичними завданнями виділяють дві групи методів навчання: 

методи, що сприяють початковому засвоєнню навчального матеріалу; методи, 

що сприяють закріпленню й удосконаленню набутих знань (Г.Щукіна, 

І.Огородников та ін.).  

4. У бінарних і полінарних класифікацій методів навчання останні 

групуються на основі двох чи кількох загальних ознак.  

5. Найпоширенішою в дидактиці останніх десятиліть XX століття стала 

класифікація методів навчання, запропонована Ю.Бабанським. У ній 

виділяється такі групи методів навчання: методи організації й здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання й мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю й самоконтролю за 

ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.  

6. Класифікація методів за типом (характером) пізнавальної діяльності 
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(І.Лернер, М.Скаткін). Тип пізнавальної діяльності – це рівень активності 

(напруженості) пізнавальної діяльності, якого досягають ті, хто навчаються, 

працюючи за запропонованою схемою навчання. У даній класифікації 

виділяються наступні методи: пояснювально-ілюстративний (інформаційно-

рецептивний), репродуктивний, проблемний виклад, частково-пошуковий 

(евристичний), дослідницький [204]. 

Розглянемо останню класифікацію методів навчання більш детально, 

оскільки ознака активності тих, хто навчається, при формуванні культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі є 

однією з основних вимог до реалізації цього процесу, що було визначено на 

попередніх етапах дослідницької роботи. 

Сутність пояснювально-ілюстративного методу полягає в тому, що 

педагог повідомляє готову інформацію різними засобами, а ті, хто навчаються, 

сприймають, усвідомлюють і фіксують у пам'яті цю інформацію. Повідомлення 

інформації викладач здійснює за допомогою усного слова (розповідь, лекція, 

пояснення), друкованого слова (підручник, посібники), наочних засобів 

(картини, схеми, кіно- й діафільми, натуральні об'єкти і під час екскурсій 

практичного показу способів діяльності (показ досвіду роботи на станку, 

способів розв'язування задач, доведення теорем, способів складання планів, 

анотації і т.д.). Студенти виконують ту діяльність, яка необхідна для першого 

рівня засвоєння знань, слухають, дивляться, пробують на дотик, маніпулюють 

предметами й знаннями, читають, спостерігають, співвідносять нову 

інформацію з раніше засвоєною й запам'ятовують. Цей метод ґрунтується на 

особливостях сприймання, а це означає, що педагог має знайти такі способи дії, 

які б сприяли правильному розумінню студентами навчального матеріалу та 

формуванню в них правильних, повних і чітких уявлень про об’єкт і предмет 

вивчення. 

Характерними особливостями пояснювально-ілюстративного методу 

навчання є: 

1. Метод виконує функцію забезпечення засвоєння змісту навчання на 
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рівні розуміння. 

2. У його основі лежить психологічна закономірність засвоєння, суть якої 

в сприйманні навчальної інформації й створенні на цій основі асоціацій. 

3. Дії педагога зводяться до переведення дискретної одиниці актуальних 

знань у блок оперативної пам’яті. 

4. Дії студентів зводяться до встановлення зв’язку між невідомим, новим, 

з відомим, старим, до порівняння одного з іншим. 

5. Оцінка ефективності дій педагога й студентів ґрунтується на оцінці 

вміння порівнювати, переводити інформацію з однієї мови на іншу, тлумачити, 

наводити свої власні приклади тощо. 

6. Зовнішньою формою вираження методу є розповідь, лекція, бесіда, 

пояснення, ілюстрація, демонстрація тощо спільно з елементами самостійної 

пізнавальної діяльності студентів [33]. 

Репродуктивний метод навчання полягає в тому, щоб забезпечити таке 

засвоєння 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). Знання, отримані в результаті пояснювально-

ілюстративного методу, не формують навичок і вмінь користуватися цими 

знаннями. Для набуття студентами вмінь, навичок та досягнення другого рівня 

засвоєння знань педагог за допомогою системи завдань організує багатократне 

повторення повідомлених ним знань і продемонстрованих способів діяльності. 

Таким чином, відтворення й повторення способу діяльності за завданнями 

викладача є головною ознакою репродуктивного методу навчання. Цей метод 

передбачає організуючу, збуджуючу діяльність студента. Певну роль при 

реалізації цього методу може відігравати алгоритмізація. Студентам задається 

алгоритм, тобто правила й порядок дій, у результаті виконання студент 

навчається розпізнавати об'єкт (явище), з'ясовує його наявність і одночасно 

здійснює певний порядок дій.  

У репродуктивному методі навчання виділяють ознаки: 
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- знання студентам пропонують в "готовому" вигляді; 

- педагог не лише повідомляє знання, а й пояснює їх; 

- студенти усвідомлено засвоюють знання, розуміють їх і запам'ятовують. 

Критерієм засвоєння є правильне відтворення (репродукція) знань; 

- необхідна міцність засвоєння забезпечується шляхом багаторазового 

повторення знань [114]. 

Суть проблемного викладу полягає в тому, що педагог висуває, 

формулює проблему, сам її розв'язує, показуючи шлях розв'язання в її 

справжніх, але доступних для розуміння студентів суперечностях, розкриває 

хід думки в процесі розв'язання проблеми. Призначення цього методу полягає в 

тому, що педагог показує зразки наукового пізнання, наукового вирішення 

проблем, ембріологію знання, а студент не лише сприймає, усвідомлює й 

запам'ятовує готові наукові висновки, але й стежить за логікою доведення, за 

плином думки викладача, контролює її переконаність, переконується в 

правильності такого аналізу. У нього виникають сумніви, запитання щодо 

логіки й переконаності як доведення, так і самого вирішення; він сам бере 

участь у прогнозуванні наступного кроку мислення, досліду і т.д. Цей метод 

застосовується переважно з метою розвитку навичок творчої навчально-

пізнавальної діяльності, осмисленого і самостійного оволодіння знаннями. 

Проблемний виклад навчального матеріалу може здійснюватися в процесі 

проблемної розповіді, проблемно-пошукової бесіди, лекції, під час 

використання наочних методів проблемно-пошукового типу й проблемно-

пошукових вправ. Названий метод навчання застосовується в тих випадках, 

коли зміст навчального матеріалу спрямований на формування понять, законів 

чи теорій, а не на повідомлення фактичної інформації; коли зміст не є 

принципово новим, а логічно продовжує раніше вивчене, і студенти можуть 

зробити самостійні кроки в пошуку нових елементів знань. Водночас 

використання проблемного методу вимагає великих витрат часу, не розв’язує 

завдань формування практичних умінь і навичок. Спостерігається слабка 

ефективність цього методу при засвоєнні студентами принципово нових 
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розділів чи тем навчальної програми, коли немає можливості застосувати 

принцип апперцепції (опори на попередній досвід) і надто важливим є 

пояснення педагога. 

Метод проблемного викладу має такі характерні ознаки: 

- знання студентам у “готовому” вигляді не пропонуються; 

- педагог показує шлях дослідження проблеми, розв’язує її від початку до 

кінця; 

- студенти спостерігають за процесом роздумів викладача, навчаються 

розв’язувати проблемні завдання [33]. 

Частково-пошуковий метод навчання вимагає від студентів прояву більш 

високого рівня пізнавальної самостійності й активності. Назва методу 

відображає рівень пошукової діяльності педагога й студентів на різних етапах 

навчального процесу: окремі елементи знань повідомляє педагог, а частину – 

студенти здобувають самостійно, відповідаючи на поставлені запитання чи 

розв’язуючи проблемні завдання. Викладач конструює завдання, ділить його на 

допоміжні, накреслює план пошуку, а сам план реалізує студент. Користуючись 

цим методом, педагог використовує різноманітні засоби - усне слово, таблиці, 

дослід, картини, натуральні об'єкти. Цей метод може бути побудований 

індуктивно або дедуктивно, при поєднанні прямої й побічної взаємодії 

учасників процесу.  

Виклад навчального матеріалу за цим методом може здійснюватися в 

процесі евристичної бесіди, коментованої вправи з формулюванням висновків, 

творчої вправи, лабораторної чи практичної роботи та ін.  

Сутність частково-пошукового (евристичного) методу навчання 

виражається в наступних його характерних ознаках: 

- знання студентам необхідно здобувати самостійно; 

- педагог організовує не повідомлення чи виклад знань, а пошук нових 

знань з допомогою різноманітних засобів; 

- студенти під керівництвом викладача самостійно розмірковують, 

розв'язують пізнавальні завдання, створюють і розв'язують проблемні ситуації, 
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аналізують, порівнюють, роблять висновки і т.ін., в результаті чого в них 

формуються усвідомлені міцні знання [114]. 

Дослідницький метод навчання передбачає творче засвоєння знань, 

виконує досить важливі функції. Він покликаний забезпечити теоретичне 

використання знань, оволодіти методами наукового пізнання, сприяє 

формуванню рис творчої діяльності, є умовою формування інтересу, потреби в 

такій діяльності. У результаті дослідницький метод сприяє формуванню 

повноцінних, добре усвідомлених, оперативно й гнучко використовуваних 

знань і формуванню досвіду творчої діяльності. Ураховуючи ці функції, 

сутність дослідницького методу можна визначити як спосіб 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. У цьому полягає велике навчальне значення 

вирішення таких проблем. Педагог подає ту чи іншу проблему для 

самостійного дослідження, знає її результати, етапи вирішення й ті риси 

творчої діяльності, які необхідно проявити в процесі її розв'язання. Побудова 

системи таких проблем дозволяє передбачувати діяльність студентів, поступово 

формуючи необхідні риси творчої діяльності. 

Сутність дослідницького методу навчання передбачає наступне: 

- викладач разом зі студентами формулює проблему, на розв'язання якої 

визначається певний відрізок навчального часу; 

- знання студентам не повідомляються. Студенти самостійно здобувають 

їх у процесі вирішення (дослідження) проблем, порівнюючи різноманітні 

варіанти отриманих відповідей. Засоби для досягнення результату також 

визначають самі студенти; 

- діяльність педагога потребує оперативного управління процесом 

розв'язання проблемних завдань; 

- навчальний процес характеризується високою інтенсивністю, навчання 

супроводжується підвищеним інтересом, отримані знання відзначаються 

глибиною, міцністю, дієвістю. 
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Оволодіння навчальним матеріалом може здійснюватися в процесі 

спостереження, пошуку висновків під час роботи з книгою, письмової вправи з 

доведенням закономірності, практичних робіт тощо. 

Виконання дослідницького завдання передбачає такі етапи: 

1. Спостереження й вивчення фактів, виявлення суперечностей у 

предметі дослідження (постановка проблеми). 

2. Формулювання гіпотези щодо розв’язання проблеми. 

3. Побудова плану дослідження. 

4. Реалізація плану. 

5. Аналіз і систематизація одержаних результатів, формулювання 

висновків [204]. 

У результаті аналізу представленої класифікації методів навчання згідно 

до вимог нашого дослідження визначено, що використання пояснювально-

ілюстративного та репродуктивного методів при формуванні культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

дозволить сформувати в студентів поняттєву базу цього процесу, а 

застосування проблемного викладу, частково-пошукового й дослідницького 

методів забезпечить формування культури професійного спілкування на 

засадах активності, самостійності студентів та набуття ними творчого досвіду 

вирішення професійних комунікативних ситуацій. Це відповідає умовам 

нашого дослідження, тому при реалізації комплексного методу формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі ми пропонуємо використовувати сукупність таких методів, 

як пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-

пошукові й дослідницькі. 

Таким чином, у відповідності до результатів проведеної дослідницької 

роботи нами було розроблено комплексний метод формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, 

який представлено у вигляді рис. 1.5.  
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Рис. 1.5. Комплексний метод формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 
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Розроблений комплексний метод формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі обумовлює 

необхідність визначення форм навчання, що забезпечать його реалізацію. Це й 

було третьою педагогічною умовою - розробка й реалізація комплексної форми, 

що забезпечує формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі, яка поєднує підготовчі (фронтальну, 

індивідуальну) та основні (парну, колективну) форми інтерактивного навчання. 

Визначенню конкретних форм реалізації процесу формування культури 

професійного спілкування передувало дослідження сутності цього поняття. У 

науково-педагогічній літературі пропонуються різні підходи до трактування 

поняття «форма навчання». Наведемо деякі з них. 

Форма організації навчання – це зовнішній вияв будь-якого змісту, 

узгоджена діяльність педагога та тих, хто навчається, яка здійснюється у 

встановленому порядку та певному режимі (Ю.Бабанський). 

Форма навчання – цілеспрямована, чітко організована, змістовно та 

методично насичена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії  

педагога та учнів (Б.Ліхачов). Форма навчання реалізується як органічна 

єдність змісту, методів та засобів навчання, оскільки одинична ізольована 

форма навчання має лише поодиноке навчально-виховне значення.   

Форма навчання – спосіб організації діяльності тих, хто навчається, який 

визначає кількість та характер взаємозв’язків учасників процесу навчання 

(С.Смирнов).  

Форма навчання – певний порядок та встановлений режим спільної 

діяльності педагога та студентів у процесі навчання (М.Сорокін, М.Скаткин, 

І.Лернер). 

Форма організації навчання – це цілісна системна характеристика 

процесу навчання з точки зору особливостей взаємодії педагога та тих, хто 

навчається, співвідношення управління та самоуправління, особливостей місця 

та часу навчання, кількості студентів, цілей, засобів, змісту, методів та 

результатів навчання (В.І.Андрєєв).  
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Форма організації навчання – це спеціальна конструкція, що характеризує 

«зовнішній» бік процесу навчання, зумовлений змістом, методами, прийомами, 

засобами, видами навчальної діяльності, особливостями взаємодії педагога та 

тих, хто навчається. Саме форма визначає, яким чином повинен бути 

організований навчальний процес (І.М.Чередов). 

Аналіз цих понять дозволив визначити, що основною його трактування є 

спосіб організації спільної діяльності всіх учасників навчального процесу, яка 

за умовами нашого дослідження має бути побудована на принципах їхньої 

діалогової взаємодії як основи формування культури професійного спілкування. 

Подальший аналіз першоджерел [31, 38, 55, 182] виявив, що такій вимозі 

відповідають форми інтерактивного навчання як такі, що реалізують навчання в 

режимі діалогу, постійній активній взаємодії всіх його учасників з 

використанням моделей комунікацій, стосунків, ролей тощо. Висновок щодо 

доцільності застосування інтерактивного навчання в умовах формування в 

майбутніх фахівців знань й умінь реалізації процесу професійного спілкування 

представлено й у працях учених (В. Aвдeєва, О. Винославської, Т. Калініченко, 

І. Каньковського, Л. Карамушки, Л. Кизименко, В. Козакова, В. Межуєва, 

З. Романець, В. Семиченко, Т. Шаргуна, М. Фоміної, К. Чарнецкі тa iн.). Тому в 

подальшому нашу роботу було сконцентровано на його аналізі. Вагомий внесок 

у розкриття цієї теми зробили вітчизняні науковці та практики, які 

досліджували сутність інтерактивного навчання, ключові аспекти його 

реалізації у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу, 

вивчали окремі форми та способи їх використання на заняттях різних видів, 

займалися пошуком найоптимальніших з них. Зокрема це: Н.Акімова, 

А.Анікєєв, Г.Бенедик, Л.Борисов, Т.Вахрушева, Н.Гаркуша, В.Гузєєв, 

Є.Карманов, Я.Коменський, В.Кривошей, О.Пометун, Л.Пироженко, О.Саган, 

О.Тарасова, М.Топчієв, Н.Рассулова, А.Фасолі та ін. 

Інтерактивний («іnter» – це взаємний, «act» – діяти) – означає взаємодіяти 

або знаходиться в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь [254, с. 525]. Під 

інтерактивністю розуміють принцип побудови й функціонування 
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педагогічного, психологічного, комп’ютерного спілкування в режимі діалогу. 

Тобто, інтерактивне навчання − це спеціальна форма організації пізнавальної і 

комунікативної діяльності, в якій студенти виявляються залученими в процес 

пізнання, мають можливість розуміти і рефлектувати з приводу того, що вони 

знають і думають. Інтерактивне навчання орієнтоване на «взаємодію студентів 

не тільки з викладачем, але і один з одним, на домінування активності студентів 

і на активізацію внутрішнього діалогу (екзистенціального переживання 

студентами навчального матеріалу)» [254]. Роль викладача полягає в 

спрямуванні й підтримці активності студентів у процесі комунікації, виявленні 

різноманіття точок зору, полегшенні взаєморозуміння учасників спілкування, 

спонуканні їх до внутрішнього діалогу; він виконує функції консультанта-

фасилітатора (помічника), а не експерта або своєрідного інформаційного 

«фільтру» [182].  

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

організований так, що всі учасники залучені до процесу пізнання, формування 

висновків, створення певного результату, де кожен робить особистий внесок, 

здійснюється обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Особливістю є те, 

що відбувається цей процес в атмосфері доброзичливості, взаємної підтримки, а 

це дозволяє не тільки здобути нові знання, але й розвиває саму пізнавальну 

діяльність, переводить її на вищі форми кооперації й праці. Інтерактивне 

навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до 

особистості студента, врахування особливостей індивідуального розвитку, 

ставлення до нього як до свідомого відповідального суб'єкта навчально-

виховної взаємодії. Це навчання, занурене в спілкування, діалогове навчання. 

Інтерактивне навчання формує високу мотивацію навчальної діяльності, 

забезпечує в комплексі з традиційними методами високий рівень засвоєння 

знань, формування способів розумових дій [271]. Дослідження, проведені в 80-

тих рр. Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) показали, 

що інтерактивне навчання дозволяє значно збільшити відсоток засвоєння 

матеріалу. Результати дослідження Центру були виражені в таблиці, що 
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отримала назву «Піраміда навчання» і, які показали, що найменший відсоток 

засвоєння навчального матеріалу студенти демонструють унаслідок 

використання пасивного навчання (лекція – 5%; читання – 10%), а найбільший 

– інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання 

інших або негайне застосування – 90%) [202].  

Ученими підкреслено [25, 31, 55, 182, 204], що реалізація інтерактивного 

навчання дозволяє розв'язати відразу кілька завдань. По-перше, розвиває 

комунікативні вміння й навички, сприяє встановленню емоційних контактів 

між учасниками процесу, забезпечує виховне завдання, оскільки вчить 

працювати в команді, дослухатися до думки кожного. По-друге, використання 

інтерактиву знімає нервову напругу, дає змогу змінювати форми діяльності, 

переключати увагу на вузлові питання. 

Як зазначено більшістю дослідників [55, 134, 173, 182] перевагами 

реалізації інтерактивного навчання є: 

1. Формування навичок культури спілкування. 

2. Вироблення вміння приймати спільні рішення. 

3. Удосконалення вміння робити аналіз, синтез, висновки та 

узагальнення. 

4. Формування навичок ораторського мистецтва. 

Представлені результати аналізу літературних джерел дозволили 

підтвердити вірний напрямок нашого наукового пошуку. Тому в подальшому 

нами були проаналізовані форми інтерактивного навчання.  

О. Пометун і Л. Пироженко об'єднують форми інтерактивного навчання в 

чотири групи, залежно від мети заняття та форм організації навчальної 

діяльності студентів: кооперативне навчання, колективно-групове навчання, 

навчання в грі, навчання в дискусії [182]. 

Форми кооперативного навчання включають: 

- роботу в парах: студенти працюють у парах, виконуючи завдання. 

Парна робота вимагає обмін думками й дозволяє швидко виконати вправи, які у 

звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, 
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інформацію, вивести підсумок заняття, події тощо, взяти інтерв’ю один в 

одного, проанкетувати партнера); після цього один з партнерів доповідає перед 

групою про результати; 

- роботу в трійках: це ускладнена робота в парах щодо обговорення, 

обміну думками, підведення підсумків чи навпаки, виділення несхожих думок; 

- змінювані трійки: усі трійки групи отримують одне й те саме завдання, а 

після обговорення один член трійки йде в наступну, один у попередню й 

ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї; 

- 2+2=4: дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу 

(2-3 хвилини), обов’язково доходять до спільного рішення, потім об’єднуються 

й діляться набутим; після цього можна або об’єднати четвірки у вісімки, або 

перейти до групового обговорення; 

- «Карусель»: студенти розсаджуються у два кола – внутрішнє й 

зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, зовнішнє рухається. Можливі два варіанти 

використання методу – для дискусії (відбуваються “попарні суперечки” 

кожного з кожним, причому кожен учасник внутрішнього кола має власні, 

неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, 

рухаючись, збирають дані); 

- роботу в малих групах: для цєї форми характерним є розподіл ролей: 

“спікер” – керівник групи (слідкує за регламентом під час обговорення, зачитує 

завдання, визначає доповідача, заохочує групу до роботи), “секретар” (веде 

записи результатів роботи, допомагає при підведенні підсумків та їх 

виголошенні), “посередник” (стежить за часом, заохочує групу до роботи), 

“доповідач” (чітко висловлює думку групи, доповідає про результати роботи 

групи);  

- «Акваріум»: у цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, у центрі 

групи, після обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не 

втручаючись. Після цього групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і 

власні здобутки [182].  

Формами колективно-групового навчання є: 
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- Велике коло. Студенти сидять по колу й по черзі за бажанням 

висловлюються з приводу певного питання. Обговорення триває, поки є 

бажаючі висловитися. Викладач може взяти слово після обговорення.  

- Мікрофон. Це різновид великого кола. Студенти швидко по черзі 

висловлюються з приводу проблеми, передаючи один одному уявний 

“мікрофон”.  

- Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола: 

відповідь студента – це продовження незакінченого речення типу “можна 

зробити такий висновок…”, “ я зрозумів, що…”  

- Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, 

що всі студенти по черзі висловлюють абсолютно всі, навіть алогічні думки з 

приводу проблеми. Висловлене не критикується й не обговорюється до 

закінчення висловлювань.  

- Аналіз дилеми (проблеми). Студенти в колі обговорюють певну дилему 

(простіше) чи проблему (складніше, бо поліваріантно). Кожен каже варіанти, 

що складаються внаслідок вибору. Найкраще давати завдання вибору з 

особистісним сенсом.  

- Мозаїка. Малі групи працюють над різними завданнями, після чого 

переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були експерти з 

кожного аспекту проблеми [182]. 

Навчання в грі реалізується на основі імітації, рольових ігор, 

драматизації. Учасники навчального процесу, за ігровою моделлю, 

перебувають в інших умовах, ніж у традиційному навчанні. Учасникам надають 

максимальну свободу інтелектуальної діяльності, що обмежується лише 

конкретними правилами гри. Студенти самі обирають свою роль у грі; 

висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створюють проблемну 

ситуацію, шукають шляхи її розв’язання, покладаючи на себе відповідальність 

за обране рішення. Викладач в ігровій моделі виступає як: інструктор 

(ознайомлення з правилами гри, консультації під час її проведення), суддя-

рефері (коригування і поради стосовно розподілу ролей), тренер (підказки 
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студентам з метою прискорення проведення гри), головуючий, ведучий 

(організатор обговорення) [204].  

Як правило, ігрова модель навчання має етапи:  

- орієнтація (введення слухачів у тему, ознайомлення з правилами гри, 

загальний огляд її перебігу);  

- підготовка до проведення гри (ознайомлення зі сценарієм гри, 

визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв’язання проблеми);  

- основна частина – проведення гри;  

- обговорення.  

Навчання в дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності 

студентів у процесі навчання, оскільки дискусія – широке публічне 

обговорення спірного питання. Досвід використання дискусії в навчанні дає 

змогу сформулювати деякі головні організаційно-педагогічні підвалини, які є 

спільними для будь-яких різновидів дискусії:  

- проведення дискусії необхідно починати з висування конкретного 

дискусійного питання (тобто такого, що не має однозначної відповіді і 

передбачає різні варіанти розв'язання, зокрема протилежні);  

- не слід висувати питання на кшталт: хто правий, а хто помиляється в 

тому чи іншому питанні;  

- у центрі уваги має бути ймовірний перебіг дискусії (Що було б 

можливим за того чи того збігу обставин? Що могло статися, якби..? Чи були 

інші можливості, способи, дії?);  

- усі вислови студентів мають стосуватися обговорюваної теми;  

- педагог має виправляти помилки і неточності, яких припускаються 

студенти, та спонукати студентів робити те саме;  

- усі твердження студентів мають супроводжуватись аргументацією, 

обґрунтуванням, для чого викладач ставить питання на зразок: "Які факти 

свідчать на користь твоєї думки?", "Як ти міркував, щоб дійти такого 

висновку?";  
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- дискусія може вирішуватись як консенсусом (прийняттям узгодженого 

рішення), так і збереженням існуючих розбіжностей між її учасниками [182].  

Дискусія сприяє розвитку критичного мислення, дає змогу визначити 

власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої думки, 

поглиблює знання з даної проблеми. До форм навчання в дискусії відносять: 

«Метод ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Безперервна шкала 

думок», «Дебати». Так, наприклад, технологію «Метод ПРЕС» можна 

запропонувати до будь-якої проблеми за умови дотримання чотирьох етапів:  

- висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору 

(починаючи зі слів: я вважаю, що...);  

- поясніть причину виникнення цієї думки, тобто на чому ґрунтуються 

докази (починаючи зі слів: оскільки...);  

- наведіть приклади, додаткові аргументи на підтримку вашої позиції, а 

також факти, що демонструють ваші докази (наприклад...);  

- узагальніть свою думку (зробіть висновок, починаючи зі слів: Отже, 

таким чином...) [205]. 

Представлені форми інтерактивного навчання класифіковані вченими у 

відповідності до мети заняття й характеру організації навчального процесу та 

забезпечують реалізацію діалогового навчання, але без урахування форм, 

спрямованих на сприйняття та усвідомлення студентами інформації як 

підготовчого етапу щодо ведення діалогу. У той же час, класична педагогічна 

теорія [23, 63, 204] за характером взаємодії з тими, хто навчається, серед форм 

навчання виділяє фронтальну, індивідуальну, парну та групову (колективну).  

Фронтальна форма навчання передбачає роботу педагога з усіма 

студентами в однаковому темпі та однаковими завданнями й спрямована на 

передачу навчальної інформації всім студентам. Індивідуальна форма навчання 

передбачає роботу педагога з кожним студентом окремо при виконанні 

конкретних завдань і спрямована на опрацювання навчального матеріалу 

кожним студентом та її усвідомлення під час роботи з різними джерелами 

інформації. В умовах інтерактивного навчання професійному спілкуванню 
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фронтальна та індивідуальна форми виконують функцію підготовчих, оскільки 

забезпечують сприйняття та усвідомлення студентами інформації щодо 

реалізації спілкування в професійній діяльності майбутніх фахівців.  

Парна форма навчання передбачає взаємодію між двома студентами, що 

можуть виконувати завдання, навчати один одного, контролювати свої 

результати, при цьому студенти також взаємодіють з педагогом. В умовах 

інтерактивного навчання парна форма забезпечує реалізацію діалогу при 

виконанні таких вправ: обговорення завдань, короткого тексту; інтерв’ювання, 

визначення ставлення (думки) партнера до даного питання, твердження; 

здійснення критичного аналізу роботи один одного; формування підсумку 

вивченої теми тощо. Колективна (групова) форма навчання передбачає роботу 

педагога з групою студентів при виконанні конкретних завдань, при цьому 

студенти взаємодіють як між собою, так і з педагогом. В умовах інтерактивного 

навчання колективна форма забезпечує реалізацію полілогу шляхом роботи в 

малих групах, трійках, ротаційних трійках, обговоренні проблеми в загальному 

колі, за допомогою незакінчених речень тощо. Отже, парна та колективна 

форми в нашому дослідженні є основними формами інтерактивного навчання, 

які реалізують процес формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі (див. табл. 1.2).  

 

Таблиця 1.2 

Реалізація форм інтерактивного навчання при формуванні культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної 

галузі 

Форми інтерактивного навчання Реалізація при формуванні культури 

професійного спілкування 

1 2 

П
ід
го
то
вч
і 

 

Фронтальна Лекція, пояснення, розповідь, бесіда 

 

Індивідуальна Робота з джерелом інформації 
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Продовж. табл 1.2 
 1 2 

О
сн
ов
ні

 

 
Парна 

 

Обговорення завдання, короткого тексту; 

інтерв’ю, визначення ставлення (думки) 

партнера до даного питання, твердження; 

критичний аналіз роботи один одного; 

формування підсумку вивченої теми 

Колективна Обговорення проблеми в загальному 

колі, «Мікрофон», «Незакінчені 

речення», «Мозковий штурм», 

«Навчаючи-вчуся», «Мозаїка», «Дерево 

рішень», робота в трійках, ротаційні 

трійки, «Два-чотири-всі разом», 

«Карусель», робота в малих групах, 

«Акваріум», імітаційні та рольові ігри, 

«Метод ПРЕС» 

 

Розробка варіативної складової змісту формування культури 

професійного спілкування як цілісної структури, комплексного методу її 

поетапного формування обумовлює необхідність комплексної послідовної 

організації навчального процесу, органічної єдності різних форм навчання, 

взаємозв'язку. Необхідність інтенсифікації навчально-виховного процесу, тобто 

більш ефективного вирішення завдань за порівняно нетривалий проміжок часу, 

вимагає встановлення доцільної послідовності й співвідношення різних форм 

навчальних занять, орієнтованих на формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі.  

В умовах нашого дослідження форми інтерактивного навчання, які 

використовуються для поетапного формування культури професійного 

спілкування, реалізуються за їх класичною послідовністю, пропонованою 

педагогічною теорією [33, 63, 114, 204, 222], а саме підготовчі (фронтальна, 
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індивідуальна) та основні (парна, колективна). Така послідовність форм 

інтерактивного навчання застосовується на кожному етапі відповідного 

комплексного методу, а саме на етапі навчання спілкуванню при зборі 

інформації, при обробці інформації, при передачі інформації та веденні діалогу. 

При цьому підготовчі форми реалізують пояснювально-ілюстративні та 

репродуктивні методи формування культури професійного спілкування, а 

основні – проблемного викладу, частково-пошукові та дослідницькі методи, що 

зображено у вигляді рис. 1.6. 

 

 

 

Рис. 1.6. Реалізація комплексної форми, що  забезпечує поетапне формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі  

Комплексний метод 
формування культури 

професійного спілкування 
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Таким чином, проведена дослідницька робота дозволила теоретично 

обґрунтувати педагогічні умови формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, що стало 

основою подальшої їх розробки та експериментальної перевірки 

результативності. Але для реалізації цього етапу дослідження необхідним є 

уточнення критеріїв та показників сформованості культури професійного 

спілкування цих фахівців. На вирішення цього завдання й було спрямовано 

подальшу нашу роботу. 

 

1.4. Наукове уточнення критеріїв та показників сформованості 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі 

 

У cучacній ocвiтній cиcтeмі особливої актуальності нaбувaють питання 

щодо визнaчeння нaукoвo-oбґpунтoвaниx критеріїв та показників оцінки 

педагогічних явищ, зокрема сформованості культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, що є достатньо cклaдним, 

ocкiльки важко пiддaєтьcя кiлькicним вимірюванням. Характеристики її 

сформованості можна виявити лише на основі орієнтирів, в якості яких 

виступають критерії. 

В енциклопедичному словнику поняття «критерій» визначається як 

ознака, за якою можна судити про щось, мірило для визначення, оцінки 

предмета чи явища, підстава для оцінки або класифікації чогось. У педагогічній 

теорії під поняттям «критерій» розуміють об’єктивну ознаку, за допомогою якої 

здійснюється порівняльна оцінка досліджуваного явища, ступеня розвитку його 

в різних обстежених осіб або сукупність таких якостей явища, що 

відображають його суттєві характеристики, і саме тому підлягають оцінці [267].  

Так, П. Ясінець, вивчаючи сучасні проблеми професійної підготовки, 

конкретизує значення критерію як «міри оцінювання досліджуваного явища та 

тих змін, які відбулися в розвитку окремих складових чи особистості в цілому в 
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результаті експериментального навчання та виокремлених педагогічних умов, 

за яких визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам 

експерименту» [271]. Саме це визначення критеріїв є основою нашого 

дослідження. У свою чергу, показники – це дані, які свідчать про розвиток та 

перебіг чогось [267]. У нашому дослідженні – інтегрованих критеріїв прояву 

культури професійного спілкування. 

Отже, кpитepiєм ввaжaєтьcя oзнaкa, нa пiдcтaвi якoї пpoвoдитьcя oцiнкa, 

визнaчeння aбo клacифiкaцiя будь-якoгo явищa, пpoцecу, дiяльнocтi. Бeз 

фopмулювaння кpитepiїв poбoтa з фopмувaння культури професійного 

спілкування майбутніх фахівців транспортної галузі вжe нa caмoму пoчaтку 

виявляєтьcя нeвизнaчeнoю, оскільки нeвiдoмo, зa якими oзнaкaми мoжнa 

cудити, щo вдaлocя вибpaти нaйкpaщий в дaниx умoвax вapiaнт фopмувaння 

культури професійного спілкування майбутніх фахівців [270].   

Aнaлiз дocлiджeнь [1, 14, 36, 269] cвiдчить, щo вибip кpитepiїв мaє 

здiйcнювaтиcя з уpaxувaнням нacтупниx вимoг: чиcлo кpитepiїв пoвиннo бути 

нeвeликoю зa кiлькicтю, aлe дocтaтнiм для визнaчeння сформованності 

культури професійного спілкування майбутніх фахівців транспортної галузі; 

cиcтeмa кpитepiїв мaє вiдoбpaжaти peaльнo icнуючу дiяльнicть пpaцiвникiв з 

peaлiзaцiї функцiй, тoбтo бути oб'єктивнoю; кoжeн oкpeмий кpитepiй пoвинeн 

бути cфopмульoвaний чiткo, дoпуcкaти як якicну, тaк i кiлькicну 

xapaктepиcтику; cиcтeмa кpитepiїв пoвиннa вiдoбpaжaти нaйбiльш icтoтнi 

oзнaки пpoцecу формування культури професійного спілкування майбутніх 

фахівців транспортної галузі тa йoгo peзультaти. 

Критерій, на думку Т. Щербан, є сукупністю основних показників, що 

розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості. Отже, показник 

як компонент критерію є конкретним і типовим проявом однієї із суттєвих 

сторін, на підставі якого можна «визнати» наявність якості, судити про рівень її 

розвитку. Для того, щоб показник відповідав своєму призначенню, він повинен 

по кожному критерію розкривати сутність відповідної якості [264]. 

Показники є типoвими i кoнкpeтними пpoявaми нaйвaжливiшиx cтopiн 
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oцiнювaнoгo явищa. Пoкaзники пoвиннi вiдпoвiдaти тaким вимoгaм: бути 

пpocтими i дocтупними для їxньoгo poзумiння i викopиcтaння; oxoплювaти 

icтoтнi cтopoни, явищa; вpaxoвувaти cпeцифiку фeнoмeнa; дaвaти мoжливicть 

пpoвoдити кiлькicну тa якicну oцiнку poзвитку дocлiджувaнoгo явищa [248].  

Питанню про критерії та показники оцінки різних аспектів професійної 

діяльності представників різних професій присвячені дослідження Л.Бурдейної, 

О. Вишневської, Н. Замкової, Н. Кожемякіної, Н. Логутіної, Л. Нікіфорової, 

С.Тарасової, Н. Чабан, В. Черевко та інших. 

Дослідник Т.Буряк визначає наступні критерії діагностування 

сформованості комунікативної компетентності фахівця: особливості 

професійно-комунікативного самовизначення фахівців; схильність до обраної 

професії та наявність професійно-важливих комунікативних якостей; володіння 

вербальними та невербальними засобами спілкування й професійним 

словником; наявність професійно-управлінських комунікативних задатків [39]. 

При цьому автором визначено такі показники професійно-комунікативного 

самовизначення майбутніх фахівців: 

- мотиви вибору професії; 

- усвідомлення особистісних якостей, необхідних для обраної професії; 

- особливості розуміння специфіки та ролі комунікативної компетентності 

в майбутній професії; 

- співвіднесення вимог комунікативної функції професійної діяльності з 

особистісними характеристиками; 

- глибина самоаналізу особливостей власного спілкування та 

усвідомлення засобів і наявність потреби підвищення комунікативної 

компетентності. 

Вироблена й обґрунтована система критеріїв (показників) сформованості 

ділової культури студента, представлена у роботі О. Опалюк, включає: 

необхідний рівень фахових і культурологічних знань; уміння користуватися 

набутою інформацією в конкретних соціальних і виробничих ситуаціях; 

сформованість власного іміджу; володіння культурою мовленнєвої діяльності. 
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Показником ділової культури є також уміння пристосовуватись до будь-якої 

ситуації та мати успіх у роботі, що допомагає організувати затишок у 

приватному житті [179]. 

Автор визначив критерії й показники сформованості ділової культури 

майбутніх фахівців: 

- мотиваційний критерій: інтерес до власних емоційних переживань, 

усвідомлення значення ділової культури в особистісно- професійному розвитку, 

потреба в емоційному розвитку та самовихованні; 

- когнітивний критерій: якість засвоєння знань щодо ділової культури 

(правильність, повнота); 

- діяльнісно-поведінковий критерій: уміння за зовнішніми ознаками 

(міміка, пантоміміка) визначати емоційний стан співрозмовника, емоційну 

обстановку аудиторії та створювати сприятливий емоційний клімат у процесі 

міжособистісного спілкування, здатність до емпатичного включення суб’єкта у 

переживання інших людей; 

- саморегулювальний критерій: уміння адекватно виражати та передавати 

особистісні емоції, настрої, почуття, здатність контролювати особистісні 

негативні переживання; 

- рефлексивний критерій: здатність до внутрішньої самооцінки та 

самоаналізу особистісних емоційних переживань, адекватної оцінки та аналізу 

переживань інших, а також адекватної оцінки емоційної ситуації [179]. 

Критеріями сформованості морально-ділової культури в майбутніх 

фахівців, за визначенням Р. Полякова, є такі: 

- Орієнтація на морально-ділові відносини в системі професійної 

діяльності (визначеність професійного мотиву, зацікавленість, переконаність в 

актуальності питання морально - ділової культури, готовність фахівця до 

засвоєння знань, сформованість загальних уявлень про систему морально-

ділових відносин, поняття про практичне значення морально-ділових відносин 

у професії, визначення мотивів, що спонукають фахівців орієнтуватися на 

морально-ділові відносини, усвідомлення ролі морально-ділової культури та її 
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вплив на професійну діяльність). 

- Знання вимог із питань морально-ділових відносин у системі 

професійної діяльності (розуміння майбутніми фахівцями поняття «морально-

ділові відносини», виявлення достатності знань із питань морально-ділових 

відносин, і що найбільше може впливати на такі відносини, визначення змісту 

та функцій морально-ділових відносин, виявлення ознак зовнішнього прояву 

ділової культури в професійній діяльності, ініціативність майбутнього фахівця 

в практичній реалізації здобутих знань, планування студентами вдосконалення 

своїх знань із цього питання в майбутньому). 

- Дотримання вимог морально-ділових відносин у системі професійної 

діяльності (визначення студентами характеру дотримання вимог, оцінювання 

фахівцями необхідності та регулярності дотримання вимог морально- ділових 

відносин, самостійності приймати професійні рішення, виявлення чинників, що 

можуть заважати успішності професійній діяльності). 

О.Винославська та Н.Андрійченко визначають рівні сформованості 

комунікативної культури студентів технічних навчальних закладів за 

наступними критеріями:  

- мотиваційно-ціннісний критерій характеризується інтересом до 

формування комунікативної культури, прагненням до оволодіння 

комунікативними вміннями, зацікавленістю в комунікативній взаємодії, 

орієнтацією на партнерство та співпрацю в розв’язанні професійних проблем, 

визнанням культури спілкування та мовлення як особистісної цінності;  

- пізнавальний критерій визначає сформованість системи знань студентів-

інженерів про сутність, функції, передумови успішної комунікативної 

взаємодії, особливості професійного спілкування, психологію міжособистісних 

взаємин; розвиток умінь орієнтації в інформаційному просторі;  

- особистісний критерій визначає гуманізацію ставлення до 

співрозмовника, готовність до духовної взаємодії, толерантність, емпатію, 

рефлексію, соціальну фасилятивність, здатність до самоконтролю, адекватність 

висловлювання, мовленнєвий етикет;  
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- поведінково-діяльнісний критерій характеризує вміння та навички, що 

дозволяють майбутньому інженеру налагоджувати ефективну професійну та 

міжособистісну комунікативну взаємодію та зорієнтований на аналіз 

комунікативних умінь, раціональної поведінки в міжособистісній взаємодії, 

комунікативної діяльності, ініціативності та активної позиції в спілкуванні [48]. 

Кожному критерію відповідають певні показники. Так, показниками 

мотиваційно-ціннісного критерію є: інтереси, потреби, установка на 

комунікативну діяльність, мотивація професійної діяльності, орієнтація на 

партнерство у взаємодії. Показниками пізнавального критерію є: наявність 

системи знань про сутність та закономірності комунікативної культури, про 

основні принципи міжособистісного та ділового спілкування, про функції 

комунікативної взаємодії у професійній діяльності, закони успішної 

комунікації, володіння основними поняттями, орієнтація в інформаційному 

просторі, гнучкість мислення. Показниками поведінково-діяльнісного критерію 

автором визначено: комунікативні вміння та навички; рефлексивність і 

креативність дій; самостійність дій під час виконання комунікативних завдань; 

соціальний інтелект, спосіб поведінки у конфліктній ситуації. Показниками 

особистісного критерію містять: емоційну сприйнятливість; оцінку та 

самооцінку особливостей комунікативної діяльності, почуття власної гідності, 

повагу до опонента, готовність до духовної взаємодії, толерантність, емпатію, 

мовленнєву грамотність, комунікабельність, соціальну фасилятивність, рівень 

комунікативного контролю, комунікативні та організаторські здібності [48]. 

Відповідно до умов нашого дослідження особливий інтерес становлять 

праці вчених, присвячені питанням оцінки сформованості культури 

професійного спілкування фахівців. 

Так, О. Бєляєв виділяє чотири показники, що відображають основні 

аспекти культури професійного спілкування фахівця: 

• спрямованість спілкування - система професійно ціннісних орієнтацій та 

смислових установок у сфері спілкування, яка визначає "ідеальний стиль" 

взаємодії й типовий для фахівця спосіб включення в міжособистісну взаємодію; 
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• розвиток соціально-перцептивпих умінь, що характеризують здатність 

фахівця адекватно, неупереджено й точно сприймати особистісні властивості і 

вчинки учасників спілкування, розуміти їхні мотиви й емоційні стани, 

індивідуальні особливості, швидко орієнтуватися в комунікативних ситуаціях; 

• розвиток інтерактивних умінь, що проявляються в способах і прийомах 

впливу на учасників комунікації, тактиках і стратегіях самопрезентації та 

організації взаємодії: доброзичливість, тактовність у стосунках, здатність 

поєднувати вимогливість із наданням можливостей для прояву своєї ініціативи 

і самостійності, уміння встановлювати оптимальну соціально-психологічну 

дистанцію, забезпечувати необхідний рівень особистісної відкритості і 

статусної субординації; 

• розвиток мовленнєвих умінь, які характеризують інформаційно-

смислову сторону взаємодії і проявляються в здатності фахівця чітко, зрозуміло 

і переконливо висловлювати свої думки та почуття за допомогою вербальних і 

невербальних засобів спілкування [24].   

Н. Дусь виділено такі критерії сформованості культури професійного 

спілкування:  

- якість мотиваційно-ціннісної підготовки до професійного спілкування;  

- якість операційно-технологічної підготовки до професійного 

спілкування;  

- якість оцінно-рефлексивної підготовки до професійного спілкування 

[76].  

Кожна з виділених якостей визначається відповідними показниками. 

Відтак, показниками розвитку якості мотиваційно-ціннісної підготовки 

майбутніх фахівців до професійного спілкування є: усвідомлення значення 

педагогічного спілкування у професійній діяльності фахівця; визначеність 

професійної позиції у спілкуванні; сформованість власного професійного ідеалу 

у площині спілкування, усвідомлення шляхів його досягнення; наявність 

потреби самовдосконалення у професійному спілкуванні. 

Розвиток якості операційно-технологічної підготовки до професійного 
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спілкування визначає оволодіння майбутніми фахівцями компетенціями 

комунікації, інтеракції та перцепції в професійному спілкуванні. 

Якість оцінно-рефлексивної підготовки до професійного спілкування 

визначається:  

- об’єктивним оцінюванням сформованості власної культури 

професійного спілкування;  

- сформованістю вмінь самовдосконалення у професійному спілкуванні;  

- здатністю до моделювання програми самовдосконалення у спілкуванні. 

В. Полторацька виділила наступні критерії сформованості культури 

професійного спілкування фахівця: 

- Особистісно-мотиваційний, який включає морально-етичні якості: 

стриманість, толерантність та повагу, чесність, справедливість, вимогливість до 

себе, тактовне та уважне ставлення до колег, цілеспрямованість, впевненість у 

собі, самокритичність тощо. 

- Перцептивно-когнітивний, який містить соціально-перцептивні і 

рефлексивно-емпатичні вміння, що забезпечують швидку орієнтацію в 

ситуаціях професійної взаємодії, адекватне, неупереджене і точне сприйняття 

особистісних властивостей і дій партнерів у спілкуванні, розуміння їхніх 

мотивів та емоційних станів, індивідуальних, вікових, соціальних і рольових 

особливостей. 

- Операційний, який включає гностичні, прогностичні, стратегічні, 

візуально-презентативні й етикетні вміння, які забезпечують прогнозування, 

моделювання, реалізацію, аналіз та оцінку ефективності спілкування. 

- Інформаційно-мовленнєвий, який представлений вербальними 

(мовленнєвими, риторичними, полемічними) і невербальними вміннями, що 

забезпечують успішне викладення інформації в процесі виконання професійних 

завдань, активізацію розумової діяльності [190]. 

І. Комарова виділила такі показники сформованості культури 

професійного спілкування майбутніх фахівців: мотиваційно-ціннісні орієнтації, 

перцептивні, інтерактивні й комунікативні здібності та вміння [117]. 
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Відповідно дослідження І. Радомського критеріями сформованості 

комунікативного компоненту культури професійного спілкування фахівця є:  

- правильність мовлення – знання й уміння дотримуватися прийнятих у 

сучасній суспільно-мовленнєвій практиці мовних норм (орфоепічних, 

лексичних, граматичних, стилістичних тощо);  

- точність мовлення – зрозумілість висловлень, адекватність слів або 

синтаксичних конструкцій об'єктивній дійсності;  

- логічність мовлення – володіння технікою смислової зв'язності, тобто 

логікою викладу, за якої не виникає суперечностей, а також знанням мовних 

засобів, якими можна оформити думку;  

- доречність мовлення – уміння добирати найбільш точні, доречні в даній 

ситуації мовні засоби з урахуванням мети, умов, сфери спілкування та 

психічного стану партнера по комунікації;  

- виразність мовлення – уміння естетично, оригінально і яскраво 

висловлювати свої думки;  

- знання та дотримання етикетних норм і правил ділового мовлення [200]. 

А. Дяків критеріями сформованості культури професійного спілкування 

визначає: 

- комунікативність - професійна здатність, готовність людини до 

організаторсько-комунікативної діяльності, уміння прийняти та передати 

необхідну інформацію достатньої кількості та якості, її розуміння, грамотність, 

уміння подолати комунікативні бар’єри, комунікативна компетентність, 

комунікативна культура; 

- комунікабельність - психологічно-професійна здатність, 

характеризується потребою в спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, 

викликати позитивні емоції в співрозмовника, здатність відчувати задоволення 

від процесу спілкування з іншими людьми; 

- перцептивність - професійна проникливість, пильність, інтуїція, 

здатність сприймати й розуміти іншу людину на основі ідентифікації та емпатії; 

- рефлективність - уміння здійснювати спілкування та діяльність на 
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основі зворотного зв’язку; 

- інтерактивність, динамізм особистості - здатність активно впливати на 

іншу особистість; розвивати позитивні емоції, налаштовувати позитивне 

ставлення співрозмовника до себе й до своєї діяльності; налаштовувати 

доступні зв’язки; організувати взаємодію та взаємини на взаємовигідних 

умовах; 

- емоційна стабільність - здатність володіти собою, зберігати 

самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно від 

сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив; 

- оптимістичне прогнозування - передбачення розвитку особистості з 

орієнтацією на позитивне в ній перетворення всієї структури особистості через 

вплив на позитивні якості; 

- креативність, творча спрямованість - здатність до творчості, 

спроможність генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, 

швидко розв’язувати проблемні ситуації; 

- морально-етична установка - заснована на гуманістичній спрямованості, 

повазі до гідності особистості, усвідомлення особистої унікальності та 

самоцінності, реалізації моральності, моральної культури, професійного такту, 

толерантності; 

- професійна техніка - це вміння використовувати психофізичний апарат 

як інструмент впливу, прийоми володіння собою (своїм організмом, настроєм, 

мовленням, увагою, уявою) і прийоми впливу на інших (вербальними й 

невербальними засобами); 

- професіоналізм та професійна майстерність - це системність 

професійної діяльності, сформованість професійної позиції, стилю спілкування, 

знання й готовність до дії, самоаналіз і саморозвиток, високий рівень 

здібностей, які стимулюють саморозкриття особистості, удосконалення 

професійної техніки - пошук результату, адекватного задуму [75]. 

Отже, на основі результатів аналізу підходів до встановлення критеріїв та 

показників сформованості культури професійного спілкування, визначених 
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компонентів культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі, особливостей її формування нами уточнено 

критерії та показники її сформованості. Так, критеріями сформованості 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі нами виділені: мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, особистісний.  

Мотиваційний критерій характеризується інтересом до формування 

культури професійного спілкування, прагненням до її оволодіння, 

зацікавленістю у взаємодії, орієнтацією на партнерство та співпрацю в 

розв’язанні професійних проблем, визнанням культури спілкування як 

особистісної цінності.  

Когнітивний критерій визначає сформованість системи знань у майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі про сутність, функції, передумови, 

особливості реалізації професійного спілкування за видами їхньої інженерної 

професійної діяльності (проектувальної, експлуатаційної, ремонтної та 

організаційно-управлінської), знання професійної термінології.  

Діяльнісно-поведінковий критерій характеризує вміння та навички, що 

дозволяють майбутньому інженеру-педагогу транспортної галузі 

налагоджувати ефективну професійну та міжособистісну взаємодію при 

реалізації професійного спілкування за видами його інженерної діяльності, та 

зорієнтований на аналіз комунікативних і мовленнєвих умінь щодо здійснення 

цього процесу, раціональної поведінки в міжособистісній взаємодії, 

ініціативності та активної позиції в спілкуванні.  

Особистісний критерій визначає гуманізацію ставлення до 

співрозмовника, готовність до духовної взаємодії, толерантність, емпатію, 

рефлексію, здатність до самоконтролю, адекватність висловлювання. 

Вiдпoвiднo дo видiлeниx кpитepiїв нами визначені показники 

cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі, представлені в табл. 1.3.  
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Тaблиця 1.3 

Кpитepiї та пoкaзники cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

Кpитepiї Пoкaзники 

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: 

- проектувальним; 

- експлуатаційним; 

- ремонтним; 

- організаційно-управлінським 

Діяльнісно-

поведінковий 

- Сформованість комунікативних та мовленнєвих 

умінь реалізації процесу професійного спілкування за 

видами інженерної професійної діяльності інженерів-

педагогів транспортної галузі 

- Сформованість способів поведінки в конфліктних 

ситуаціях 

Особистісний - Комунікативні й організаторські здібності 

- Толерантність 

- Емпатія 

- Саморегуляція й комунікативний контроль 

 

Таким чином, проведена робота стала теоретичним підґрунтям для 

розробки та експериментальної перевірки результативності педагогічних умов 

формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі. 
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Висновки до розділу 1 

 

У сучасних умовах реформування національної системи вищої освіти, 

спрямованих на її інтеграцію в європейський освітній простір, гуманізацію та 

демократизацію всіх її елементів та підструктур, реалізацію професійної 

підготовки фахівців, зокрема інженерів-педагогів транспортної галузі, у 

відповідності до вимог ринку праці набувають актуальності питання 

підвищення рівня сформованості у фахівців культури професійного 

спілкування як основи реалізації їхньої комунікативної компетентності.  

На основі аналізу літературних джерел 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 (проектувальним, 

експлуатаційним, ремонтним, організаційно-управлінським, навчально-

виховним). Подальша дослідницька робота дозволила трактувати термін 

«культура професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі» 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, 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 
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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 такими 

видами професійної діяльності інженера-педагога, як проектувальної, 

експлуатаційної, ремонтної, організаційно-управлінської, навчально-виховної), 

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 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 
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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.  

На основі проблеми дослідження, визначених методологічних підходів 

(культурологічного, системного, діяльнісного та діалогічного) та принципів 

(систематичності та послідовності, свідомості та активності, зв’язку навчання з 

практикою, гуманізації, професійної спрямованості, рефлексії, діалогізації 

навчання), які є основою її вирішення, визначено 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; 

- 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 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. 

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. Підготовчі форми 

реалізуються на основі пояснювально-ілюстративних та репродуктивних 

методів формування культури професійного спілкування, а основні – 

проблемного викладу, частково-пошукових та дослідницьких методів. 

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). 

Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора [125, 

126, 127, 129, 130, 131]. 
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POЗДIЛ 2 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЇХ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

 

2.1. Реалізація педагогічних умов формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної 

галузі 

 

Результати аналізу сутності феномену культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, встановлені 

компоненти цього поняття та особливості формування в умовах навчального 

процесу інженерно-педагогічної вищої школи дозволили стверджувати, що її 

формуванню сприятимуть визначені на основі методологічних підходів, 

принципів та проблеми дослідження такі педагогічні умови:  

- розробка і реалізація варіативної складової змісту формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за видами їхньої інженерної професійної діяльності; 

- розробка і 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. 

На рис. 2.1 представлена структура реалізації запропонованих 

педагогічних умов, яка дозволяє системно представити процес формування 

культури професійного спілкування майбутніх фахівців, та проаналізувати 

зв'язки між окремими елементами цього процесу в різних площинах. 
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Рис. 2.1. Структура реалізації педагогічних умов формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

Мета: формування культури 
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інженерів-педагогів транспортної галузі 
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Структурно-логічні 
схеми змісту 
спецкурсу 

«Професійне 
спілкування в 

інженерній діяльності» 

Алгоритми діяльності 
щодо поетапного 

формування культури 
професійного спілкування 
за видами інженерної 
професійної діяльності 

(проектувальної, 
експлуатаційної, 

ремонтної, організаційно-
управлінської) 

Фронтальні: лекція, 
пояснення, бесіда; 

індивідуальна: робота з 
джерелом інформації; 
парні: обговорення 
завдання, інтерв’ю, 
визначення думки 

партнера, аналіз роботи 
один одного; колективні: 
обговорення в загальному 

колі, «Мікрофон», 
«Незакінчені речення», 

«Мозковий штурм», 
«Мозаїка», «Дерево 

рішень», робота в трійках, 
ротаційні трійки 

Критерії сформованої культури професійного спілкування 

Мотиваційнй Когнітивний Діяльнісно-
поведінковий 

Результат: сформована культура професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 
транспортної галузі 
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Метою реалізації запропонованих педагогічних умов є підвищення рівня 

сформованості культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі. 

Згідно проблеми та мети дослідження основою проектування 

навчального процесу є методологічні підходи, що відповідають специфіці 

розв'язуваної проблеми, серед яких нами визначені системний, діяльнісний, 

культурологічний, діалогічний. Їх обґрунтування та практичні аспекти 

реалізації при формуванні культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі представлені в пп. 1.2, 1.3 

дисертаційної роботи. 

На основі проблеми дослідження та методологічних підходів щодо її 

вирішення визначені принципи формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, а саме 

систематичності та послідовності, свідомості, активності, зв'язку теорії з 

практикою, гуманізації, професійної спрямованості, рефлексії діяльності, 

діалогізації навчання. Їхній опис та вимоги до процесу формування культури 

професійного спілкування, які обумовлені реалізацією цих принципів, наведені 

в п.1.3 дисертаційної роботи. 

Визначені педагогічні умови обумовлені необхідністю розробки 

методичної системи (змісту, форм, методів) формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

на основі виокремлених методологічних підходів і принципів, що було 

доведено в п.1.3. Отже, їхня практична реалізація передбачає розробку 

авторського спецкурсу «Професійне спілкування в інженерній діяльності», 

який викладається студентам на 4 курсі у ІІ семестрі після вивчення ними як 

базових дисциплін, спрямованих на формування інваріантної складової 

культури професійного спілкування, так і інженерних дисциплін, спрямованих 

на формування компетенцій з проектувального, експлуатаційного, ремонтного, 

організаційно-управлінського видів інженерної діяльності цих фахівців. 

Основою реалізації авторського спецкурсу є зміст формування культури 
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професійного спілкування, на розробку якого і було спрямовано нашу 

подальшу роботу. 

Розробка варіативної складової змісту формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

нами здійснювалась на основі табл. 1.1 з конкретизацією тих знань, умінь й 

особистісних якостей, якими повинні володіти студенти для реалізації 

спілкування за видами інженерної професійної діяльності. Цю роботу було 

розпочато з визначення змісту формування культури професійного спілкування 

за проектувальним видом професійної діяльності цих фахівців, одним із завдань 

якого є проектування автомобільного двигуна. Проведений аналіз першоджерел 

[56, 152, 239] визначив, що до основних етапів його проектування відносяться: 

- організаційно-підготовчий, який передбачає визначення завдань 

проектування автомобільного двигуна, вироблення ідей та варіантів його 

проектування, формування основних параметрів його функціональних 

елементів, обґрунтування проекту автомобільного двигуна, прогнозування 

майбутніх результатів проектування автомобільного двигуна у вигляді його 

конструкції, розробку конструкторсько-технологічної документації, добір 

матеріалів, вибір інструментів та обладнання; 

- технологічний, що включає реалізацію запланованих операцій щодо 

проектування кривошипно-шатунного механізму, механізму газорозподілу, 

системи мащення, системи охолодження, системи живлення паливом, системи 

запалювання, комплексної електронної системи керування, самоконтроль своєї 

діяльності; 

- завершальний, який містить кінцевий контроль, порівняння й 

випробування проекту, при наявності недоліків та неполадок їх усунення, 

здійснюється самооцінка спроектованого виробу. 

Отже, зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні автомобільного 

двигуна включає знання, уміння й особистісні якості реалізації спілкування при 
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здійсненні організаційно-підготовчого, технологічного та завершального його 

етапів, що зображено у вигляді рис. 2.2. 

 

 
 
Рис. 2.2. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні автомобільного 

двигуна 
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цього процесу характерним є реалізація таких етапів проектування, як 

організаційно-підготовчого, технологічного та завершального, що ідентично 

етапам проектування автомобільного двигуна, але їхній зміст дещо 

відрізняється. Так, організаційно-підготовчий етап проектування трансмісії 

автомобільного транспорту передбачає визначення схеми трансмісії, 

формування параметрів зчеплення, коробки передач, карданної передачі, 

головної передачі, диференціалу, приводу ведучих коліс, розробку 

конструкторсько-технологічної документації, добір матеріалів, визначення 

технології їх з’єднання та обробки. Технологічний етап містить проектування 

зчеплення, коробки передач, карданної передачі, головної передачі, 

диференціалу, приводу ведучих коліс автомобільного транспорту. 

Завершальний етап уключає контроль і порівняння схеми трансмісії із 

запланованою, її самооцінку. Зміст формування культури професійного 

спілкування при проектуванні трансмісії автомобільного транспорту 

представлено у вигляді структурно-логічної схеми на рис. 2.3. 

При визначенні змісту формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні ходової 

системи в результаті аналізу літературних джерел [56, 102, 152, 239] 

встановлено, що реалізація цього процесу здійснюється за подібними етапами: 

організаційно-підготовчим, технологічним та завершальним. Однак 

організаційно-підготовчий етап містить усвідомлення задачі проектування 

ходової системи, вироблення варіантів її конструкції, формування основних 

параметрів мостів, несучої системи, підвіски автомобільного транспорту, 

обґрунтування проекту ходової системи, складання ескізів конструкції ходової 

системи, розробка конструкторсько-технологічної документації. Технологічний 

етап передбачає проектування мостів автомобільного транспорту, проектування 

несучої системи, проектування підвіски автомобільного транспорту. 

Завершальний етап включає контроль і порівняння спроектованої конструкції 

ходової системи із запланованою, здійснюється самооцінка спроектованого 

виробу. Проведена робота стала основою розробки змісту формування 
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культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі при проектуванні ходової системи автомобільного 

транспорту, який представлено у вигляді структурно-логічної схеми на рис. 2.4. 

 

 

 

Рис. 2.3. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні трансмісії 

автомобільного транспорту 
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здійснюється за визначеними етапами: організаційно-підготовчим, 

технологічним , завершальним. Структурно-логічні схеми змісту формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за цим напрямком представлені в додатку А. 

 

 

 

Рис. 2.4. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні ходової системи 

автомобільного транспорту 
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змісту формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі за експлуатаційним видом їхньої інженерної 

діяльності, одним із завдань якого є проведення косметичних робіт 

автомобільного транспорту. За результатами аналізу літературних джерел [102, 

152, 195, 239] визначено, що проведення косметичних робіт містить: 

- підготовку автомобільного транспорту до наступних операцій 

технічного сервісу, до яких відносять прибирання, миття автомобільного 

транспорту та його розібраних агрегатів, очищення двигуна, що відповідає 

організаційно-підготовчому етапу; 

- обслуговування лакофарбового покриття, декоративних деталей 

автомобільного транспорту, видалення забруднень його стекол, антикорозійне 

оброблення, що відповідає технологічному етапу; 

- контроль проведених косметичних робіт і досягнення запланованого 

результату, усунення недоліків при наявності, оцінка виконаних робіт, що 

відповідає завершальному етапу. 

Здійснений аналіз свідчить, що проведенню косметичних робіт 

автомобільного транспорту характерні організаційно-підготовчий, 

технологічний та завершальний етапи. Це є основою формування змісту 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі при проведенні косметичних робіт, який зображено у 

вигляді структурно-логічної схеми на рис. 2.5. 

У подальшому роботу було спрямовано на визначення змісту формування 

культури професійного спілкування при здійсненні мастильних робіт. 

Проведений аналіз першоджерел [56, 102, 195] виявив, що ці роботи включають: 

- підготовку автомобільного транспорту до здійснення мастильних робіт, 

а саме видалення бруду й залишків старого мастильного матеріалу з деталей 

автомобільного транспорту, чищення маслянок та пробок контрольних і 

заливальних отворів (організаційно-підготовчий етап); 

- вибір автомобільного масла, визначення періодичності заміни масел, 

обслуговування системи мащення двигунів, мастильні роботи механізмів 
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трансмісії, органів керування і ходової частини (технологічний етап); 

Рис. 2.5. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проведенні косметичних робіт 

автомобільного транспорту 
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на рис. 2.6. 

 

Рис. 2.6. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні мастильних робіт 

автомобільного транспорту 
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- технологічним: запобігання утворення накипу в системі охолодження 

двигунів, запобігання корозії деталей у системі охолодження, захист системи 

охолодження від заморожування; 

- завершальним: контрольна оцінка роботи системи охолодження 

двигунів автомобільного транспорту, самооцінка виконаних робіт. 

Це стало основою розробки змісту формування культури професійного 

спілкування при обслуговуванні системи охолодження двигунів, який 

представлено на рис. 2.7. 

 

 

Рис. 2.7. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
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Подальша робота щодо розробки змісту формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

при реалізації експлуатаційного виду інженерної діяльності за іншими його 

завданнями, представленими в табл. 1.1, дозволила виявити, що їх здійснення 

відбувається за тими самими етапами (організаційно-підготовчим, 

технологічним, завершальним), але відрізняється змістом робіт, що 

виконуються в межах кожного. Отримані результати наведені в додатку А. 

Наступний етап дослідницької роботи спрямовано на розробку змісту 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі при реалізації ремонтного виду їхньої інженерної 

професійної діяльності. Для цього було проаналізовано спеціальну літературу 

[102, 152, 195, 239] з метою визначення змісту формування культури 

професійного спілкування при здійсненні ремонту двигунів автомобільного 

транспорту. За результатами аналізу встановлено, що реалізація цього завдання 

ремонтної діяльності фахівців відбувається за такими етапами:  

- зняття двигуна, розбирання двигуна, діагностика його несправностей, 

що відповідає організаційно-підготовчому етапу; 

- ремонт блоку циліндрів, кривошипно-шатунного механізму, 

газорозподільного механізму двигунів, клапанів, пружин, штовхальників і 

коромисел клапанів, гідравлічних штовхальників клапанів двигунів, системи 

охолодження двигуна, системи запалювання двигуна, що відповідає 

технологічному етапу; 

- складання двигуна після ремонту, контроль та оцінка його роботи, що 

відповідає завершальному етапу. 

Отже, зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при ремонті двигунів автомобільного 

транспорту включає сукупність знань, умінь й якостей реалізації спілкування 

при здійсненні організаційно-підготовчого, технологічного, завершального 

етапів його ремонту, що представлено у вигляді структурно-логічної схеми на 

рис. 2.8.  
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Рис.2.8. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні ремонту двигунів 

автомобільного транспорту 
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акумулятора; 

- технологічний – ремонт генератора й регулятора напруги, ремонт 

стартера, ремонт системи освітлення й світлової сигналізації, ремонт системи 

покажчиків поворотів, ремонт системи регулювання світла фар; 

- завершальний – контроль роботи системи енергозабезпечення 

автомобільного транспорту. 

У відповідності до отриманих результатів розроблено зміст формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі при здійсненні ремонту системи енергозабезпечення 

автомобільного транспорту, наведений на рис. 2.9. 

 

 

Рис. 2.9. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
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На наступному етапі нами було здійснено розробку змісту формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі при здійсненні ремонту трансмісії. Як показав аналіз 

літературних джерел [102, 152, 239], її ремонт передбачає реалізацію: 

- організаційно-підготовчого етапу (визначення несправностей агрегатів 

трансмісії, злиття рідини та зняття необхідного агрегату); 

- технологічного етапу (ремонт зчеплення, коробки передач, карданної 

передачі, ведучого моста, редуктора моста, коробки диференціала, балки 

заднього моста, приводу передніх коліс, зовнішнього шарніра); 

- завершального етапу (контроль роботи трансмісії). 

Таким чином, зміст формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі при ремонті трансмісії 

утворюють знання, уміння й особистісні якості реалізації спілкування при 

здійсненні визначених етапів, що відтворено на рис. 2.10. 

Подальша розробка змісту формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі при 

здійсненні ремонтного виду їхньої інженерної професійної діяльності 

дозволила встановити реалізацію організаційно-підготовчого, технологічного, 

завершального етапів при проведенні ремонту й інших складових 

автомобільного транспорту (див. додаток А). 

Наступний етап дослідження передбачав розробку змісту формування 

культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі при реалізації організаційно-управлінського виду 

інженерної професійної діяльності фахівців. За цих умов нами здійснено аналіз 

літературних джерел [151, 152, 239] для визначення змісту формування 

культури професійного спілкування при організації технічного обслуговування 

автомобільного та міського транспорту. За його результатами визначено, що 

процес організації технічного обслуговування розподілено на три умовні етапи: 

- організаційно-підготовчий, який уключає вибір організаційної форми 

підприємницької   діяльності   в   технічному   автосервісі   та  його регістрацію,  
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Рис. 2.10. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні ремонту трансмісії 

автомобільного транспорту 
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організацію робочих постів і потокових ліній, організацію роботи виробничого 
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професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

при організації технічного обслуговування автомобільного та міського 

транспорту, який представлено у вигляді структурно-логічної схеми на рис. 

2.11. 

 

 

Рис. 2.11. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при організації технічного 

обслуговування автомобільного та міського транспорту 
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виявлено, що цей вид управління реалізується за організаційно- підготовчим, 

технологічним та завершальним етапами. Так, організаційно- підготовчий етап 

передбачає визначення стану технічного обслуговування і ремонту 

автомобільного транспорту, визначення заходів, спрямованих на підвищення 

якості технічного обслуговування і ремонту; технологічний - реалізацію 

комплексної системи управління якістю технічного обслуговування та ремонту 

автомобільного транспорту, реалізацію заходів щодо підвищення рівня якості 

робіт з технічного обслуговування і ремонту, реалізацію заходів щодо 

підвищення рівня якості й культури обслуговування замовників; завершальний 

- контроль досягнення очікуваного рівня якості технічного обслуговування та 

ремонту автомобільного транспорту. Визначені етапи є основою змісту 

формування культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі при управлінні якістю технічного обслуговування 

автомобільного транспорту, який представлено у вигляді структурно-логічної 

схеми на рис. 2.12. 

Наступним кроком розробки змісту формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі було його 

визначення при управлінні ремонтно-обслуговуючим виробництвом. Аналіз 

літературних джерел [151, 239] показав, що для цього процесу характерними є: 

- організаційно-підготовчий етап, який включає аналіз структури 

персоналу ремонтно-обслуговуючого виробництва, аналіз існуючої кадрової 

політики, аналіз продуктивності праці персоналу; 

- технологічний етап, що передбачає реалізацію ефективних методів і 

стилю управління, раціональне прийняття управлінських рішень, розробку 

кадрової політики ремонтно-обслуговуючого виробництва, розробку й 

реалізацію ефективної системи стимулювання персоналу; 

- завершальний етап, який містить контроль досягнення очікуваного 

результатів управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом. 

Проведена робота стала основою розробки змісту формування культури 

професійного спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 



 139

при управлінні ремонтно-обслуговуючим виробництвом, який наведено на рис. 

2.13.  

 

 

Рис. 2.12. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при управління якістю технічного 

обслуговування автомобільного транспорту 
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педагогічній умові. Отже, наступний етап дослідницької роботи передбачав 

практичну реалізацію представленого на рис. 1.5 методу. 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі при управління якістю 

технічного обслуговування автомобільного транспорту 

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування при 
здійсненні організаційно-
підготовчого етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування 
при здійсненні 
технологічного етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування 
при здійсненні 
завершального етапу  

В
из
на
че
нн
я 
ст
ан
у 
те
хн
іч
но
го

 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 і 
ре
м
он
ту

 а
вт
ом
об
іл
ьн
ог
о 

тр
ан
сп
ор
ту

 

Р
еа
лі
за
ці
я 
ко
м
пл
ек
сн
ої

 с
ис
те
м
и 

уп
ра
вл
ін
ня

 я
кі
ст
ю

 т
ех
ні
чн
ог
о 

об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 т
а 
ре
м
он
ту

 
ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту

 

К
он
тр
ол
ь 
до
ся
гн
ен
ня

 о
чі
ку
ва
но
го

 р
ів
ня

 
як
ос
ті

 т
ех
ні
чн
ог
о 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 т
а 

ре
м
он
ту

 а
вт
ом
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту

 

С
ам
оо
ці
нк
а 
пр
ов
ед
ен
ої

 р
об
от
и 

В
из
на
че
нн
я 
за
хо
ді
в,

 с
пр
ям
ов
ан
их

 н
а 

пі
дв
ищ

ен
ня

 я
ко
ст
і т
ех
ні
чн
ог
о 

об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 і 
ре
м
он
ту

 

Р
еа
лі
за
ці
я 
за
хо
ді
в 
щ
од
о 
пі
дв
ищ

ен
ня

 р
ів
ня

 
як
ос
ті

 р
об
іт

 з
 т
ех
ні
чн
ог
о 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 
і р
ем
он
ту

 

Р
еа
лі
за
ці
я 
за
хо
ді
в 
щ
од
о 
пі
дв
ищ

ен
ня

 р
ів
ня

 
як
ос
ті

 й
 к
ул
ьт
ур
и 
об
сл
уг
ов
ув
ан
ня

 
за
м
ов
ни
кі
в 



 140

 

 

Рис. 2.13. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при управлінні ремонтно-

обслуговуючим виробництвом 
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комплексного методу формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі представлений на рис. 2.14. 

 

 

Рис. 2.14. Алгоритм реалізації комплексного методу формування культури 

професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі:  

і = (1; 4) – види інженерної професійної діяльності інженерів-педагогів 
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транспортної галузі (проектувальний, експлуатаційний, ремонтний, 

організаційно- управлінський); 

j = (1; n) – типова задача професійної діяльності, характерна для i-го виду 

інженерної діяльності цих фахівців (наприклад, для проектувального виду 

діяльності – це проектування автомобільного двигуна, проектування трансмісії 

автомобільного транспорту, проектування ходової системи автомобільного 

транспорту тощо). 

 

Представимо практичну реалізацію розробленого алгоритму при 

формуванні культури професійного спілкування за проектувальним видом 

діяльності інженера-педагога транспортної галузі в умовах її типової задачі – 

проектування автомобільного двигуна. Отже, першим етапом алгоритму є 

навчання спілкуванню на етапі збору інформації при проектуванні 

автомобільного двигуна. Наведемо приклад навчального матеріалу, що 

використовується на етапі реалізації пояснювально-ілюстративних методів. 

«Спілкування на етапі збору інформації при проектуванні автомобільного 

двигуна передбачає реалізацію процесу взаємодії між учасниками проектування 

з метою цілеспрямованого пошуку й аналізу інформації щодо можливих 

конструкцій двигуна та його функціональних елементів, технічних параметрів 

двигуна в цілому та його складових зокрема (кривошипно-шатунного 

механізму, механізму газорозподілу, системи мащення, охолодження, 

запалення, живлення паливом), можливих варіантів удосконалення існуючих 

конструкцій двигуна тощо. Ціль збору - забезпечення готовності інформації до 

подальшого її використання при проектуванні автомобільного двигуна. 

Оскільки ця фаза починає цикл обігу інформації, вона дуже важлива, від якості 

її виконання багато в чому залежить якість інформації, яка буде 

використовуватися інженером-педагогом транспортної галузі при проектуванні 

автомобільного двигуна. 

Збір інформації як процес складається з двох частин: безупинний збір 

загальних відомостей від неформального спілкування з учасниками 
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проектування як частина повсякденної діяльності, а також постійне 

підживлення інформацією офіційного характеру (від адміністрації організації, 

нормативних ресурсів). 

Спілкування при зборі інформації передбачає здійснення спілкування на 

етапах її пошуку і відбору. У свою чергу спілкування під час пошуку 

інформації здійснюється в результаті виконання процедур цілепокладання і 

використання конкретних методів пошуку. Від того, як воно організовано, 

багато в чому залежить своєчасність та якість прийнятих рішень щодо 

проектування автомобільного двигуна та його складових. Методи пошуку 

бувають ручні чи автоматизовані. Вони включають в себе такі процедури, як 

формування пошукового образу (в явному або неявному вигляді), перегляд 

інформації з метою порівняння її з пошуковим образом.  

Спілкування під час відбору інформації для проектування автомобільного 

двигуна виробляється на основі обговорення її властивостей (об'єктивність, 

достовірність, актуальність та ін.) у відповідності до обраних колегіально 

критеріїв оцінки. 

До методів збору інформації, зокрема для проектування автомобільного 

двигуна,  відносяться:  опитування фахівців; інтерв’ю з фахівцями; 

спостереження; читання спеціальної літератури; аналіз конструкторської 

документації, технічного завдання тощо. 

Опитування можна проводити особисто, телефоном чи поштою. Для 

досягнення поставлених цілей опитування необхідно визначити предмет, тему і 

мету опитування, його завдання та правильно формулювати питання.  Основні 

правила, що забезпечують якість опитування: необхідно фіксувати тільки 

найбільш істотні запитання, відповіді на які не можна одержати 

використовуючи офіційні документи; формулювання запитань повинне бути 

зрозумілим респондентові та однозначними, адекватним рівневі знань 

респондента; запитання повинні викликати позитивну реакцію респондента і 

бажання надавати достовірну інформацію, при цьому необхідно формулювати 

питання досить коректно і делікатно, поважаючи респондента. При цьому слід 
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уникати  двозначності запитань, двох запитань у одному, запитань, які можуть 

залишитися без відповіді, неповних запитань. 

Найбільш поширеним методом опитування в теперішній час є особисте 

інтерв'ю. Інтерв’ю — це метод одержання інформації шляхом безпосередньої 

цілеспрямованої бесіди з фахівцем. Однією зі сфер застосування методу 

інтерв’ю є уточнення проблеми і формулювання гіпотез щодо конструкції 

двигуна, уточнення і перевірка проекту двигуна в контрольних дослідженнях. 

З точки зору формалізації його проведення розрізняють: 

- структуризоване інтерв'ю, яке проводиться у строгій відповідності із 

попередньо сформульованими питаннями; 

- напівструктуризоване інтерв'ю. Тут, як і в попередньому випадку, 

питання готовлять заздалегідь. Проте інтерв'юер має право змінювати їх форму 

та порядок; 

- неструктуризоване інтерв'ю, коли спілкування відбувається у вільній 

формі і оперативно управляється інтерв’юером; 

- сфокусоване інтерв'ю, що має за мету отримати від респондента 

абсолютно непередбачений набір думок та поглядів. 

Якщо потрібно у найкоротші строки отримати відповіді не на дуже 

велику кількість та не дуже складні питання, то застосовують телефонне 

інтерв'ю. Перевагами телефонного інтерв'ю є швидкість та висока 

результативність, а також менші в порівнянні з особистим опитуванням 

витрати. В той же час відсутність візуального контакту із опитуваним 

ускладнює роботу інтерв'юєра. 

Метод спостереження передбачає цілеспрямовану і систематичну 

фіксацію процесів проектування автомобільного двигуна відповідно до завдань, 

застосовується на етапі складання програми його проектування, коли необхідно 

отримати попередні дані про автомобільний двигун, уточнити проблему, 

сформулювати гіпотезу. Також цей метод можна використовувати для 

перевірки даних, отриманих іншими методами. 

Метод аналізу документації щодо проектування автомобільного двигуна 
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(конструкторської документації, технічного завдання) застосовується на основі 

спеціально створених матеріальних носіїв інформації, призначених для її 

фіксації, передачі і збереження. Вирішення проблеми вимагає визначення того, 

які документи потрібно вивчити, щоб дані про автомобільний двигун були 

об’єктивними і достовірними». 

Репродуктивні методи передбачають відтворення отриманої інформації і 

реалізуються на основі сукупності певних завдань, прикладами яких є: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі збору інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна. 

2. Які виділяють етапи збору інформації щодо проектування 

автомобільного двигуна? 

3. Яким чином реалізується спілкування на етапі відбору інформації? 

4. Схарактеризуйте методи збору інформації щодо проектування 

автомобільного двигуна, які реалізуються на основі спілкування. 

5. Визначте основні правила, які забезпечують якісне проведення 

опитування. 

6. Які види інтерв’ю можна використовувати для збору інформації щодо 

проектування автомобільного двигуна? 

7. Схарактеризуйте особливості використання методів спостереження та 

аналізу документації в умовах спілкування при проектуванні автомобільного 

двигуна. 

Проблемний виклад в умовах навчання спілкуванню на етапі збору 

інформації при проектуванні автомобільного двигуна реалізується на основі 

проблемних завдань, а саме: 

1. Визначте загальні та відмінні ознаки питань, що використовуються для 

проведення опитування та інтерв’ю щодо проектування автомобільного 

двигуна. 

2. Чи відрізняються питання, які використовуються для опитування 

автослюсарей станцій технічного обслуговування та інженерів 

автотранспортної галузі проектних бюро? Відповідь обґрунтуйте. 
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3. Аналіз якої документації дозволить отримати нормативну інформацію 

щодо проектування автомобільного двигуна для подальшого формулювання 

питань та її обговорення? 

Наведемо приклади застосування частково-пошукових методів 

формування культури професійного спілкування на цьому етапі: 

1. Розробити питання для проведення структурізованого інтерв’ю з 

колегою, мета якого визначення шляхів зменшення витрат палива двигуна. 

2. Розробити питання для проведення сфокусованого інтерв’ю з 

провідним фахівцем автотранспортної галузі, мета якого визначення шляхів 

зменшення викиду шкідливих речовин у повітря. 

3. Розробити перелік питань для проведення опитування серед фахівців з 

метою визначення можливостей зменшення шуму та вібрації двигуна. 

Дослідницькі методи, що використовуються для навчання спілкуванню на 

етапі збору інформації при проектуванні автомобільного двигуна, реалізуються 

на основі таких завдань: 

1. Здійснити опитування працівників станцій технічного обслуговування 

щодо вирішення можливостей підвищення ресурсу роботи автомобільного 

двигуна. 

2. Провести інтерв’ю з провідним фахівцем автотранспортного 

підприємства щодо вирішення проблеми підвищення надійності роботи 

автомобільного двигуна. 

Другим етапом алгоритму реалізації комплексного методу формування 

культури професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі є навчання спілкуванню на етапі обробки інформації при 

проектуванні автомобільного двигуна. Наведемо приклад навчального 

матеріалу, що використовується на етапі реалізації пояснювально-

ілюстративних методів. 

«Спілкування на етапі обробки інформації при проектуванні 

автомобільного двигуна передбачає реалізацію учасниками проектування під 

час обговорення всієї сукупності операцій (збирання, введення, записування, 
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перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються 

за допомогою технічних і програмних засобів. На цьому етапі важливим є 

розподіл обов’язків та кооперація праці всіх учасників, задіяних у 

проектуванні. Результатом спілкування проектної групи при обробці інформації 

є нові види даних: узагальнюючі, аналітичні, рекомендаційні, прогнозні, які 

отримують внаслідок обговорення раніше накопиченої інформації. Похідні дані 

також можуть зазнавати подальшого оброблення й обговорення, даючи 

відомості глибшої узагальненості і т.д. 

Під час спілкування на етапі обробки інформації щодо проектування 

автомобільного двигуна здійснюється її кодування, формалізація, 

структурування, інформаційне моделювання, обчислення за формулами 

(чисельні розрахунки), узагальнення, систематизація, класифікація, 

кластеризація, схематизація і т. п. Однак ці процеси мають бути реалізовані 

прийнятними і зрозумілими для всіх учасників проектування способами. При 

виникненні непорозуміння щодо практичної реалізації способів обробки 

інформації обов’язковою умовою подальшого проектування автомобільного 

двигуна є пояснення провідним фахівцем незрозумілих моментів у вигляді 

мастер-класу, презентації чи неформальної бесіди з метою нівелювання 

можливих конфліктних ситуацій на наступних етапах проектування. 

Обробка інформації при проектуванні автомобільного двигуна включає і 

реалізацію аналітико-синтетичних процедур, які передбачають переробку 

інформації, що міститься в спеціалізованих документах з проектування для 

вилучення необхідних відомостей, їх оцінки, порівняння і узагальнення. Кожна 

галузь визначає певні види або процеси аналітико-синтетичної обробки, до 

яких відносяться анотування, реферування, вилучення фактів і підготовка 

оглядів. Цей процес здійснюється в кілька етапів:  

- Ретельне вивчення первинного документа з проектування 

автомобільного двигуна з метою складання короткого представлення про нього 

(анотація, реферат), виділення набору ключових слів. Цей етап може бути 

реалізований кожним учасником проектування індивідуально. 
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- Синтетичний етап, коли за результатами першого етапу в процесі 

обговорення та сукупності індивідуальних уявлень про конструкцію 

автомобільного двигуна формується його спільний проект. 

Спілкування на етапі обробці інформації при проектуванні 

автомобільного двигуна здійснюється на основі формалізованої моделі її 

обробки, сутність якої полягає в виділенні у її структурі споживача інформації 

(адресата) та повідомлення (сигналу). Отже, не можна відривати це питання від 

споживача інформації (адресата), від семантичного та прагматичного аспектів 

інформації. Наявність адресата, для якого призначене повідомлення (сигнал), 

визначає відсутність однозначного відповідності між повідомленням і що 

міститься в ньому інформацією. Цілком очевидно, що одне й те саме 

повідомлення може мати різний сенс для різних адресатів і різне прагматичне 

значення. Тому обов’язковим є обговорення результатів обробки інформації 

всіма учасниками проектування на всіх проміжних етапах для конкретизації її 

значення. Для цього можуть проводитися круглі столи, кави-брейки, мозкові 

штурми, що підвищують і активність учасників проектування автомобільного 

двигуна, і створюють умови для генерації нових ідей у напрямку 

удосконалення функціональних елементів автомобільного двигуна (системи 

мащення, охолодження, запалювання, живлення паливом, механізму 

газорозподілу). 

Під час спілкування на етапі обробки інформації людиною, зокрема при 

проектуванні автомобільного двигуна, слід враховувати і психологічні 

особливості реалізації цього процесу. У процесі обробки інформації людиною 

відбувається оперування образами (відчуття, сприймання, уяви), знаками й 

знаковими системами, виконуються розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, класифікації, інші логічні операції й обчислення). Це є 

можливим за умови нормального функціонування процесів пам'яті. Виходячи з 

того, що етапна обробка інформації здійснюється завдяки внутрі- та 

міжфункціональним зв'язкам пізнавальних процесів, можна виділити три 

психологічні рівні обробки людиною інформації: сенсорно-перцептивний, 
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перцептивно-мнемічний, мнемо-мисленнєвий. Для них характерні прямі та 

зворотні зв'язки. Ці особливості необхідно враховувати під час організації 

колективних обговорень результатів обробки інформації з проектування 

автомобільного двигуна, оскільки реалізація індивідуального підходу до 

кожного учасника проектування дозволить в подальшому отримати більш 

високі результати спільної праці, зокрема і при проектуванні автомобільного 

двигуна з його складовими (системою мащення, охолодження, запалювання, 

живлення паливом, механізмом газорозподілу)».  

Репродуктивні методи передбачають відтворення отриманої інформації і 

реалізуються на основі сукупності певних завдань, прикладами яких є: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі обробки інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна. 

2. Які процеси обробки інформації реалізуються під час спілкування? 

3. Що є результатом спілкування проектної групи при обробці інформації 

щодо проектування автомобільного двигуна? 

4. Які заходи слід здійснити учасникам проектної групи при виникненні 

непорозуміння щодо практичної реалізації способів обробки інформації щодо 

проектування автомобільного двигуна? 

5. Схарактеризуйте аналітико-синтетичні процедури обробки інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна. 

6. Схарактеризуйте формалізовану модель обробки інформації, що 

реалізується в умовах спілкування при проектуванні автомобільного двигуна. 

Проблемний виклад в умовах навчання спілкуванню на етапі обробки 

інформації при проектуванні автомобільного двигуна реалізується на основі 

проблемних завдань, а саме: 

1. Наведіть конкретні приклади узагальнюючих даних, які можуть бути 

отримані учасниками проектної групи в результаті обробки інформації щодо 

проектування системи запалювання автомобільного двигуна. 

2. Визначте конкретні можливі форми реалізації синтетичного етапу 

обробки інформації при проектуванні механізму газорозподілу автомобільного 
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двигуна. 

3. Чи необхідно при обробці інформації знати її майбутнього споживача? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Наведемо приклади застосування частково-пошукових методів 

формування культури професійного спілкування на цьому етапі: 

1. Наведіть приклад аналітичних даних, отриманих проектною групою 

внаслідок обробки інформації щодо викиду шкідливих речовин автомобільним 

транспортом у повітря. 

2. Розробіть конкретні форми представлення результатів обробки 

інформації щодо зменшення витрат палива двигуна, де вказаний внесок 

кожного учасника проектної групи у роботу. 

3. Оберіть форму та розробіть сценарій обговорення всіма учасниками 

проектної групи результатів обробки інформації щодо визначення можливостей 

зменшення шуму та вібрації двигуна. 

Дослідницькі методи, що використовуються для навчання спілкуванню на 

етапі обробки інформації при проектуванні автомобільного двигуна, 

реалізуються на основі таких завдань: 

1. Здійснити колективний аналітико-синтетичний аналіз документації 

щодо визначення можливостей підвищення ресурсу роботи автомобільного 

двигуна 

2. На основі даних інтерв’ю, опитування, аналізу спеціальної 

документації представити результати колективної обробки інформації у вигляді 

рекомендаційних даних щодо можливостей підвищення надійності роботи 

автомобільного двигуна.  

Третім етапом алгоритму реалізації комплексного методу формування 

культури професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі є навчання спілкуванню на етапі передачі інформації при 

проектуванні автомобільного двигуна. Наведемо приклад навчального 

матеріалу, що використовується на етапі реалізації пояснювально-

ілюстративних методів. 
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«Спілкування на етапі передачі інформації при проектуванні 

автомобільного двигуна передбачає реалізацію реального фізичного процесу, 

при якому відбувається переміщення інформації щодо проектування двигуна в 

просторі. Цей процес складається з таких компонентів, як джерела інформації, 

одержувача інформації, каналу зв’язку, середовища передачі. Отже, під час 

спілкування на цьому етапі інформація щодо проектування автомобільного 

двигуна передається від джерела інформації до її одержувача за допомогою 

каналу зв’язку між ними. Передана інформація володіє певною будовою, яке 

найчастіше виглядає як послідовність сигналів, кожен з яких переносить 

елементарну порцію інформації. У теорії зв'язку ця послідовність сигналів 

називається повідомленням. Джерелом інформації та її одержувачем можуть 

бути учасники проектування, фахівці з проектування автомобільного двигуна 

інших організацій, адміністрація підприємства тощо. Каналами зв’язку за цих 

умов є слово, інтонація, жести, міміка, пантоміміка. Техніка передачі 

інформації полягає у наступному: джерело посилає передане повідомлення, яке 

кодується в певний сигнал; цей сигнал переміщується каналом зв’язку; в 

результаті одержувач отримує сигнал, який декодується і стає прийнятим 

повідомленням. Процес передачі інформації включає в себе процеси кодування, 

сприйняття, розшифровки і пр.  

З метою виключення фактів викривлення інформації при спілкуванні на 

етапі її передачі необхідно: 

- людині, яка є джерелом інформації, чітко і точно формулювати 

повідомлення, використовувати зрозумілий для всіх учасників проектування 

понятійний апарат, уникати довгих речень, наводити факти та статистичні дані 

для підтвердження інформації; 

- задіювати в процесі передачі інформації всі канали зв’язку (вербальні й 

невербальні); 

- уникати зайвих шумів при передачі інформації (телефони, інші люди, 

шумні роботи), які впливають на середовище її передачі, відволікають 

учасників спілкування від сприйняття та взагалі змінюють повідомлення; 
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- здійснювати кодування інформації за допомогою мови, яка буде 

зрозумілою як джерелу, так і одержувачу; 

- людині, яка є джерелом інформації, враховувати невербальний 

зворотній зв’язок та за його результатами, у разі необхідності, удосконалювати 

повідомлення; 

- наприкінці передачі інформації перевірити відповідність отриманого 

повідомлення переданому. 

При спілкуванні найчастіше фахівці, які посилають або отримують 

повідомлення, зацікавлені безпосередньо в повідомленні, а не в каналах зв’язку, 

за якими воно передається, щоб досягти одержувача. Якщо узагальнити різні 

ситуації, у яких залучені відправник S, канал T і одержувач R, то розрізняють 

різні конфігурації S, R і T.  

1. S → R: Це ситуація односторонньої передачі, у якій відомі і 

відправник, і одержувач і у якій одержувач зацікавлений у повідомленні 

безпосередньо. Канал передачі не приймається до уваги. 

2. S ↔ R: Це конфігурація двоспрямованої комунікації. Тут відомі 

відправник й одержувач, але тільки одержувач зацікавлений у повідомленні, 

яке передається відправником. 

3. S →  ? (немає одержувача): У цій ситуації одержувач не звертає увагу 

на повідомлення. У таких умовах відправник має спрямувати свої зусилля на 

удосконалення повідомлення (представлення фактів, оперування статистичним 

даними, підвищення інтонації) з метою зміни існуючої конфігурації на 1 чи 2 

тип. 

Спілкування при передачі інформації, зокрема при проектуванні 

автомобільного двигуна в організаціях умовно поділяють на дві категорії: 

формальну (або таку, що планують) і неформальну (або таку, що не планують). 

У великих організаціях адміністративні інструкції обумовлюють, хто 

кому може офіційно писати папери для передачі інформації, хто кому повинен 

доповідати і в яких випадках, хто переглядає записки, хто видає інформацію 

тощо. Формальна система передачі інформації має обмеження. Вона не 
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задовольняє повністю потреб організації - неможливо формалізувати все, що 

проходить в організації. Встановлені канали не можуть вмістити 

багаточисленні потреби в передачі інформації. Крім того, передача інформації 

по каналах, як правило, не доносить усіх змістових тонкощів того, що 

необхідно повідомити. Формальний обмін інформацією часто не може виразити 

реальні потреби організації через свою повільність і негнучкість. 

Перераховані труднощі призводять до зростання неформальної системи 

передачі інформації, яка доповнює формальну систему. Але неформальна 

передача інформації - це в деякій мірі незаконні всередині організації розмови 

та чутки. Вони охоплюють будь-яку інформацію поза офіційними каналами. В 

багатьох організаціях більша частина інформації, яка використовується в 

прийнятті директивних рішень, передається неофіційно. 

Ефективне спілкування при передачі інформації забезпечується 

реалізацією його початкового етапу, який включає вибір початкових слів 

відправника, прийняття ним певного вираження, пози, вибір тону висловлення, 

рухів і жестів, що залучають одержувача до дій, спрямованих на його 

налаштування, на певне сприйняття повідомлення. Представимо практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності спілкування на цьому етапі: 

1. Прийом "власне ім'я" заснований на проголошенні вголос імені та по-

батькові одержувача повідомлення. Це підкреслює увагу до даної особистості, 

викликає в нього почуття задоволення й супроводжується позитивними 

емоціями. 

2. Прийом "дзеркало відносин" полягає в добрій посмішці й приємному 

вираженні особи відправника повідомлення, що свідчить, що "я - ваш друг". Це 

утворює позитивні емоції й вільно або мимоволі формує атракцію. 

3. Прийом "терплячий слухач" випливає з терплячого й уважного 

вислуховування повідомлення. Це призводить до задоволення однієї з 

найважливіших потреб будь-якої людини - потреби в самоствердженні». 

Репродуктивні методи передбачають відтворення отриманої інформації і 

реалізуються на основі сукупності певних завдань, прикладами яких є: 
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1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі передачі інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна. 

2. Визначте компоненти, на основі яких реалізується спілкування при 

передачі інформації щодо проектування автомобільного двигуна. 

3. Хто є джерелом та одержувачем інформації в умовах спілкування щодо 

проектування автомобільного двигуна при її передачі? 

4. Які канали зв’язку задіяні під час спілкування при передачі інформації 

щодо проектування автомобільного двигуна. 

5. Назвіть умови, які нівелюють викривлення інформації щодо 

проектування автомобільного двигуна при спілкуванні на етапі її передачі. 

6. Схарактеризуйте конфігурації передачі інформації, що реалізуються 

під час спілкування. 

7. Надайте характеристику формальній й неформальній системі передачі 

інформації щодо проектування автомобільного двигуна. 

Проблемний виклад в умовах навчання спілкуванню на етапі передачі 

інформації при проектуванні автомобільного двигуна реалізується на основі 

проблемних завдань, а саме: 

1. Які невербальні засоби професійного спілкування слід 

використовувати для встановлення первинного контакту при передачі 

інформації щодо проектування автомобільного двигуна? 

2. Які умови середовища професійного спілкування щодо проектування 

автомобільного двигуна можуть змінити повідомлення і яким чином зменшити 

їх негативний вплив? 

3. Визначте умови формулювання повідомлення проектування механізму 

газорозподілу автомобільного двигуна. 

Наведемо приклади застосування частково-пошукових методів 

формування культури професійного спілкування на цьому етапі: 

1. Розробіть сценарій зміни конфігурації S →  ? на конфігурацію S → R в 

умовах передачі інформації щодо зменшення витрат палива двигуна. 
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2. Сформуйте повідомлення щодо визначення можливостей зменшення 

шуму та вібрації двигуна для учасників проектної групи з його удосконалення. 

3. Розробіть різні варіанти початкового етапу (встановлення контакту) 

передачі інформації щодо викиду шкідливих речовин автомобільним 

транспортом у повітря. 

Дослідницькі методи, що використовуються для навчання спілкуванню на 

етапі передачі інформації при проектуванні автомобільного двигуна, 

реалізуються на основі таких завдань: 

1. Здійснити передачу інформації щодо можливостей підвищення ресурсу 

роботи автомобільного двигуна на основі конфігурації S → R. 

2. Здійснити передачу інформації щодо підвищення надійності роботи 

автомобільного двигуна: 

- для фахівців машинобудівної промисловості; 

- для споживачів автомобільної продукції. 

Четвертим етапом алгоритму реалізації комплексного методу формування 

культури професійного спілкування у майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі є навчання веденню діалогу при проектуванні 

автомобільного двигуна. Наведемо приклад навчального матеріалу, що 

використовується на етапі реалізації пояснювально-ілюстративних методів. 

«Ведення діалогу при проектуванні автомобільного двигуна передбачає 

реалізацію двостороннього обміну інформацією з його проектування між 

фахівцями цієї галузі у вигляді питань та відповідей. Основою діалогу є 

діалогічна єдність фахівців: вираження думок та їх сприйняття, реакція на них. 

Діалог складається з взаємопов'язаних реплік співрозмовників. Діалогічне 

спілкування являє собою обмін інформацією, при якому говоріння і слухання - 

нерозривно пов'язані види діяльності. Основними ознаками діалогу в цих 

умовах є: намір, цілеспрямованість, правила ведення розмови. 

Цілеспрямованість в діалозі - це наявна чи прихована мета мовця 

(слухача) (повідомлення щодо проектування автомобільного двигуна, питання, 

наказ). Для того, щоб досягнути своєї мети кожний із співрозмовників реалізує 
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свій намір, спонукаючи партнера до певних мовленнєвих дій. Необхідною 

умовою реалізації діалогу є правила його ведення: повідомлення подається 

певними порціями;  повідомлення відповідає темі розмови;  співрозмовники 

роблять мовлення зрозумілим, послідовним. 

Істотним для діалогу є той факт, що одержувач повідомлення знає, про 

що йдеться. Знання ситуації і є тією ознакою, яка визначає граматичний лад 

усного діалогічного мовлення.  

Для реалізації ефективного діалогу між фахівцями необхідно враховувати 

правила його ведення всіма учасниками. Уміння слухати має першочергове 

значення для людського спілкування. Слухати - це не просто мовчати, це вміти 

зосередити й утримувати увагу на предметі протягом усієї розмови. Отже, 

правила для того, хто говорить: доброзичливість, повага до партнера, з яким 

спілкуєтесь; ввічливість, відсутність категоричності; скромність у самооцінках, 

ненав'язливість; орієнтація на партнера, створення для нього психологічного 

комфорту; постійне стимулювання зацікавленості партнера до проблем 

спілкування; логічність у викладі своїх поглядів та пропозицій; підтримка уваги 

партнера, стимулювання його активності в сприйнятті; вибір такого стилю 

розмови, який був би сприятливим не тільки для ситуації спілкування, а й для 

сприйняття партнером; врахування дистанції в спілкуванні, системи 

жестикуляції і міміки тощо. Правила для тих, хто слухає: не шкодуйте часу для 

того, щоб вислухати партнера; терпимо й шанобливо ставтесь до того, хто 

говорить; не перебивайте партнера, вислухайте його до кінця; дайте партнерові 

виявити себе в спілкуванні, стимулюйте його активність; використовуйте 

мовні, жестові, мімічні засоби емоційно-психологічної підтримки того, хто 

говорить. Власне, основне правило культури ведення діалогу тільки одне: маєш 

можливість висловитися сам, але змушений слухати з повагою іншого.  

В діалогічній “зміні реплік” в умовах професійної діяльності, зокрема й 

при проектуванні автомобільного двигуна, встановлені певні закономірності. 

Виявляється, що, і з погляду значеннєвої послідовності монологічних 

висловлень усередині діалогу, і з погляду форми й змісту кожної репліки, 
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процес чергування й нарощування висловлень у ході діалогу досить строго 

організований і зумовлений певними правилами. Для конкретизації цих правил 

виділено три види висловлень — реплік діалогу: спонукання, питання, 

оповідання. Разом з тим серед типів відповідей на усне повідомлення, які може 

обрати одержувач, виділяють наступні: словесна відповідь із новим змістом; дія 

(несловесна); переказ; умовчання або відсутність дії. 

На основі цього вихідного принципу виділені загальні правила, що діють 

при одержанні тексту повідомлень, а саме:  

- одержувачеві рекомендується уважно вислуховувати звернене до нього 

повідомлення;  

- одержувачеві рекомендується давати словесну відповідь на 

повідомлення, якщо повідомлення містить питання; 

- одержувачеві рекомендується відповідати дією на повідомлення, якщо 

повідомлення містить спонукання (див. табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Правила ведення діалогу 

Слухаючий: 
відповіді 

Мовець: 
висловлення 

Нове 
повідомлення 

Переказ 
(репродукція) 

Дія Недія й 
(умовчання) 

 
Оповідання 

 
0 

 
0 

 
– 

 
0 

 
Питання 

 
+ 

 
– 

 
0 

 
– 

 
Спонукання 

 
0 

 
– 

 
+ 

 
– 

 

Примітка: знаком (-) у таблиці позначений тип відповіді, не 

рекомендований етикетом; знаком (+) позначений тип відповідної дії, 

запропонований етикетом; знаком (0) позначена відповідь, що допускає 

свободу вибору.  

Дані табл. 2.1 показують:  
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- види реплік розрізнені типами відповіді на них;  

- спонукання й питання виключають репродукцію (переказ) тексту; 

репродукція можлива тільки при оповідальних висловленнях;  

- питання й спонукання припускають або нове повідомлення, або нову 

дію;  

- оповідальне висловлення припускає відповідь будь-якого типу або його 

відсутність.  

До найбільш важких моментів у діалозі відносять: початок і завершення 

діалогу, паузи в діалозі, необхідність просити про що-небудь або відмовити в 

проханні, реакція на відмову, висловлення або реагування на критику. Тактико-

оперативні прийоми і засоби ведення діалогу діляться на конструктивні і 

деструктивні. Конструктивна тактика спрямована на обґрунтування та захист 

власної тези в публічній дискусії, полеміці. Деструктивна тактика стосується 

питань ефективної критики аргументації сторони-опонента. 

Умовою досягнення завдань діалогу є встановлення його стратегії. 

Стратегія діалогу визначається основною метою, яка переслідується 

учасниками спілкування в процесі ведення бесіди або суперечки. Залежно від 

ступеня конфліктності діалогу можна виділити наступні типи його стратегічних 

цілей: 

1. Безконфліктний діалог. Його стратегія визначається цілями передачі 

інформації або її обміну. Етичними вимоги до логіки ведення безконфліктного 

діалогу є контроль за предметністю і значимістю діалогу, компетентністю і 

логічної культурою спілкування співрозмовника, ясність, лаконічність, точність 

власних формулювань, суджень і питань, логічна конкретність 

використовуваної термінології. Важливо в безконфліктному діалозі вміння 

уважно слухати співрозмовника, зрозуміти і прийняти його доводи, спосіб 

аргументації, суть інформації, що повідомляється. 

2. Діалог в режимі слабкого конфлікту. Тут виділяють кілька можливих 

стратегій. Ділова стратегія: її мета - конструктивне вирішення проблеми за 

наявності різних гіпотез і підходів до неї. Така стратегія часто застосовується 
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при виробленні рішень щодо прийняття того чи іншого варіанту проекту, при 

укладанні договорів і контрактів на проектування. Оціночна стратегія: її мета - 

відкрити обговорення проблеми, дискусію для виявлення своїх можливих 

однодумців і супротивників. Стратегія переконання: її мета - переконати 

опонента у зміні ним позиції. Загальні етичні принципи коректної логіки 

діалогу зі слабким конфліктом вимагають доказової аргументації власної версії 

і конструктивної логічної критики думки опонента, неухильного дотримання 

логічних вимог, що пред'являються до елементів доказування і спростування: 

до тези і контртез, до введених в обговорення доказів і контрдоказів, до форм 

демонстрації і критики. Слід пам'ятати, що саме в суперечці зі слабким 

конфліктом, в конструктивній дискусії проявляється жорсткий зв'язок між 

логікою та етикою обговорення. Ігнорування логічних принципів ведення 

доказової аргументації в процесі дискусії тягне порушення її моральних норм і 

вимог. І навпаки, використання аморальних, неетичних засобів ведення 

обговорення в конструктивній по цілях дискусії руйнує її логіку і провокує 

безплідність її результату 

3. Діалог в режимі гострого конфлікту. Для нього характерно реалізація 

кількох стратегій. Стратегія істини: її мета - досягнення об'єктивно 

обґрунтованого, істинного результату при обговоренні спірної проблеми. Така 

стратегія зазвичай використовується в процесі полеміки на предмет вибору того 

чи іншого проекту, зокрема автомобільного двигуна, побудованого на основі 

різних підходів. Деструктивна стратегія: її мета - спростувати невірний, 

ненауковий або некомпетентний підхід до вирішення проблеми: довести 

хибність точки зору опонента чи некоректність його аргументації. У такті спору 

значну роль відіграє культура мови. У суперечці важливо як зміст слів, так і 

форма їх вираження. Вдало знайдений тон, правильне акцентування, хороша 

дикція, відсутність штампів - все це сприятливо позначається на прагматику 

процесу обговорення, на психологічну комфортність його учасників, сприяє 

зняттю зайвого емоційного напруження в діалозі». 

Репродуктивні методи передбачають відтворення отриманої інформації і 
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реалізуються на основі сукупності певних завдань, прикладами яких є: 

1. Схарактеризуйте особливості ведення діалогу при проектуванні 

автомобільного двигуна. 

2. Що є основою діалогу при спілкуванні фахівців щодо проектування 

автомобільного двигуна? 

3. Схарактеризуйте ознаки та умови реалізації діалогу щодо проектування 

автомобільного двигуна. 

4. Визначте правила ведення діалогу між учасниками проектної групи. 

5. Схарактеризуйте типи висловлень відправника та типи дій одержувача 

інформації в умовах ведення діалогу щодо проектування автомобільного 

двигуна. 

6. На основі типів висловлення та типів відповідей на них сформулюйте 

правила ведення діалогу щодо проектування автомобільного двигуна. 

7. Схарактеризуйте стратегії діалогу та етичні правила щодо їх реалізації. 

Проблемний виклад в умовах навчання веденню діалогу при проектуванні 

автомобільного двигуна реалізується на основі проблемних завдань, а саме: 

1. Яким чином встановити діалогічну єдність в умовах, коли репліки 

одержувача інформації не відповідають темі повідомлення щодо проектування 

автомобільного двигуна? 

2. Яким чином деструктивну тактику ведення діалогу щодо проектування 

автомобільного двигуна спрямувати у площину конструктивної? 

3. Визначте умови реалізації конструктивної тактики при веденні діалогу 

щодо проектування автомобільного двигуна в режимі гострого конфлікту. 

Наведемо приклади застосування частково-пошукових методів 

формування культури професійного спілкування на цьому етапі: 

1. Розробіть сценарій діалогу щодо визначення шляхів зменшення витрат 

палива двигуна при типі висловлення – питання, а типі відповіді – переказ 

повідомлення. 

2. Визначте аргументи та сформулюйте контраргументи для ведення 

діалогу в режимі гострого конфлікту на предмет визначення можливостей 
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зменшення шуму та вібрації двигуна. 

3. Реалізувати мікродіалог щодо викиду шкідливих речовин 

автомобільним транспортом у повітря при недостатньому володінні темою 

одним із учасників. 

Дослідницькі методи, що використовуються для навчання веденню 

діалогу при проектуванні автомобільного двигуна, реалізуються на основі таких 

завдань: 

1. Реалізувати безконфліктний діалог щодо можливостей підвищення 

ресурсу роботи автомобільного двигуна між учасниками групи його 

проектування. 

2. Реалізувати діалог в режимі слабкого конфлікту щодо підвищення 

надійності роботи автомобільного двигуна між замовником проекту 

автомобільного двигуна та його виконавцем. 

Реалізація комплексного методу формування культури професійного 

спілкування у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за іншими 

видами та типовими задачами професійної діяльності представлена у додатку Б. 

За умовами дослідницької роботи досягненню сформованості культури 

професійного спілкування у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей 

транспортного профілю на основі розробленого комплексного методу сприяють 

комплексні форми, які поєднують 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 передбачає взаємодію між двома студентами, з педагогом і 

реалізується під час обговорення завдань, короткого тексту; інтерв’ювання, 

визначення ставлення (думки) партнера до даного питання; здійснення 

критичного аналізу роботи один одного тощо. Колективна форма навчання 

передбачає роботу педагога з групою студентів при виконанні конкретних 
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завдань і реалізує полілог шляхом роботи в малих групах, трійках, ротаційних 

трійках, обговоренні проблеми в загальному колі, під час імітаційних та 

рольових ігор тощо. Така послідовність форм інтерактивного навчання 

застосовується на кожному етапі розробленого методу формування культури 

професійного спілкування, при цьому підготовчі форми реалізують 

пояснювально-ілюстративні та репродуктивні методи, а основні – проблемного 

викладу, частково-пошукові та дослідницькі методи. 

Наведемо приклади форм інтерактивного навчання, які застосовуються в 

умовах навчання спілкуванню на етапі збору інформації при проектуванні 

автомобільного двигуна. 

Пояснювально-ілюстративні методи, спрямовані на передачу інформації 

щодо сутності, умов, технології й особливостей спілкування на етапі збору 

інформації при проектуванні автомобільного двигуна, реалізуються при 

застосуванні лекції, розповіді, пояснення. Для опрацювання й усвідомлення 

студентами представленої інформації застосовуються індивідуальні форми, які 

реалізуються при роботі з різними джерелами інформації для виконання ними 

завдань репродуктивного рівня з метою відтворення отриманих знань. Це 

підготовчий етап формування культури професійного спілкування, в межах 

якого студенти оволодівають необхідним комплексом варіативних знань щодо 

реалізації процесу спілкування за видами інженерної професійної діяльності. 

Парна форма в умовах навчання спілкуванню на етапі збору інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна є основною і реалізується під час 

взаємодії між двома студентами при розв’язанні завдань проблемного 

характеру, прикладами яких є: 

1. Обговорення загальних та відмінних характеристик питань, що 

використовуються для проведення опитування та інтерв’ю щодо проектування 

автомобільного двигуна. 

2. Визначення думки партнера до питання «Чи відрізняються питання, які 

використовуються для опитування автослюсарей станцій технічного 

обслуговування та інженерів автотранспортної галузі проектних бюро?». 
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3. Критичний аналіз роботи один одного щодо визначення переліку 

документації, яка дозволить отримати нормативну інформацію про 

проектування автомобільного двигуна для подальшого формулювання питань 

та її обговорення. 

Реалізація парної форми навчання спілкуванню на етапі збору інформації 

при проектуванні автомобільного двигуна включає наступні етапи: 

1. Формулювання проблемного завдання. 

2. Об’єднання студентів у пари, визначення, хто з них буде 

висловлюватись першим, встановлення часу на обговорення. 

3. Обговорення студентами ідей щодо розв’язання проблемного завдання 

один з одним.  

4. По закінченні часу на обговорення кожна пара представляє результати 

роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з усією групою. 

Колективна форма в умовах навчання спілкуванню на етапі збору 

інформації при проектуванні автомобільного двигуна спрямована на реалізацію 

полілогу при виконанні студентами проблемних завдань частково-пошукового 

та дослідницького характеру. Для неї є характерним робота в малих групах, 

обговорення проблеми в загальному колі, робота в трійках, ротаційний трійках, 

«Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи-вчуся», 

«Мозаїка», «Дерево рішень», «Два-чотири-всі разом», «Карусель», «Акваріум», 

імітаційні та рольові ігри тощо. 

Організація роботи в малих групах з метою навчання спілкуванню на 

етапі збору інформації для проектування автомобільного двигуна при 

виконанні проблемних завдань частково-пошукового характеру здійснюється 

наступним чином: 

1. Постановка завдання «Розробити питання для проведення 

сфокусованого інтерв’ю з провідним фахівцем автотранспортної галузі, мета 

якого визначення шляхів зменшення викиду шкідливих речовин у повітря». 

2. Об’єднання студентів у групи складом 3-5 чоловік. 
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3. Розподілення ролей між студентами групи та визначення обов’язків 

кожного. При роботі у малих групах студенти можуть виконувати такі ролі: 

- спікера, модератора (керівника групи): зачитує завдання групі, 

організовує порядок виконання, пропонує учасникам групи висловитися по 

черзі, заохочує групу до роботи, підводить підсумки роботи, визначає 

доповідача; 

- секретаря: веде записи результатів роботи групи коротко й розбірливо, 

як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи при підведенні 

підсумків чи допомогти доповідачу; 

- посередника: стежить за часом, заохочує групу до роботи; 

- доповідача: чітко висловлює думку групи; доповідає про результати 

роботи групи.  

4. По закінченні часу на виконання завдання кожна група представляє 

результати роботи, обмінюється своїми ідеями та аргументами з іншими 

групами. 

5. За результатами обговорення формулювання спільного для всієї 

студентської групи висновку щодо розв’язання поставленого завдання. 

Однією із основних форм навчання спілкуванню на етапі збору 

інформації для проектування автомобільного двигуна є загальногрупове 

обговорення, що надає можливість кожному висловити свою думку чи позицію 

з проблемного питання на основі застосування такої форми, як «Мікрофон». 

Реалізація цієї форми здійснюється за такими правилами: 

- Постановка завдання «Визначення питань для проведення опитування 

серед фахівців з метою визначення можливостей зменшення шуму та вібрації 

двигуна» та інструктування студентів щодо умов його обговорення. 

- Вибір предмету (ручки, олівця тощо), який буде виконувати роль 

уявного мікрофона. Його студенти будуть передавати один одному, по черзі 

беручи слово. 

- Представлення слова тільки тому, хто отримує «уявний» мікрофон. 
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Навчання спілкуванню на етапі збору інформації для проектування 

автомобільного двигуна при виконанні проблемних завдань дослідницького 

характеру здійснюється на основі застосування імітаційних ігор, які, наприклад, 

моделюють ситуацію щодо здійснення опитування працівників станцій 

технічного обслуговування щодо вирішення можливостей підвищення ресурсу 

роботи автомобільного двигуна. До переваг імітаційних ігор відносять такі: 

учасники можуть спостерігати й аналізувати реальну поведінку, учасники при 

підтримці педагога мають змогу створити модель ідеальної поведінки в даній 

ситуації, учасники вчаться через власну (самостійну) дію, всі учасники залучені 

до дії. Наведемо приклад сценарію проведення ігри. 

Тема «Опитування працівників станцій технічного обслуговування щодо 

вирішення можливостей підвищення ресурсу роботи автомобільного двигуна». 

Цілі гри: 

- учасники розвивають уміння реалізації процесу професійного 

спілкування за етапом збору інформації для проектування автомобільного 

двигуна; 

- учасники ознайомлюються з елементами проведення опитування 

працівників станцій технічного обслуговування та принципами аналізу 

відповідей; 

- учасники набувають умінь не тільки щодо формулювання запитань, але 

й як відповідати на них. 

Ролі педагога. 

Педагог виконує функцію тренера. Робить вступ до гри, обговорює 

ситуацію, в якій за деякий час опиняться учасники. В другій фазі виконує роль 

наглядача за порядком – стежить за дотриманням попередньо визначених 

правил, наприклад, кількість запитань, час проходження опитування одного 

учасника, зміна співбесідників. На останньому етапі педагог опитує учасників 

про їхні відчуття та зауваження, пов’язані з проведенням ігри, а також 

підсумовують результати. 

Сценарій проведення гри представлено у вигляді табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Сценарій імітаційної гри «Опитування працівників станцій 

технічного обслуговування щодо вирішення можливостей підвищення 

ресурсу роботи автомобільного двигуна» 

Етап гри Характеристика етапу Функції педагога 
1 2 3 

Вступ Нагадування значення опитування як 
одного із методів збору інформації 
для реалізації спілкування щодо 
проектування автомобільного 
двигуна, представлення та 
обговорення найпоширеніших 
питань, які задають фахівцям, 
вияснення мети та розподіл ролей: 
опитування проведуть студенти, 
серед яких один виконуватиме роль 
ініціатора опитування, а група із 5 
осіб - працівників станцій технічного 
обслуговування; під час розмови 
решта учасників виконують роль 
спостерігачів, і після її закінчення 
дають зворотну інформацію згідно з 
правилом „бутерброда” – „що мені 
сподобалось, щоби я змінив, що мені 
не сподобалось”. 

Обговорює ситуацію, 
в якій за деякий час 
опиняться учасники, 
розподіляє ролі на 
основі волевиявлення 
учасників 

Проведення 
опитування 

Один з учасників реалізує 
опитування, задаючи запитання із 
заздалегідь заготованого переліку 
питань. 

Педагог виконує роль 
наглядача порядку – 
визначає наступних 
учасників розмови, 
контролює 
дотримання 
визначених засад та 
уважно слідкує за 
проходженням 
опитування. 

Обговорення 
опитування 

Насамперед обговорюють хід 
опитування учасники, після них 
педагог. Слід звернути увагу на всі 
елементи опитування – від моменту 
привітання до закінчення 
(обговорюється одночасно як 
вербальні, так і невербальні засоби 
спілкування). 

Педагог проводить 
дискусію. 
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Продовж. табл. 2.2 
1 2 3 

 При обговоренні корисним буде 
використання відеокамери, однак 
часто її присутність пригнічує 
активність учасників, деформує їх 
природну поведінку. 

 

Підведення 
підсумків 

Педагог нагадує засади ефективної 
самопрезентації, створення першого 
враження, ілюструючи їх поведінкою 
учасників під час гри; обговорює 
розданий матеріал, коментуючи 
вибрані відповіді на запитання. 

Роздавання матеріалу 
«Опитування фахівців 
щодо професійних 
питань» - приклади 
запитань та 
відповідей. 

 

Приклади реалізації форм інтерактивного навчання, що 

використовуються для формування культури професійного спілкування у 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за іншими етапами 

професійного спілкування, видами та типовими задачами професійної 

діяльності, представлені в додатку В. 

У подальшому була проведена робота з експериментальної перевірки 

результативності теоретично обґрунтованих та розроблених педагогічних умов 

формування культури професійного спілкування у майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі. 

 

2.2. Зміст, організація та результати проведення констатувального 

етапу педагогічного експерименту 

 

Для виpiшeння зaвдaнь дисертаційної роботи був poзpoблeний нacтупний 

алгоритм eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння: 

1 eтaп – кoнcтaтувaльний: aнaлiз piзниx пiдxoдiв з пpoблeми дocлiджeння, 

oцiнкa piвня cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі зa дoпoмoгoю визначеного 

дiaгнocтичнoгo iнcтpумeнтapiю (2010-2011 pp). 

2 eтaп – формувальний: peaлiзaцiя визначених пeдaгoгiчниx умoв 
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формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі (2012-2014 pp). 

3 eтaп – кoнтpoльний: пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa cфopмoвaнocтi у студентів 

EГ i КГ культури професійного спілкування (2014 p). 

4 eтaп – aнaлiз i порівняння oтpимaниx дaниx, виcнoвoк пpo peзультaти 

eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння. 

Ocнoвним зaвдaнням нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi дocлiджeння булo 

визначення стану сформованості культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі. На цьому етапі педагогічного 

eкcпepимeнту бpaли учacть 26 викладачів професійних дисциплін, 183 студенти 

4-5 курсів денної та заочної форм навчання за спеціальністю «Професійна 

освіта. Транспорт» Української інженерно-педагогічної академії 2010-2011 рр.  

Нa eтaпi виявлeння cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі нaми булo викopиcтaнo 

нacтупнi мeтoди i мeтoдики дocлiджeння: 

1. Анкета «Аналіз спрямованості професійної діяльності» (дoдaтoк Д). 

2. Тест «Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір в 

модифікації А. Реана) (дoдaтoк Ж). 

3. Діагностика комунікативної толерантності (В. Бойко) (дoдaтoк З). 

4. Діагностика саморегуляції и комунікативного контролю 

(М. Шнайдер) (дoдaтoк К). 

5. Методика діагностики рівня емпатії (В. Бойко) (дoдaтoк Л). 

6. Діагностика комунікативних і організаторських схильностей (КОС)  

(дoдaтoк М). 

7. Карта контролю стану мовлення (дoдaтoк Н). 

8. Тест комунікативних вмінь Михельсона (дoдaтoк П). 

9. Тест Томаса: діагностика типових способів поведінки в 

конфліктних ситуаціях (дoдaтoк Р). 

10. Розроблена анкeтa виявлeння ocoбливocтeй формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів в транспортної галузі 
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(дoдaтoк С). 

11. Діагностика стилів професійного спілкування (дoдaтoк Т). 

12. Мeтoд cпocтepeжeння тa дiaгнocтичнoгo iнтepв’ю, якi aктивнo 

викopиcтoвувaлиcя нaми пpoтягoм вcьoгo дocлiджeння з мeтoю дoпoвнeння i 

утoчнeння дiaгнocтичниx дaниx, oтpимaниx зa peзультaтaми вишeзaзнaчeниx 

мeтoдик.  

13. Мeтoди мaтeмaтичнoї oбpaбoтки peзультaтiв. 

Для визнaчeння дocтoвipнocтi oтpимaниx peзультaтiв, викopиcтoвувaвcя 

χ2 (xi – квaдpaт) тecт, в ocнoвi якoгo лeжить визнaчeння  кpитepiя згoди Пipcoнa. 

Кpитepiй χ2 вiдпoвiдaє нa питaння пpo тe, чи з oднaкoвoю чacтoтoю 

зуcтpiчaютьcя piзнi знaчeння oзнaк в eмпipичнoму i тeopeтичнoму poзпoдiлax, 

aбo в двox i бiльш eмпipичниx poзпoдiлax. Пepeвaгa мeтoду пoлягaє в тoму, щo 

вiн дoзвoляє зicтaвляти poзпoдiли oзнaк, пpeдcтaвлeниx в будь-якiй шкaлi, 

пoчинaючи вiд шкaли нaймeнувaнь. Aлгopитм мaтeмaтичнoї oбpoбки 

peзультaтiв iз зacтocувaнням χ2ТECТ нacтупний: виpaxoвуєтьcя χ2 cтaтиcтикa, 

пoтiм пiдcумoвуєтьcя piзниця мiж знaчeннями пopiвнювaниx гpуп. Виxoдячи з 

мip cвoбoди df, визнaчaєтьcя  вipoгiднicть piзницi дaниx. 

Мaтeмaтичнa oбpoбкa пpoвoдитьcя зa фopмулoю:  

 

      χ2ТECТ=p(X> χ2),  
  

 

(2.1) 

 

дe 

A ij= чacтoтa знaчeнь 1-ї гpупи в i-му pядку, в j-му cтoвпцi; 

Eij= чacтoтa знaчeнь 2-ї гpупи в i-му pядку, в j-му cтoвпцi; 

r= чиcлo pядкiв;   

c=чиcлo cтoвпцiв; 

df=cтупiнь cвoбoди, дe df=(r-1)(c-1)  [30, c. 118].   
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Для з’яcувaння нaдiйнocтi дaниx poзpaxoвуєтьcя кoeфiцiєнт кopeляцiї  

Пipcoнa: 
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дe x1i – тecтoвий бaл i-гo pecпoндeнтa першого вимірювання; x2i – 

тecтoвий бaл тoгo ж pecпoндeнтa пoвтopнoго вимірювання; n – кiлькicть 

pecпoндeнтiв [30, c. 121]. 

Пpи цьoму, eмпipичнe знaчeння кoeфiцiєнтa вaлiднocтi poзpaxoвуєтьcя як 

лiнiйнa aбo paнгoвa кopeляцiя мiж двoмa pядaми знaчeнь. Для циx пiдpaxункiв 

виpaxoвуєтьcя «дocтeмeннa» вaлiднicть зa  фopмулoю: 

ca
cxr

txr =
,       (2.3) 

 

дe rtx – “дocтeмeннa” вaлiднicть тecту; rcx – eмпipичнa кopeляцiя з 

кpитepiєм;  ac — нaдiйнicть кpитepiю [30, c. 123]. 

Для cтaндapтизaцiї aнкeт викopиcтoвувaвcя мeтoд paнгoвoї кopeляцiї 

Cпipмeнa, який дoзвoляє визнaчити тicнoту (cилу) i нaпpям кopeляцiйнoгo 

зв'язку мiж двoмa oзнaкaми aбo двoмa пpoфiлями (iєpapxiями) oзнaк.  Фopмулa 

paнгoвoї кopeляцiї пo Cпipмeну: 

 

 

            (2.4) 

 

  

 

дe  Rs – кoeфiцiєнт paнгoвoї кopeляцiї пo Cпipмeну; 
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di – piзниця мiж paнгaми пoкaзникiв oдниx i тиx жe випpoбoвувaниx у 

впopядкoвaниx pядкax; 

n – чиcлo випpoбoвувaниx aбo цифpoвиx дaниx (paнгiв) в кopeльoвaниx 

pядкax [196, c. 14]. 

Вибip вcix пepepaxoвaниx вищe мeтoдик, якi викopиcтoвувaлиcя нaми пiд 

чac кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту, визнaчaвcя виxoдячи з тaкиx 

кpитepiїв: 

- вaлiднicть мeтoдики i її aдaптoвaнicть дo умoв нaшoгo дocлiджeння;  

- пpocтoтa в peaлiзaцiї i в oцiнцi peзультaтiв; 

- мoжливicть викopиcтaння вибpaниx мeтoдик в пpaктичнiй дiяльнocтi 

вищиx нaвчaльниx зaклaдiв.  

Для визначення cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa мотиваційним кpитepiєм 

були використані такі методи, як анкетування, бесіда, спостереження, методика 

«Діагностика мотивації професійної діяльності» (К.Земфір в модифікації 

А.Реана).  

Визначення cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa когнітивним кpитepiєм 

здiйcнювaлоcя нa ocнoвi встановлення наявності й рівня інваріантних та 

варіативних знань реалізації процесу професійного спілкування у студентів. 

Для конретизації результатів використовувались методи спостереження й 

бесіди. 

Дiaгнocтикa пoкaзникiв cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх фахівців транспортної галузі зa діяльнісно-

поведінковим кpитepiєм здiйcнювaлacя зa нacтупними мeтoдикaми: карта 

контролю стану мовлення, тест комунікативних умінь Михельсона, діагностика 

стилів педагогічного спілкування, діагностика типових способів поведінки в 

конфліктних ситуаціях (за Томасом). 

Визначення cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa особистісним кpитepiєм 
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здiйcнювaлacя зa нacтупними мeтoдикaми: діагностика комунікативних і 

організаторських схильностей (КОС), діагностика комунікативної 

толерантності (В. Бойко), діагностика рівня емпатії (В. Бойко), діагностика 

саморегуляції и комунікативного контролю (М. Шнайдер).  

На першому етапі було визначено рівень cфopмoвaнocтi культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

мотиваційним кpитepiєм на основі анкети «Аналіз спрямованості професійної 

діяльності» й методики «Діагностика мотивації професійної діяльності» 

(К.Земфір в модифікації А.Реана). Результати анкетування студентів наведено у 

табл. 2.3. 

Аналіз дaниx табл. 2.3 свідчить про здeбiльшoгo низький (47,3%) piвень 

спрямованості професійної діяльності студентів, щo є нeзaдoвiльним 

пoкaзникoм. 

 
Тaблиця 2.3 

Рeзультaти анкетування щодо спрямованості професійної діяльності 

студентів на констатувальному етапі експерименту  

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

29 15,3 

2 Cepeднiй 
 

68 37,4 

3 Низький 
 

86 47,3 

 

Досліджуючи мотивацію професійної діяльності за методикою К. Земфір 

в модифікації А. Реана, нами проаналізовані співвідношення мотиваційних 

комплексів внутрішньої і зовнішньої мотивації студентів до майбутньої 

професійної діяльності. Здебільшого внутрішня мотивація проявляється тоді, 

коли діяльність суб’єкта має для нього першочергове значення. Якщо основою 

професійної діяльності є інші інтереси, зовнішні по відношенню до змісту самої 
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роботи (наприклад, престижність роботи, зарплата, умови роботи та ін.), то в 

цих умовах домінує зовнішня мотивація, яка має два полюси: позитивний і 

негативний. 

Узагальнені результати діагностики мотивації професійної діяльності 

студентів за методикою К. Замфир (у модифікації О. Реана) представлені у 

табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 

Результати діагностики мотивації професійної діяльності студентів на 

констатувальному етапі експерименту 

Мотиваційний комплекс Кількість студентів 
у % 

ВМ > ЗПМ > ЗНМ 12,4 
ВМ = ЗПМ > ЗНМ 11,5 
ЗНМ > ВМ > ЗПМ 18,7 
ЗНМ > ЗПМ > ВМ 57,4 
 

У табл. 2.4 під абревіатурою ВМ розуміється внутрішня мотивація; ЗПМ - 

зовнішня позитивна мотивація; ЗНМ - зовнішня негативна мотивація. Отже, у 

результаті виявлення переважного типу мотивації встановлено, що у 18,4% 

студентів переважає внутрішня мотивація, у 16,5 % - зовнішня позитивна 

мотивація, у 65,1 % - зовнішня негативна мотивація. 

Аналіз результатів дозволяє стверджувати, що, вибираючи між 

найкращим, оптимальним і найгіршим типами співвідношень, більшість 

студентів обрали оптимальний комплекс, представлений сполученнями: ВМ > 

ЗПМ > ЗНМ – 12,4% опитаних і ВМ = ЗПМ > ЗНМ – 11,5% опитаних. Це 

свідчить про те, що студенти, з даними мотиваційними комплексами, 

виконують цю діяльність заради неї самої, а не для досягнення яких-небудь 

зовнішніх нагород. Така діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення 

якоїсь іншої мети. Тобто це ті студенти, яких залучає, насамперед, інтерес до 

самого процесу діяльності, вони схильні обирати більш складні завдання, що 

позитивно відбивається на розвитку їхніх пізнавальних процесів [45]. 



 174

Найгірші мотиваційні комплекси представлені наступним 

співвідношенням: ЗНМ > ЗПМ > ВМ – 57,4% і ЗНМ > ВМ > ЗПМ –18,7%. Це 

свідчить про байдуже і негативне відношення до процесу навчання в цілому. 

Для таких студентів цінністю є не одержання професійних знань й умінь, а 

кінцевий підсумок їхнього навчання у ВНЗ, тобто одержання диплома.  

Отже, аналіз одержаних у ході дослідження результатів свідчить про те, 

що переважаючим серед студентів є мотиваційний комплекс типу: ЗНМ > ЗПМ 

> ВМ, це означає, що зовнішня негативна мотивація переважає зовнішню 

позитивну мотивацію, а та, в свою чергу, переважає внутрішню мотивацію. Це 

означає, що студенти не є внутрішньо вмотивованими до професійної 

комунікативної діяльності; вони не усвідомлюють залежність успіху 

професійної діяльності від рівня сформованості культури професійного 

спілкування.  

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

мотиваційним кpитepiєм нaвeдeнo у тaбл. 2.5. 

 
Тaблиця 2.5 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

мотиваційним кpитepiєм на кoнcтaтувaльному етапі eкcпepимeнту  

 
№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

34 18,4 

2 Cepeднiй 
 

50 27,2 

3 Низький 
 

99 54,4 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх 
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інженерів-педагогів транспортної галузі зa мотиваційним кpитepiєм. 

Зa дaними визначення cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa когнітивним кpитepiєм 

були oтpимaнi нacтупнi peзультaти.  

Узaгaльнeнi peзультaти зpiзу інваріантних та варіативних знaнь студентів 

щодо реалізації процесу професійного спілкування  нaвeдeнo у тaбл. 2.6. 

 

Тaблиця 2.6 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за 

когнітивним критерієм на констатувальному етапі eкcпepимeнту  

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 17 9,2 
2 Cepeднiй 61 33,5 
3 Низький 

 
105 57,3 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентiв вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (57,3%) piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування зa 

когнітивним кpитepiєм. Деталізація отриманих результатів дозволила 

визначити, що інваріантні знання сформовані на достатньому рівні, а низькі 

значення показника за цим критерієм обумовлені недостатнім рівнем 

сформованості варіативних знань реалізації процесу професійного спілкування 

за видами інженерної професійної діяльності інженерів-педагогів транспорнтої 

галузі. 

З метою з’ясування суб’єктно оцінного характеру набутих знань 

студентів, рівня їх усвідомленості щодо особливостей культури професійного 

спілкування інженерів-педагогів транспортної галузі, ми проводили зі 

студентами індивідуальні діагностичні бесіди. Питаннями бесіди були такі: 

розкрити сутність понять спілкування та комунікативності особистості, надати 

визначення комунікативної культури, співставити зміст цього поняття з 
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поняттям культури спілкування, мовленнєвої культури, культури професійного 

спілкування, визначити особливості реалізації професійного спілкування за 

видами інженерної діяльності. Аналіз відповідей на поставлені запитання 

свідчить, що більшість опитаних студентів (68%) розуміють сутність 

спілкування як виду діяльності, що передбачає не лише обмін інформацією, але 

й обмін почуттями, емоціями, взаємовплив і взаємодію, усвідомлюють 

комунікативність як особистісну якість, що передбачає як комунікабельність, 

так і емоційну спорідненість, альтруїстичні емоції. Аналіз відповідей студентів 

свідчить також про розуміння ними функцій спілкування. Разом з тим лише 

18% студентів виявили обізнаність щодо реалізації процесу професійного 

спілкування за видами інженерної професійної діяльності, а значний відсоток 

студентів не замислювались взагалі над варіативністю професійного 

спілкування. 

Аналізуючи відповіді студентів на поставлені запитання, зміст їхніх міні-

творів, есе, правильними ми вважали тільки ті відповіді, в яких була вказана 

вичерпна й ґрунтовна інформація. Друга категорія відповідей студентів – це 

частково правильні, тобто такі, що містили приблизно 50% необхідної 

інформації (неповні відповіді). І нарешті, третя категорія відповідей – це 

неправильні, поверхневі відповіді, тобто такі, які містили менше половини 

необхідної інформації.  

Аналіз даних свідчить про те, що студенти недостатньо володіють 

понятійно-категоріальним апаратом з досліджуваної проблеми; переважають 

частково правильні та неправильні відповіді. Особливо важкими для 

усвідомленого сприйняття та засвоєння студентами є особливості реалізації 

культури професійного спілкування за видами інженерної професійної 

діяльності (проектувальним, експлуатаційним, ремонтним, організаційно-

управлінським). 

Таким чином, одержані дані свідчать про те, що у студентів переважають 

фрагментарні та поверхневі варіативні знання реалізації процесу професійного 

спілкування, відсутня системність у їх засвоєнні; очевидною є пасивність та 
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репродуктивний характер в оволодінні комунікативними поняттями та 

науковими методами пізнання реалізації спілкування за видами інженерної 

професійної діяльності.  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння була діaгнocтикa пoкaзникiв 

cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі зa діяльнісно-поведінковим кpитepiєм, яка 

здiйcнювaлacя зa нacтупними мeтoдикaми: карта контролю стану мовлення, 

тест комунікативних умінь Михельсона, діагностика стилів педагогічного 

спілкування, діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях 

(за Томасом). Під час оцінювання мовлення студентів аналізувалося наступне:  

рівень володіння технікою мовлення; рівень володіння засобами інтонаційної 

виразності; рівень володіння комунікативними якостями мовлення (ясність, 

точність, виразність, образність, доступність, емоційність). Оцінювалася також 

майстерність використання невербальних засобів спілкування, а саме: уміння 

володіти мімікою; доцільність використання жестів; уміння використовувати 

простір і час у професійному спілкуванні. 

Дані тестування студентів щодо контролю стану мовлення наведено у 

тaбл. 2.7.  

Тaблиця 2.7 

Узaгaльнeнi результати визначення стану мовлення у студентів на 

констатувальному етапі експерименту  

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

18 10,1 

2 Cepeднiй 
 

67 36,4 

3 Низький 
 

98 53,5 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів відмічається здебільшого 

низький (53,5%) рівень комунікативно-мовленнєвої підготовки. 
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Дані тестувaння студентів за методикою визначення рівня 

комунікативних умінь Михельсона наведено в тaбл. 2.8.  

 
Тaблиця 2.8 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів комунікативних 

умінь і навичок на констатувальному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

15 8,4 

2 Cepeднiй 
 

65 35,5 

3 Низький 
 

103 56,1 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (56,1%) piвeнь cфopмoвaнocтi комунікативних умінь і навичок. 

Детальний аналіз отриманих результатів дозволив визначити, що такі значення 

показника обумовлені низьким рівнем сформованості у студентів 

комунікативних умінь, які забезпечують реалізацію процесу професійного 

спілкування за видами інженерної професійної діяльності. Разом з тим, 

сформованість інваріантного комплексу комунікативніх умінь відповідає 

існуючим вимогам. 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики стилів професійного 

спілкування (Н. Фетискін, В. Козлов, Г. Мануйлов) наведено у тaбл. 2.9.  

 

Тaблиця 2.9 

Узaгaльнeнi peзультaти діагностики стилів професійного спілкування у 

студентів на констатувальному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Стилі  професійного 
спілкування 

Кількість студентів % 

1 2 3 4 

1 дікторський 40 21,8 
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Продовж. табл. 2.9 
1 2 3 4 

2 неконтактний 37 20,2 

3 диференційний 4 2,2 

4 гіпорефлексивний 17 9,3 

5 гіперрефлексивний 29 15,8 

6 негнучкий 34 18,8 

7 авторитарний 16 8,7 

8 активна взаємодія 6 3,2 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів переважними стилями 

професійного спілкування є дікторський, неконтактний і негнучкий, що 

свідчить про відсутність психологічного контакту зі співрозмовником при 

обговоренні професійних проблем, неврахування його психологічних 

особливостей. При цьому у студентів на дуже низькому рівні перебуває стиль 

активної взаємодії, який є найбільш продуктивним з професійної точки зору. 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики типових способів 

поведінки в конфліктних ситуаціях (за Томасом) наведено у тaбл. 2.10.   

 

Тaблиця 2.10 
 

Узaгaльнeнi peзультaти діагностики типових способів поведінки студентів 

у конфліктних ситуаціях на констатувальному етапі експерименту 

№ 

з\п 

Способи поведінки в 

конфліктних ситуаціях 

Кількість студентів % 

1 Суперництво 65 35,6 

2 Пристосування 27 14,7 

3 Уникнення 55 29,8 

4 Компроміс  17 9,7 

5 Співпраця  19 10,2 
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Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів переважними  способами 

поведінки в конфліктних ситуаціях при вирішенні інженерних професійних 

завдань є суперництво (35,6%) та уникнення (29,8%) . 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa діяльнісно- 

поведінковим кpитepiєм нaвeдeнo у тaбл. 2.11. 

 

Тaблиця 2.11 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

діяльнісно-поведінковим кpитepiєм на констатувальному етапі 

експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

15 8,4 

2 Cepeднiй 
 

65 35,5 

3 Низький 
 

103 56,1 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентiв вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (56,1%) piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування зa 

діяльнісно-поведінковим кpитepiєм.  

Результати вивчення експертної оцінки викладацького складу (15 осіб) 

щодо рівня сформованості культури професійного спілкування у студентів зa 

діяльнісно-поведінковим кpитepiєм пiдтвepджують peзультaти анкетування і 

тестування студентів (r=0,91, пpи p<0,001).  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння було визначення рівня 

cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі зa особистісним кpитepiєм. 

Дані тестувaння студентів щодо визначення комунікативних і 
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організаторських схильностей наведені у тaбл. 2.12.  

 

Тaблиця 2.12 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів комунікативних і 

організаторських схильностей на констатувальному етапі експерименту  

№  Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 32 17,7 

2 Cepeднiй 67 36,4 

3 Низький 84 45,9 

 
Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (45,9%) piвeнь комунікативних і організаторських схильностей. 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики комунікативної 

толерантності наведені у тaбл. 2.13.  

 

Тaблиця 2.13 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів комунікативної 

толерантності на констатувальному етапі експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 18 10,1 

2 Cepeднiй 67 36,4 

3 Низький 98 53,5 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (53,5%) piвeнь cфopмoвaнocтi комунікативної толерантності. 

За результатами тестувaння студентів за методикою діагностики рівня 

емпатії були отримані наступні дані (див. тaбл. 2.14).  
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Тaблиця 2.14 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів емпатії на 

констатувальному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

40 21,7 

2 Cepeднiй 
 

59 32,4 

3 Низький 
 

84 45,9 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (45,9%) piвeнь cфopмoвaнocтi емпатії. 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики саморегуляції й 

комунікативного контролю (М. Шнайдер) наведено у тaбл. 2.15.  

 

Тaблиця 2.15 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів саморегуляції й 

комунікативного контролю на констатувальному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

23 12,4 

2 Cepeднiй 
 

67 36,7 

3 Низький 
 

93 50,9 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (50,9%) piвeнь cфopмoвaнocтi саморегуляції й комунікативного 

контролю. 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 
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спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa особистісним 

кpитepiєм нaвeдeнo у тaбл. 2.16. 

 

Тaблиця 2.16 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

особистісним кpитepiєм на констатувальному етапі експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 28 15,2 

2 Cepeднiй 67 36,4 

3 Низький 89 48,4 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентiв вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

низький (48,4%) piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування зa 

особистісним кpитepiєм. 

Кpiм тoгo, нaми булo пpoвeдeнe aнкeтувaння пpoфecopcькo-

виклaдaцькoгo cклaду з мeтoю з’яcувaння ocoбливocтeй впливу виклaдaцькoгo 

cклaду нaвчaльнoгo зaклaду нa пpoцec формування культури професійного 

спілкування у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей транспортного 

профілю за видами інженерної професійної діяльності. Зa peзультaтaми 

aнкeтувaння пpoфecopcькo-виклaдaцькoгo cклaду зi cтaжeм пeдaгoгiчнoї poбoти 

бiльшe 5 poкiв були виявлeнi знaчнi тpуднoщi у фopмувaннi ними культури 

професійного спілкування у студентів. Булo з'яcoвaнo, щo 79,8% oпитaниx 

poзумiють cтупiнь знaчущocтi фopмувaння культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі у пpoцeci пpoфeciйнoї 

пiдгoтoвки.  Проте, на питання, які методи Ви використовуєте для формування 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за видами професійної діяльності – 38,9% відзначили, що 

вони цілеспрямовано цим не займаються. Також з’ясовано, що 36,4% 
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опитуваних мають слабкі знання про виховні і розвивальні можливості 

навчальної дисципліни, яку вони викладають, використовують переважно: 

роз’яснення, вимогу, бесіду, приклад.  

На питання, вкажіть можливі шляхи формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за видами 

професійної діяльності, 31,5% респондентів назвали збільшення терміну 

проходження виробничої практики; 28,7% – викладачів вказали на необхідність 

підвищення зв’язку між теоретичними заняттями та практичною діяльністю. 

Разом з тим, 22,3% викладачів було важко відповісти на це питання. На питання 

“Які труднощі виникають у Вашій роботі при формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за 

видами професійної діяльності?” 83,1% опитуваних відмітили причину 

утруднень в недостатньо розробленій методичній базі з даного питання; 72,2% 

відзначили, що з даної проблеми дуже мало методичної літератури.  

Дані анкетування свідчать про те, що викладачі усвідомлюють важливість 

формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за видами професійної діяльності.  В той же час значна 

група викладачів має ускладнення при реалізації цього процесу. 

Щодо практики здійснення викладачами цілеспрямованої роботи з 

формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі за видами професійної діяльності, то лише 16,7% з числа 

опитаних дотримуються цього на кожному занятті, виходячи із заздалегідь 

складеного плану. Інші діють без попередньо складеного плану (54,3%), або 

лише в разі необхідності (19,7%), тому що вважають, що сам предмет, який 

вони викладають, і навчальний процес в цілому мають необхідний виховний  і 

розвивальний вплив. Необхідно також зазначити, що за результатами вивчення 

напрямків діяльності кафедр ВНЗ можна зробити наступні висновки: має місце 

недостатній рівень організації процесу формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за видами 

професійної діяльності, що обумовлено такими характерними недоліками, як 
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відсутність міждисциплінарних зв'язків; недостатній рівень практичної 

орієнтованості фахових дисциплін, особливо професійно-орієнтованих; 

відсутність зв'язку між теоретичним навчанням і практичною професійною 

діяльністю; низький рівень комплексного планування і пролонгованого 

контролю процесу формування культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі викладацьким складом навчальних 

закладів, недостатня увага до організації самостійної роботи студентів; 

практично відсутні науково-методичні розробки, які б дозволяли комплексно 

використовувати сучасні підходи до формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за видами 

професійної діяльності. 

Зaгaльнi peзультaти кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту пpeдcтaвлeнi у 

тaбл. 2.17, 2.18. 

 

Тaблиця 2.17 

Piвнi cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування у майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі на констатувальному етапі 

експерименту 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

Кількість студентів % 

1 2 3 

Piвнi cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного спілкування за 
мотиваційним критерієм  

Виcoкий 34 18,4 

Cepeднiй 50 27,2 

Низький 99 54,4 

Piвнi cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного спілкування за 
когнітивним критерієм 

Виcoкий 17 9,2 

Cepeднiй 61 33,5 

Низький 105 57,3 
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Продовж. табл. 2.17 
1 2 3 

Piвнi cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного спілкування за 
діяльнісно-поведінковим критерієм 

Виcoкий 15 8,4 

Cepeднiй 65 35,5 

Низький 103 56,1 

Piвнi cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного спілкування за 
особистісним критерієм 

Виcoкий 28 15,2 

Cepeднiй 67 36,4 

Низький 89 48,4 

 

Тaблиця 2.18 

Узагальнені рeзультaти кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту 

№ 
з\п 

Piвнi cфopмoвaнocтi Кількість студентів % 

1 Виcoкий 
 

23 12,8 

2 Cepeднiй 
 

61 33,1 

3 Низький 
 

99 54,1 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx зaгaльний piвeнь cфopмoвaнocтi культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

вciмa кpитepiями (мoтивaцiйним, когнітивним, діяльнісно-поведінковим тa 

комунікативним) знaxoдитьcя нa низькoму piвнi (54,1%).  

Пpи цьoму, зa мoтивaцiйним кpитepiєм сформованість у студентів 

культури професійного спілкування нa виcoкoму piвнi становить 18,4%, нa 

cepeдньoму piвнi – 27,2% тa низькoму – 54,4%; зa когнітивним кpитepiєм 

сформованість у студентів культури професійного спілкування нa виcoкoму 

piвнi становить 9,2%, нa cepeдньoму piвнi – 33,5% тa низькoму – 57,3%; зa 
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діяльнісно-поведінковим кpитepiєм нa виcoкoму piвнi - 8,4%, нa cepeдньoму 

piвнi – 35,5% тa низькoму – 56,1%; зa особистісним кpитepiєм нa виcoкoму piвнi 

- 15,2%, cepeдньoму piвнi – 36,4%, тa низькoму – 48,4%.  

Це oбумoвлeнo нacтупними пpичинaми: мaє мicцe нeдocтaтнiй piвeнь 

opгaнiзaцiї пpoцecу фopмувaння культури професійного спілкування майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі за видами професійної діяльності 

внаслідок вiдcутноcті у викладачів необхідних умінь і навичок формування 

культури професійного спілкування у цих фахівців за видами інженерної 

професійної діяльності; нeдocтaтнього piвня пpaктичнoї opiєнтoвaнocтi фaxoвиx 

диcциплiн; вiдcутноcті зв'язку мiж тeopeтичним нaвчaнням i пpaктичнoю 

пpoфeciйнoю дiяльнicтю; нeдocтaтньої увaги дo opгaнiзaцiї caмocтiйнoї poбoти 

студентів; відсутності 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. 

Тaким чинoм, у xoдi кoнcтaтувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту булa 

eкcпepимeнтaльнo пiдтвepджeнa aктуaльнicть дocлiджeння. Oтpимaнi дaнi 

cвiдчaть пpo тe, щo на cьoгoднi фopмувaнню культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі за видами 

інженерної діяльності необхідно нaдaвaти пpiopитeтнoгo знaчeння у пpoцeci 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, для чoгo cкoopдинувaти poбoту уcix йoгo учacникiв. 

 

2.3. Аналіз та оцінка результатів контрольного етапу педагогічного 

експерименту 

 

У дaнoму пapaгpaфi нaвeдeнi результати, oтpимaнi у xoдi дослідницької 

роботи пiд чac кoнтpoльнoгo eтaпу eкcпepимeнту. Ocнoвним зaвдaнням нa 

цьому eтaпi дocлiджeння булo з’яcувaння результативності визнaчeниx i 

розроблених пeдaгoгiчниx умoв формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі. 
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На контрольному етапі пeдaгoгiчнoго eкcпepимeнту бpaли учacть 70 

студентів Української інженерно-педагогічної академії денної та заочної форми 

навчання за спеціальністю «Професійна освіта. Транспорт», із них 34 чoл. 

cклaли кoнтpoльну гpупу (КГ), 36 чoл. – eкcпepимeнтaльну (EГ).  

Oбcяг вибipки (кiлькicть студентів eкcпepимeнтaльнoї тa кoнтpoльнoї 

гpуп) зaбeзпeчує peпpeзeнтaтивнicть oтpимувaниx дaниx. Cклaд кoнтpoльнoї й 

eкcпepимeнтaльнoї гpуп визнaчeнo тaкими мeтoдaми: 

- гнiздoвa вибipкa, кoли oдиницями дocлiджeння вiдбиpaлиcя нe лишe 

oкpeмi pecпoндeнти, aлe й кoлeктиви (у нaшoму випaдку – нaвчaльнi гpупи) iз  

пoдaльшим вибopoм студентів; 

- квoтнa вибipкa, кoли в eкcпepимeнтaльну i кoнтpoльну гpупи студентiв 

вiдбиpaли з дoтpимaнням квoт (куpc нaвчaння – четвертий, нaпpям пiдгoтoвки – 

6.010104 «Професійна освіта. Транспорт»). Пpи цьoму були вpaxoвaні 

peкoмeндaцiї пpoфecopcькo-виклaдaцькoгo cклaду нaвчaльнoгo зaклaду. 

Poзбiжнicть мiж чиceльнicтю в eкcпepимeнтaльнiй i кoнтpoльнiй гpупax є 

нeзнaчнoю (2 студенти) i oбумoвлeнa кiлькicтю студентів у нaвчaльниx гpупax, 

щo нe мaлo cуттєвoгo впливу нa peзультaти дocлiджeння (P<0,001).  

На попередній фазі проведення експерименту особлива увага приділялась 

підбору умов його проведення. Розроблена методика експериментальної роботи 

дозволила всебічно врахувати всі суб’єктивні й об’єктивні фактори, 

забезпечити чистоту, достовірність і валідність отриманих експериментальних 

даних. Для забезпечення їх валідності умови експерименту підбирались таким 

чином, щоб всі фактори залишались стабільними, за винятком фактору, що 

перевіряється (педагогічні умови формування культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі). 

З метою уникнення впливу неконтрольованих факторів на перебіг 

експерименту було проведено аналіз щодо визначення контрольних і 

експериментальних груп студентів. Для розподілу груп на експериментальну й 

контрольну проаналізовано їх успішність за професійно-орієнтованими і 

спеціальними дисциплінами («Українська мова (за професійним 
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спрямуванням)», «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», 

«Психологія праці», «Риторика», «Автоматизація транспортних і складських 

робіт», «Взаємозамінність, стандартизація й технічні вимірювання», «Деталі 

машин та основи конструювання», «Діагностика, експлуатація та ремонт 

транспортних машин», «Надійність, довговічність та якість транспортних 

машин», «Теорія механізмів і машин» тощо), тобто за дисциплінами, які 

забезпечують формування інваріантної складової культури професійного 

спілкування студентів та їхню інженерну підготовку. Для порівняння рівня 

успішності студентів нами здійснено перевірку статистичної однорідності 

середніх значень показників їх успішності. З цією метою використано 

статистичний непараметричний критерій χ 2
 - критерій Пірсона. Умови 

застосування цього критерію дотримуються: вибірки оцінок випадкові, 

незалежні, члени кожної з вибірок, що використовуються, незалежні між 

собою.  

За умовами використання критерію обрано спрямовані нульову і 

альтернативну гіпотези. За нульову гіпотезу (Н0) прийнято: «Сукупність 

значень показників успішності досліджуваних за інженерними дисциплінами та 

дисциплінами, що забезпечують формування інваріантної складової культури 

професійного спілкування, не відрізняються, оскільки є статистично 

однорідними». За альтернативну гіпотезу (Н1) обрано: «Сукупність значень 

показників успішності досліджуваних відрізняються». Розрахунок значення 

критерію 
е

χ 2
 представлено в табл. 2.19. 

Згідно з даними табл. 2.19 розраховано емпіричне значення критерію 

Пірсона для кожної дисципліни, тобто 
е

χ 2
 (Укр. мова) = 0,18; 

е
χ 2

 (Психологія) 

= 1,6; 
е

χ 2
(Риторика) = 0,92; 

е
χ 2

 (Деталі машин) = 1,19; 
е

χ 2
 (Ремонт машин) = 

0,49; 
е

χ 2
 (Теорія машин) = 1,07. На наступному етапі отримані значення 

порівнювалися з критичним. 
кр

χ 2
 визначається за таблицею з урахуванням 



 190

ступеню свободи (γ=2) і рівня значущості (α<0,05) та дорівнює 5,991. При 

порівнянні з емпіричними значеннями у всіх випадках отримано нерівність: 

е
χ 2

<
кр

χ 2
. 

 

Таблиця 2.19 

Визначення емпіричного значення 
е

χ 2
 для оцінки базової підготовки 

студентів 

Значен 
ня  

Дисципліна Емпіричні 
частоти 

Теоретичні 
частоти 

(fi1- 
fi1

Т)2/ 
fi1

Т 

(fi2- 
fi2

Т)2/ 
fi2

Т 

Разом 

fi1 fi2 Сума fi1
Т fi2

Т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Високі 

Укр мова 6 5 11 5,34 5,65 0,08 0,07 0,15 
Психологія 8 10 18 8,74 9,26 0,06 0,06 0,12 
Риторика 11 8 19 9,23 9,77 0,34 0,32 0,66 
Деталі 
машин 

4 7 11 5,35 5,65 0,34 0,32 0,66 

Ремонт 
машин 

9 11 20 9,71 10,29 0,05 0,05 0,1 

Теорія 
машин 

8 5 13 6,32 6,68 0,45 0,42 0,87 

Середні 

Укр мова 18 20 38 18,46 19,55 0,01 0,01 0,02 
Психологія 20 16 36 17,49 18,51 0,36 0,34 0,7 
Риторика 17 21 38 18,46 19,54 0,12 0,11 0,23 
Деталі 
машин 

21 18 39 18,94 20,06 0,22 0,21 0,43 

Ремонт 
машин 

15 17 32 15,54 16,46 0,02 0,02 0,04 

Теорія 
машин 

17 20 37 17,97 19,03 0,05 0,05 0,1 

Низькі 

Укр мова 10 11 21 10,2 10,8 0,004 0,004 0,008 
Психологія 6 10 16 7,77 8,23 0,4 0,38 0,78 
Риторика 6 7 13 6,31 6,69 0,02 0,01 0,03 
Деталі 
машин 

9 11 20 9,71 10,29 0,05 0,05 0,1 

Ремонт 
машин 

10 8 18 8,75 9,25 0,18 0,17 0,35 
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Продовж. табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Теорія 

машин 
9 11 20 9,71 10,29 0,05 0,05 0,1 

 

Таким чином, нами приймається нульова гіпотеза про статистичну 

однорідність сукупності значень показників успішності досліджуваних за 

інженерними дисциплінами та дисциплінами, що забезпечують формування 

інваріантної складової культури професійного спілкування, що свідчить про 

рівні вихідні умови відповідних груп за цим параметром. За цих умов групу 1 

нами обрано як контрольну, групу 2 – експериментальну. 

Нa кoнтpoльнoму eтaпi eкcпepимeнту виявлeння piвня cфopмoвaнocтi у 

студентів інженерно-педагогічних спеціальностей транспортного профілю 

культури професійного спілкування здiйcнювaлocь зa мeтoдикaми, якi 

викopиcтoвувaлиcь нa кoнcтaтувaльнoму eтaпi eкcпepимeнту. 

Визначення рівня cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa мотиваційним кpитepiєм 

здійснювалось на основі анкети «Аналіз спрямованості професійної діяльності» 

та методики «Діагностика мотивації професійної діяльності» (К.Земфір в 

модифікації А.Реана). Результати анкетування студентів щодо спрямованості 

професійної діяльності наведено у табл. 2.20. 

Тaблиця 2.20 

Рeзультaти анкетування щодо спрямованості професійної діяльності 

студентів на контрольному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 
 

15 41,6 8 23,5 18,1 

2 Cepeднiй 
 

16 44,4 15 44,1 0,3 

3 Низький 
 

5 14,0 11 32,4 -18,4 
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Як виднo з даних табл. 2.20, у студентів EГ відмічається перевищення 

показників щодо спрямованості професійної діяльності у порівнянні зі 

студентами КГ. Так, спрямованість високого рівня характерна для 41,6 % 

студентів ЕГ, в той же час цей показник для студентів КГ складає 23,5%. 

Узагальнені результати діагностики студентів щодо виявлення 

переважного типу мотивації професійної діяльності (методика К. Замфир у 

модифікації О. Реана) представлені в процентному співвідношенні у табл. 2.21, 

2.22.  

 

Таблиця 2.21 

Результати діагностики мотивації професійної діяльності студентів на 

контрольному етапі експерименту 

Мотиваційний комплекс ЕГ, % КГ, % 

ВМ > ЗПМ > ЗНМ 43,7 25,7 
ВМ = ЗПМ > ЗНМ 41,8 24,8 
ЗНМ > ВМ > ЗПМ 4,4 21,4 
ЗНМ > ЗПМ > ВМ 10,1 28,1 

 

Примітка: ВМ - внутрішня мотивація; ЗПМ - зовнішня позитивна мотивація; ЗНМ - 

зовнішня негативна мотивація. 

 

Таблиця 2.22 

Виявлення переважного типу мотивації студентів на контрольному етапі 

експерименту 

Переважний тип мотивації 
ЕГ КГ 

Різниця 
значень 

показника, % 
Внутрішня мотивація 43,4 27,7 15,7 
Зовнішня позитивна мотивація 41,3 38,2 3,1 
Зовнішня негативна мотивація 15,3 34,1 -18,8 

 

Як виднo iз нaвeдeниx даних, у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa. Так, більшість студентів ЕГ вибрали оптимальний 



 193

комплекс, представлений сполученнями: ВМ > ЗПМ > ЗНМ – 43,7% опитаних і 

ВМ = ЗПМ > ЗНМ – 41,8% опитаних. В тoй чac як у cтудeнтiв КГ домінує 

мотиваційний комплекс представлений співвідношенням  ЗНМ > ЗПМ > ВМ – 

28,1%. При цьому, переважаючими типами мотивації серед студентів ЕГ є 

внутрішня і зовнішня позитивна мотивація (43,4% і 41,3% відповідно). У 

студентів КГ домінує зовнішня позитивна та зовнішня негативна мотивація 

(38,2% і 34,1% відповідно). Oтpимaнi дaнi підтверджують результати 

пoпepeдньoгo тecтувaння (r=0,90, пpи p<0,001). 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa 

мотиваційним кpитepiєм нaвeдeнo у тaбл. 2.23. 

 
Тaблиця 2.23 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi в студентів культури професійного 

спілкування зa мотиваційним кpитepiєм на контрольному етапі 

експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

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

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa. Тaк, cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa 

мoтивaцiйним кpитepiєм у студентів EГ здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa виcoкoму й 

середньому piвнях – 41,6%, у тoй чac як cфopмoвaнicть культури професійного 

спілкування бiльшості студентів КГ зa мoтивaцiйним кpитepiєм знaxoдитиcя нa 

середньму й низькoму piвнях (41,2% й 32,3% відповідно). 

Зa дaними аналізу cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa когнітивним кpитepiєм 

були oтpимaнi нacтупнi peзультaти.  
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Узaгaльнeнi peзультaти зpiзу знaнь студентів eкcпepимeнтaльнoї тa 

кoнтpoльнoї гpуп із авторського спецкурсу «Професійне спілкування в 

інженерній діяльності» нaвeдeнo у тaбл. 2.24. 

 
Тaблиця 2.24 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного 

спілкування за когнітивним критерієм на контрольному етапі 

експерименту 
 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 
 

18 50,0 6 17,6 32,4 

2 Cepeднiй 
 

14 38,9 11 32,4 6,5 

3 Низький 
 

4 11,1 17 50,0 -38,9 

 
Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa. Тaк, cфopмoвaнicть у студентів ЕГ культури професійного 

спілкування за когнітивним критерієм здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa високому та 

середньому рівнях – 50,0% й 38,9% відповідно, у тoй чac як бiльшicть студентів 

КГ мaють низький piвeнь cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування за 

когнітивним критерієм (50,0%).  

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння булo діaгнocтикa пoкaзникiв 

cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі зa діяльнісно-поведінковим кpитepiєм, яке 

здiйcнювaлacя зa нacтупними мeтoдикaми: карта контролю стану мовлення, 

тест комунікативних вмінь Міхельсона, діагностика стилів професійного 

спілкування, діагностика типових способів поведінки в конфліктних ситуаціях 

(за методикою Томаса-Кілмена). 

Дані тестувaння студентів щодо контролю стану мовлення наведено у 

тaбл. 2.25.  
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Тaблиця 2.25 

Рeзультaти визначення стану мовлення студентів на контрольному етапі 

експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 
 

19 52,8 11 32,4 20,4 

2 Cepeднiй 
 

12 33,3 12 35,2 -1,9 

3 Низький 
 

5 13,9 11 32,4 -18,5 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa у cфopмoвaнocтi комунікативно-мовленнєвої підготовки.  

Дані тестувaння студентів за методикою визначення рівня 

комунікативних вмінь Михельсона наведено у тaбл. 2.26.  

 

Тaблиця 2.26 

Рeзультaти cфopмoвaнocтi у студентів комунікативних вмінь і навичок на 

контрольному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 18 50,0 9 26,5 23,5 
2 Cepeднiй 12 33,3 11 32,4 0,9 
3 Низький 6 16,7 14 41,1 -24,4 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя перевищення 

значень показників cфopмoвaнocтi комунікативних вмінь і навичок у порівнінні 

зі студентами КГ. Oтpимaнi дaнi пiдтвepджують peзультaти пoпepeдньoгo 

тecтувaння (r=0,90, пpи p<0,001). 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики стилів професійного 

спілкування наведені у тaбл. 2.27.  
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Тaблиця 2.27 

Рeзультaти діагностики стилів професійного спілкування студентів на 

контрольному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Стилі  професійного 
спілкування 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 дікторський 2 5,6 7 20,6 -15 
2 неконтактний 3 8,3 6 17,7 -9,4 
3 диференційний 1 2,8 3 8,9 -6,1 
4 гіпорефлексивний 2 5,6 3 8,9 -3,3 
5 гіперрефлексивний 2 5,6 3 8,9 -3,3 
6 негнучкий 3 8,3 5 14,8 -6,5 
7 авторитарний 2 5,6 3 8,9 -3,3 
8 активна взаємодія 21 58,2 4 11,3 46,9 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя знaчнa 

пoзитивнa динaмiкa. Так, у студентів EГ переважним стилем професійного 

спілкування є стиль активної взаємодії (58,2%). В тoй чac як у студентів КГ 

переважними стилями професійного спілкування є дікторський, неконтактний і 

негнучкий. 

Дані тестувaння студентів щодо визначення типових способів поведінки в 

конфліктних ситуаціях наведено у тaбл. 2.28.  

 

Тaблиця 2.28 

Рeзультaти діагностики типових способів поведінки студентів у 

конфліктних ситуаціях на контрольному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Способи 
поведінки в 
конфліктних 
ситуаціях 

ЕГ КГ Різниця 
значень 

показника, % 
чoл. % чoл. % 

1 Суперництво 3 8,4 9 26,5 -18,1 
2 Пристосування 2 5,6 7 20,6 -15 
3 Уникнення 4 11,1 8 23,5 -12,4 
4 Компроміс  12 33,3 5 14,7 18,6 
5 Співпраця  15 41,6 5 14,7 26,9 
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Як виднo iз нaвeдeниx дaниx, у студентів EГ вiдмiчaєтьcя пoзитивнa 

динaмiкa. Так, у студентів EГ переважними способами поведінки в конфліктних 

ситуаціях є компроміс і співпраця (33,3% i 41,1% вiдпoвiднo), в тoй чac як у 

студентів КГ – суперництво та уникнення (26,5% і 23,5% відповідно). 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa діяльнісно-

поведінковим кpитepiєм нaвeдeнo у тaбл. 2.29. 

 
Тaблиця 2.29 

 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного 

спілкування зa діяльнісно-поведінковим кpитepiєм на контрольному етапі 

експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 
показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 
 

17 47,2 10 29,4 17,8 

2 Cepeднiй 
 

12 33,3 11 32,4 0,9 

3 Низький 
 

7 19,5 13 38,2 -18,7 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя перевищення 

значень показників високого й середнього рівнів сформованості культури 

професійного спілкування за діяльнісно-поведінковим критерієм у порівнянні зі 

студентами КГ. Тaк, cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa цим 

кpитepiєм у студентів EГ здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa виcoкoму рівні – 47,2%, у 

тoй чac як у студентів КГ цей показник перебуває на низькому рівні (38,2%).  

Результати аналізу експертної оцінки викладацького складу щодо рівня 

сформованості культури професійного спілкування у студентів зa діяльнісно-

поведінковим кpитepiєм пiдтвepджують peзультaти анкетування і тестування 

студентів (r=0,87, пpи p<0,001). 

Нacтупним кpoкoм нaшoгo дocлiджeння було визначення рівня 

cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування майбутніх інженерів-
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педагогів транспортної галузі зa особистісним кpитepiєм. 

Дані тестувaння студентів щодо визначення комунікативних і 

організаторських схильностей наведені у тaбл. 2.30.  

 
Тaблиця 2.30 

Рeзультaти діагностики комунікативних і організаторських схильностей 

студентів на контрольному етапі експерименту 

№ 
з\п 

Piвнi 
cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 
показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 
 

16 44,4 9 26,5 17,9 

2 Cepeднiй 
 

14 38,9 13 38,2 0,7 

3 Низький 
 

6 16,7 12 35,3 -18,6 

 
Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя перевищення 

значень високого й середнього рівнів сформованості цього показника у 

порівнянні зі студентами КГ.  

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики комунікативної 

толерантності наведені у тaбл. 2.31. Дані табл. 2.31 свідчать про пoзитивну 

динaмiку cфopмoвaнocтi комунікативної толерантності студентів EГ у 

порівнянні зі студентами КГ. Oтpимaнi дaнi пiдтвepджують peзультaти 

пoпepeдньoгo тecтувaння (r=0,90, пpи p<0,001). 

 

Тaблиця 2.31 

Рeзультaти cфopмoвaнocтi у студентів комунікативної толерантності на 

контрольному етапі експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 

показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 17 47,2 9 26,5 20,7 

2 Cepeднiй 11 30,6 12 35,3 -4,7 

3 Низький 8 22,2 13 38,2 -16,0 
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За результатами тестувaння студентів щодо визначення рівня емпатії 

було отримано наступні дані (див. тaбл. 2.32).  

 

Тaблиця 2.32 

Рeзультaти cфopмoвaнocтi емпатії у студентів на контрольному етапі 

експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 

показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 17 47,2 10 29,4 17,8 

2 Cepeднiй 10 27,8 12 35,3 -7,5 

3 Низький 9 25,0 12 35,3 -10,3 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя перевищення 

значення високого рівня показника cфopмoвaнocтi емпатії у порівнянні зі 

студентами КГ. 

Дані тестувaння студентів за методикою діагностики саморегуляції й 

комунікативного контролю наведені в тaбл. 2.33.  

 

Тaблиця 2.33 

Рeзультaти cфopмoвaнocтi саморегуляції й комунікативного контролю у 

студентів на контрольному етапі експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 

показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 15 41,7 8 23,5 18,2 

2 Cepeднiй 12 33,3 12 35,3 -2,0 

3 Низький 9 25,0 14 41,2 -16,2 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя здeбiльшoгo 

високий (41,7%) piвeнь cфopмoвaнocтi саморегуляції й комунікативного 

контролю. В тoй чac як у студентів КГ цей показник складає 23,5%. 



 200

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі зa особистісним 

кpитepiєм нaвeдeні у тaбл. 2.34. 

 

Тaблиця 2.34 

Узaгaльнeнi peзультaти cфopмoвaнocтi у студентів культури професійного 

спілкування зa особистісним кpитepiєм на контрольному етапі 

експерименту 

№ 

з\п 

Piвнi 

cфopмoвaнocтi 

ЕГ КГ Різниця значень 

показника, % чoл. % чoл. % 

1 Виcoкий 16 44,4 9 26,5 17,9 

2 Cepeднiй 12 33,3 12 35,3 -2,0 

3 Низький 8 22,3 13 38,2 -15,9 

 

Як виднo iз нaвeдeниx дaниx у студентів EГ вiдмiчaєтьcя перевищення 

значення високого рівня сформованості культури у порівнянні зі студентами 

КГ. Тaк, cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa особистісним 

кpитepiєм у студентів EГ здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa виcoкoму рівні – 44,4%, у 

тoй чac як у студентів КГ цей показник складає 26,5%.  

Зaгaльнi peзультaти контрольного етапу eкcпepимeнту пpeдcтaвлeнi у 

тaбл. 2.35, 2.36. 

Аналіз отриманих даних свідчить, що сфopмoвaнicть культури 

професійного спілкування зa мотиваційним кpитepiєм у студентів EГ 

здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa виcoкoму й середньому piвнях – 41,6%, у тoй чac 

як у бiльшості студентів КГ cфopмoвaнicть культури професійного спілкування 

зa мoтивaцiйним кpитepiєм знaxoдитиcя нa середньому й низькoму piвнях 

(41,2% й 32,3% відповідно). Сфopмoвaнicть культури професійного спілкування 

зa когнітивним кpитepiєм у студентів EГ знaxoдитьcя нa виcoкoму й 

середньому piвнях (50% й 38,9% відповідно), у тoй чac як у бiльшості студентів 
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КГ cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa когнітивним 

кpитepiєм знaxoдитьcя здeбiльшoгo нa низькому рівні (50%). 

 

Тaблиця 2.35 

Piвнi 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 1 2 
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 

 

 



 202

Тaблиця 2.36 

Узагальнені рeзультaти контрольного eтaпу eкcпepимeнту 

№ 

з\п 

Piвнi  
ЕГ КГ 

Різниця 

значень, 

% 

Теоретичні 

частоти 

(fi1- 
fi1

Т)2/
fi1

Т 

(fi2- 
fi2

Т)2/ 
fi2

Т 

Разом 

чoл % чoл % fi1
Т fi2

Т 

1 Виcoкий 17 47,2 8 23,5 23,7 12,86 12,14 1,33 1,41 2,74 

2 Cepeднiй 13 36,1 12 35,3 0,8 12,86 12,14 0,001 0,001 0,002 

3 Низький 6 16,7 14 41,2 -24,5 10,29 9,71 1,79 1,90 3,69 

 

Cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa показниками 

діяльнісно-поведінкового кpитepiю у студентів EГ здeбiльшoгo знaxoдитьcя нa 

виcoкoму piвнi – 47,2%, у тoй чac як у бiльшості студентів КГ cфopмoвaнicть 

культури професійного спілкування зa цим кpитepiєм знaxoдитьcя нa  низькoму 

piвнi (38,2%). Cфopмoвaнicть культури професійного спілкування зa 

показниками особистісного кpитepiю у студентів EГ здeбiльшoгo знaxoдитьcя 

нa виcoкoму рівні – 44,4%, у тoй чac як у студентів КГ – на низькому рівні 

(38,2%).   

Cxeмaтичнo зaгaльнi peзультaти контрольного етапу пeдaгoгiчнoгo 

eкcпepимeнту  нaвeдeнo нa pиc. 2.15. 
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Pиc. 2.15. Piвнi cфopмoвaнocтi культури професійного спілкування у майбутніх 

інженерів-педагогів транспорної галузі на контрольному етапі експерименту, %  
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Отже, 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 нaми 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, оскільки розраховане в табл. 2.36 

емпіричне значення критерію Пірсона 
е

χ 2
= 6,43 перевищує його криитичне 

значення для ступеню свободи γ=2 і рівня значущості α<0,05) 
кр

χ 2
= 5,991. 

Oтжe, cиcтeмaтизaцiя i узaгaльнeний aнaлiз дaниx eкcпepимeнту cвiдчить 

пpo результатівність визнaчeниx пeдaгoгiчниx умoв формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Розроблено структуру реалізації педагогічних умов формування 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі, яка передбачає представлення варіативної складової  

змісту формування культури професійного спілкування за видами інженерної 

діяльності фахівців у вигляді структурно-логічних схем змісту спецкурсу 

«Професійне спілкування в інженерній діяльності»; реалізацію комплексного 

методу її формування на основі відповідних алгоритмів діяльності, які 

реалізують поетапне формування культури професійного спілкування за 

видами інженерної професійної діяльності шляхом використання 

пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, проблемного викладу, 

частково-пошукових й дослідницьких методів; реалізацію комплексної форми, 

що забезпечує поетапне формування культури професійного спілкування в 
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майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі, яка поєднує підготовчі 

(фронтальну, індивідуальну) та основні (парну, колективну) форми 

інтерактивного навчання. 

2. Результати констатувального етапу експериментального дослідження 

свідчать про недостатній рівень сформованості культури професійного 

спілкування в майбутніх інженерів-педагогів транспортного профілю. 

Зaгaльний рівень її сформованості за всіма критеріями (мoтивaцiйним, 

когнітивним, діяльнісно-поведінковим тa комунікативним) знaxoдитьcя нa 

низькoму piвнi й складає 54,1%. Це oбумoвлeнo нeдocтaтнiм piвнем opгaнiзaцiї 

пpoцecу формування культури професійного спілкування майбутніх інженерів-

педагогів транспортної галузі за видами інженерної професійної діяльності; 

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.  

3. Проведено кількісний та якісний аналіз отриманих результатів на 

контрольному етапі експерименту, який засвідчив, що в експериментальній 

групі порівняно з контрольною спостерігається перевищення значень 

показників високого рівня сформованості культури професійного спілкування 

за всіма критеріями. Так, загальний рівень сформованості культури 

професійного спілкування у студентів ЕГ здебільшого перебуває на високому 

рівні (47,2%), у студентів КГ - на низькому (41,2%). Різниці в рівнях 

сформованості культури професійного спілкування в майбутніх інженерів-

педагогів транспортного профілю експериментальної та контрольної груп 

визначені як статистично значущі та свідчать про доцільність та 

результативність впровадження педагогічних умов, які сприяли підвищенню 

рівня сформованості у студентів культури професійного спілкування. 

4. Основні положення розділу відображено в таких публікаціях автора 

[124, 128, 129, 130, 132]. 
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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 
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(гуманне ставлення до співрозмовника, толерантність, емпатія, 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-
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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 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 
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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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Рис. А.2. Зміст формування культури професійного спілкування в 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні кузова і 

вагонів міського транспорту 
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Рис. А.4. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні вузлів транспортних 

засобів, що містять електротехнічні пристрої 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі при проектуванні вузлів 
транспортних засобів, що містять електротехнічні пристрої 
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Рис. А.5. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при оцінці технічного стану двигунів 

автомобільного транспорту 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі при оцінці технічного стану 

двигунів автомобільного транспорту 
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Рис. А.6. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні системи живлення 

двигунів 
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живлення двигунів 

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування при 
здійсненні організаційно-
підготовчого етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування 
при здійсненні 
технологічного етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування при 
здійсненні завершального 
етапу  

В
из
на
че
нн
я 
ст
ан
у 
ро
зп
од
іл
у 
су
м
іш
і м
іж

 
ци
лі
нд
ра
м
и 
дв
иг
ун
а 

 В
из
на
че
нн
я 
ст
ан
у 
по
ві
тр
ян
их

 й
 п
ал
ив
ни
х 
ф
іл
ьт
рі
в 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
ж
ив
ле
нн
я 
за

 с
кл
ад
ом

 
ві
дп
ра
ць
ов
ан
их

 г
аз
ів

 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
ж
ив
ле
нн
я 
бе
нз
ин
ов
ы
х 

дв
иг
ун
ів

 

К
он
тр
ол
ь 
ро
бо
ти

 с
ис
те
м
и 
ж
ив
ле
нн
я 
дв
иг
ун
а 

С
ам
оо
ці
нк
а 
ви
ко
на
ни
х 
ро
бі
т 

О
чи
щ
ен
ня

 ін
ж
ек
то
рі
в 

В
из
на
че
нн
я 
ст
ан
у 
со
ло
ви
х 
от
во
рі
в 
ро
зп
ил
ю
ва
ча

  
ф
ор
су
нк
и 

В
из
на
че
нн
я 
ст
ан
у 
по
да
чі

 в
 ц
ил
ін
др
и 
дв
иг
ун
а 

па
ль
но
ї с
ум
іш
і 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
ж
ив
ле
нн
я 
ди
зе
ль
ни
х 

дв
иг
ун
ів

 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
си
ст
ем
и 
ж
ив
ле
нн
я 
га
зо
ба
ло
нн
ог
о 

ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту

 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ка
рб
ю
ра
то
ра

 



 239

 

Рис. А.7. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при проведенні електротехнічних робіт 
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Рис. А.8. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні трансмісії 

автомобільного транспорту 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні трансмісії 

автомобільного транспорту 

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування при 
здійсненні організаційно-
підготовчого етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування 
при здійсненні 
технологічного етапу  

Знання, уміння й якості 
реалізації спілкування 
при здійсненні 
завершального етапу  

В
из
на
че
нн
я 
м
ех
ан
іч
ни
х 
вт
ра
т 
пі
д 
ча
с 
ру
ху

 
ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту

 н
ак
ат
ом

 
 В
из
на
че
нн
я 
ш
ум
ів

 і 
пе
ре
гр
ів
ан
ня

 а
гр
ег
ат
ів

 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
зч
еп
ле
нн
я 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ко
ро
бк
и 
пе
ре
да
ч,

 р
оз
да
ва
ль
но
ї 

ко
ро
бк
и 
і в
ед
уч
ог
о 
м
ос
та

 

К
он
тр
ол
ь 
ро
бо
ти

 т
ра
нс
м
іс
ії

 а
вт
ом
об
іл
ьн
ог
о 

тр
ан
сп
ор
ту

 

С
ам
оо
ці
нк
а 
ви
ко
на
ни
х 
ро
бі
т 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ка
рд
ан
но
ї п
ер
ед
ач
і 

О
ці
нк
а 
вм
ик
ан
ня

 п
ер
ед
ач

 п
ри

 х
од
ов
их

 і 
ст
ен
до
ви
х 

ви
пр
об
ув
ан
ня
х 
ав
то
м
об
іл
ьн
ог
о 
тр
ан
сп
ор
ту

 

О
бс
лу
го
ву
ва
нн
я 
ел
ек
тр
он
ни
х 
бл
ок
ів

 к
ер
ув
ан
ня

 в
 

ав
то
м
об
іл
ьн
ом
у 
тр
ан
сп
ор
ті

 
 Зо
вн
іш
ні
й 
ог
ля
д 
тр
ан
см
іс
ії

 



 241

 

Рис. А.9. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні ходової системи 

автомобільного транспорту 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні ходової 

системи автомобільного транспорту 
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Рис. А.10. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні шин і коліс 

автомобільного транспорту 

 

Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 
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Рис. А.11. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при обслуговуванні вузлів 

транспортних машин 
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Рис. А.12. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні ремонту карбюраторної 

системи живлення бензинового двигуна 
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Рис. А.13. Зміст формування культури професійного спілкування в майбутніх 

інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні ремонту системи 

впорскування бензинового двигуна 

Зміст формування культури професійного спілкування в 
майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі при здійсненні 
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Додаток Б 

Приклади завдань щодо формування культури професійного спілкування 

у майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі 

 

Навчання спілкуванню на етапі збору інформації при проектуванні 

трансмісії. 

Завдання для реалізації репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі збору інформації 

при проектуванні трансмісії. 

2. Які виділяють етапи збору інформації щодо проектування трансмісії? 

3. Яким чином реалізується спілкування на етапі відбору інформації? 

4. Схарактеризуйте методи збору інформації щодо проектування 

трансмісії, які реалізуються на основі спілкування. 

5. Які види інтерв’ю можна використовувати для збору інформації щодо 

проектування трансмісії? 

6. Схарактеризуйте особливості використання методів спостереження та 

аналізу документації в умовах спілкування при проектуванні трансмісії. 

Завдання для реалізації проблемного викладу: 

1. Визначте загальні та відмінні ознаки питань, що використовуються для 

проведення опитування та інтерв’ю щодо проектування трансмісії 

2. Чи відрізняються питання, які використовуються для опитування 

автослюсарей станцій технічного обслуговування та інженерів 

автотранспортної галузі проектних бюро? Відповідь обґрунтуйте. 

3. Аналіз якої документації дозволить отримати нормативну інформацію 

щодо проектування трансмісії для подальшого формулювання питань та її 

обговорення? 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 
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1. Розробити питання для проведення структурізованого інтерв’ю з 

колегою, мета якого визначення шляхів зменшення динамічних навантажень у 

трансмісії. 

2. Розробити питання для проведення сфокусованого інтерв’ю з 

провідним фахівцем автотранспортної галузі, мета якого визначення шляхів 

підвищення коефіцієнту корисної дії трансмісії. 

3. Розробити перелік питань для проведення опитування серед фахівців з 

метою визначення можливостей оптимізації динамічних характеристик 

трансмісії. 

Реалізація дослідницьких методів: 

1. Здійснити опитування працівників станцій технічного обслуговування 

щодо визначення шляхів підвищення коефіцієнту корисної дії трансмісії. 

2. Провести інтерв’ю з провідним фахівцем автотранспортного 

підприємства щодо визначення можливостей впровадження інноваційних 

технологій при проектуванні трансмісії. 

Навчання спілкуванню на етапі обробки інформації при проектуванні 

ходової частини. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі обробки інформації 

при проектуванні ходової частини. 

2. Що є результатом спілкування проектної групи при обробці інформації 

щодо проектування ходової частини? 

3. Які заходи слід здійснити учасникам проектної групи при виникненні 

непорозуміння щодо практичної реалізації способів обробки інформації при 

проектуванні ходової частини? 

4. Схарактеризуйте аналітико-синтетичні процедури обробки інформації 

при проектуванні ходової частини. 

5. Схарактеризуйте формалізовану модель обробки інформації, що 

реалізується в умовах спілкування при проектуванні ходової частини. 

Реалізація проблемного викладу: 
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1. Наведіть конкретні приклади узагальнюючих даних, які можуть бути 

отримані учасниками проектної групи в результаті обробки інформації щодо 

проектування гальмівних характеристик. 

2. Визначте конкретні можливі форми реалізації синтетичного етапу 

обробки інформації при проектуванні ходової частини. 

3. Чи необхідно при обробці інформації знати її майбутнього споживача? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Наведіть приклад аналітичних даних, отриманих проектною групою 

внаслідок обробки інформації щодо оптимізації параметрів ходової частини з 

метою підвищення стійкості автомобілю. 

2. Розробіть конкретні форми представлення результатів обробки 

інформації щодо оптимізації параметрів ходової частини з метою підвищення 

керованості автомобілю, де вказаний внесок кожного учасника проектної групи 

у роботу. 

3. Оберіть форму та розробіть сценарій обговорення всіма учасниками 

проектної групи результатів обробки інформації щодо визначення можливостей 

підвищення гальмівних характеристик автомобілю. 

Реалізація дослідницьких методів: 

1. Здійснити колективний аналітико-синтетичний аналіз документації 

щодо оптимізації параметрів ходової частини з метою підвищення керованості 

автомобілю. 

2. На основі даних інтерв’ю, опитування, аналізу спеціальної 

документації представити результати колективної обробки інформації у вигляді 

рекомендаційних даних щодо підвищення гальмівних характеристик 

автомобілю.  

Навчання спілкуванню на етапі передачі інформації при проведенні 

косметичних робіт. 

Реалізації репродуктивних методів: 
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1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі передачі інформації 

при проведенні косметичних робіт. 

2. Визначте компоненти, на основі яких реалізується спілкування щодо 

передачі інформації при проведенні косметичних робіт. 

3. Хто є джерелом та одержувачем інформації в умовах спілкування щодо 

проведення косметичних робіт при її передачі? 

4. Які канали зв’язку задіяні під час спілкування при передачі інформації 

щодо проведення косметичних робіт. 

5. Назвіть умови, які нівелюють викривлення інформації щодо 

проведення косметичних робіт при спілкуванні на етапі її передачі. 

6. Надайте характеристику формальній й неформальній системі передачі 

інформації щодо проведення косметичних робіт. 

Реалізація проблемного викладу: 

1. Які невербальні засоби професійного спілкування слід 

використовувати для встановлення первинного контакту при передачі 

інформації щодо проведення косметичних робіт? 

2. Які умови середовища професійного спілкування щодо проведення 

косметичних робіт можуть змінити повідомлення і яким чином зменшити їх 

негативний вплив? 

3. Визначте умови формулювання повідомлення щодо удосконалення 

технології відновлення лакофарбового покриття. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробіть сценарій зміни конфігурації S →  ? на конфігурацію S → R в 

умовах передачі інформації щодо використання інноваційних технологій при 

проведенні кузово - ремонтних робіт. 

2. Сформуйте повідомлення щодо визначення можливостей 

удосконалення технології відновлення лакофарбового покриття. 

3. Розробіть різні варіанти початкового етапу (встановлення контакту) 

передачі інформації щодо технології проведення косметичних робіт. 
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Реалізація дослідницьких методів: 

1. Здійснити передачу інформації щодо можливостей використання 

інноваційних технологій при проведенні кузово - ремонтних робіт на основі 

конфігурації S → R. 

2. Здійснити передачу інформації щодо визначення можливостей 

удосконалення технології відновлення лакофарбового покриття для фахівців 

машинобудівної промисловості. 

Навчання веденню діалогу при здійсненні мастильних робіт. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості ведення діалогу при проведенні 

мастильних робіт. 

2. Що є основою діалогу при спілкуванні фахівців щодо здійснення 

мастильних робіт? 

3. Схарактеризуйте ознаки та умови реалізації діалогу щодо здійснення 

мастильних робіт. 

4. Схарактеризуйте типи висловлень відправника та типи дій одержувача 

інформації в умовах ведення діалогу щодо здійснення мастильних робіт. 

5. На основі типів висловлення та типів відповідей на них сформулюйте 

правила ведення діалогу щодо здійснення мастильних робіт. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання веденню діалогу: 

1. Яким чином встановити діалогічну єдність в умовах, коли репліки 

одержувача інформації не відповідають темі повідомлення щодо технології 

проведення мастильних робіт? 

2. Яким чином деструктивну тактику ведення діалогу щодо здійснення 

мастильних робіт спрямувати у площину конструктивної? 

3. Визначте умови реалізації конструктивної тактики при веденні діалогу 

щодо проведення мастильних робіт в режимі гострого конфлікту. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 
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1. Розробіть сценарій діалогу щодо визначення властивостей мастильних 

матеріалів на різній основі при типі висловлення – питання, а типі відповіді – 

переказ повідомлення. 

2. Визначте аргументи та сформулюйте контраргументи для ведення 

діалогу в режимі гострого конфлікту на предмет визначення властивостей 

фільтруючих елементів. 

3. Реалізувати мікродіалог щодо застосування присадок для моторних 

мастил при недостатньому володінні темою одним із учасників. 

Реалізація дослідницьких методів: 

1. Реалізувати безконфліктний діалог щодо визначення властивостей 

мастильних матеріалів на різній основі. 

2. Реалізувати діалог в режимі слабкого конфлікту щодо визначення умов 

застосування присадок для моторних мастил. 

Навчання спілкуванню на етапі збору інформації при обслуговуванні 

системи живлення двигунів. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі збору інформації 

при обслуговуванні системи живлення двигунів. 

2. Які виділяють етапи збору інформації щодо обслуговування системи 

живлення двигунів? 

3. Схарактеризуйте методи збору інформації щодо обслуговування 

системи живлення двигунів, які реалізуються на основі спілкування. 

4. Які види інтерв’ю можна використовувати для збору інформації щодо 

обслуговування системи живлення двигунів? 

5. Схарактеризуйте особливості використання методів спостереження та 

аналізу документації в умовах спілкування при обслуговуванні системи 

живлення двигунів. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання спілкуванню на етапі 

збору інформації при обслуговуванні системи живлення двигунів: 
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1. Визначте загальні та відмінні ознаки питань, що використовуються для 

проведення опитування та інтерв’ю щодо обслуговування системи живлення 

двигунів. 

2. Аналіз якої документації дозволить отримати нормативну інформацію 

щодо обслуговування системи живлення двигунів для подальшого 

формулювання питань та її обговорення? 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробити питання для проведення структурізованого інтерв’ю з 

колегою, мета якого визначення впливу якості палива на потужність двигуна. 

2. Розробити питання для проведення сфокусованого інтерв’ю з 

провідним фахівцем автотранспортної галузі, мета якого визначення впливу 

кута випередження вприску палива на потужні характеристики двигуна. 

3. Розробити перелік питань для проведення опитування серед фахівців з 

метою визначення можливостей підвищення довговічності паливного насосу 

високого тиску. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

спілкуванню на етапі збору інформації при обслуговуванні системи живлення 

двигунів: 

1. Здійснити опитування працівників станцій технічного обслуговування 

щодо визначення впливу технічного стану паливної системи на викид у повітря 

шкідливих речовин. 

2. Провести інтерв’ю з провідним фахівцем автотранспортного 

підприємства щодо визначення можливостей застосування сучасних екологічно 

чистих технологій при виготовленні палива для автомобільних двигунів. 

Навчання спілкуванню на етапі обробки інформації при ремонті двигунів. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі обробки інформації 

при ремонті автомобільного двигуна. 
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2. Що є результатом спілкування при обробці інформації щодо ремонту 

автомобільного двигуна? 

3. Які заходи слід здійснити при виникненні непорозуміння між 

фахівцями щодо практичної реалізації способів обробки інформації щодо 

ремонту автомобільного двигуна? 

4. Схарактеризуйте аналітико-синтетичні процедури обробки інформації 

при ремонті автомобільного двигуна. 

6. Схарактеризуйте формалізовану модель обробки інформації, що 

реалізується в умовах спілкування при ремонті автомобільного двигуна. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання спілкуванню на етапі 

обробки інформації при ремонті автомобільного двигуна: 

1. Наведіть конкретні приклади узагальнюючих даних, які можуть бути 

отримані фахівцями в результаті обробки інформації щодо відновлення 

шатунно-поршневої групи автомобільного двигуна. 

2. Визначте конкретні можливі форми реалізації синтетичного етапу 

обробки інформації при визначенні шляхів забезпечення точності відновлення 

колінчастого валу. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Наведіть приклад аналітичних даних, отриманих внаслідок обробки 

інформації щодо визначення впливу якості відновлення елементів 

газорозподільного механізму на потужність двигуна. 

2. Розробіть конкретні форми представлення результатів обробки 

інформації щодо підвищення якості відновлення шатунно-поршневої групи 

двигуна, де вказаний внесок кожного учасника проектної групи у роботу. 

3. Оберіть форму та розробіть сценарій обговорення фахівцями 

результатів обробки інформації щодо визначення можливостей застосування 

сучасних інноваційних технологій при відновленні деталей двигунів. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

спілкуванню на етапі обробки інформації при ремонті автомобільного двигуна: 
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1. Здійснити колективний аналітико-синтетичний аналіз документації 

щодо забезпечення точності відновлення колінчастого валу. 

2. На основі даних інтерв’ю, опитування, аналізу спеціальної 

документації представити результати колективної обробки інформації у вигляді 

рекомендаційних даних щодо можливостей застосування сучасних 

інноваційних технологій при відновленні деталей двигунів.  

Навчання спілкуванню на етапі передачі інформації при ремонті 

електричної системи автомобільного транспорту. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі передачі інформації 

при ремонті електричної системи автомобільного транспорту. 

2. Визначте компоненти, на основі яких реалізується спілкування при 

передачі інформації щодо ремонту електричної системи автомобільного 

транспорту. 

3. Хто є джерелом та одержувачем інформації в умовах спілкування щодо 

ремонту електричної системи автомобільного транспорту при її передачі? 

4. Які канали зв’язку задіяні під час спілкування при передачі інформації 

щодо ремонту електричної системи автомобільного транспорту? 

5. Назвіть умови, які нівелюють викривлення інформації щодо ремонту 

електричної системи автомобільного транспорту при спілкуванні на етапі її 

передачі. 

6. Надайте характеристику формальній й неформальній системі передачі 

інформації щодо ремонту електричної системи автомобільного транспорту. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання спілкуванню на етапі 

передачі інформації при ремонті електричної системи автомобільного 

транспорту: 

1. Які невербальні засоби професійного спілкування слід 

використовувати для встановлення первинного контакту при передачі 

інформації щодо ремонту електричної системи автомобільного транспорту? 
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2. Які умови середовища професійного спілкування щодо ремонту 

електричної системи автомобільного транспорту можуть змінити повідомлення 

і яким чином зменшити їх негативний вплив? 

3. Визначте умови формулювання повідомлення щодо підвищення 

довговічності акумуляторної батареї. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробіть сценарій зміни конфігурації S →  ? на конфігурацію S → R в 

умовах передачі інформації щодо впливу кута випередження запалювання на 

тягово-економічні характеристики двигуна. 

2. Сформуйте повідомлення щодо можливих шляхів забезпечення 

гнучкості системи запалювання в сучасних двигунах для фахівців транспортної 

галузі. 

3. Розробіть різні варіанти початкового етапу (встановлення контакту) 

передачі інформації щодо підвищення довговічності акумуляторної батареї. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

спілкуванню на етапі передачі інформації при ремонті електричної системи 

автомобільного транспорту: 

1. Здійснити передачу інформації щодо можливостей застосування 

сучасних технологій і приладів освітлення і сигналізації автомобільного 

транспорту на основі конфігурації S → R. 

2. Здійснити передачу інформації щодо підвищення довговічності 

акумуляторної батареї для споживачів автомобільної продукції. 

Навчання веденню діалогу при ремонті трансмісії. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості ведення діалогу при ремонті трансмісії. 

2. Що є основою діалогу при спілкуванні фахівців щодо ремонту 

трансмісії? 

3. Схарактеризуйте ознаки та умови реалізації діалогу щодо ремонту 

трансмісії. 
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4. Схарактеризуйте типи висловлень відправника та типи дій одержувача 

інформації в умовах ведення діалогу щодо ремонту трансмісії. 

6. На основі типів висловлення та типів відповідей на них сформулюйте 

правила ведення діалогу щодо ремонту трансмісії. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання веденню діалогу при 

ремонті трансмісії: 

1. Яким чином встановити діалогічну єдність в умовах, коли репліки 

одержувача інформації не відповідають темі повідомлення щодо ремонту 

трансмісії? 

2. Яким чином деструктивну тактику ведення діалогу щодо ремонту 

трансмісії спрямувати у площину конструктивної? 

3. Визначте умови реалізації конструктивної тактики при веденні діалогу 

щодо ремонту трансмісії в режимі гострого конфлікту. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробіть сценарій діалогу щодо визначення шляхів відновлення 

елементів коробки передач при типі висловлення – питання, а типі відповіді – 

переказ повідомлення. 

2. Визначте аргументи та сформулюйте контраргументи для ведення 

діалогу в режимі гострого конфлікту на предмет визначення можливостей 

використання сучасних технологій при відновленні головної передачі. 

3. Реалізувати мікродіалог щодо визначення впливу якості трансмісійного 

мастила на довговічність і зносостійкість елементів трансмісії при 

недостатньому володінні темою одним із учасників. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

веденню діалогу при ремонті трансмісії: 

1. Реалізувати безконфліктний діалог щодо можливостей відновлення 

елементів коробки передач між фахівцями. 
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2. Реалізувати діалог в режимі слабкого конфлікту щодо можливостей 

використання сучасних технологій при відновленні головної передачі між 

фахівцями. 

Навчання спілкуванню на етапі збору інформації при організації 

технічного обслуговування автомобільного транспорту. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі збору інформації 

при організації технічного обслуговування автомобільного транспорту. 

2. Які виділяють етапи збору інформації щодо організації технічного 

обслуговування автомобільного транспорту? 

3. Схарактеризуйте методи збору інформації щодо організації технічного 

обслуговування автомобільного транспорту, які реалізуються на основі 

спілкування. 

4. Які види інтерв’ю можна використовувати для збору інформації щодо 

організації технічного обслуговування автомобільного транспорту? 

5. Схарактеризуйте особливості використання методів спостереження та 

аналізу документації в умовах спілкування при організації технічного 

обслуговування автомобільного транспорту. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання спілкуванню на етапі 

збору інформації при організації технічного обслуговування автомобільного 

транспорту: 

1. Визначте загальні та відмінні ознаки питань, що використовуються для 

проведення опитування та інтерв’ю щодо організації технічного 

обслуговування автомобільного транспорту. 

2. Аналіз якої документації дозволить отримати нормативну інформацію 

щодо організації технічного обслуговування автомобільного транспорту для 

подальшого формулювання питань та її обговорення? 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 
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1. Розробити питання для проведення структурізованого інтерв’ю з 

колегою, мета якого визначення шляхів оптимізації планування планово-

запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту автомобіля. 

2. Розробити питання для проведення сфокусованого інтерв’ю з 

провідним фахівцем автотранспортної галузі, мета якого визначення впливу 

дорожніх умов на період проведення номерних технічних обслуговувань. 

3. Розробити перелік питань для проведення опитування фахівців з метою 

визначення впливу кліматичних умов на період проведення номерних 

технічних обслуговувань. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

спілкуванню на етапі збору інформації при організації технічного 

обслуговування автомобільного транспорту: 

1. Здійснити опитування працівників станцій технічного обслуговування 

щодо вирішення можливостей забезпечення надійності автомобілів у 

експлуатаційних умовах. 

2. Провести інтерв’ю з провідним фахівцем автотранспортного 

підприємства щодо вирішення проблеми оптимізації планування планово-

запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту автомобіля. 

Навчання спілкуванню на етапі передачі інформації при управлінні 

якістю технічного обслуговування. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості спілкування на етапі передачі інформації 

при управлінні якістю технічного обслуговування. 

2. Визначте компоненти, на основі яких реалізується спілкування при 

передачі інформації щодо управління якістю технічного обслуговування. 

3. Хто є джерелом та одержувачем інформації в умовах спілкування щодо 

управління якістю технічного обслуговування при її передачі? 

4. Які канали зв’язку задіяні під час спілкування при передачі інформації 

щодо управління якістю технічного обслуговування. 
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5. Назвіть умови, які нівелюють викривлення інформації щодо управління 

якістю технічного обслуговування при спілкуванні на етапі її передачі. 

6. Надайте характеристику формальній й неформальній системі передачі 

інформації щодо управління якістю технічного обслуговування. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання спілкуванню на етапі 

передачі інформації при управлінні якістю технічного обслуговування: 

1. Які невербальні засоби професійного спілкування слід 

використовувати для встановлення первинного контакту при передачі 

інформації щодо управління якістю технічного обслуговування? 

2. Які умови середовища професійного спілкування щодо управління 

якістю технічного обслуговування можуть змінити повідомлення і яким чином 

зменшити їх негативний вплив? 

3. Визначте умови формулювання повідомлення щодо застосування 

сучасних методів контролю якості при технічному обслуговуванні. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробіть сценарій зміни конфігурації S →  ? на конфігурацію S → R в 

умовах передачі інформації щодо дослідження сучасного рівня обслуговування 

автомобілів на термін служби. 

2. Сформуйте повідомлення щодо визначення можливостей застосування 

методів контролю якості при технічному обслуговуванні автомобільного 

транспорту. 

3. Розробіть різні варіанти початкового етапу (встановлення контакту) 

передачі інформації щодо аналізу методів оцінювання якості технічного 

обслуговування і ремонту на автотранспортних підприємствах. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

спілкуванню на етапі передачі інформації при управлінні якістю технічного 

обслуговування: 
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1. Здійснити передачу інформації щодо визначення можливостей 

застосування методів контролю якості при технічному обслуговуванні 

автомобільного транспорту на основі конфігурації S → R. 

2. Здійснити передачу інформації щодо аналізу методів оцінювання 

якості технічного обслуговування і ремонту на автотранспортних 

підприємствах для фахівців машинобудівної промисловості. 

Навчання веденню діалогу при управлінні ремонтно-обслуговуючим 

виробництвом. 

Реалізація репродуктивних методів: 

1. Схарактеризуйте особливості ведення діалогу при управлінні 

ремонтно-обслуговуючим виробництвом. 

2. Що є основою діалогу при спілкуванні фахівців щодо управління 

ремонтно-обслуговуючим виробництвом? 

3. Схарактеризуйте ознаки та умови реалізації діалогу щодо управління 

ремонтно-обслуговуючим виробництвом. 

4. Схарактеризуйте типи висловлень відправника та типи дій одержувача 

інформації в умовах ведення діалогу щодо управління ремонтно-

обслуговуючим виробництвом. 

5. На основі типів висловлення та типів відповідей на них сформулюйте 

правила ведення діалогу щодо управління ремонтно-обслуговуючим 

виробництвом. 

Реалізація проблемного викладу в умовах навчання веденню діалогу при 

управлінні ремонтно-обслуговуючим виробництвом: 

1. Яким чином встановити діалогічну єдність в умовах, коли репліки 

одержувача інформації не відповідають темі повідомлення щодо управління 

ремонтно-обслуговуючим виробництвом? 

2. Яким чином деструктивну тактику ведення діалогу щодо управління 

ремонтно-обслуговуючим виробництвом спрямувати у площину 

конструктивної? 
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3. Визначте умови реалізації конструктивної тактики при веденні діалогу 

щодо управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом в режимі гострого 

конфлікту. 

Реалізація частково-пошукових методів формування культури 

професійного спілкування: 

1. Розробіть сценарій діалогу щодо визначення основних чинників, які 

впливають на зміну технічного стану автомобілю, при типі висловлення – 

питання, а типі відповіді – переказ повідомлення. 

2. Визначте аргументи та сформулюйте контраргументи для ведення 

діалогу в режимі гострого конфлікту на предмет визначення критеріїв якісного 

управління ремонтно-обслуговуючим виробництвом. 

3. Реалізувати мікродіалог щодо мінімізації витрат на забезпечення 

діяльності ремонтно-обслуговуючого виробництва при недостатньому 

володінні темою одним із учасників. 

Реалізація дослідницьких методів, що використовуються для навчання 

веденню діалогу при управлінні ремонтно-обслуговуючим виробництвом: 

1. Реалізувати безконфліктний діалог щодо визначення основних 

чинників, які впливають на зміну технічного стану автомобілю між фахівцями. 

2. Реалізувати діалог в режимі слабкого конфлікту щодо обговорення 

варіантів мінімізації витрат на забезпечення діяльності ремонтно-

обслуговуючого виробництва між його власником та виконавчим директором. 
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Додаток В 

Приклади реалізації форм інтерактивного навчання, що 

використовуються для формування культури професійного спілкування у 

майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі  

 

Обговорення проблеми в загальному колі 

Мета: це загальновідома технологія, яка застосовується, як правило, в 

комбінації з іншими. Її метою є прояснення певних положень, привертання 

уваги студентів до складних або проблемних питань в навчальному матеріалі,  

мотивація пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань тощо.  

Методичні вказівки: бажано розташувати стільці або парти по колу. Вся 

група обговорює ідеї чи події, що стосуються певної теми. Такими є: 

1. Визначення можливих форм реалізації синтетичного етапу обробки 

інформації при проектуванні ходової частини. 

2. Визначення невербальних засобів професійного спілкування для 

встановлення первинного контакту при передачі інформації щодо 

проведення косметичних робіт. 

3. Визначення умов формулювання повідомлення щодо удосконалення 

технології відновлення лакофарбового покриття. 

Студенти висловлюються за бажанням. Обговорення триває, доки є 

бажаючі висловитись. Педагог бере слово (якщо вважає за потрібне) наприкінці 

обговорення. Він може висловити свою думку.  

Пам’ятка для студентів: Обговорення допомагає виявити різні думки з 

суперечливого питання. Для того, щоб усі брали участь в обговоренні, 

необхідно створити в групі атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому вам 

бажано знати правила культури ведення обговорення.  

Пропонуємо вам такі правила:  

 1. Говоріть по черзі, а не всі одночасно.  

 2. Не перебивайте того, хто говорить.  

 3. Критикуйте думку, а не особу, що її висловила.  
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 4. Поважайте всі висловлені думки ( точки зору).  

 5. Не смійтеся, коли хтось говорить, за винятком, якщо хтось жартує.  

 6. Не змінюйте тему обговорення.  

 7. Намагайтеся заохочувати до участі в обговоренні інших.  

 

Два – чотири – всі разом 

Мета: цю технологію доцільно використовувати для розвитку навичок 

спілкування в групі, вмінь переконувати та дискутувати.  

Методичні вказівки:  

 1. Задайте студентам питання для обговорення, дискусії або аналізу 

гіпотетичної ситуації. Після пояснення питання або фактів, наведених у 

ситуації, дайте їм 1 – 2 хвилини для продумування можливих відповідей або 

рішень індивідуально. Такими завданнями можуть бути: 

 - Визначення аргументів та контраргументів для ведення діалогу в режимі 

гострого конфлікту на предмет установлення властивостей фільтруючих 

елементів. 

 - Визначення загальних та відмінних ознак питань, що використовуються 

для проведення опитування та інтерв’ю щодо обслуговування системи 

живлення двигунів. 

 - Вибір форми обговорення фахівцями результатів обробки інформації 

щодо визначення можливостей застосування сучасних інноваційних технологій 

при відновленні деталей двигунів. 

 2. Об’єднайте студентів у пари і попросіть обговорити свої ідеї один з 

одним. Визначте час на висловлення кожного в парі і спільне обговорення. 

Попередьте, що пари обов’язково мають досягти згоди (консенсусу) щодо 

відповіді або рішення.  

 3. Об’єднайте пари в четвірки і попросіть обговорити попередньо 

досягнуті рішення щодо поставленої проблеми. Як і в парах, прийняття 

спільного рішення обов’язкове.  
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 4. В залежності від кількості студентів у групі, можна об’єднати четвірки 

в більші групи чи перейти до колективного обговорення проблеми.  

 

Розігрування ситуації за ролями 

Імітує реальність призначення ролей учасникам і наданням їм можливості 

діяти. Кожна особа в рольовій грі має чітко знати зміст своєї ролі та мету 

рольової гри взагалі.  

Мета: визначити ставлення до конкретної професійної ситуації, набути 

досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття.  

Розігрування конкретної професійної ситуації за ролями допоможе 

студентам виробити власне ставлення до неї, набути досвід шляхом гри, сприяє 

розвитку уяви і навичок критичного мислення, вихованню спроможності 

знаходити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим.  

Такими ситуаціями можуть бути: 

1. Здійснення опитування працівників станцій технічного обслуговування 

щодо визначення шляхів підвищення коефіцієнту корисної дії трансмісії. 

2. На основі даних інтерв’ю, опитування, аналізу спеціальної 

документації представити результати колективної обробки інформації у вигляді 

рекомендаційних даних щодо підвищення гальмівних характеристик 

автомобілю. 

3. Здійснити передачу інформації щодо можливостей використання 

інноваційних технологій при проведенні кузово - ремонтних робіт на основі 

конфігурації S → R. 

4. Реалізувати безконфліктний діалог щодо визначення властивостей 

мастильних матеріалів на різній основі. 

У ході рольової гри учасники «розігрують у ролях» визначену проблему 

або ситуацію. Рольова гра потребує ретельної підготовки.  

Методичні вказівки:  

 1. Педагог повинен попередньо спланувати роботу та підготуватись:  

 - сформулюйте проблему, яку буде ілюструвати рольова гра;  
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 - спільно зі студентами визначте кількісний склад учасників рольової гри 

і спостерігачів, а також подумайте, як доцільніше працювати над грою: усією 

групою чи одночасно кількома малими групами. Заохочуйте нерішучих 

студентів до співучасті;  

 - надайте студентам достатньо інформації, щоб вони могли переконливо 

виконувати свої ролі і, одночасно, вчитися;  

 - продумайте, як буде проходити рольова гра. Сценарій можна скласти у 

вигляді:  

 – розповіді, під час якої ведучий уводить усіх у суть справи, а решта 

студентів озвучують її, розкриваючи зміст через ролі персонажів;  

 – інсценізації, під час якої герої діють частково спонтанно, без 

підготовлених діалогів, але відтворюють основну ідею інсценізації.  

 2. Підготовка й тренування студентів:  

 – дайте студентам час на обдумування ситуацій своїх ролей;  

 – забезпечте активну участь усієї групи в проведенні гри;  

 – не забувайте про ретельне обговорення й міркування студентів з 

приводу вправи, які треба обов’язково вислухати наприкінці.  

 3. Не чекайте відшліфованої гри із самого початку. Дайте студентам 

можливість провести рольову гру й імітувати ситуації. Змінюйте види 

діяльності.  

 4. Такі вправи повинні проводитися в обстановці довіри, щоб студенти не 

почувалися ніяково. Студенти повинні розуміти, що реагувати можна по-

різному. Практика допоможе студентам почувати себе більш упевнено при 

проведенні таких вправ.  

 5. Після закінчення вправи проводиться ретельний і поглиблений аналіз 

учасниками та спостерігачами набутого досвіду, їхніх думок та почуттів.  

 6. Подумайте про вихід стдентів з ролей. Для цього проводиться детальне 

обговорення ситуації. Бажано, що б кожен учасник відповів на запитання:  

 - Як ви себе почували в тій чи іншій ролі?  

 - Що подобалось під час гри, а що – ні ?  
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 - Чи бували ви самі в подібній ситуації?  

 - Чи була вирішена проблема? Чому? Як вона була вирішена?  

 - Яку іншу лінію поведінки можна було б вибрати?  

 - Чи доводилося вам потрапляти в подібну ситуацію?  

 - Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше життя?  

Дуже важливим є розподіл рольової гри за часом. На пояснення умов 

припадає приблизно 10-15%, на роботу в малих групах – 15-25%, на 

презентацію й обговорення – 40-50%, на підсумки – до 15%.  

Пам’ятка для студентів:  

Якщо ви берете участь у рольовій грі, ви маєте:  

 - Чітко дотримуватись своєї ролі.  

 - Слухати партнерів та педагога.  

 - Не коментувати дії інших.  

 - Вийти з ролі по закінченні гри.  

 

Карусель 

Мета: одночасне включення всіх учасників в активну роботу з різними 

партнерами по спілкуванню для обговорення дискусійних питань. Ця 

технологія застосовується:  

 - для обговорення будь-якої гострої проблеми з діаметрально 

протилежних позицій ;  

 - для збору інформації з якої-небудь теми; 

 - для інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань (наприклад, 

термінів); 

 - для розвитку вмінь аргументувати власну позицію.  

Методичні вказівки:  

 1. Розставте стільці для студентів у два кола.  

 2. Студенти, що сидять у внутрішньому колі, розташовані спиною до 

центру, а в зовнішньому – обличчям. Таким чином, кожен сидить навпроти 

іншого.  
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 3. Внутрішнє коло нерухоме, а зовнішнє – рухливе: за сигналом ведучого, 

всі його учасники пересуваються на один стілець вправо і виявляються перед 

новим партнером. Мета – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання.  
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Дoдaтoк Д 

Анкета «Аналіз спрямованості професійної діяльності» 

Дане опитування бажано використовувати не частіше одного разу на рік. 

Важливо, щоб таке опитування не викликало напруженості в колективі. 

При оцінці мотивів «значущі для мене самого» проводиться ранжування 

мотивів від найбільш до найменш значущого. При оцінці мотивів «провідні в 

нашому колективі» і «мотиви, на які орієнтована адміністрація» виділяються 

три найбільш значущих (по порядку значущості від 1 до 3). 

 

Мотиви діяльності Значущі для 
мене самого 

Провідні у 
нашому 
колективі 

Мотиви, на 
які 

орієнтується 
адміністрація 

Прагнення до досягнення 
професійних успіхів 

   

Усвідомлення соціальної 
значущості професії 

   

Прагнення проявити і 
затвердити себе в професії 

   

Хороше ставлення, 
професійне 
взаєморозуміння колег 

   

Бажання проявити 
творчість у роботі 

   

Можливість самостійно 
планувати свою діяльність 

   

Повага та підтримка з боку 
адміністрації 

   

Прагнення до отримання 
великої матеріальної 
винагороди 
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Дoдaтoк Ж 

Тест «Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір в 

модифікації А. Реана) 

 

Тест «Мотивація професійної діяльності» (методика К.Замфір у 

модифікації А.Реана) являє собою одну з численних методик, які 

застосовуються для вивчення мотиваційної сфери. В основу покладена 

концепція про внутрішню і зовнішню мотивації. Про внутрішній тип мотивації 

слід говорити, коли для особистості має значення діяльність сама по собі. Якщо 

ж в основі мотивації професійної діяльності лежить прагнення до задоволення 

інших потреб зовнішніх, по відношенню до змісту самої діяльності (мотиви 

соціального престижу, зарплати і т. д.), то прийнято говорити про зовнішню 

мотивацію. Самі зовнішні мотиви диференціюються в даній методиці на 

зовнішні позитивні і зовнішні негативні. Зовнішні позитивні мотиви, 

безсумнівно, більш ефективні і більш бажані з усіх точок зору, ніж зовнішні 

негативні мотиви. 

Піддослідним пропонується винести оцінку перерахованих мотивів 

професійної діяльності за п'ятибальною шкалою (1 - у дуже незначній мірі, 2 - в 

достатньо незначній мірі, 3 - в невеликій але і в немалій мірі; 4 - у досить 

великій мірі, 5 - в дуже великій мірі). Оцінюється список з наступних мотивів:  

1. Грошовий заробіток; 2. Прагнення до просування по роботі; 3. Прагнення 

уникнути критики з боку керівника або колег; 4. Прагнення уникнути 

можливих покарань або неприємностей; 5. Потреба в досягненні соціального 

престижу і поваги з боку інших; 6. Задоволення від самого процесу і результату 

роботи;     7. Можливість найбільш повної самореалізації саме у цій діяльності.  

Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної (ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ). Показником вираженості 

кожного типу мотивації буде число  в межах від 1 до 5.  

На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний комплекс 

особистості.  Мотиваційний комплекс являє собою тип співвідношення між 
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собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ і ЗНМ.  

До найкращих, оптимальних, мотиваційних комплексів слід відносити 

наступні два типи поєднання:  

1) ВМ > ЗПМ > ЗНМ (внутрішня мотивація більше зовнішньої 

позитивної, а зовнішня позитивна більше зовнішньої негативної);  

2) ВМ = ЗПМ > ЗНМ (внутрішня мотивація дорівнює зовнішній 

позитивній, яка більше зовнішньої негативної).  

Між цими комплексами укладені проміжні з точки зору їх ефективності 

інші мотиваційні комплекси. При інтерпретації слід враховувати не тільки тип 

мотиваційного комплексу, але і те, наскільки сильно один тип мотивації 

перевершує інший за ступенем вираженості.  

Методика вивчення мотивації професійної діяльності Замфір.  

ІНСТРУКЦІЯ 

Прочитайте нижче перераховані мотиви професійної діяльності і дайте 

оцінку значущості для Вас за п'ятибальною шкалою. 

Мотиви професійної 
діяльності 

В дуже 
незначній 
мірі 

В доста-
тньо 
незна-
чній 
мірі 

У невели-
кій, але і 
в немалій 
мірі 

В 
досить 
значній 
мірі 

 

В дуже 
значній 
мірі 

1 Грошовий заробіток      
2. Прагнення до просування 
по роботі 

     

3. Прагнення уникнути 
критики зі сторони 
керівника або колег 

     

4. Прагнення уникнути 
можливих покарань або 
неприємностей 

     

5. Потреба в досягненні 
соціального престижу і 
поваги з боку інших 

     

6. Задоволення від самого 
процесу і результату роботи 

     

7. Можливість найбільш 
повної самореалізації саме у 
даній діяльності 
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ОБРОБКА 

Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної (ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ) у відповідності до наступних 

ключів.  

ВМ = (оцінка пункту 6 + оцінка пункту 7)/2  

ЗПМ = (оцінка п. 1 + оцінка п. 2 + оцінка п. 5)/3  

ЗНМ = (оцінка п. 3 + оцінка п. 4)/2  

Показником вираженості кожного типу мотивації буде число, укладене в 

межах від 1 до 5 (в тому числі можливо і дробове).  

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  

На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний комплекс 

особистості. Мотиваційний комплекс являє собою тип співвідношення між 

собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ і ЗНМ.  

До найкращих, оптимальних, мотиваційних комплексів слід відносити 

наступні два типи поєднання:  

ВМ > ЗПМ > ЗНМ і ВМ = ЗПМ > ЗНМ.  

Найгіршим мотиваційним комплексом є тип:  

ЗНМ > ЗПМ > ВМ  

Між цими комплексами укладені проміжні з точки зору їх ефективності 

інші мотиваційні комплекси.  

При інтерпретації слід враховувати не тільки тип мотиваційного 

комплексу, але і те, наскільки сильно один тип мотивації переважає інший за 

ступенем вираженості. 
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Дoдaтoк З 

Діагностика комунікативної толерантності (В. Бойко) 

 

Інструкція до тесту. 

Вам надається можливість зробити екскурс в різноманіття людських 

відносин. З цією метою вам пропонується оцінити себе в дев'яти 

запропонованих нескладних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. При 

відповіді важлива перша реакція. Пам'ятайте, що немає поганих чи хороших 

відповідей. Відповідати треба, довго не роздумуючи, не пропускаючи питання. 

Свої відповіді слід проставляти («V» або «+») в одній з чотирьох колонок. 

Міру згоди з думкою висловлюйте наступним чином: 

0 балів – зовсім невірно, 

1 – вірно в деякій мірі (несильно), 

2 – вірно значною мірою (значно), 

3 – вірно у вищій ступені (дуже сильно). 

Перевірте себе: наскільки ви здатні сприймати або не сприймати типові 

індивідуальності людей, які зустрічаються нам. Нижче наводяться судження; 

скористайтесь оцінками від 0 до 3 балів, щоб висловити, наскільки вірні вони 

по відношенню особисто до вас. 

Повільні люди зазвичай діють мені на нерви. 

Мене дратують метушливі, непосидючі люди. 

Гучні дитячі ігри переношу важко. 

Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості зазвичай діють на мене 

негативно. 

Бездоганна у всіх відношеннях людина насторожила б мене. 

Перевірте себе: чи немає у вас тенденції оцінювати людей, виходячи з 

власного «Я». Міру згоди з судженнями, як і в попередньому випадку, 

висловлюйте в балах від 0 до 3. 

Зазвичай мене виводить з рівноваги некмітливий співрозмовник. 

Мене дратують любителі поговорити. 



 274

Я обтяжувався б розмовою з байдужим для мене попутником у поїзді, 

літаку, якби він проявив ініціативу. 

Я обтяжувався б розмовами випадкового попутника, який поступається 

мені за рівнем знань і культури. 

Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого інтелектуального 

рівня, ніж у мене. 

Перевірте себе: якою мірою категоричні або незмінні ваші оцінки на 

адресу оточуючих. 

Сучасна молодь викликає неприємні відчуття своїм зовнішнім виглядом 

(зачіска, косметика, наряди). 

Так звані «нові росіяни» зазвичай виробляють неприємне враження або 

безкультур'ям, або “рвачеством”. 

Представники деяких національностей в моєму оточенні відверто не 

подобаються мені. 

Є тип чоловіків (жінок), який я не виношу. 

Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним рівнем. 

Перевірте себе: якою мірою ви вмієте приховувати чи згладжувати 

неприємні враження при зіткненні з некомунікабельними якостями людей 

(ступінь згоди з судженнями оцінюйте від 0 до 3 балів). 

Вважаю, що на грубість треба відповідати тим же. 

Мені важко приховати, якщо людина чимось неприємна. 

Мене дратують люди, які прагнуть у суперечці настояти на своєму. 

Мені неприємні самовпевнені люди. 

Зазвичай мені важко втриматися від зауваження на адресу озлобленої або 

нервової людини, яка штовхається в транспорті. 

Перевірте себе: чи є у вас схильність переробляти і перевиховувати 

партнера (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

Я маю звичку повчати оточуючих. 

Невиховані люди обурюють мене. 

Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-небудь. 
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Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження. 

Я люблю командувати близькими. 

Перевірте себе: якою мірою ви схильні підганяти партнерів під себе, 

робити їх зручними (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

Мене дратують люди похилого віку, коли вони в годину пік виявляються 

в міському транспорті або в магазинах. 

Жити в номері готелю з сторонньою людиною для мене просто 

катування. 

Коли партнер не погоджується з моєю правильною позицією, то зазвичай 

це дратує мене. 

Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують. 

Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму, не так, як мені того 

хочеться. 

Перевірте себе: чи властива вам така тенденція поведінки (оцінка 

суджень від 0 до 3 балів). 

Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по заслугах. 

Мене часто дорікають у буркотливості, невдоволенні. 

Я довго пам'ятаю образи, завдані мені тими, кого я ціную або поважаю. 

Не можна прощати товаришам по службі нетактовні жарти. 

Якщо діловий партнер випадково зачепить моє самолюбство, то я на 

нього тим не менш ображуся. 

Перевірте себе: якою мірою ви терпимі до дискомфортних станів 

оточуючих (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

Я засуджую людей, які плачуться в чужу жилетку. 

Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які при зручному випадку 

розповідають про свої хвороби. 

Я намагаюся йти від розмови, коли хто-небудь починає скаржитися на 

своє сімейне життя. 

Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг). 

Іноді мені подобається позлити кого-небудь з рідних і друзів. 
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Перевірте себе: які ваші адаптаційні здібності у взаємодії з людьми 

(оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

Зазвичай мені важко йти на поступки партнерам. 

Мені важко ладити з людьми, у яких поганий характер. 

Зазвичай я насилу пристосовуюся до нових партнерів по спільній роботі. 

Я уникаю підтримувати відносини з дещо дивними людьми. 

Зазвичай я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, що 

партнер правий. 

Обробка та інтерпретація тесту результатів. 

Отже, ви ознайомилися з деякими поведінковими ознаками, які свідчать 

про низький рівень загальної комунікативної толерантності. Підрахуйте суму 

балів, отриманих за всіма ознаками, і зробіть висновок: чим більше балів, тим 

нижче рівень комунікативної толерантності. Максимальна кількість балів, які 

можна заробити – 135, свідчить про абсолютну нетерпимість до оточуючих, що 

навряд чи можливо для нормальної особистості. Точно так само неможливо 

отримати нуль балів – свідчення терпимості до всіх типів партнерів у всіх 

ситуаціях. В середньому, за нашими даними, опитані набирають: керівники – 40 

балів, персонал – 43 бали. Порівняйте свої дані з наведеними і зробіть висновок 

про свою комунікативну толерантність. Зверніть увагу на те, за яким з 9 

запропонованих вище поведінкових ознак у вас високі сумарні оцінки (тут 

можливий інтервал від 0 до 15 балів). Чим більше балів за конкретною ознакою, 

тим в меншій мірі ви терпимі до людей в даному аспекті відносин з ними. 

Навпаки, чим менші ваші оцінки за тією чи іншою поведінковою ознакою, тим 

вище рівень загальної комунікативної толерантності за даного аспекту відносин 

з партнерами. 
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Дoдaтoк К 

Діагностика саморегуляції и комунікативного контролю (М. Шнайдер) 

 

Призначення. Методика призначена для вивчення рівня 

комунікативного контролю. Згідно М.Шнайдера, люди з високим 

комунікативним контролем постійно стежать за собою, добре знають, де і як 

себе вести. Управляють своїми емоційними проявами. Разом з тим вони 

відчувають значні труднощі в спонтанність самовираження, не люблять 

непрогнозованих ситуацій.  

Люди з низьким комунікативним контролем безпосередні і відкриті, але 

можуть сприйматися оточуючими як зайво прямолінійні і нав'язливі.  

Інструкція. Уважно прочитайте 10 висловів, що відображають реакції на 

деякі ситуації спілкування. Кожне з них оцініть як вірне (В) чи невірне (Н) 

стосовно до себе, поставивши поруч з кожним пунктом відповідну літеру.  

Опитувальник  

1. Мені здається важким наслідувати інших людей.  

2. Я зміг би включити дурня, щоб привернути увагу оточуючих. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор.  

4. Іншим людям іноді здається, що мої переживання більш глибокі, ніж це 

є насправді.  

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги.  

6. В різних ситуаціях і в спілкуванні з іншими людьми я часто поводжуся 

по-різному.  

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому щиро переконаний.  

8. Щоб досягти успіху в справах і в стосунках з людьми, я часто буваю 

саме таким, яким мене очікують бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких не виношу.  

10. Я не завжди такий, яким здаюся.  

 

 



 278

Обробка та інтерпретація 

По 1 балу нараховується за відповідь «Н» на питання 1, 5,7 і за відповідь 

«В» на всі інші питання. Підраховується сума балів.  

0-3 бала - низький комунікативний контроль; висока імпульсивність у 

спілкуванні, відкритість, розкутість, поведінка мало піддається змінам залежно 

від ситуації спілкування і не завжди співвідноситься з поведінкою інших 

людей.  

4-6 балів - середній комунікативний контроль; в спілкуванні 

безпосередній, щиро ставиться до інших. Але стриманий в емоційних проявах, 

співвідносить свої реакції з поведінкою оточуючих людей.  

7-10 балів - високий комунікативний контроль; постійно стежить за 

собою, керує вираженням своїх емоцій. 
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Дoдaтoк Л 

Методика діагностики рівня емпатії (В. Бойко) 

 

Оцініть, чи властиві вам такі особливості, чи згодні ви з твердженнями. 

1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їхній характер, схильності, здібності. 

2. Якщо оточуючі виявляють ознаки нервозності, я залишаюся спокійним. 

3. Я більше довіряю словам свого розуму, ніж інтуїції. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми 

проблемами товаришів по службі. 

5. Я можу легко війти в довіру до людини, якщо буде потрібно. 

6. Зазвичай я з першої ж зустрічі вгадую «споріднену душу» в новій 

людині. 

7. Я з цікавості зазвичай заводжу розмову про життя, роботу, політику з 

випадковими попутниками в поїзді. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені. 

9. Моя інтуїція - більш надійний засіб розуміння оточуючих, ніж знання 

чи досвід. 

10. Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої людини — 

нетактовно. 

11. Часто своїми словами я ображаю близьких мені людей, не помічаючи 

цього. 

12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути його повадки і 

стан. 

13. Я рідко думаю про причини вчинків людей, які мають до мене 

безпосереднє відношення. 

14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів. 

15. Зазвичай за кілька днів я відчуваю: щось має статися з близькою мені 

людиною, і очікування виправдовуються. 



 280

16. У спілкуванні з діловими партнерами зазвичай намагаюся уникати 

розмов про особисте. 

17. Іноді близькі дорікають мене в черствості, неувагу до них. 

18. Мені легко вдається копіювати інтонацію, міміку людей, наслідуючи 

людям. 

19. Мій допитливий погляд часто бентежить нових партнерів. 

20. Чужий сміх зазвичай заражає мене. 

21. Часто, діючи навмання, я тим не менш знаходжу правильний підхід до 

людини. 

22. Плакати від щастя нерозумно. 

23. Я здатний повністю злитися з коханою людиною, ніби розчинившись 

в ній. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я б розумів з півслова, без зайвих 

слів. 

25. Я мимоволі чи через цікавість часто підслуховую розмови сторонніх 

людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 

27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини, ніж зрозуміти 

його, "розклавши по поличках". 

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у 

кого-небудь з членів сім'ї. 

29. Мені було б важко задушевно, довірливо розмовляти з настороженою, 

замкнутою людиною. 

30. У мене творча натура — музична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я засмучуюсь, коли бачу, як плаче людина. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїцією. 
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34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію 

перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що у когось з близьких погано на душі, то зазвичай 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно засмучувати 

людей. 

Обробка результатів. Підраховується кількість збігів відповідей по 

ключу за кожною шкалою, а потім визначається сумарна оцінка.  

1. Раціональний канал емпатії: +1, +7, -13, + 19, + 25, -31 

2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, -26, + 32 

3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, + 21, +27, -33. 

4. Установки, що сприяють емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34 

5. Проникаюча здатність до емпатії: +5, -1, -17, -23, -29, -35 

6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, -24, +30, -36. 

Оцінки по кожній шкалі можуть варіювати від 0 до 6 балів і вказують на 

значущість конкретного параметру в структурі емпатії. 

Раціональний канал емпатії характеризує спрямованість уваги, 

сприйняття і мислення людини на розуміння сутності будь-якої іншої людини, 

на його стан, проблеми і поведінку. Це спонтанний інтерес до іншого, відкриває 

шлюзи емоційного та інтуїтивного відображення партнера. 

Емоційний канал емпатії фіксується здатність емпатуючого входити в 

емоційний резонанс з оточуючими - співпереживати, брати участь. Емоційна 

чуйність стає засобом входження в енергетичне поле партнера. Зрозуміти 

внутрішній світ іншої людини, прогнозувати його поведінку і ефективно 

впливати можливо тільки у випадку, якщо відбулася енергетичне 

підстроювання до партнера. Співучасть і співпереживання виконує роль 

сполучної ланки між людьми. 

Інтуїтивний канал емпатії дозволяє людині передбачити поведінку 

партнерів, діяти в умовах дефіциту вихідної інформації про них, спираючись на 
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досвід, що зберігається у підсвідомості. На рівні інтуїції замикаються та 

узагальнюються різні відомості про партнерів. 

Установки, що сприяють або перешкоджають емпатії. 

Ефективність емпатії знижується, якщо людина намагається уникати 

особистих контактів, вважає недоречним виявляти цікавість до іншої 

особистості, переконав себе спокійно ставитися до переживань і проблем 

оточуючих. Подібні висновки різко обмежують діапазон емоційної чуйності і 

емпатичного сприйняття. 

Проникаюча здатність в емпатії розцінюється як важлива комунікативна 

властивість людини, що дозволяє створювати атмосферу відкритості, 

довірливості, задушевності. Розслаблення партнера сприяє емпатії, а атмосфера 

напруженості, неприродності, підозрілості перешкоджає розкриттю і 

емпатичному досягненню. 

Ідентифікація - важлива умова успішної емпатії. Це вміння зрозуміти 

іншого на основі співпереживань, постановки себе на місце партнера. В основі 

ідентифікації легкість, рухливість і гнучкість емоцій, здатність до наслідування. 

Шкальні оцінки виконують допоміжну роль в інтерпретації основного 

показника - рівня емпатії. Сумарний показник може змінюватися від 0 до 36 

балів. За попередніми даними, вважають: 30 балів і вище - дуже високий рівень 

емпатії; 29-22 - середній рівень, 21-15 - занижений, менше 14 балів - дуже 

низький. 
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Дoдaтoк М 

Діагностика комунікативних і організаторських схильностей (КОС) 

 

Шкали: комунікативні схильності, організаторські схильності і здібності. 

Інструкція до тесту 

Методика з визначення комунікативних і організаторських схильностей 

містить 40 питань. На кожне питання потрібно відповісти «так» або «ні». Якщо 

ви не впевнені у виборі відповіді, необхідно все-таки схилятися до відповідної 

альтернативи (+) або (-). Час на виконання методики 10-15 хвилин.  

Тест 

1. Чи є у вас прагнення до вивчення людей і встановленню знайомств з 

різними людьми?  

2. Чи подобається вам займатися громадською роботою?  

3. Чи довго вас турбує почуття образи, заподіяної вам ким-небудь з 

ваших товаришів?  

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації?  

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?  

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття 

ними вашої думки?  

7. Чи вірно, що вам приємніше і простіше проводити час за книгами або 

за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми?  

8. Якщо виникли деякі перешкоди в здійсненні ваших намірів, чи легко 

вам відмовитися від своїх намірів?  

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які старші вас за віком?  

10. Чи любите ви вигадувати чи організовувати зі своїми товаришами 

різні ігри та розваги?  

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?  

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які потрібно було 

виконати сьогодні?  
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13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з 

незнайомими людьми?  

14. Чи прагнете ви домогтися, щоб ваші товариші діяли у відповідності з 

вашою думкою?  

15. Чи важко вам освоюватись в новому колективі?  

16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обіцянок, зобов'язань, обов'язків?  

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною?  

18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на 

себе?  

19. Дратують вас оточуючі люди і чи хочеться вам побути одному?  

20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас 

обстановці?  

21. Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей?  

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити 

розпочату справу?  

23. Чи відчуваєте ви труднощі, якщо доводиться проявити ініціативу, щоб 

познайомитися з новою людиною?  

24. Чи правда, що ви стомлюєтеся від частого спілкування з товаришами?  

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх?  

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які 

зачіпають інтереси ваших товаришів?  

27. Чи правда, що ви почуваєтеся невпевнено серед незнайомих людей?  

28. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту?  

29. Чи вважаєте ви, що вам не представляє особливих труднощів внести 

пожвавлення в малознайому групу?  

30. Чи приймаєте ви участь у громадській роботі в школі (на 

виробництві)?  

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?  
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32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не відразу було прийнято товаришами?  

33. Чи відчуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий 

колектив?  

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів?  

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, 

коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей?  

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?  

37. Чи вірно, що у вас багато друзів?  

38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів?  

39. Чи часто ви ніяковієте, почуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми?  

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої 

групи своїх товаришів?  

Обробка та інтерпретація результатів тесту 

Відповіді 

Комунікативні схильності (+) так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) немає 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Організаторські схильності (+) так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) немає 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обробка результатів тесту  

Визначаються рівні комунікативних і організаторських схильностей у 

залежності від набраних балів за цими параметрами. Максимальна кількість 

балів окремо по кожному параметру – 20. Підраховуються бали окремо за 

комунікативними і окремо по організаторським схильностям з допомогою 

ключа для обробки даних «КОС-2». 

За кожну відповідь «так» або «ні» для висловлювань, що збігаються із 

зазначеними в ключі окремо за відповідним нахилам, приписується один бал. 
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Експериментально встановлено п'ять рівнів комунікативних і організаторських 

схильностей. Приблизний розподіл балів за цими рівнями показано нижче.  

Рівні комунікативних і організаторських схильностей  

Сума балів 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 

Рівень - Дуже низький, Низький, Середній, Високий, Вищий 

Піддослідні, що отримали оцінку 1-4 бали, характеризуються низьким 

рівнем прояву комунікативних і організаторських схильностей.  

Ті, що набрали 5-8 балів мають комунікативні та організаторські 

схильності на рівні нижче середнього. Вони не прагнуть до спілкування, 

воліють проводити час наодинці з собою. У новій компанії або колективі 

відчувають себе скуто. Відчувають труднощі у встановленні контактів з 

людьми. Не відстоюють свою думку, важко переживають образи. Рідко 

проявляють ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень.  

Для досліджуваних, які набрали 9-12 балів, характерний середній рівень 

прояву комунікативних і організаторських схильностей. Вони прагнуть до 

контактів з людьми, відстоюють своє, проте потенціал їх схильностей не 

відрізняється високою стійкістю. Потрібна подальша виховна робота з 

формування й розвитку цих якостей особистості.  

Оцінка 13-16 балів свідчить про високий рівень прояву комунікативних і 

організаторських схильностей людей, які підлягають опитуванню. Вони не 

губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити 

коло своїх знайомих, допомагають близьким і друзям, виявляють ініціативу у 

спілкуванні, здатні приймати рішення у складних, нестандартних ситуаціях.  

Вищий рівень комунікативних і організаторських схильностей (17-20 

балів) у випробовуваних свідчить про сформовану потребу в комунікативній і 

організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у важких ситуаціях. 

Невимушено поводяться в новому колективі. Ініціативні. Приймають 

самостійні рішення. Відстоюють свою думку і домагаються прийняття своїх 

рішень. Люблять організовувати ігри, різні заходи. Наполегливі і активні в 

діяльності. 



 287

Дoдaтoк Н 

Карта контролю стану мовлення 

 

Мета: методика дозволяє оцінити індивідуальну комунікативну 

підготовку. Вона побудована на даних самооцінки, що дає можливість 

контролювати і корегувати свою власну мовленнєву поведінку. 

Інструкція. Обстежуваному дається список із 24 речень. Якщо він 

погоджується зі змістом, то ставити біля нього знак «+», якщо ж не 

погоджується, то знак "-". При порівнянні індивідуальних відповідей з 

"ключем" підраховується кількість відповідей, які співпали, та їх загальна сума. 

Показники, вищі 14-15 балів, розцінюються як прогностичні, що свідчать про 

підвищену чи високу мовленнєву тривожність. Нульові чи дуже низькі 

показники (1-2 бали) інтерпретуються як результати завищеної самооцінки. 

Матеріал методики: 

1. Моє мовлення справляє гарне враження. 

2. Мені легко розмовляти майже з усіма. 

3. Мені легко дивитись па слухачів, коли я говорю з ними. 

4. Мені важко розмовляти з моїм керівником або вчителем. 

5. Навіть одна думка про необхідність говорити в громадському місці 

мене лякає. 

6. Одні слова мені важче вимовляти, ніж інші. 

7. Коли я говорю, то не думаю, як це в мене виходить. 

8. Я легко можу підтримувати розмову. 

9. Моє мовлення іноді бентежить моїх співрозмовників. 

10. Не люблю знайомити одну людину з іншою. 

11. Під час обговорення будь-якої проблеми в групі я часто ставлю 

запитання. 

12. Мені легко контролювати свій голос, коли я говорю. 

13. Мені не важко говорити перед групою. 

14. Моє мовлення не дозволяє мені робити те, що мені подобається. 
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15. Коли я кажу, мені доволі легко й приємно слухати. 

16. Іноді мені не подобається, як я висловлююсь. 

17. Завжди, коли я говорю, я почуваю себе цілком впевнено. 

18. Я залюбки розмовляю тільки з деякими людьми. 

19. Я розмовляю краще, ніж пишу. 

20. Я часто нервую, коли говорю. 

21. Мені важко розмовляти під час зустрічі з новими людьми. 

22. Я цілком впевнений у своєму мовленні. 

23. Я хотів би, щоб моє мовлення було таким, як і в інших. 

24. Я часто не можу відповісти, навіть коли знаю потрібну відповідь, 

тому що боюся заговорити. 

"Ключ": 

-  4) +    7) -     10) +     13) -     16) +     19) -     22) – 

- 5)  +    8) -    11) -       14) +    17) -      20) +    23) + 

- 6)   + 9) -      12) -       15) -      18) +     21) +    24) + 

 

Показники, вищі за 20 балів свідчать про високу комунікативну 

підготовку – 5 студентів, 14 -15 балів – середню підготовку - 9 студентів, нижче 

14 балів – недостатню підготовку – 13 студентів. 
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Дoдaтoк П 

Тест комунікативних вмінь Михельсона 

 

Переклад і адаптація Ю. З. Гильбуха  

Мета: Визначення рівня комунікативної компетентності і якості 

сформованості основних комунікативних вмінь.  

Інструкція: Ми просимо Вас уважно прочитати кожну з описаних 

ситуацій та вибрати один варіант поведінки в ній. Це має бути найбільш 

характерна для Вас поведінка, тобто те, що Ви дійсно робите в таких випадках, 

а не те, що, по-вашому, слід було б робити.  

Тестовий матеріал: 

1. Хто-небудь говорить Вам: "Мені здається, що Ви чудова людина". Ви 

завжди в подібних ситуаціях: 

а) Говорите: "Ні, що Ви! Я таким не є". 

б) Говорите з посмішкою: "Дякую, я дійсно людина видатна". 

в) Говорите: "Спасибі". 

г) Нічого не говорите і при цьому червонієте. 

д) Говорите: "Так, я думаю, що відрізняюся від інших і в кращу сторону". 

2. Хто-небудь робить дію або вчинок, які, на Вашу думку, є чудовими. У 

таких випадках Ви зазвичай: 

а) Робите так, як якщо б це не було настільки чудовим, і при цьому 

говорите: "Нормально!" 

б) Говорите: "Це було чудово, але я бачив результати краще". 

в) Нічого не говорите. 

г) Говорите: "Я можу зробити набагато краще". 

д) Говорите: "Це дійсно чудово!" 

3. Ви займаєтеся справою, яка Вам подобається, і думаєте, що воно у Вас 

виходить дуже добре. Хто-небудь каже: "Мені це не подобається!" Зазвичай в 

таких випадках: 

а) Говорите: "Ви - дурень!" 
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б) Говорите: "Я все ж думаю, що це заслуговує гарної оцінки". 

в) Говорите: "Ви праві", хоча насправді не згодні з цим. 

г) Говорите: "Я думаю, що це якісний рівень. Що Ви в цьому розумієте". 

д) Почуваєте себе скривдженим і нічого не говорите у відповідь. 

4. Ви забули взяти з собою якийсь предмет, а думали, що принесли його, і 

хтось говорить Вам: "Ви такий тюхтій! Ви забули б і свою голову, якби вона не 

була прикріплена до плечей". Зазвичай Ви у відповідь: 

а) Говорите: "У всякому разі, я розумніший Вас. Крім того, що Ви в 

цьому розумієте!" 

б) Говорите: "Так, Ви праві. Іноді я веду себе як тюхтій". 

в) Говорите: "Якщо хто-небудь тюхтій, то це Ви". 

г) Говорите: "У всіх людей є недоліки. Я не заслуговую такої оцінки 

тільки за те, що забув щось". 

д) Нічого не говорите або взагалі ігноруєте цю заяву. 

5. Хто-небудь, з ким Ви домовилися зустрітися, запізнився на 30 хвилин, і 

це Вас засмутило, причому людина ця не дає ніяких пояснень свого запізнення. 

У відповідь Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Я засмучений тим, що Ви змусили мене стільки чекати".  

б) Говорите: "Я думав, коли ж Ви прийдете". 

в) Говорите: "Це був останній раз, коли я змусив себе чекати Вас". 

г) Нічого не говорите цій людині. 

д) Говорите: "Ви ж обіцяли! Як Ви сміли так спізнюватися!" 

6. Вам потрібно, щоб хто-небудь зробив для Вас одну річ. Зазвичай в 

таких випадках: 

а) Нікого ні про що не просите. 

б) Говорите: "Ви повинні зробити це для мене". 

в) Говорите: "Не могли б Ви зробити мені одну річ?", після цього 

пояснюєте суть справи. 

г) Злегка натякаєте, що Вам потрібна послуга цієї людини. 

д) Говорите: "Я дуже хочу, щоб Ви зробили це для мене". 
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7. Ви знаєте, що хтось відчуває себе засмученим. Зазвичай в таких 

ситуаціях: 

а) Говорите: "Ти виглядаєш засмученим. Чим я можу допомогти?" 

б) Перебуваючи поруч з цією людиною, не заводите розмови про його 

стан. 

в) Говорите: "У Вас якась неприємність?" 

г) Нічого не говорите і залишаєте цю людину наодинці з собою. 

д) Сміючись говорите: "Ви просто як велика дитина!" 

8. Ви відчуваєте себе пригніченим, а хто-небудь каже: "Ти виглядаєш 

засмученим". Зазвичай в таких ситуаціях: 

а) Негативно качаєте головою або ніяк не реагуєте. 

б) Говорите: "Це не Ваша справа!" 

в) Говорите: "Так, я трохи засмучений. Дякуємо за участь". 

г) Говорите: "Дрібниці". 

д) Говорите: "Я засмучений, залиште мене одного". 

9. Хтось засуджує Вас за помилку, здійснену іншими. У таких випадках 

Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Ви з глузду з'їхали!" 

б) Говорите: "Це не моя вина. Цю помилку зробив хтось інший". 

в) Говорите: "Я не думаю, що це моя вина". 

г) Говорите: "Залиште мене в спокої, Ви не знаєте, що Ви говорите". 

д) Приймаєте свою провину або не кажете нічого. 

10. Хто-небудь просить Вас зробити що-небудь, але Ви не знаєте 

причину, чому це має бути зроблено. Зазвичай в таких випадках: 

а) Говорите: "Це не має ніякого сенсу, я не хочу це робити". 

б) Виконуєте прохання і нічого не кажете. 

в) Говорите: "Це дурість, я не збираюся цього робити". 

г) Перш ніж виконати прохання, говорите: "Поясніть, будь ласка, чому це 

має бути зроблено". 

д) Говорите: "Якщо Ви цього хочете...", після чого виконуєте прохання. 
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11. Хтось говорить Вам, що на його думку, те, що Ви зробили, чудово. У 

таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Так, я звичайно це роблю краще, ніж більшість інших 

людей".  

б) Говорите: "Ні, це не було настільки здорово". 

в) Говорите: "Правильно, я це роблю краще за всіх". 

г) Говорите: "Спасибі". 

д) Ігноруєте почуте і нічого не відповідаєте. 

12. Хто-небудь був дуже люб'язний з Вами. Зазвичай в таких випадках:  

а) Говорите: "Ви дійсно були дуже люб'язні по відношенню до мене". 

б) Дієте так, ніби цей чоловік не був такий ласкавий до Вас, і говорите: 

"Так, дякую". 

в) Говорите: "Ви вели себе відносно мене цілком нормально, але я 

заслуговую більшого. 

г) Ігноруєте цей факт і нічого не кажете. 

д) Говорите: "Ви вели себе відносно мене недостатньо добре". 

13. Ви розмовляєте з приятелем дуже голосно, і хто-небудь говорить Вам: 

"Вибачте, але Ви ведете себе дуже шумно". У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Негайно припиняєте бесіду. 

б) Говорите: "Якщо Вам це не подобається, забирайтеся звідси". 

в) Говорите: "Вибачте, я буду говорити тихіше", після чого ведеться 

бесіда приглушеним голосом. 

г) Говорите: "Вибачте" і припиняєте бесіду. 

д) Говорите: "Все в порядку" і продовжуєте голосно розмовляти. 

14. Ви стоїте в черзі, і хто-небудь стає попереду Вас. Зазвичай в таких 

випадках: 

а) Неголосно коментуєте це, ні до кого не звертаючись, наприклад: "Деякі 

люди ведуть себе дуже нервово". 

б) Говорите: "Ставайте в хвіст черги!" 

в) Нічого не говорите цьому типу. 
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г) Говорите голосно: "Вийди з черги, ти, нахаба!" 

д) Говорите: "Я зайняв чергу раніше Вас. Будь ласка, станьте в кінець 

черги". 

15. Хто-небудь робить що-небудь таке, що Вам не подобається і викликає 

у Вас роздратування. Зазвичай в таких випадках: 

а) Вигукуєте: "Ви дурень, я ненавиджу Вас!" 

б) Говорите: "Я сердитий на Вас. Мені не подобається те, що Ви робите". 

в) Дієте так, щоб зашкодити цій справі, але нічого цього типу не кажете. 

г) Говорите: "Я розсерджений. Ви мені не подобаєтеся". 

д) Ігноруєте це подія і нічого не кажете цьому типу. 

16. Хто-небудь має що-небудь таке, чим Ви хотіли б користуватися. 

Зазвичай в таких випадках: 

а) Говорите цій людині, щоб він дав Вам цю річ. 

б) Уникаєте будь-яких прохань. 

в) Відбираєте цю річ. 

г) Говорите цій людині, що Ви хотіли б користуватися цим предметом, і 

потім просите його у неї. 

д) Міркуєте про цей предмет, але не просите його для користування. 

17. Хто-небудь запитує, чи може він отримати у Вас певний предмет для 

тимчасового користування, але так як це новий предмет, Вам не хочеться його 

позичати. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Ні, я тільки що дістав його і не хочу з ним розлучатися, 

може колись потім, пізніше". 

б) Говорите: "Взагалі-то я не хотів би його давати, але Ви можете 

покористуватися ним". 

в) Говорите: "Ні, придбайте свій!" 

г) Позичаєте цей предмет всупереч своєму небажанню. 

д) Говорите: "Ви з глузду з'їхали!" 

18. Якісь люди ведуть бесіду про хобі, яке подобається і Вам, і Ви хотіли 

б приєднатися до розмови. У таких випадках Ви зазвичай: 
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а) Не кажете нічого. 

б) Перериваєте бесіду і відразу ж починаєте розповідати про свої успіхи в 

цьому хобі. 

в) Підходите ближче до групи і при зручному випадку вступаєте в 

розмову. 

г) Підходите ближче і чекаєте, коли співрозмовники звернуть на Вас 

увагу. 

д) Перериваєте бесіду і негайно починаєте говорити про те, як сильно 

Вам подобається це хобі. 

19. Ви займаєтеся своїм хобі, а хто-небудь запитує: "Що Ви робите?" 

Зазвичай Ви: 

а) Говорите: "О, це дрібниця". Або: "Та нічого особливого". 

б) Говорите: "Не заважайте, хіба Ви не бачите, що я зайнятий?" 

в) Продовжуєте мовчки працювати. 

г) Говорите: "Це зовсім Вас не стосується". 

д) Припиняєте роботу і пояснюєте, що саме Ви робите. 

20. Ви бачите, що людина спіткнулася і падає. У таких випадках Ви: 

а) Розсміявшись, говорите: "Чому Ви не дивитися під ноги?" 

б) Говорите: "У Вас все в порядку? Може Вам потрібна допомога?" 

в) Питаєте: "Що трапилося?" 

г) Говорите: "Це все винні вибоїни на тротуарі". 

д) Ніяк не реагуєте на цю подію. 

21. Ви стукнулися головою об полицю і набили шишку. Хто-небудь каже: 

"З Вами все в порядку?" Зазвичай Ви: 

а) Говорите: "Я прекрасно себе почуваю. Залиште мене у спокої!" 

б) Нічого не кажете, ігноруючи цю людину. 

в) Говорите: "Чому Ви не займаєтеся своєю справою?" 

г) Говорите: "Ні, я забив свою голову, спасибі за увагу до мене". 

д) Говорите: "Дурниці, у мене все буде о'кей". 
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22. Ви допустили помилку, але вина за неї покладена на кого-небудь 

іншого. Зазвичай в таких випадках: 

а) Не кажете нічого. 

б) Говорите: "Це їхня помилка!" 

в) Говорите: "Цю помилку допустив Я". 

г) Говорите: "Я не думаю, що це зробив цей чоловік". 

д) Говорите: "Це їх гірка доля". 

23. Ви відчуваєте себе ображеним недобрими словами, сказаними ким-

небудь на Вашу адресу. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Йдете геть від цієї людини, не сказавши йому, що він засмутив Вас. 

б) Заявляєте цій людині, щоб він не смів більше цього робити. 

в) Нічого не говорите цій людині, хоча почуваєте себе скривдженим. 

г) У свою чергу ображаєте людину, називаючи його по імені. 

д) Заявляєте цій людині, що Вам не подобається те, що він сказав, і що 

він не повинен цього робити знову. 

24. Хто-небудь часто перебиває, коли Ви говорите. Зазвичай в таких 

випадках: 

а) Говорите: "Вибачте, але я хотів би закінчити те, про що розповідав". 

б) Говорите: "Так не роблять. Можу я продовжити свою розповідь?" 

в) Перериваєте цю людину, відновлюючи свою розповідь. 

г) Нічого не кажете, дозволяючи іншій людині продовжувати свою 

промову. 

д) Говорите: "Замовкніть! Ви мене перебили!" 

25. Хто-небудь просить Вас зробити що-небудь, що завадило б Вам 

здійснити свої плани. В цих умовах Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Я дійсно мав інші плани, але я зроблю те, що Ви хочете. 

б) Говорите: "Ні в якому разі! Пошукайте кого-небудь іншого". 

в) Говорите: "Добре, я зроблю те, що Ви хочете". 

г) Говорите: "Відійдіть, залиште мене в спокої". 
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д) Говорите: "Я вже приступив до здійснення інших планів. Може колись 

іншим разом". 

26. Ви бачите кого-небудь, з ким хотіли б зустрітися і познайомитися. У 

цій ситуації Ви зазвичай: 

а) Радісно окликаєте цю людину і йдете до неї назустріч. 

б) Підходите до цієї людини, представляєтеся і починаєте з нею розмову. 

в) Підходите до цієї людини і чекаєте, коли вона заговорить з Вами. 

г) Підходите до цієї людини і починаєте розповідати про великі справи, 

зроблені Вами. 

д) Нічого не говорите цій людині. 

27. Хтось, кого Ви раніше не зустрічали, зупиняється і гукає Вас вигуком 

"Привіт!" У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: "Що Вам завгодно?" 

б) Не говорите нічого 

в) Говорите: "Залиште мене у спокої". 

г) Вимовляєте у відповідь "Привіт!", представляєтеся і просите цю 

людину представитися в свою чергу. 

д) Киваєте головою, вимовляйте "Привіт!" і проходите повз. 

Даний тест являє собою різновид тесту досягнень, тобто побудований за 

типом завдання, у якої є правильна відповідь. У тесті передбачається деякий 

еталонний варіант поведінки, який відповідає компетентному, впевненому, 

партнерському стилю. Ступінь наближення до еталону можна визначити за 

кількістю правильних відповідей. Неправильні відповіді поділяються на 

неправильні "знизу" (залежні) і неправильні "зверху" (агресивні). Опитувальник 

містить опис 27 комунікативних ситуацій. До кожної ситуації пропонується 5 

можливих варіантів поведінки. Треба вибрати один, притаманний саме йому 

спосіб поведінки в даній ситуації. Не можна обирати два або більше варіантів 

або приписувати варіант, не зазначений в опитувальнику. Авторами 

пропонується ключ, за допомогою якого можна визначити, до якого типу 

реагування належить вибраний варіант відповіді: впевненого, залежного або 
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агресивного. У підбитті підсумків пропонується підрахувати кількість 

правильних і неправильних відповідей у відсотковому відношенні до загальної 

кількості обраних відповідей.  

Всі питання поділені авторами на 5 типів комунікативних ситуацій:  

- ситуації, в яких потрібна реакція на позитивні висловлювання партнера 

(питання 1, 2, 11, 12)  

- ситуації, в яких підліток (старшокласник) повинен реагувати на 

негативні висловлювання (питання 3, 4, 5, 15, 23, 24)  

- ситуації, в яких до підлітка (старшокласника) звертаються з проханням 

(питання 6, 10, 14, 16, 17, 25)  

- ситуації бесіди (13, 18, 19, 26, 27)  

- ситуації, в яких вимагається прояв емпатії (розуміння почуттів і станів 

іншої людини (питання 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обробка і аналіз результатів: Відзначте, який спосіб спілкування Ви 

обрали (залежний, компетентний, агресивний) у кожній запропонованій 

ситуації у відповідності з ключем. Проаналізуйте результати: які вміння у Вас 

сформовані, який тип поведінки переважає?  

Блоки умінь:  

1. Уміння надавати і приймати знаки уваги (компліменти) від однолітка - 

запитання 1, 2, 11, 12. 

2. Реагування на справедливу критику - питання 4, 13. 

3. Реагування на несправедливу критику - питання 3, 9. 

4. Реагування на  провокативну поведінку з боку співрозмовника - 

питання 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Уміння звернутися до однолітка з проханням - питання 6, 16. 

6. Вміння відповісти відмовою на чуже прохання, сказати "ні" - питання 

10, 17, 25. 

7. Вміння самому надати співчуття, підтримку - питання 7, 20. 

8. Вміння самому приймати співчуття і підтримку з боку однолітків - 

питання 8, 21. 
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9. Вміння вступити в контакт з іншою людиною, контактність - питання 

18, 26. 

10. Реагування на спробу вступити з тобою в контакт - питання 19, 27. 

КЛЮЧІ 

№з/п 
 

залежні компетентні агресивні 

1.  АГ БВ Д 
2.  АВ Д БГ 
3.  ВД Б АГ 
4.  БД Г АВ 
5.  Г АБ ВД 
6.  АГ ВД Б 
7.  БГ АВ Д 
8.  АГ В БД 
9.  Д БВ АГ 
10.  БД Г АВ 
11.  БД Г АВ 
12.  БГ А ВД 
13.  АГ В БД 
14.  АВ Д БГ 
15.  ВД Б АГ 
16.  БД Г АВ 
17.  Г АБ ДВ 
18.  АГ В БД 
19.  АВ Д БГ 
20.  ГД БВ А 
21.  Б ГД АВ 
22.  А ВГ БД 
23.  АВ Д БГ 
24.  Г АБ ВД 
25.  В АД БГ 
26.  ВД АБ Г 
27.  БД АГ В 
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Дoдaтoк Р 

Тест Томаса: діагностика типових способів поведінки в конфліктних 

ситуаціях 

 

Однією з найпоширеніших методик діагностики поведінки особи в 

конфліктній ситуації (точніше, в конфлікті інтересів) є опитувальник Кеннета 

Томаса (Kenneth Thomas) "Визначення способів регулювання конфліктів". 

К.Томас виходив з того, що людям не слід уникати конфліктів або розв'язувати 

їх будь-якою ціною, а потрібно вміти грамотно ними управляти. Він спільно з 

Ральфом Кілманном (Ralph Kilmann) запропонував двомірну модель 

регулювання конфліктів, вимір якої - поведінка особистості, заснована на увазі 

до інтересів інших людей; друге - поведінка, що передбачає ігнорування цілей 

оточуючих і захист власних інтересів.  

Для опису типів поведінки людей в конфліктах (точніше, в конфлікті 

інтересів) К.Томас вважає доцільною в застосуванні двомірну модель 

регулювання конфліктів, основними в якій є кооперація, пов'язана з увагою 

людини до інтересів інших людей, які приймають участь у якійсь ситуації, і 

напористість, для якої характерний акцент на власних інтересах.  

Виділяється п'ять способів регулювання конфліктів, які позначені у 

відповідності з двома основними вимірами (кооперація і напористість):  

Змагання (конкуренція) — прагнення досягти своїх інтересів в збиток 

іншому.  

Пристосування — принесення в жертву власних інтересів заради іншого.  

Компроміс — угода на основі взаємних поступок; пропозиція такого 

варіанту вирішення спірного питання, який би зняв виникле протиріччя.  

Уникнення — відсутність прагнення до кооперації, і відсутність тенденції 

до досягнення власних цілей.  

Співробітництво — учасники ситуації приходять до альтернативи, яка б 

повністю задовольняла інтереси обох сторін. 
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У своєму опитувальнику по виявленню типових форм поведінки К.Томас 

описує кожний з п'яти перерахованих можливих варіантів 12 судженнями про 

поведінку індивіда в конфліктній ситуації. У різних поєднаннях вони 

згруповані в 30 пар, у кожній з яких респонденту пропонується вибрати те 

судження, яке є найбільш типовим для характеристики його поведінки.  

Відповіді на запитання заносяться в бланк.  

Текст опитувальника 

Інструкція: Перед вами ряд тверджень, які допоможуть визначити деякі 

особливості вашої поведінки. Тут не може бути відповідей «правильних» або 

«неправильних». Люди різні, і кожен може висловити свою думку.  

Є два варіанти А і В, з яких ви повинні вибрати один, котрий більшою 

мірою відповідає вашим поглядам, вашій думці про себе. У бланку для 

відповідей поставте виразний хрестик відповідно до одного з варіантів (А або 

В) для кожного твердження. Відповідати треба якомога швидше.  

1.  

А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

рішення спірного питання.  

В. Замість того, щоб обговорювати те, у чому ми розходимося, я 

намагаюся звернути увагу на те, з чим ми обидва згодні.  

2. 

А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.  

В. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх 

власних.  

3.  

А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 

В. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші 

відносини.  

4.  

А. Я намагаюся знайти компромісне рішення.  
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В. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини.  

5. 

А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час намагаюся знайти підтримку 

в іншого.  

В. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.  

6. 

А. Я намагаюся уникнути неприємностей для себе.  

В. Я намагаюся домогтися свого.  

7. 

А. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання з тим, щоб з часом 

вирішити його остаточно.  

В. Я вважаю можливим чимось поступитися, аби домогтися іншого.  

8.  

А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.  

В. Я насамперед намагаюся чітко визначити те, у чому причина 

порушення інтересів.  

9. 

А. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь виникаючі 

розбіжності.  

В. Я прикладаю зусилля, щоб домогтися свого.  

10. 

А. Я твердо прагну досягти свого.  

В. Я намагаюся знайти компромісне рішення.  

11. 

А. Насамперед я намагаюся чітко визначити, в чому полягає причина всіх 

порушень спірних питань.  

В. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші 

відносини.  

12.  
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А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати 

суперечки.  

В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також йде мені назустріч.  

13. 

А. Я пропоную середню позицію.  

В. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму.  

14. 

А. Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його погляди.  

В. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.  

15. 

А. Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші 

відносини.  

В. Я намагаюся зробити так, щоб уникнути напруженості.  

16. 

А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.  

В. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.  

17.  

А. Зазвичай я наполегливо намагаюся домогтися свого.  

В. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути марної напруженості.  

18. 

А. Якщо це зробить іншого щасливим, дам йому можливість настояти на 

своєму.  

В. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо 

він також йде мені назустріч.  

19.  

А. Насамперед я намагаюся чітко визначити те, у чому конкретно полягає 

причина всіх порушених питань та інтересів. 

В. Я намагаюся відкласти рішення спірного питання для того, щоб з 

часом вирішити його остаточно.  
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20. 

А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. 

В. Я намагаюся знайти найкраще поєднання вигід і втрат для обох сторін.  

21.  

А. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.  

В. Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми і їх спільним 

рішенням.  

22. 

А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

позицією і точкою зору іншої людини.  

В. Я відстоюю свої бажання.  

23. 

А. Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити бажання кожного з 

нас.  

В. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

рішення спірного питання.  

24. 

А. Якщо позиція іншого здається мені дуже важливою, я постараюся піти 

назустріч його бажанням. 

В. Я намагаюся переконати іншого прийти до компромісу.  

25.  

А. Я намагаюся показати іншому логіку і переваги моїх поглядів.  

В. Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до бажань іншого.  

26.  

А. Я пропоную середню позицію.  

В. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання 

кожного з нас.  

27. 

А. Найчастіше я уникаю займати позицію, яка може викликати 

суперечки.  
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В. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість настояти 

на своєму.  

28.  

А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого.  

В. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай намагаюся знайти підтримку в 

іншого.  

29. 

А. Я пропоную середню позицію.  

В. Думаю, що не завжди варто хвилюватися через якісь виникаючі 

розбіжності.  

30.  

А. Я намагаюся не зачепити почуттів іншого.  

В. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з 

іншою людиною могли домогтися успіху.  

 

Бланк опитувальника 

№ А В № А В № А В 

1   11   21   

2   12   22   

3   13   23   

4   14   24   

5   15   25   

6   16   26   

7   17   27   

8   18   28   

9   19   29   

10   20   30   

 

Ключ до опитувальника 

1. Суперництво: ЗА, 6В, 8А, 9В, 10А, 13В, 14В, 16В, 17А, 22В, 25А, 28А.  
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2. Співпраця: 2В, 5А, 8В, 11А, 14А, 19А, 20А, 21В, 23В, 26В, 28В, 30В.  

3. Компроміс: 2А, 4А, 7В, 10В, 12В, 13А, 18В, 22А, 23А, 24, 26А, 29А.  

4. Уникнення: 1А, 5В, 6А, 7А, 9А, 12А, 15В, 17В, 19В, 20В, 27А, 29В.  

5. Пристосування: 1В, ЗВ, 4В, 11В, 15А, 16А, 18А, 21 А, 24А, 25, 27В, 

30А.  

Обробка результатів 

У ключі кожна відповідь А чи В дає уявлення про кількісне вираження: 

суперництва, співпраці, компромісу, уникнення і пристосування. Якщо 

відповідь співпадає з вказаним у ключі, йому присвоюється значення 1, якщо не 

збігається, то присвоюється значення 0. Кількість балів, набраних індивідом за 

кожною шкалою, дає уявлення про вираженість у нього тенденції до прояву 

відповідних форм поведінки в конфліктних ситуаціях.  
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Дoдaтoк С 

Анкeтa виявлeння ocoбливocтeй формування культури професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів в транспортної галузі 

(заповнюється професорсько-викладацьким складом) 

 

Чи необхідно цілеспрямовано формувати культуру професійного 

спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі? Чому? 

_________________________________________________________ 

 

Які засоби та методи Ви використовуєте для формування культури 

професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів транспортної галузі?  

_________________________________________________________ 

 

Вкажіть яку цілеспрямовану роботу Ви здійснюєте щодо формування 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі? ________________________________________ 

 

Назвіть, які труднощі виникають у Вашій роботі при формуванні 

культури професійного спілкування майбутніх інженерів-педагогів 

транспортної галузі? 

__________________________________________________________ 
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Дoдaтoк Т 

Діагностика стилів професійного спілкування 

 

Шкали: моделі професійного спілкування: гіпорефлексивна, 

гіперрефлексивна, негнучкого реагування, авторитарна, активної взаємодії. 

Інструкція до тесту 

Переглядаючи кожен із запитань тесту, позначте знаком "+", якщо згодні 

з ним, і символом "-", якщо даєте негативну відповідь. Від ступеня 

об'єктивності відповідей залежить і ступінь вірогідності результатів тестування. 

1. Чи маєте ви потребу в ретельній підготовці до спілкування навіть 

неодноразово пройденої теми?  

2. Чи надаєте ви перевагу логіці викладання емоційній розповіді?  

3. Чи хвилюєтесь ви перед тим, як опинитися віч-на-віч з 

співрозмовником?  

4. Чи надаєте ви перевагу під час пояснення інформації перебуванню за 

столом?  

5. Чи часто ви використовуєте прийоми спілкування, які успішно 

застосовувалися вами раніше і давали позитивні результати?  

6. Чи дотримуєтеся ви заздалегідь спланованої схеми розмови?  

7. Чи часто ви під час спілкування включаєте приклади, які щойно 

прийшли до вас в голову, ілюструєте сказане свіжим випадком, свідком якого 

були самі?  

8. Чи залучаєте ви до обговорення теми співрозмовника?  

9. Чи прагнете ви розповісти якомога більше по темі розмови, 

незважаючи на вираз обличчя слухачів?  

10. Чи часто вам вдається вдало пожартувати в ході спілкування?  

11. Чи віддаєте ви перевагу поясненню інформації, не відриваючись від 

своїх записів?  

12. Чи виводить вас з рівноваги непередбачена реакція аудиторії (шум, 

гул, пожвавлення і т. п.)?  
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13. Чи потребуєте ви досить тривалого часу (5-8 хв), щоб встановити 

порушений контакт і знов привернути до себе увагу?  

14. Чи підвищуєте ви голос, робите паузу, якщо відчуєте неувагу до себе?  

15. Чи прагнете ви, задавши полемічні питання, самостійно на нього 

відповісти?  

16. Чи бажаєте ви, щоб співрозмовник задавав питання по ходу пояснення 

інформації?  

17. Чи забуваєте ви про те, хто вас слухає?  

18. Чи є у вас звичка обирати дві-три особи і стежити за їх емоційними 

реакціями?  

19. Чи вибивають вас із колії скептичні посмішки?  

20. Чи помічаєте ви під час розмови зміни в настрої?  

21. Чи заохочуєте ви вступати в діалог з вами?  

22. Чи відповідаєте ви відразу ж на репліки?  

23. Чи використовуєте ви одні і ті ж жести для підкріплення своїх фраз 

незалежно від ситуації?  

24. Чи захоплюєтеся ви монологом настільки, що вам не вистачає 

відведеного за планом часу?  

25. Чи відчуваєте ви себе після розмови настільки втомленими, що не в 

змозі повторити її у цей самий день ще раз?  

 

Обробка та інтерпретація результатів тесту 

 

Підрахуйте кількість збігів плюсів і мінусів у відповідності з наведеними 

нижче ключем і визначте свою тенденцію. Якщо загальна сума збігів складе 

80% від всіх пунктів по одній моделі спілкування, можете вважати виявлену 

схильність стійкою.  
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Ключ до тесту  

Моделі спілкування 
№ питань 

Так "+" Ні "-" 

Диктаторська "Монблан" 4, 6, 11, 15, 17, 23 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 

18, 19, 20, 21, 22, 24 

Неконтактна "Китайська 

стіна" 

9, 11, 13, 14, 15  1, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 

21 

 

Диференційована увага 

"Локатор" 

10, 14, 18, 20, 21 2, 4, 6, 13, 15, 17, 23 

 

Гіпорефлексивна 

"Тетерів" 

 9, 11, 15, 17, 23, 24 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22 

 

Гіперрефлексивна 

"Гамлет" 

3,12,14,18,19,20,22,25 2, 5, 6, 11, 13, 23 

 

Негнучкого реагування 

"Робот" 

1, 2, 5, 6, 13, 15, 23 7, 8, 9, 11, 16, 21, 24 

Авторитарна "Я сам(а)" 5, 10, 14, 15, 18, 24 2, 8, 16, 21 

Активної взаємодії 

"Союз" 

7, 8, 10, 16, 20, 21, 22 1, 2, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 

23 

 

Інтерпретація результатів тесту 

 

Модель дикторська ("Монблан"). Людина як би відсторонена від 

співрозмовників. Ніякої особистої взаємодії. Спілкування зведено до 

інформаційного повідомлення. 

Наслідок: відсутність психологічного контакту, безініціативність і 

пасивність співрозмовників. 

Модель неконтактна ("Китайська стіна") дуже близька за своїм змістом 

до першої. Різницею є те, що між співрозмовниками існує слабкий зворотний 

зв'язок через довільно і ненавмисно зведений бар'єр спілкування. У ролі такого 
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бар'єру можуть виступати відсутність бажання до співпраці з будь - якої 

сторони, інформаційний, а не діалоговий характер розмови, мимовільне 

підкреслення свого статусу. 

Наслідок: слабка взаємодія, байдуже ставлення. 

Модель диференційованої уваги ("Локатор") заснована на виборчих 

відносинах. Людина орієнтована не на весь склад аудиторії, а лише на її 

частину. У спілкуванні вона концентрує на них свою увагу. 

Наслідок: порушується цілісність акту взаємодії, підміняється 

фрагментарністю ситуативних контактів. 

Модель гіпорефлексивна ("Тетерів") полягає в тому, що людина у 

спілкуванні замкнута в собі: її мова здебільшого монологічна. Вона чує тільки 

самого себе і ніяк не реагує на слухачів. Така людина проявляє емоційну 

глухоту до оточуючих. 

Наслідок: практично відсутня взаємодія між співрозмовниками, 

утворюється поле психологічного вакууму. Сторони процесу спілкування 

існують ізольовано один від одного, взаємодія поставлена формально. 

Модель гіперрефлексивна ("Гамлет") протилежна по психологічній канві 

до попередньої. Людина стурбована не стільки змістовною стороною взаємодії, 

скільки тим, як вона сприймається оточуючими. Міжособистісні стосунки 

набувають для неї домінуюче значення. Вона гостро реагує на нюанси 

психологічної атмосфери, приймаючи їх на свій рахунок.  

Наслідок: загострена соціально-психологічна чутливість людини, що 

приводить її до неадекватних реакцій на репліки і дії аудиторії.  

Модель негнучкого реагування ("Робот"). Взаємини співрозмовників 

будуються за жорсткою програмою, де чітко витримуються цілі та завдання 

розмови, виправдані прийоми спілкування, мають місце бездоганна логіка 

викладу й аргументація фактів, але людина не володіє почуттям постійно 

мінливої ситуації спілкування. Нею не враховується професійна дійсність, 

склад і психологічний стан співрозмовників. 

Наслідок: низький ефект соціальної взаємодії. 
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Авторитарна Модель ("Я – сам"). Спілкування повністю фокусується на 

людину. Вона – головна і єдина дійова особа. Від неї виходять питання і 

відповіді, судження й аргументи. Практично відсутня творча взаємодія між нею 

і аудиторією.  

Наслідок: безініціативність, втрачається творчий характер спілкування, 

спотворюється мотиваційна сфера. 

Модель активної взаємодії ("Союз"). Людина постійно знаходиться в 

діалозі, тримає співрозмовників в мажорному настрої, заохочує ініціативу, 

легко схоплює зміни в психологічному кліматі колективу і гнучко реагує на 

них. Переважає стиль дружньої взаємодії із збереженням рольової дистанції. 

Виникаючі проблеми творчо вирішуються спільними зусиллями. 

 

 
 


