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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Динамічні процеси, що відбуваються в усіх 

сферах суспільного життя країни, соціально-економічній зокрема, зумовлюють 

підготовку конкурентоспроможних фахівців, які не тільки досконало знали б 

технологію своєї професії, а й уміло використовували мовні ресурси для 

міжособистісної взаємодії в будь-яких виробничих ситуаціях. 

Сучасні вимоги до формування професійної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців технічних спеціальностей передбачають оновлення змісту 

навчання, що спричинене розширенням міжнародних зв’язків, інтеграцією та 

інтернаціоналізацією світової вищої освіти. За таких умов виникає необхідність 

пошуку нових моделей і підходів до професійної підготовки студентів із технічною 

освітою. Реформування вищої освіти України, усвідомлення необхідності 

принципово нової якості підготовки фахівців до майбутньої професійної діяльності 

втілено в законах України “Про вищу освіту”, “Державній національній програмі 

“Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ столітті, нормативних документах МОН України з питань освіти, Болонській 

декларації “Про Європейський простір вищої освіти”. 

Студіювання й аналіз наукових праць із психології, педагогіки, лінгвістики, 

лінгводидактики засвідчує, що в теорії і практиці лінгводидактики вищої школи, 

оптимізації мовної освіти майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей 

накопичено значний досвід, який може слугувати підґрунтям для модернізації 

процесу формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей: організація навчального процесу у вищій школі на 

компетентнісній основі (Ф. Бацевич, Н. Бібік, А. Богуш, С. Бондар, С. Караман, 

О. Копусь, С. Мартиненко, Л. Мацько, О. Малихін, Н. Побірченко, М. Пентилюк, 

М. Плющ, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, Л. Хоружа, А. Хуторськой та ін.); 

основи комунікативно-діяльнісного підходу (А. Богуш, М. Вашуленко, Н. Голуб, 

О. Горошкіна, І. Кухарчук, Л. Мацько, С. Омельчук, П. Паламар, М. Пентилюк, 

Т. Симоненко, В. Шляхова та ін.); принципи і методи навчання (А. Алексюк, 

С. Ананьїн, Ю. Бабанський, О. Біляєв, А. Богуш, В. Бондар, О. Глузман, 

Т. Донченко, І. Дроздова, С. Караман, О. Кучерук, К. Плиско та ін.); формування 

інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (В. Бадер, 

В. Биков, Л. Білоусова, М. Бухаркіна, О. Жильцов, Ю. Жук, М. Запрудський, 

Н. Клокар, Н. Морзе, Т. Носенко, Є. Полат та ін.); лінгводидактичні стратегії 

формування професійних мовленнєвих компетентностей майбутніх філологів 

(З. Бакум, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, О. Караман, О. Любашенко, 

Н. Остапенко, М. Пентилюк, О. Потапенко, Т. Симоненко та ін.). 
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Останнім часом активізувалися дослідження теоретичних і методичних засад 

формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців різних 

галузей в умовах вищого навчального закладу: документознавців (Н. Назаренко); 

економістів (В. Борисенко, Н. Костриця, К. Лихачова, С. Хоцкіна); юристів 

(М. Криськів); менеджерів-аграріїв (Г. Берегова, О. Краєвська); бакалаврів 

маркетингу (Ю. Мендрух); технічних спеціальностей (Т. Бутенко, І. Дроздова, 

Н. Тоцька); майбутніх фахівців авіаційної галузі (О. Ковтун); викладачів вищого 

аграрного навчального закладу (Р. Петрух); лікарів (І. Черних); учителів 

філологічного та природничого профілів (О. Бєляк, Н. Безгодова) та ін. 

Розв’язання проблеми формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей здійснювалося в 

різних аспектах, насамперед – у змістовому (впровадження ряду нових мовних і 

мовленнєвознавчих дисциплін “Українська мова за професійним спрямуванням”, 

“Основи культури і техніки мовлення”, “Риторика” тощо) й технологічному 

(“Інтерактивні і телекомунікаційні технології”, “Сучасні медіакомунікації”) на 

засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та комунікативно 

зорієнтованого підходів. 

Проте в навчанні “Української мови за професійним спрямуванням” у вищому 

навчальному закладі підготовки бакалаврів технічних спеціальностей донині 

існують певні труднощі й негативні тенденції: надання переваги теорії мови; 

недостатнє розроблення української технічної терміносистеми та професійно-

комунікативного спрямування навчального курсу; зведення оволодіння мовою до 

написання ділових паперів, відсутністю належного методичного забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

Відтак вищезазначене актуалізує проблему, зумовлену суперечністю, що існує 

між необхідністю володіння бакалаврами технічних спеціальностей належної 

мовленнєвої компетентності та відсутністю ефективної методики формування 

професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців. Об’єктивна 

потреба у формуванні гармонійних висококваліфікованих фахівців із практичними 

вміннями міжособистісної професійної комунікації, недостатня теоретична 

розробленість обраної проблеми й зумовили вибір теми дисертаційної роботи 

“Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу до навчання української 

мови бакалаврів технічних спеціальностей”. 

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

виконано відповідно до наукової теми Київського університету імені Бориса 

Грінченка “Філософські, освітологічні та методичні засади компетентнісної 

особистісно-професійної багатопрофільної університетської освіти” (державний 

реєстраційний №0110U006274), а також теми кафедри української мови 

Гуманітарного інституту “Лінгводидактичні засади формування 

мовнокомунікативної компетентності студентів в умовах університетської освіти”. 
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Тему дисертації затверджено Вченою радою Київського університету імені Бориса 

Грінченка (протокол № 6 від 28.04.2011 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні 

(протокол № 1 від 29.01.2013 р.). 

Мета дослідження – розробити й теоретично обґрунтувати методику 

формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей на засадах комунікативно зорієнтованого підходу в умовах вищого 

навчального закладу. 

Відповідно до теми й мети дослідження визначено такі завдання: 

1. З’ясувати тенденції в методиці формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей. 

2. Уточнити сутнісні характеристики базових понять дослідження. 

3. Змоделювати стратегії комунікативної взаємодії суб’єктів навчального процесу 

на засадах комунікативно зорієнтованого підходу. 

4. Визначити критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності 

бакалаврів технічних спеціальностей. 

5. Розробити й експериментально перевірити методику формування професійної 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей на засадах 

комунікативно зорієнтованого підходу.  

Об’єкт дослідження – процес навчання української мови бакалаврів 

технічних спеціальностей в умовах вищого навчального закладу. 

Предмет дослідження – формування професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей у процесі навчання української 

мови за професійним спрямуванням на засадах комунікативно зорієнтованого 

підходу. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні 

засади теорії наукового пізнання; філософії освіти; єдності мови, мовлення і 

мислення; положення лінгвістичної, психолого-педагогічної наук щодо мовленнєвої 

діяльності (І. Вихованець, Ю. Караулов, Л. Мацько, М. Степаненко, М. Плющ, 

С. Єрмоленко); теорії людської діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн); педагогічної теорії; особистісно зорієнтованого, комунікативно 

зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного компетентнісного, системного, 

проблемного підходів (В. Афанасьєв, А. Алексюк, Н. Бібік, В. Беспалько, І. Бех, 

С. Гончаренко, В. Давидов, Л. Занков, К. Костюк, О. Малихін, С. Мартиненко, 

А. Матюшкін, В. Оконь, С. Подмазін, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, 

Л. Хоружа, Є. Юдін та ін.); сучасної лінгводидактики з проблеми розвитку 

комунікативної компетентності (З. Бакум, А. Богуш, В. Борисенко, М. Вашуленко, 

Н. Голуб, О. Горошкіна, Т. Донченко, Н. Дика, Р. Дружененко, О. Караман, 

С. Караман, О. Копусь, О. Любашенко, Л. Мамчур, Л. Мацько, М. Пентилюк, 

В. Шляхова, С. Яворська та ін.). 
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Для реалізації поставлених завдань дослідження, забезпечення вірогідності 

його результатів використано комплекс методів: теоретичні – аналіз, синтез 

наукових джерел з обраної проблеми, моделювання, узагальнення, що 

використовуються для вивчення психолого-педагогічної літератури, визначення 

концептуальних засад, уточнення сутнісних характеристик базових понять 

дослідження; емпіричні – анкетування, бесіда, спостереження, самооцінювання, 

тестування – задля з'ясування рівнів сформованості в бакалаврів технічних 

спеціальностей професійної комунікативної компетентності; педагогічний 

експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) – для перевірки 

ефективності розробленої методики формування професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей; методи статистичної 

обробки даних – для опрацювання отриманих даних та встановлення статистичної 

значущості результатів дослідження та їх якісно-кількісної інтерпретації. 

Експериментальною базою дослідження було визначено Національний 

технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Державний 

вищий навчальний заклад “Криворізький національний університет”, Національний 

авіаційний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 

Київський університет імені Бориса Грінченка. Загалом дослідженням було 

охоплено 348 студентів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше з’ясовано тенденції 

в розвитку методики формування професійної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей; уточнено сутнісні 

характеристики базових понять “комунікативна компетентність бакалавра 

технічної спеціальності”, “комунікативно зорієнтований підхід”; змодельовано 

стратегії комунікативної взаємодії суб’єктів навчального процесу на засадах 

комунікативно зорієнтованого підходу; визначено критерії (ціннісно-мотиваційний, 

нормативно-практичний, термінологічний, інформаційно-комунікативний, 

жанровий) та рівні сформованості комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей (високий, достатній, середній, низький); розроблено 

методику формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей на засадах комунікативно зорієнтованого підходу; 

подальшого розвитку набули теорія і практика роботи над формуванням професійної 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що розроблений комплекс 

вправ (комунікативно-ситуативні, що стимулюють студентів до навчального 

спілкування; лінгвостилістичні, що забезпечують організацію комунікативної 

взаємодії у формі монологічного, діалогічного та полілогічного дискурсів) може 

використовуватися в навчанні української мови студентів технічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів, системі післядипломної професійної освіти й самоосвіти. 

Експериментально апробовані професійно-зорієнтовані дидактичні ігри, спеціально 
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відібрані тексти, завдання з комунікативними настановами, вміщені у навчальному 

посібнику з української мови за професійним спрямуванням та методичних вказівках, 

можуть бути використані у процесі вдосконалення програм з нормативного курсу, 

підручників, методичних посібників для вищих навчальних закладів, у практичній 

роботі викладачів мови. 

Матеріали дослідження впроваджено в навчальний процес Національного 

технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (акт № 327 

ФЛ/3000 від 03.09.2014 р.); Державного вищого навчального закладу “Криворізький 

національний університет” (довідка № 0171 від 17.06.2014 р.); Національного 

авіаційного університету (акт № 1-12/344 від 12.06.2014 р.); Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (акт № 1-7/500 від 15.09.2014 р.); 

Київського університету імені Бориса Грінченка (довідка № 127 від 05.06.2014 р.). 

Особистий внесок у публікаціях, які підготовлені у співавторстві: 

С. О. Караман, О. А. Копусь, О. В. Караман, В. І. Тихоша, та ін. “Українська мова за 

професійним спрямуванням”, внесок автора полягає в розробленні наскрізної рубрики 

“Етика ділових паперів” (теми “Протокол”, “Різновиди службових листів”, “Прес-

реліз”, “Оголошення”); у “Словнику-довіднику з культурології” (укладачі: 

Н. Г. Веселка, Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк) автором укладено 17 словникових 

статей, пов’язаних з розвитком народних промислів. У посібнику “Українська мова за 

професійним спрямуванням: методичні вказівки для лекцій, практичних занять та 

самостійної роботи студентів заочної форми навчання технічних спеціальностей” 

(упорядники: Л. М. Сидоренко, Н. В. Тільняк) розроблено систему вправ і завдань до 

професійно зорієнтованих текстів, а також тестові завдання для поточного контролю 

знань бакалаврів технічних спеціальностей; у статті, опублікованій у науковому 

часописі “Культура народов Причерноморья” (зі співавтором Л. Ш. Диніковою), 

розроблено соціокультурний контекст розвитку української мови в сучасному 

полікультурному просторі; у статті “Особливості комп’ютерного перекладу”, 

підготовленій у співавторстві з Л. М. Сидоренко й опублікованій у часописі 

“Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”, розкрито роль 

перекладача у процесі комп’ютерного перекладу технічного тексту. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення наукового 

дослідження висвітлено в доповідях і повідомленнях на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: міжнародних: “Людські цінності і толерантність у 

сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів” (Київ, 2011), 

всеукраїнських та міжрегіональних: “Дослідження молодих учених у контексті 

розвитку сучасної науки” (Київ, 2011), “Молодий науковець ХХІ століття” 

(Кривий Ріг, 2012), “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної 

науки” (Київ, 2012), “Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір” 

(Київ, 2012), “Культура народов Причерноморья” (Сімферополь, 2012), “Образне 
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слово Луганщини” (Луганськ, 2013, 2014), семінарах Київського університету імені 

Бориса Грінченка (2011-2014). 

Публікації. Основні положення й результати дисертаційної роботи 

відображено в 15 публікаціях (7 одноосібних і 8 – у співавторстві), з яких 4 – у 

наукових фахових виданнях України та 2 – у зарубіжних; 4 – статті апробаційного 

характеру, 1 навчальному посібнику з грифом МОН України, 1 навчально-

методичному виданні, 1 словнику-довіднику та 2 методичних вказівках. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (367 

найменувань, із них 5 іноземною мовою), 4 додатків, уміщених на 51 сторінці. 

Загальний обсяг роботи – 249 сторінок. Робота містить 5 таблиць, 3 рисунки. 

Основний зміст дисертації викладено на 165 сторінках друкованого тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади й методи дослідження; 

розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, 

подано інформацію про апробацію та впровадження здобутих результатів 

дослідження. 

У першому розділі – “Теоретичні засади формування професійної 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей” – 

проаналізовано тенденції розвитку методики формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в 

умовах вищого навчального закладу, охарактеризовано сутнісні характеристики 

базових понять дослідження, обґрунтовано лінгводидактичні засади формування 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей. 

Проблему формування комунікативної українськомовної компетентності 

студентів вищих навчальних закладів упродовж останнього двадцятиліття ґрунтовно 

висвітлено в монографічних працях та науково-методичних статтях А. Богуш, 

В. Борисенко, Н. Голуб, Ж. Горіної, О. Горошкіної, Н. Дикої, Т. Донченко, 

І. Дроздової, С. Карамана, О. Караман, О. Ковтун, О. Копусь, Л. Мацько, 

О. Любашенко, В. Пасинок, М. Пентилюк, М. Плющ, Т. Симоненко, М. Степаненка, 

І. Хом’яка, В. Шляхової, С. Яворської та ін. 

Питання формування професійного мовлення майбутніх фахівців, методики 

розвитку комунікативних якостей мовлення та культури мовлення студентів 

нефілологічних спеціальностей, методики навчання студентів української наукової 

термінології, правопису ветеринарних, медичних, економічних, юридичних термінів 

знайшла своє відображення в дисертаційних працях К. Балабанової, Л. Барановської, 

Н. Безгодової, Г. Берегової, О.Бєляк, Г. Бондаренко, О. Ванівської, С. Вдовцової, 
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Т.Ганніченко, Л. Головатої, Т. Гороховської, І. Довженко, І. Дроздової, Є. Копіци, 

Н. Костриці, М. Криськів, Л. Лучкіної, О. Любашенко, М. Маруна, В. Михайлюк, 

Г. Онкович, О. Павленко, Л. Паламар, В. Пасинок, Л. Романової, В. Руденко, 

Т. Рукас, Л. Сергієнко, Н. Тоцької, С. Хоцкіної, Т. Хоми, І. Черних та ін. 

Така кількість дисертаційних праць свідчить про складність, поліаспектність 

проблеми, наявність різних підходів до її розв’язання. Аналіз дисертацій, 

присвячених вивченню мовних дисциплін студентами нефілологічних факультетів 

засвідчує, що на формування культури професійного мовлення звернено належну 

увагу. Після впровадження в навчальний процес непедагогічного вишу дисципліни 

“Ділова українська мова” увага науковців і викладачів-практиків була зосереджена 

переважно на формування правописних умінь і навичок студентів, збагачення їхнього 

пасивного словника відповідною термінологією та засвоєння ними особливостей 

оформлення ділової документації. У результаті трансформації назви нормативного 

курсу з “Ділова українська мова” на “Українська мова за професійним спрямуванням” 

акценти змістилися в прагматичну площину, зумовлену новими соціальними 

вимогами: розвиток умінь створювати висловлювання, зокрема наукового й офіційно-

ділового стилів, й реалізовувати їх в усному або писемному мовленні, дотримуючись 

норм сучасної української літературної мови, активно використовувати в мовленні 

термінологію фаху відповідно до ситуації спілкування, брати участь у діловій і 

науковій дискусіях, дотримуватися правил ділового етикету, зокрема мовленнєвого. 

Відтак провідними тенденціями розвитку методики формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в 

умовах вищого навчального закладу визначено: посилення наукового інтересу 

дослідників до проблеми професійної комунікативної компетентності студентів 

нефілологічних спеціальностей; розроблення та реалізація особистісно зорієнтованих 

моделей/стратегій підготовки комунікативно компетентних фахівців технічної галузі; 

удосконалення навчально-методичного забезпечення курсу “Українська мова за 

професійним спрямуванням” як традиційними засобами (підручниками, посібниками, 

словниками, довідниками), так і інноваційними (електронні підручники, посібники, 

дистанційні курси, електронні програми тощо).  

У розділі поняття “комунікативно зорієнтований підхід” тлумачимо як 

спрямованість змісту навчання на засвоєння мови в її комунікативній функції, у 

процесі навчальної професійно зорієнтованої діяльності, що уможливлює створення 

необхідних умов поетапного входження кожного бакалавра в професійно-

мовленнєву діяльність і передбачає залучення бакалаврів до різноманітних видів 

діяльності, насамперед мовленнєвої, яка на сучасному етапі розвитку лінгвістичних і 

психологічних наук розглядається як особливий вид діяльності, спрямований на 

формування та формулювання думки (предмета мовленнєвої діяльності) засобами 

мови та способом мислення.  
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Акценти під час опанування української мови за професійним спрямуванням 

на засадах комунікативно зорієнтованого підходу зміщуються зі структури або 

системи мови (як обґрунтовується в структурній лінгвістиці) на структуру мовлення, 

що вирізняється ситуативністю, національно-культурною, міжкультурною 

самобутністю. Переорієнтація навчання на практику спілкування важлива не тільки 

тому, що метою оволодіння мовою є спілкування, а й тому, що сама практика 

спілкування спонукає до розвитку мовних умінь, комунікативної компетентності, 

мовної особистості фахівця. 

Студіювання наукових джерел дозволило визначити і зміст поняття 

“комунікативна компетентність бакалавра технічної спеціальності”, яке 

витлумачено як інтегративне ціннісне утворення, що є особистісною якістю фахівця, 

індикатором знання мови й рівня освіченості загалом, підґрунтям для формування 

професійної компетентності. 

У процесі аналізу й узагальнення наукових студій визначено й інтерпретовано в 

практичне русло лінгводидактичні засади формування професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей, які ґрунтуються на 

комунікативній спрямованості навчання й визначають зміст, форми, методи й засоби 

формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей; зумовлюють урахування зовнішніх чинників (провідні положення 

мовознавства, психолінгвістики, психології, педагогіки, методики; функціонування 

її в межах системи вищої освіти; вплив мовного середовища; особистість бакалавра; 

особистість викладача та ін.), внутрішніх чинників (принципи, методи, прийоми 

навчання, лінгводидактичні стратегії). 

У другому розділі – “Теорія і практика формування професійної 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей” – 

проаналізовано методичне забезпечення навчання української мови за професійним 

спрямуванням бакалаврів технічних спеціальностей, змодельовано лінгводидактичні 

стратегії комунікативної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності на засадах 

комунікативно зорієнтованого підходу, з'ясовано стан формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей в 

умовах вищого навчального закладу. 

Аналіз змісту чинного навчально-методичного забезпечення з дисципліни 

“Українська мова за професійним спрямуванням” для бакалаврів технічних 

спеціальностей засвідчив недостатній рівень розробленості обраної для дослідження 

проблеми, а також невикористані ресурси для підвищення його якості. Крім того, 

підтвердив важливість і необхідність розроблення продуктивної системи 

формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей, оскільки у наявних посібниках: Л. Бондарчук “Культура української 

мови: посібник для поглибленого вивчення української мови”, “Культура писемного 

ділового мовлення” (М. Пентилюк та ін.), “Культура спілкування: навчально-
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методичний посібник” (Ф. Арват та ін.), “Культура рідної мови: збірник вправ і 

завдань” (І. Качан, А. Токарська), “Українська мова і культура мовлення” (О. Пазяк, 

Г. Кисіль), “Культура слова” (О. Пономарів), “Етикет і культура спілкування” 

Я. Радевич-Винницький, “Антисуржик” за редакцією О. Сербенської, посібник 

“Українська мова за професійним спрямуванням” (за ред. С. Шевчук) та ін., які 

використовувалися під час констатувального експерименту, результати якого 

переконали, що на формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей недостатньо закцентована увага, яка виявляється у 

відсутності системи вправ і завдань, спрямованих на розвиток умінь і навичок 

вільного володіння професійним мовленням, обмеженому використанні завдань для 

самостійної роботи. 

Задля удосконалення професійного мовлення, збагачення словникового запасу 

професійною лексикою через виконання системи вправ і завдань, використання 

професійно орієнтованих текстів як основного засобу навчання, нами розроблено 

навчальний посібник “Українська мова за професійним спрямуванням” та спецкурс 

“Культура професійного мовлення бакалаврів технічних спеціальностей”. 

Логіка теоретико-експериментального дослідження, присвяченого формуванню 

професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців технічних 

спеціальностей, зумовила розроблення пріоритетних векторів, що окреслюють 

діапазон реалізації стратегії комунікативної взаємодії на засадах комунікативно 

зорієнтованого підходу. 

Теоретичною основою для моделювання стратегій мовленнєвої взаємодії 

бакалаврів на засадах комунікативно зорієнтованого підходу слугували праці 

психолінгвістів (Л. Виготський, М. Жинкін, І. Зимня, О. Леонтьєв, В. Семиченко, 

О. Синиця та ін.), лінгвістів (Т. Винокур, І. Вихованець, К. Городенська, О. Земська, 

Л. Мацько та ін.), лінгводидактів (З. Бакум, О. Ванівська, Н. Голуб, О. Горошкіна, 

Т. Донченко, І. Дроздова, С. Караман, О. Любашенко, В. Мельничайко, Н. Остапенко, 

Е. Палихата, М. Пентилюк, Т. Симоненко, В. Статівка, Н. Тоцька та ін.). 

Дидактична стратегія комунікативної взаємодії учасників педагогічного 

процесу на засадах комунікативно зорієнтованого підходу полягає у виокремленні 

обов’язкових компонентів, конкретних дій та операцій, спрямованих на реалізацію 

мети, завдань, методів та прийомів забезпечення освітніх потреб майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей й характеризується кількома визначальними ознаками: 

варіативністю, цілісністю, послідовністю, орієнтацією на подальшу професійну 

мовленнєву взаємодію. Як домінантні складники дидактичної стратегії у роботі 

визначено: компонування навчальної інформації з прогнозованим очікуванням 

(пізнавальний); застосування знань у різних формах мовленнєвої діяльності 

(діяльнісний); регламентація розподіленої співдіяльності суб’єктів педагогічного 

процесу (операційний); мовленнєва взаємодія бакалаврів технічних спеціальностей 
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(комунікативний). Кожний зі складників згруповано в модулі (діалогічний, 

монологічний, полілогічний).  

Пропонована дидактична стратегія мовленнєвої взаємодії на засадах 

комунікативно зорієнтованого підходу спрямована на підвищення ефективності 

формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей через урізноманітнення форм проведення занять з української мови 

за професійним спрямуванням, раціональну організацію занять за належної 

активності суб’єктів навчально-виховного процесу, оптимізацію обсягу 

теоретичного матеріалу, задіяння творчого особистісного ресурсу в комунікативних 

професійно зорієнтованих ситуаціях, що сприяють розвитку в майбутніх фахівців 

гіпотетичного, творчого й критичного мислення, мовного чуття й фахової 

мобільності. 

Для діагностування рівнів сформованості комунікативної компетентності 

бакалаврів технічних спеціальностей та отримання точних і вірогідних результатів 

під час констатувального етапу педагогічного експерименту здійснювались 

різноманітні взаємодоповнювальні форми і способи перевірки. Так, суб’єктивна 

самооцінка студентів власного рівня готовності до навчання була доповнена 

об’єктивними спостереженнями за їхньою комунікативною поведінкою в 

навчальному процесі тощо. 

Отримані відомості про рівень сформованості комунікативної компетентності 

бакалаврів технічних спеціальностей, результати виконання діагностувального зрізу 

дозволили констатувати про перевагу репродуктивного характеру набуття знань та 

відсутність їх творчого використання в різних мовленнєвих ситуаціях. Тому 

дидактичною домінантою в навчальному процесі є впровадження розробленої 

методики формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей на засадах комунікативно зорієнтованого підходу.  

У третьому розділі – “Експериментально-дослідне навчання за 

пропонованою методикою” – з’ясовано зміст, мету, завдання дослідної роботи; 

розроблено програму; визначено технологічні етапи експериментального навчання; 

описано й проаналізовано перебіг і результати формувального та контрольного 

експерименту; доведено ефективність пропонованої методики формування 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей. 

Логіка дослідження вимагала визначення теоретико-методичного підґрунтя 

експериментальної методики навчання, систематизації програмового матеріалу з 

української мови за професійним спрямуванням, що забезпечують підготовку 

бакалаврів технічних спеціальностей. Наступним кроком стало структурування змісту 

курсу на засадах комунікативно зорієнтованого підходу, що сприяло поетапному й 

взаємозалежному розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності, формуванню 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей. Це 

зумовило відбір доцільних технологій навчання української мови за професійним 



 

 

11 

спрямуванням та спецкурсу (технології педагогічної взаємодії, інформаційно-

комунікаційні технології, кейс-технології тощо).  

Згідно з поставленими завданнями було розроблено програму експерименту, 

зміст якої вміщував матеріали, що поглиблювали знання бакалаврів з основних 

мовних понять, удосконалював їхні правописні й орфоепічні вміння й навички, 

знайомили з основами культури професійного спілкування, правилами професійної 

етики майбутніх фахівців технічних спеціальностей, забезпечували оволодіння 

фаховою термінологією, передбачали вироблення навичок контролю й 

самоконтролю за власним мовленням. Програма реалізовувалася за трьома етапами, 

відповідно до кожного з яких було сформульовано мету, визначено завдання, 

очікуваний результат, відібрано специфічні їм методи, прийоми, засоби й форми 

навчання. 

Мета першого етапу – мотиваційно-пізнавального – полягала в коригуванні 

мовних і мовленнєвих знань, умінь і навичок та формуванні в студентів стійкої 

мотивації до опанування української мови за професійним спрямуванням.  

Зміст роботи на першому етапі передбачав повторення студентами важливих 

комунікативно значущих понять, необхідних для створення власних висловлювань. 

Це впливало на вибір методів навчання. Наприклад, з метою повторення відомостей 

про текст, типи, стилі й жанри мовлення застосовувалися традиційні методи (бесіда, 

робота з підручником, словником, спостереження над мовними явищами), а також 

інтерактивні (робота в парах, робота в групах, мікрофон тощо). Під час 

експериментального навчання було виявлено, що розподіл методів на традиційні та 

інтерактивні умовний, а межі між ними не стійкі, спостерігалося взаємопроникнення 

методів. Метод спостереження органічно поєднувався з інтерактивними методами. 

Наприклад, експеримент переконав, що робота з текстом може бути організована як 

фронтально, так і в парах, у групах. 

Основою для вирішення навчальних, розвивальних і виховних завдань з 

української мови за професійним спрямуванням став текстуальний дидактичний 

матеріал, добір якого здійснювався з урахуванням потреб майбутніх фахівців. Він 

сприяв свідомому засвоєнню теоретичних положень, розвитку мислення, 

мовленнєвій пам’яті, мовного чуття.  

Другий етап – оперативно-конструктивний – спрямований на вироблення 

сталих мовленнєвих умінь і навичок, що, насамперед, сприятиме ефективному 

розвиткові професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних 

спеціальностей. 

Під час цього етапу в навчальний процес було запроваджено спецкурс, метою 

якого стали систематизація знань студентів про комунікативні якості мовлення, 

розширення уявлень бакалаврів технічних спеціальностей про роль і місце культури 

мовлення у житті людини та суспільства.  
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Пріоритет надано інтерактивним, ігровим, інформаційно-комунікаційним 

технологіям, кейс-технологіям. Сутність кейс-технології полягає в осмисленні, 

критичному аналізові й розв’язанні конкретних проблем, що використовувалися 

(або можуть) використовуватися в практиці професійної діяльності. Кейс – це усний 

чи письмовий опис ситуації, який тлумачиться як засіб занурення бакалаврів 

технічних спеціальностей у професійний контекст. Це й зумовило систематичне 

впровадження кейс-технологій під час другого етапу експерименту.  

Особливий акцент зроблено на використання стратегій комунікативної 

взаємодії суб’єктів педагогічного процесу на засадах комунікативно зорієнтованого 

підходу, що передбачали компонування навчальної інформації з прогнозованим 

очікуванням, застосування знань у різних формах мовленнєвої діяльності, 

регламентацію розподіленої співдіяльності суб’єктів педагогічного процесу, 

комунікативну взаємодію у формах діалогічного (полілогічного) і монологічного 

професійного дискурсів бакалаврів технічних спеціальностей.  

Під час третього етапу – продуктивного – передбачалося формування 

комунікативної компетентності бакалаврів через оволодіння спеціальними 

мовленнєвознавчими поняттями, уміння застосовувати їх під час аналізу й 

конструювання текстів професійного спрямування, а також власні комунікативні 

вміння і навички (уміння переконувати, захоплювати, доводити, обґрунтовувати, 

узгоджувати активне і пасивне мовлення, готовність слухати і говорити, 

активізовувати комунікативну діяльність співрозмовника).  

Особливого значення набуло опрацювання бакалаврами рекомендованої 

літератури із зазначенням таких видів навчальної діяльності: конспектування 

першоджерел із виучуваної теми; словесний опис базової теми спілкування; 

укладання термінологічного словника-мінімуму; створення власних й 

трансформування готових текстів професійного спрямування за жанрами; написання 

рефератів, доповідей, повідомлень; підготовка презентацій; рецензування виступів, 

рефератів, промов та повідомлень студентів тощо. 

На всіх етапах упровадження методики формування професійної 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей особливе місце 

було відведено системі вправ і завдань, розробленій на основі аналізу відомих 

класифікацій (З. Бакум, О. Біляєв, Н. Голуб, О. Горошкіна, І. Дроздова, С. Караман, 

К. Климова, О. Копусь, Т. Ладиженська, В. Онищук, Т. Симоненко та ін.) До неї 

належать вправи: за дидактичною метою: підготовчі, тренувальні, оцінно-

контрольні вправи; за часом роботи з текстом: дотекстові, текстові, післятекстові; 

за формою: усні та письмові; за місцем проведення: аудиторні і позааудиторні; за 

формованими вміннями: мовні, мовленнєві, комбіновані; за ступенем творчості: 

репродуктивні, трансформаційні, конструктивні. 

У формувальному експерименті взяло участь 348 бакалаврів технічних 

спеціальностей. Контрольні й експериментальні групи відбиралися за результатами 
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констатувального зрізу, студенти мали приблизно однаковий рівень сформованості 

правильності мовлення. У КГ заняття організовувалися за робочою навчальною 

програмою курсу “Українська мова за професійним спрямуванням”, 

рекомендованою для всіх нефілологічних факультетів вищих закладів освіти, в ЕГ – 

за розробленою експериментальною методикою на основі експериментальної 

програми з відповідним методичним забезпеченням.  

Для перевірки ефективності розробленої дослідної методики й рівня 

сформованості правильності українського мовлення бакалаврів технічних 

спеціальностей було використано поточний, проміжний і підсумковий контролі. 

Аналізу підлягали якісні й кількісні показники.  

Динаміку зрушень у рівнях сформованості професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей протягом навчання за 

експериментальною методикою подано в діаграмі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка зрушень у рівнях сформованості професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей протягом навчання за експериментальною 

методикою 

Як видно з діаграми, до категорії осіб з високим рівнем сформованості 

правильного українського мовлення віднесено 15%, відповідно, достатній рівень 

виявили 27 %, середній – 43%, низький – 15% бакалаврів технічних спеціальностей. 

Отже, дані формувального експерименту засвідчили, що рівень сформованості 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей 

експериментальних груп суттєво підвищився, тоді як у студентів контрольних груп 

майже не змінився. Майбутні фахівці технічних галузей продемонстрували більш 
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досконале володіння нормами літературної мови, їхній словниковий запас 

збагатився професійною лексикою, підвищився й рівень мовної й мовленнєвої 

компетентностей.  

Отже, одержані результати експерименту засвідчили ефективність 

запропонованої методики формування професійної комунікативної компетентності 

бакалаврів технічних спеціальностей, яку доцільно впроваджувати в навчальну 

практику вищих технічних навчальних закладів. 

 Результати проведеного дослідження дають змогу зробити такі висновки: 

1. Аналіз і синтез спеціальної літератури з проблеми формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей 

дозволили з’ясувати провідні тенденції розвитку методики формування 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей в умовах 

вищого навчального закладу, як-от: посилення наукового інтересу дослідників до 

проблеми професійної комунікативної компетентності студентів нефілологічних 

спеціальностей; розроблення та реалізацію особистісно зорієнтованої мовленнєво-

професійної моделі підготовки майбутнього фахівців технічних спеціальностей, 

окреслення проблем, пов’язаних із необхідністю вдосконалення навчально-

методичного забезпечення в змістовому компоненті курсу “Українська мова за 

професійним спрямуванням”.  

2. У процесі студіювання наукової літератури з теми дослідження уточнено 

сутнісні характеристики базових понять: “комунікативно зорієнтований підхід” 

тлумачимо як спрямованість змісту навчання на засвоєння мови в її комунікативній 

функції у процесі навчальної професійно зорієнтованої діяльності, що уможливлює 

створення необхідних умов поетапного входження кожного бакалавра в професійно-

мовленнєву діяльність і передбачає залучення студентів до різноманітних видів 

діяльності, насамперед мовленнєвої, яка на сучасному етапі розвитку лінгвістичних і 

психологічних наук розглядається як особливий вид діяльності, спрямований на 

формування та формулювання думки (предмета мовленнєвої діяльності) засобами 

мови та способом мислення. Зміст поняття “комунікативна компетентність 

бакалавра технічної спеціальності” визначаємо як інтегративне ціннісне утворення, 

що є особистісною якістю фахівця, індикатором знання мови й рівня освіченості 

загалом, підґрунтям для формування професійної компетентності. 

3. У роботі змодельовано стратегії комунікативної взаємодії суб’єктів 

навчального процесу на засадах комунікативно зорієнтованого підходу, що 

передбачають виокремлення обов’язкових компонентів, конкретних дій та операцій, 

спрямованих на реалізацію комунікативної мети, ґрунтуються на комунікативній 

спрямованості навчання, зумовлюють урахування зовнішніх чинників (провідні 

положення мовознавства, психолінгвістики, психології, педагогіки, методики; 

функціонування її в межах системи вищої освіти; вплив мовного середовища; 
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особистість бакалавра; особистість викладача тощо), внутрішніх чинників (принципи, 

методи, прийоми, засоби навчання, жанровий репертуар). 

4. Визначено критерії (ціннісно-мотиваційний, нормативно-практичний, 

термінологічний, інформаційно-комунікативний, жанровий) та рівні сформованості 

комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей (високий, 

достатній, середній, низький), що дали змогу виявити недоліки мовленнєвої 

підготовки респондентів та встановити переважно репродуктивний характер їхніх 

знань.  

5. Узагальнення різних підходів до комунікативної підготовки студентів 

нефілологічних спеціальностей дозволило розробити методику формування 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей, 

домінантним складником якої є лінгводидактичні стратегії комунікативної взаємодії 

суб’єктів навчального процесу на засадах комунікативно зорієнтованого підходу, що 

передбачають виокремлення обов’язкових компонентів, конкретних дій та операцій, 

спрямованих на реалізацію комунікативної мети, розширення діапазону 

комунікативного репертуару та групування у модулі (діалогічний, монологічний, 

полілогічний).  

Результати експериментально-дослідного навчання показали позитивну 

динаміку формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей і підтвердили ефективність запропонованої методики: до 

категорії осіб з високим рівнем сформованості професійної комунікативної 

компетентності віднесено 15%, відповідно, достатній рівень виявили 27%, середній 

– 43%, низький – 15% бакалаврів технічних спеціальностей. Дані формувального 

експерименту засвідчили, що рівень сформованості професійної комунікативної 

компетентності бакалаврів технічних спеціальностей суттєво підвищився, тоді як у 

контрольних груп майже не змінився. Майбутні фахівці технічних галузей 

продемонстрували більш досконале володіння нормами літературної мови, їхній 

словниковий запас значно збагатився професійною лексикою, підвищився й рівень 

мовної й мовленнєвої компетентностей.  

Проблема формування професійної комунікативної компетентності бакалаврів 

технічних спеціальностей не вичерпується результатами виконаного дослідження, 

залишаються актуальними питання розвитку набутих професійних знань, реалізації 

міжпредметних зв’язків на міжмовному матеріалі, подальше вдосконалення 

комунікативної компетентності в умовах професійної діяльності, вивчення 

організаційних засад щодо підвищення кваліфікації спеціалістів технічної сфери.  
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АНОТАЦІЇ 

 

Тільняк Н. В. Реалізація комунікативно зорієнтованого підходу 

до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). – Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

Дисертацію присвячено проблемі реалізації комунікативно зорієнтованого 

підходу до навчання української мови бакалаврів технічних спеціальностей. 

У дослідженні висвітлено теоретичний аналіз наукової літератури з обраної 

проблеми; розкрито сутність понять “професійна комунікативна компетентність 

бакалаврів технічних спеціальностей”, “комунікативно зорієнтований підхід”; 

виокремлено провідні тенденції розвитку методики формування професійної 

комунікативної компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей. 

Обґрунтовано лінгводидактичні засади й розроблено методику формування 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей, 

що ґрунтуються на реалізації комунікативної спрямованості навчання, який 
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визначає зміст, форми, методи, засоби й жанровий репертуар формування 

професійної комунікативної компетентності бакалаврів технічних спеціальностей. 

Результати експерименту підтвердили ефективність пропонованої методики 

формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей. 

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність бакалаврів 

технічних спеціальностей, комунікативно зорієнтований підхід, методика 

формування комунікативної компетентності, лінгводидактичні стратегії. 

 

Тильняк Н. В. Реализация коммуникативно ориентированного подхода к 

обучению украинскому языку бакалавров технических специальностей. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (украинский язык). – 

Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

Диссертация посвящена проблеме реализации коммуникативно 

ориентированного подхода к обучению украинскому языку бакалавров технических 

специальностей. 

В работе представлен теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования; раскрыта сущность понятий “профессиональная коммуникативная 

компетентность бакалавров технических специальностей”, “коммуникативно 

ориентированный подход”. 

На основании анализа и синтеза научной литературы определены ведущие 

тенденции развития методики формирования профессиональной коммуникативной 

компетентности будущих специалистов нефилологических специальностей. 

Определены и преломлены в практическую плоскость лингводидактические 

основы формирования профессиональной коммуникативной компетентности 

бакалавров технических специальностей, базирующиеся на коммуникативной 

направленности обучения, которая определяет содержание, формы, методы, средства и 

жанровый репертуар речевой подготовки.  

В процессе исследования установлено, что доминантной составляющей 

методики формирования профессиональной коммуникативной компетентности 

бакалавров технических специальностей являются лингводидактические стратегии 

коммуникативного взаимодействия, ориентированные на реализацию 

коммуникативных целей, сгруппированные в модули (диалогический, 

монологический, полилогический), которые предусматривали отбор, обработку, 

использование учебной информации, коммуникативное взаимодействие в формах 

диалогической (полилогической), монологической речи.  

Статистические результаты эксперимента подтвердили эффективность 

предложенной методики формирования профессиональной коммуникативной 
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компетентности бакалавров технических специальностей. Сравнительный анализ 

результатов обобщенных данных в начале и в конце экспериментально-опытного 

обучения показало положительную динамику показателей уровня 

сформированности профессиональной коммуникативной компетентности 

бакалавров технических специальностей. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетентность 

бакалавров технических специальностей, коммуникативно ориентированный 

подход, методика формирования коммуникативной компетентности, 

лингводидактические стратегии. 

 

Tilniak N. V. The communicative-oriented approach implementation to 

teaching Ukrainian language of bachelors of technical specialties. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree, specialty 13.00.02 – theory and methods of education 

(Ukrainian language). – Borys Hrinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 

The thesis has been dedicated to the problem of the communicative-oriented 

approach implementation to teaching Ukrainian language of the bachelors of technical 

specialties. 

The theoretical analysis of the scientific literature of the chosen subject has been 

highlighted in the research; the essence of the concepts “professional communicative 

competence of the bachelors of technical specialties”, “communicative-oriented approach” 

has been found out; the leading trends of the development of the professional 

communicative competence forming methods of professionals of non-philological 

specialties have been singled out. 

The linguo-didactic principles have been proved and the methodology of the 

professional communicative competence forming of the bachelors of technical specialties 

has been worked out. The methodology is based on the implementation of the 

communicative-orientated approach training, which defines the content, forms, methods, 

means and genre repertoire formation of professional communicative competence of the 

bachelors of technical specialties. 

The experimental results have confirmed the effectiveness of the proposed 

methodology of the professional communicative competence forming of specialists of 

technical specialties.  

Key words: professional communicative competence of the bachelors of technical 

specialties; communicative-oriented approach; methodology of the professional 

communicative competence forming; linguo-didactic strategies. 
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