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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Докорінні зміни в політичній та 

соціально-економічній сферах українського суспільства, становлення нових 

соціокультурних відносин, трансформація духовних цінностей та ідеалів 

зумовили формування нової освітньої парадигми, що характеризується 

інтенсивним розвитком сучасних теоретико-методологічних підходів до процесу 

професійної підготовки майбутніх педагогів, застосуванням інноваційних 

педагогічних технологій, спрямованих на формування загальнокультурної 

компетентності фахівців, комунікативної культури, яка забезпечує гуманізацію 

взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Актуалізація проблеми формування комунікативної культури майбутніх 

педагогів, зокрема вчителів іноземних мов, зумовлена низкою чинників: 

соціокультурними, що пов’язані з глобалізацією всіх сфер суспільного життя, 

міжнародною інтеграцією, зростанням масштабів комунікації та її динаміки, 

інтенсифікацією ЗМІ та розвитком сучасних засобів міжособистісного 

спілкування (мобільна телефонія, Інтернет тощо); педагогічними – формування 

світового та європейського освітнього простору, удосконалення вітчизняної 

системи вищої освіти в контексті становлення єдиного полікультурного 

освітнього простору, посилення тенденцій щодо гуманізації навчально-

виховного процесу та взаємодії всіх його учасників, зростання вимог до рівня 

загальної та професійної комунікативної культури особистості педагога; 

інформаційно-технологічними – інтенсивний розвиток інформаційних, 

телекомунікаційних та педагогічних технологій у системі вищої освіти та 

комунікації в мережі Інтернет, що потребує не лише знання іноземних мов, а й 

розуміння культур різних народів світу. 

У зв’язку з цим у педагогічній теорії та практиці визначено пріоритетні 

напрями модернізації вищої педагогічної освіти, зокрема професійно-комуніка-

тивної підготовки майбутніх учителів іноземних мов, реалізація яких забезпе-

чується впровадженням гуманістичного, культурологічного, особистісно зорієн-
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тованого, компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, лінгвістичного підхо-

дів. При цьому іноземна мова є потужним розвивальним ресурсом формування 

загальнокультурної компетентності й комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземної мови. 

Аналіз наукового доробку вчених у галузі філософії, соціології, психології, 

педагогіки та інших наук засвідчив накопичення значного теоретико-

методологічного потенціалу, що може слугувати концептуальними засадами 

формування комунікативної культури майбутніх учителів та розробки 

відповідної інноваційної практики. Так, у царині філософії знайшли висвітлення 

проблеми комунікативної культури особистості, осмислення цінності людини, її 

індивідуальності й самобутності як суб’єкта спілкування (К. Абульханова-

Славська, В. Соловйов, С. Франк, В. Розанов та ін.). Розуміння сутності комуні-

кативної культури як соціально-психологічного механізму та детермінанти 

розвитку особистості відображено в роботах В. Біблера, М. Кагана, Л. Когана, 

М. Мамардашвілі, М. Хайдеггера та ін. Становлення комунікативної культури в 

низці філософських концепцій розглядається як осягнення людиною своєї 

цілісності шляхом самореалізації в суспільно значущій творчій діяльності 

(М. Бахтін, М. Бердяєв, Г. Батищев та ін.), універсальний принцип діяльності й 

розвитку людини (М. Бердяєв, І. Кант та ін.). Філософські праці М. Бахтіна, 

Е. Гуссерля, О. Лосєва, М. Хайдеггера дозволяють розглядати власні зусилля 

особистості з самовдосконалення як механізм процесу становлення 

комунікативної культури, що виконує роль внутрішнього регулятора.  

Психологічні основи становлення комунікативної культури особистості 

висвітлено в розвідках Б. Ананьєва, О. Бодальова, С. Братченко, Л. Виготського, 

О. О. Леонтьєва, А. Петровського та ін. У психолого-педагогічних дослідженнях 

розкрито її сутність, структуру, види, форми, закономірності й механізми 

здійснення (Г. Андреєва, В. Кан-Калик, Я. Коломінський, О.  О. Леонтьєв, 

Б. Ломов, С. Мойран, Ю. Пассов, Б. Паригін та ін.), проблеми формування 

комунікативної діяльності майбутніх учителів іноземної мови (Л. Бурман, 
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Л. Гапоненко, Г. Гонтар, І. Копилова, О. Ярова та ін.), комунікативних умінь і 

навичок (І. Добрянський, В. Кан-Калик, Ю. Пассов, Т. Яковлєва та ін.), розвитку 

комунікативних компетентностей (О. Волченко, Т. Колодько, С. Ніколаєва, 

Т. Симоненко, Г. Хорошавіна та ін.), комунікативних здібностей студентів 

(І. Архипова, О. Овчинникова, К. Платонов, О. Солдатченко та ін.). 

Проблему формування комунікативної культури всебічно розглянуто в 

педагогіці (М. Буланова-Топоркова, Н. Волкова, В. Кан-Калик та ін.). Найбільш 

активно досліджено питання формування комунікативної культури вчителя 

(P. Антропова, Р. Бабій, B. Грехнєв, І. Зарецька, А. Мудрик, В. Тернова, 

B. Чернявська та ін.). 

Особливе значення для нашого дослідження мають наукові роботи, у яких 

розглянуто такі явища, як: професійно-педагогічна культура, культура 

педагогічного спілкування, а також процес їхнього формування 

(Є. Бондаревська, Н. Волкова, В. Ісаєв, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, Т. Волкова, 

Р. Михалевська, В. Соколова та ін.). 

У сучасній соціально-психолого-педагогічній думці культура комунікації 

репрезентується як необхідне вміння досягти цілей у контактах з іншими 

людьми, а комунікативна культура при цьому визначається як один із показників 

рівня фахової підготовки майбутнього спеціаліста (Н. Бутенко, І. Зязюн, 

О. Виговська, Н. Волкова, В. Давидова, М. Зажирко, І. Когут, Л. Нечипоренко, 

С. Коваль, Л. Савенкова та ін.).  

Чільне місце серед досліджень займають праці, у яких розглянуто 

актуальні питання професійного становлення вчителів іноземної мови в 

контексті їхньої підготовки до професійно-педагогічної комунікації (І. Когут, 

М. Кучеренко, Л. Коваленко, Н. Васильєва, Н. Пустовойт та ін.).  

Аналіз наукових праць засвідчує, що загальні питання професійної 

підготовки майбутніх учителів у контексті інформатизації освіти, зокрема 

використання інформаційних і комунікаційних технологій, досліджують такі 

вчені, як В. Биков, Р. Гуревич, М. Жалдак, К. Власенко, А. Коломієць, 
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Ю. Машбиць, Н. Морзе, І. Роберт, Є. Полат, Л. Панченко, С. Семеріков та ін.; 

ресурсу Інтернет – О. Войскунський, О. Горошко, А. Жичкіна, Т. Колокольцева, 

О. Кущенко, Е. Патаракін, Л. Раїцька, Л. Халяпіна та ін. 

Проблему формування комунікативної культури майбутніх фахівців 

освітньої галузі, зокрема вчителів іноземної мови, розкрито в низці 

дисертаційних робіт. Так, Л. Аухадєєва, С. Знаменська, В. Полторацька схарак-

теризували питання формування комунікативної культури сучасного педагога в 

процесі підготовки у ВНЗ; О. Волкова – майбутніх учителів-логопедів; 

В. Сморчкова – соціальних педагогів; О. Халупо – студентів технічного ВНЗ у 

процесі вивчення іноземної мови; К. Копйова – іншомовної комунікативної 

культури майбутнього педагога; Ю. Матвєєва – інформаційно-комунікативної   

культури засобами іноземної мови. У дисертаціях висвітлено різні шляхи та 

засоби формування комунікативної культури майбутніх педагогів, зокрема: 

тренінг педагогічного спілкування (Ю. Ушачова), проектне навчання 

(Р. Антропова) тощо. Проблему формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземної мови в процесі вивчення філологічних дисциплін 

репрезентовано в дослідженні Д. Трубачової. Проте проблема формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземної мови у вищій школі 

засобами ресурсу Інтернет не знайшла висвітлення в дисертаційних працях, 

незважаючи на її значущість для теорії і практики професійної освіти. 

Аналіз теорії та практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

низку суперечностей між: вимогами, що ставляться до особистості вчителя 

іноземних мов, і фактичним рівнем його професійно-комунікативної підготовки в 

умовах традиційного навчання у ВНЗ; потребою розвитку комунікативної 

культури в майбутніх учителів іноземних мов і недостатньою розробленістю 

сучасних педагогічних технологій, що забезпечують її формування; значним 

потенціалом ресурсу Інтернет щодо формування комунікативної культури в 

майбутніх учителів іноземних мов та обмеженим використанням його 

можливостей у процесі становлення комунікативної культури майбутніх 
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учителів іноземних мов у вишах.  

Виходячи з актуальності та практичної значущості окресленої проблеми, 

обрано тему дисертаційної роботи „Формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет”.  

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

Дисертаційну роботу виконано відповідно до комплексної теми кафедри 

педагогіки Державного закладу „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка‖ „Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних 

закладах освіти‖ (державний реєстраційний номер 0110U000751). Тему 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки і психології в Україні (протокол № 2 від 30.03.2010 р.). 

Об’єкт дослідження – процес формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов у ВНЗ. 

Предмет дослідження – педагогічна технологія формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу 

Інтернет у процесі фахової підготовки.  

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити педагогічну технологію формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу 

Інтернет у процесі фахової підготовки у ВНЗ. 

Гіпотеза дослідження. Процес формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет набуде 

ефективності за умови розробки та впровадження відповідної педагогічної 

технології, яка репрезентується системно-функційною єдністю концепту-

ального, ціле-результативного, суб’єктного, змістового, інструментального 

компонентів; забезпечує поетапну реалізацію процесу розвитку взаємо-

пов’язаних складників комунікативної культури як цілісного інтегративного 

професійно значущого утворення в структурі особистості фахівця; ґрунтується 

на інформаційно-комунікаційних засадах підготовки майбутніх учителів 
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іноземних мов до професійно-педагогічної комунікації засобами ресурсу 

Інтернет; характеризується спрямованістю на формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов, що забезпечує розвиток соціально-

професійної мобільності педагога, успішну адаптацію до мережевих професійних 

спільнот учителів іноземних мов, достатній рівень готовності до ефективної 

професійно-педагогічної комунікації.  

Відповідно до предмета, мети й сформульованої гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 

1. На основі міждисциплінарного аналізу наукової літератури розкрити 

сутність феномену комунікативної культури вчителя іноземної мови та зміст її 

структурних компонентів. 

2. Схарактеризувати педагогічний (розвивальний) потенціал ресурсу 

Інтернет як засобу формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов. 

3. Змоделювати та науково обґрунтувати педагогічну технологію 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет. 

4. Дослідити стан сформованості комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов на основі визначених критеріїв та показників. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічної технології 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет у процесі фахової підготовки. 

Теоретико-методологічну основу становлять: положення особистісно-

діяльнісного (А. Брушлинський, Л. Виготський, О. М. Леонтьєв, П. Гальперін), 

компетентнісного (В. Байденко, Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Овчарук, 

А. Хуторськой), культурологічного (А. Валицька, І. Ісаєв), технологічного 

(В. Беспалько, М. Кларін, Г. Селевко, М. Чошанов, А. Уман) підходів; 

філософські положення інформатизації суспільства (Р. Абдєєв, Д. Белл, 

М. Кастельс, М. Маклюен, Р. Масленников, Е. Тоффлер); теоретичні концепції 
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щодо сутності комунікативної культури як філософського та соціально-

психологічного феномену (В. Біблер, М. Каган, О. О. Леонтьєв, 

М. Мамардашвілі, Л. Петровська); теоретико-методичні аспекти формування 

комунікативної культури особистості (Н. Бордовська, І. Зарецька, С. Знаменська, 

О. О. Леонтьєв, Т. Шибутані); наукові положення щодо: теорії та практики 

професійної підготовки майбутніх учителів (І. Зязюн, О. Дубасенюк, 

В. Сластьонін), професійної підготовки учителів іноземних мов 

(А. Бердичевський, І. Бім, Н. Гальскова, С. Ніколаєва, Ю. Пассов, Н. Федічева), 

теорії підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації 

(Р. Антропова, Н. Бутенко, Н. Волкова, Б. Головін, В. Кан-Калик, І. Тернова); 

теоретико-методичні засади сучасних освітніх технологій (І. Дичківська, 

М. Лєвіна, О. Пєхота, С. Сисоєва, Д. Чернілевський), інформатизації системи 

освіти (В. Биков, М. Бухаркіна, Ю. Машбиць, Н. Морзе, Є. Полат, Л. Панченко, 

С. Семеріков), теоретико-методичні засади використання інтернет-ресурсів у 

викладанні іноземної мови (О. Вільшинецька, Є. Полат, С. Титова, В. Тузлукова, 

О. Фаєвцова), принципи моделювання в педагогічній сфері (О. Дахін, 

В. Докучаєва). 

Для розв’язання поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичні – аналіз наукової літератури для розкриття сутності 

феномену комунікативної культури вчителя іноземної мови; систематизація 

концептуальних положень з метою визначення теоретичного підґрунтя для 

розробки педагогічної технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет; аналіз та 

узагальнення наукових положень для характеристики потенціалу ресурсу 

Інтернет як засобу формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов; контент-аналіз навчально-методичного забезпечення процесу 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов для з’ясування основних підходів 

до розв’язання проблеми дослідження; моделювання з метою розробки 

теоретичної моделі зазначеної педагогічної технології; емпіричні: спостереження, 
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анкетування й тестування студентів, експертна оцінка для визначення стану та 

особливостей процесу формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами ресурсу Інтернет; педагогічний експеримент для 

перевірки ефективності розробленої педа-гогічної технології; методи 

математичної статистики для визначення статистичної значущості отриманих 

у ході експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка‖, ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет‖ 

(м. Слов’янськ), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка, ПВНЗ „Краматорський економіко-гуманітарний інститут‖. 

Усього на різних етапах дослідно-експериментальної роботи взяли участь 242 

студенти та 32 викладачі ВНЗ.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: вперше 

науково обґрунтовано й розроблено педагогічну технологію формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу 

Інтернет, яка характеризується системно-функційною єдністю компонентів 

(концептуального, ціле-результативного, суб’єктного, змістового, 

інструментального), поетапною реалізацією процесу розвитку взаємопов’язаних 

складників комунікативної культури як цілісного інтегративного професійно 

значущого утворення в структурі особистості фахівця, що ґрунтується на 

інформаційно-комунікаційній парадигмі як провідному принципі підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов до професійно-педагогічної комунікації 

засобами ресурсу Інтернет та забезпечує сформованість достатнього рівня 

готовності майбутніх учителів іноземних мов до ефективної професійно-

педагогічної комунікації; удосконалено: зміст, форми та методи формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов; навчально-

методичне забезпечення використання ресурсу Інтернет для формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової 



11 

 

підготовки; набули подальшого розвитку наукові уявлення про сутність 

комунікативної культури майбутнього вчителя іноземної мови в індивіду-

альному, предметному та професійному аспектах; засоби ресурсу Інтернет та 

шляхи їхнього використання в процесі формування іншомовної комунікативної 

компетентності та її компонентів (мовленнєвого, дискурсивного, мовного, 

соціокультурного, компенсаторного й освітньо-пізнавального) як важливої умови 

становлення комунікативної культури вчителя іноземних мов; критерії та 

показники сформованості індивідуального, предметного та професійного 

складників комунікативної культури зазначеної категорії фахівців. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх достатній 

готовності до впровадження в навчально-виховний процес ВНЗ розробленої 

педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами ресурсу Інтернет, розроблено комплекс вправ з 

використання ресурсу Інтернет (автентичні тексти, електронна пошта, чат, 

матеріали з Вікіпедії, YouTube, вебінари, блоги, е-mail дискусійні групи, тижневі 

інформаційні бюлетені з проблем комунікативної культури, Skype, 

телекомунікаційні проекти); діагностичного комплексу для визначення рівнів 

сформованості комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у 

процесі фахової підготовки засобами ресурсу Інтернет. 

Результати дослідження можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів різних спеціальностей, в освітньому процесі 

навчальних закладів різного рівня, що здійснюють підготовку фахівців 

педагогічних спеціальностей; у системі післядипломної педагогічної освіти; у 

самоосвітній діяльності студентів. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка‖ 

(м. Старобільськ) (довідка про впровадження № 303 від 31.10.2014), ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет‖ (м. Слов’янськ) (довідка про 

впровадження № 68-13-1085 від 20.11.2013), ПВНЗ „Краматорський економіко-
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гуманітарний інститут‖ (довідка про впровадження № 552 від 22.04.2016), 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка‖ 

(довідка про впровадження № 645 від 25.05.2016).  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи було викладено на науково-практичних конференціях 

різного рівня: Міжнародних – „Досягнення вищої школи‖ (Софія, Болгарія, 

2011), „Європейська наука ХХІ століття‖ (Перемишль, Польща, 2012), 

„Теоретико-прикладні аспекти розвитку психології і педагогіки в Україні і за 

кордоном‖ (Одеса, 2012), „Проблеми та шляхи удосконалення педагогічних та 

психологічних наук‖ (Львів, 2013), „Сучасні тенденції та фактори розвитку 

педагогічних та психологічних наук‖ (Київ, 2014); Всеукраїнських: „Україна 

наукова‖ (Миколаїв, 2011), „Наукові дослідження‖ (Миколаїв, 2011), „Педагогіка 

та психологія: традиції та інновації‖ (Харків, 2012); було обговорено на 

засіданнях кафедри практики мовлення, кафедри англійської філології та 

кафедри педагогіки ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка‖ (2011 – 2016 рр.).  

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 17 одноосібних 

публікаціях автора, з них 5 – у наукових фахових виданнях України, одна 

публікація – у зарубіжному періодичному виданні. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел 

(362 найменування, з них 51 – іноземною мовою) і 6 додатків на 102 сторінках. 

Робота містить 20 таблиць та 12 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 300 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ 

РЕСУРСУ ІНТЕРНЕТ 

 

 

1.1. Сутність комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов 

 

Розкриття теоретико-методологічних засад дисертації потребує 

передусім з’ясування сутності базового поняття дослідження комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов, що і стало метою першого 

підрозділу роботи. 

Для досягнення цієї мети будемо триматися такої послідовності. 

Спочатку, використовуючи в якості провідного для нашого дослідження 

культурологічного підходу, розглянемо поняття „культура‖ у філософській, 

культурологічній, педагогічній, психологічній літературі, подамо визначення 

поняття „комунікативна культура‖, виділивши його з ланцюжка однорідних 

понять – спілкування, комунікація, педагогічне спілкування, культура 

мовлення тощо, розкриємо функції комунікативної культури педагога, а 

потім визначимо специфіку та структуру комунікативної культури, 

запропонуємо визначення формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. 

Як зазначено вище, методологічною основою нашого дослідження є 

культурологічний підхід [1; 4; 10; 13; 68; 72; 74; 114; 137; 138; 165; 248], який 

має на увазі єдність професійної майстерності педагога з культурою 

особистості та культурою суспільства. Культурологічний підхід зумовлений 

об’єктивним зв’язком людини з культурою як системою цінностей. Згідно з 

цим підходом, людина містить у собі частину культури. Вона не тільки 
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розвивається на основі засвоєної нею культури, але й привносить у неї щось 

нове, тобто людина стає творцем нових елементів культури. У зв’язку з цим 

засвоєння культури як системи цінностей становить розвиток самої людини 

та її становлення як творчої особистості. 

Сучасні культурологічні теорії містять різноманітні підходи до 

проблеми розвитку людини та людства. Проте більшість філософів 

поділяють думку, яка пов’язує всебічний розвиток людини зі створенням 

розумного та гуманного суспільства. Удослідженнях багатьох вчених людина 

майбутнього характеризується як людина розумна та гуманна, допитлива, 

діяльна, така, що вміє насолоджуватися красою, вона є цілісною, усебічно 

розвинутою особистістю, фізично та духовно досконалою [13; 24; 25; 42; 74; 

114; 291]. Основою культурологічного підходу є такі концепції: ціннісна 

(А. Зворикін, Г. Карпов), діяльнісна (В. Давидов, М. Каган), діалогічна 

(М. Бахтін, В. Біблер). 

Основна категорія культурологічного підходу – культура. Термін 

„культура‖ належить до числа багатозначних, оскільки сама культура – це 

складне й багатогранне явище, що віддзеркалює всі сторони людського 

буття. Категорія „культура‖ є значущою для кожного аспекту людського 

життя та діяльності. Саме тому її вивчають багато наук, кожна з яких 

виокремлює в якості предмета свого дослідження один з боків культури, 

формулюючи при цьому своє розуміння та визначення терміна „культура‖. 

У процесі категоріального аналізу поняття „культура‖ [34; 38; 40; 69; 

85; 89; 94; 98] нами встановлено таке. Поняття „культура‖ трактується 

широко. По-перше, у філософському сенсі „культура‖ розуміється як 

найвищий людський інстинкт, що компенсує неповноцінно задоволені 

реальні потреби людини за допомогою створення символічного простору 

світу культури [257, с. 23]. Філософський енциклопедичний словник подає 

таке визначення культури: „Культура – (лат. cultura) оброблення, виховання, 

освіта, розвиток, шанування, специфічний спосіб організації та розвитку 
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людської життєдіяльності, яка представлена в продуктах матеріальної та 

духовної праці; у системі соціальних норм та установлень; у духовних 

цінностях; у сукупності ставлення людей до природи, між собою та до самих 

себе‖ [287, с. 328]. 

По-друге, у широкому сенсі культура – сукупність проявів життя, 

досягнень і творчості народу або групи народів. Отже, у широкому розумінні 

культура – це все, що створено людством, суспільством, фізичною й 

розумовою працею кожного його члена, а в більш вузькому – це ідейний і 

моральний стан суспільства, що визначається матеріальними умовами його 

життя й проявляється в його побуті, ідеології, освіті, свідомості, життєвій 

активності, досягненнях науки, літератури, у фізичному та моральному 

вихованні. Культура включає: результати конкретної діяльності (знаряддя 

праці, твори мистецтва); засоби спілкування людей (мораль і право); 

характерні особливості свідомості (моральне, естетичне); здібності людей, 

які реалізуються в їхній діяльності (знання, уміння, навички) [160; 172; 259; 

263; 274; 310]. У конкретних сферах суспільного життя культура 

характеризує різні особливості свідомості, поведінки та діяльності людей. 

Культурі притаманні цілісність, спадкоємність у засвоєнні досягнень та 

традицій, взаємозв’язок загальнолюдського та національного. Оволодіння 

всім багатством культури людства лежить в основі системи виховання та 

освіти. 

По-третє, на теоретичному рівні „культура‖ розглядається як 

специфічна характеристика суспільства, яка виражає досягнутий людиною 

рівень історичного розвитку, що визначається ставленням людини до 

природи й суспільства [258 – 260]. Б. Кононенко визначає культуру як 

„специфічний спосіб організації й розвитку людської життєдіяльності, 

представлений у продуктах матеріальної й духовної праці, у системі 

соціальних норм, установ, у духовних цінностях, у сукупності ставлення 

людей до природи, між собою і до самих себе‖ [148, с. 116]. М. Василик 
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розглядає культуру як „історично визначений рівень розвитку суспільства, 

творчих сил та здібностей людини, що виражаються в типах та формах 

організації життя та діяльності людей, у їхніх взаєминах, а також у 

матеріальних та духовних цінностях, створених ними‖ [211, с. 23]. 

Оксфордський словник визначає термін таким чином: „Культура – це система 

звичаїв та вірувань, способів життя та мислення людей певної країни‖ [352, 

c. 306]. На буденному рівні „культура‖ розуміється як зразок, на який 

повинні рівнятися люди. Культуру також ототожнюють з освіченістю, 

кваліфікують як певну якість особистості. 

По-четверте, за своєю природою культура є поліфункційною, тобто 

становить багаторівневу систему відкритого типу. А. Оганов виділяє такі 

функції культури: акумулювальна, виховна, гуманістична, духовно-охоронна, 

компенсаторна, комунікативна, символічна, пізнавальна, естетична [205, 

c. 40]. Усі ці функції реалізуються в культурному процесі синхронно, але 

пріоритетною є гуманістична. Різні аспекти гуманізації висвітлено в працях 

філософів (В. Біблер, Л. Буєва, М. Каган, І. Кон), психологів (А. Асламов, 

В. Давидов, А. Петровський), педагогів (Л. Голубєва, В. Ликова, Б. Лихачов, 

А. Мудрик). Універсальність гуманістичних ідей зумовлена тим, що вони 

можуть застосовуватися в усіх соціальних системах. Ідеї гуманізації 

пропонують здійснення такого напряму освіти, який пов’язаний із соціально-

моральним та професійним розвитком особистості [221; 303]. З погляду 

гуманізації культура нейтралізує, пом’якшує та сприяє подоланню 

прагматично-утилітарних якостей цивілізації. Вона орієнтується на людину, 

її метою є конкретний персонаж історичного процесу. Людина існує в 

культурі як творець і її головний результат. „Функційність культури 

залежить не лише від здатності людини створювати корисне для себе, але й 

змінювати, розвивати саму себе, тобто бути джерелом свого розвитку. Отже, 

культура включає особливе ставлення до самого себе, і це ставлення 

проявляється в процесі діяльності людини та має прояв у такій формі, як 
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творчість. Тому творчість може бути розглянуто з позиції соціального 

людського феномену культури‖ [171, c. 9]. Концепція творчого характеру 

культури випливає із гармонійного взаємозв’язку культури та суспільства. 

Людина – це діяльнісна особа, яка робить внесок у функціонування та 

розвиток людського суспільства. 

По-п’яте, культура є основою та результатом розвитку освіти людини. 

Освіта – це спосіб входження людини у світ науки й культури. У процесі 

освіти людина освоює культурні цінності. Культура є передумовою й 

результатом освіти людини. Засвоюючи культуру, людина не лише 

адаптується до умов соціуму, що постійно змінюється, а й стає здатною до 

активної діяльності, що дозволяє розвивати власну суб’єктність і 

примножувати потенціал світової цивілізації [310]. 

Освіта є необхідним і важливим чинником розвитку і економіки, 

політики, культури, і всього суспільства. Своєю чергою, освіта розвивається 

під впливом потреб суспільства, оскільки воно завжди виконує найважливіші 

суспільні функції. Від освіти залежить дієвість усіх соціально-економічних та 

інших процесів розвитку суспільства, нарощування інтелектуального, 

духовного, соціокультурного потенціалів країни. Культура й наука постають 

у ролі провідних чинників суспільного прогресу й розвитку цивілізації [47, 

с. 45]. 

Освіта впливає на збереження культури та її розвиток. Освітній процес 

забезпечує пізнання світу, розвиває особистість у її індивідуальності, 

неповторності, дає можливість засвоювати все багатство світової культури. 

Відповідність освіти культурі означає, що наука постає перед учнями не 

тільки в її актуальних результатах, а й в історії наукового знання, у процесі 

його виникнення, його історичного особистісного творення. 

Культура в освіті – це змістовний компонент, джерело знань про 

природу, суспільство, способи діяльності, емоційно-вольове й ціннісне 

ставлення людини до інших, праці, спілкування тощо [310]. Ще відомий 
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німецький педагог А. Дистервег сформував принцип культуродоцільності: 

„навчай відповідно до культури‖ [81], що означає навчання в контексті 

культури, орієнтацію освіти на характер і цінності культури, на засвоєння її 

досягнень, на прийняття соціокультурних норм і включення людини в їхній 

подальший розвиток. При цьому гуманістична домінанта є основною в 

сучасній освіті. 

В. Руденко вважає, що „культуродоцільність – найважливіша умова 

розвитку освіти і засіб реалізації ідей гуманізму‖ [249, с. 44]. 

В. Сластьонін стверджує, що „в освітньо-виховному процесі, мета 

якого – перетворення того, хто навчається, на суб’єкт культури, слід 

використовувати культурологічний підхід, з діалогізацією навчання, увагою 

до історії розвитку науки та її окремих ідей, «персоналізацією» науки й 

обов’язково відкритістю самого викладача як носія культури, коли яскраво 

виражено його особистісне ставлення до елементу культури, що 

презентується‖ [259, с. 13]. 

На думку Є. Бєлозерцева, „культурологічний підхід передбачає 

широкий погляд на культуру та освіту насамперед у контексті їх 

загальнофілософського розуміння. Педагогічні факти та явища при такому 

підході розкриваються з урахуванням соціальних і культурних процесів у 

минулому, сьогоденні й майбутньому‖ [15, с. 25]. 

І. Ісаєв уважає, що „культурологічний підхід дозволяє розглядати 

проблеми освіти в загальнокультурному контексті як інтеграцію особистості 

із загальною та професійно-педагогічною культурою, і відмовитися від 

спрощеного уявлення про цей підхід, пов’язаного лише з уведенням до 

навчальних планів нових дисциплін соціокультурного змісту‖ [161, с. 5]. 

В. Краєвський наголошує, що культурологічна модель може бути 

розглянута як реалізація гуманістичної установки в розумінні соціальної 

функції людини, що має на увазі включення в контекст змісту освіти 
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структури культури в її різноманітних проявах, перш за все, духовної 

культури [152].  

Отже, розвиток особистості й присвоєння культурних цінностей 

відбувається в процесі освіти. Співвідношення освіти й культури можна 

розглядати в різних аспектах: як систему культурно-освітніх центрів у межах 

однієї або різних країн, через формування полікультурної освіти, через аналіз 

дисциплін культурологічної спрямованості і т.п. У будь-якому випадку, 

„культура учасників педагогічного процесу «зумовлює» характер його 

протікання, більше того, відкриває нові й принципово важливі сторони 

дослідження цього процесу‖ [259, с. 14]. 

Основним джерелом змісту професійної освіти є досвід цілісної 

культури в єдності всіх її компонентів (духовного, соціального й 

технологічного). Головні характеристики цілісності є основними при 

визначенні принципів культурологічної концепції. До них належать: цілісне 

уявлення культури, цілісне уявлення людини, цілісна особистість 

спеціалістів, цілісна педагогічна система і т. п. „Культурологічний підхід не 

зводиться до радикальної перебудови наявних освітніх систем, структур і 

процесів, його суть полягає в їх модернізації – надання їм цільової 

(професійної та особистісної), змістовної і процесуальної, організаційної та 

технологічної цілісності‖ [249, с. 48]. Отже, культурологічний підхід як 

методологічне підґрунтя педагогічного процесу дозволяє виділити 

пріоритетні напрями підготовки сучасного фахівця. 

Проаналізувавши роботи Г. Андреєвої, Н. Волкової, О. Гаврилюк, 

В. Кан-Калика, Б. Ломова, О. Лосєвої, В. Русанівського, В. Сластьоніна, 

С. Тер-Мінасової, Т. Чмут, ми дійшли висновку, що категорія культури 

співвідноситься з такими категоріями, як спілкування, комунікація, 

педагогічне спілкування, культура мовлення, комунікативна культура, тому 

виникає потреба проаналізувати ці категорії. 
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Учені розглядають спілкування у співвідношенні з діяльністю, але 

підходять до цього по-різному: на думку Б. Ломова, Л. Буєвої, спілкування й 

діяльність – дві рівнозначні категорії буття людини; Г. Андреєвої – 

спілкування є одним із проявів діяльності; О. Леонтьєва, М. Лісіної, 

Р. Нємова – спілкування є особливим видом діяльності. Існує багато 

визначень терміна „спілкування‖, розглянемо деякі з них. 

„Спілкування це – весь спектр зв’язків і взаємодій людей у процесі 

духовного й матеріального виробництва, спосіб формування, розвитку, 

реалізації та регуляції соціальних відносин і психологічних особливостей 

окремої людини, що здійснюється через безпосередні чи опосередковані 

контакти, у які вступають особистості та групи‖ [208]. „Спілкування – це 

взаємодія людей, спрямована на взаємне пізнання й обмін інформацією за 

допомогою різних засобів комунікацій з метою встановлення взаємин, 

сприятливих для спільної діяльності‖ [239]. „Спілкування – це процес обміну 

думками та почуттями або повідомлення іншим певної інформації за 

допомогою вербальних та невербальних засобів‖ [352, c. 243].  

Спілкування відбувається тоді, коли людина посилає або отримує 

повідомлення з особливим значенням. Учасники процесу спілкування 

залежать один від одного, оскільки те, про що говорить одна людина, 

впливає на відповідь іншої. Існує кілька теорій, пов’язаних з процесом 

спілкування. Ранні теорії розглядали процес спілкування як лінійний: 

учасники процесу підрозділялися на того, хто говорить, і на того, хто слухає, 

тобто малося на увазі, що процеси говоріння та слухання відбуваються не 

одночасно, а послідовно. Сучасні теорії розглядають учасників процесу 

спілкування як таких, що говорять та слухають одночасно. Коли людина 

посилає повідомлення, вона водночас отримує їх за допомогою реакції 

співрозмовника, тобто говоріння та слухання – взаємопов’язані процеси, 

зміни в одному з яких призводять до змін в іншому. Дж. Де Віто вважає, що 

успіх процесу спілкування залежить від особистісної компетенції, під якою 



21 

 

він розуміє „здатність людини ефективно спілкуватися‖. Ефективність 

процесу спілкування залежить від компонентів особистісної компетенції: 

індивідуальних умінь, здатності слухати, критичного мислення, культури та 

етики. Процес спілкування має три основні характеристики: неминучість, 

тому що людина не може не спілкуватися; незворотність, тому що 

неможливо скасувати повідомлення, що було сказане; та неповторність, тому 

що неможливо відтворити два однакових процеси спілкування [327]. 

Спілкування відбувається за допомогою двох основних каналів: 

мовленнєвого (вербального) та немовленнєвого (невербального). До 

мовленнєвого (вербального) спілкування належать: значення та смисл слів і 

фраз; мовленнєві звукові явища: темп мовлення (швидкий, середній, 

повільний), тональність голосу (висока, низька), ритм мовлення 

(рівномірний, переривистий), тембр (розкотистий, хриплий, скрипучий), 

інтонація, дикція; виразні якості голосу (специфічні звуки, які виникають під 

час спілкування: сміх, шепіт, подих тощо). До немовленнєвого 

(невербального) спілкування – міміка (рух м’язів обличчя), жести (жестові 

рухи окремих частин тіла), пантоміміка моторика всього тіла: пози, осанка, 

хода тощо, розташування людей у просторі під час спілкування (зони 

дистанцій між людьми під час спілкування): інтимна зона, особиста зона, 

соціальна зона, публічна зона. 

Види спілкування диференціюються залежно від його характеристик і 

особливостей [165, c. 198 – 199]:  

 за кількістю учасників – міжособистісне, міжгрупове, 

міжсоціумне, спілкування між особистістю та групою; 

 за способом спілкування – вербальне та невербальне; 

 за умовами спілкування – офіційне та неофіційне; 

 за завданнями – настановне та інформаційне; 

 за позицією комунікантів – контактне та дискантне. 
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Звужене розуміння категорії „спілкування‖ пов’язане з 

міжособистісними стосунками людини. Міжособистісне спілкування, або 

комунікація, – „процес предметної та інформаційної взаємодії між людьми, у 

якому формуються, конкретизуються, уточнюються й реалізуються їхні 

міжособистісні відносини (взаємовплив, сприйняття один одного тощо) та 

виявляються психологічні особливості комунікативного потенціалу кожного 

індивіда. Міжособистісне спілкування є взаємодією людей, у якій кожен 

учасник реалізує певні цілі, водночас пізнаючи та змінюючи себе й 

співрозмовника‖ [208]. 

І. Зязюн у „Педагогічному словнику‖ за редакцією М. Ярмаченка надає 

таке визначення терміна комунікація: а) шлях повідомлення, зв’язок одного 

місця з іншим; б) спілкування, передавання інформації від людини до 

людини – специфічна форма взаємодії людей у процесі пізнавально-трудової 

діяльності за допомогою мови або інших знакових систем‖ [224, с. 259]. Існує 

два погляди на різницю між поняттями „спілкування‖ та „комунікація‖. 

Прихильники першого погляду вважають, що ці терміни відрізняються один 

від одного й повинні розглядатися як різні поняття, наприклад, А. Лобанов 

зазначає, що поняття „спілкування‖ ширше, ніж поняття „комунікація‖, і 

тому розглядає комунікативний аспект як один з трьох складових аспектів 

спілкування: комунікативного, інтерактивного й перцептивного [169]. 

Прихильники другого погляду вважають, що поняття „спілкування‖ та 

„комунікація‖ можуть розглядатися як синоніми. З погляду предмета нашого 

дослідження, а також ураховуючи той факт, що слова „спілкування‖ та 

„комунікація‖ в англійській мові мають однаковий еквівалент 

„communication‖, у нашій дисертаційній роботі поняття „спілкування‖ та 

„комунікація‖ розглядаємо як синоніми. 

Специфічним видом спілкування є педагогічне спілкування. 

„Педагогічне спілкування – це система соціально-психологічної взаємодії 

між учителем та учнем, спрямована на створення оптимальних соціально-
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психологічних умов для спільної діяльності‖ [57, с. 27]. Основна мета 

педагогічного спілкування полягає і в передачі суспільної думки та 

професійного досвіду (знань, умінь, навичок) від педагога учням, в обміні 

особистими думками, які пов’язані з об’єктами, що вивчаються, та життям 

загалом. 

У процесі педагогічного спілкування відбувається передача 

суспільного та професійного досвіду, обмін особистісними змістами. Поняття 

та норми, цінності та ідеали, дії та ролі в процесі спілкування знаходять 

особистісний зміст, тобто стають значущими для конкретної особистості, 

з’являється індивідуалізоване ставлення людини до тих об’єктів, заради яких 

розгортається її діяльність. У процесі спілкування відбувається становлення 

індивідуальності і студентів, і педагогів. Крім того, педагогічне спілкування 

сприяє установленню контакту між педагогом та учнями, що є важливим 

складником готовності до прийому й передачі навчальної інформації та 

підтримання взаємозв’язку у формі постійної взаємозорієнтованості. 

Педагогічне спілкування спрямоване на навчальну взаємодію, на учнів 

та на предмет засвоєння. Педагог постійно задіяний у процесі спілкування, 

котрий передбачає різноманітні й багатопланові стосунки з тими, хто стає 

партнером по контакту: з колегами, студентами, освітніми управлінцями, 

батьками дітей. Ці взаємини виникають і розвиваються в процесі спільної 

діяльності, важливою умовою якої є сформована культура спілкування. 

На думку Н. Волкової, головними ознаками педагогічного спілкування 

на суб’єкт-суб’єктному рівні є особистісна орієнтація співрозмовників 

(здатність бачити й розуміти співрозмовника), рівність психологічних 

позицій співрозмовників (недопустиме домінування педагога в спілкуванні), 

проникнення у світ почуттів і переживань, готовність прийняти погляди 

співрозмовника (спілкування за законами взаємної довіри), нестандартні 

прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчителя) [57, c. 28]. 



24 

 

Л. Столяренко виділяє шість основних стилів педагогічного 

спілкування [267]: 

 автократичний (самовладний стиль керівництва), коли викладач 

здійснює одноосібне управління колективом студентів, не дозволяючи їм 

висловлювати свої погляди й критичні зауваження, педагог послідовно 

висуває учням вимоги та здійснює жорсткий контроль за їх виконанням; 

 авторитарний (владний) стиль керівництва допускає можливість 

для студентів брати участь в обговоренні питань навчального чи 

колективного життя, але рішення в кінцевому рахунку приймає викладач 

відповідно до своїх установок; 

 демократичний стиль передбачає увагу й урахування викладачем 

думок студентів, він прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати, веде 

діалогічне спілкування на рівних; 

 ігнорувальний стиль характеризується тим, що викладач прагне 

якомога менше втручатися в життєдіяльність студентів, практично 

усувається від керівництва ними, обмежуючись формальним виконанням 

обов’язків передачі навчальної та адміністративної інформації; 

 потуральний стиль проявляється в тому випадку, коли викладач 

усувається від керівництва групою студентів або йде на поводу їхніх бажань; 

 непослідовний, алогічний стиль – викладач залежно від 

зовнішніх обставин і власного емоційного стану здійснює будь-який з 

названих стилів керівництва, що веде до дезорганізації й ситуативності 

системи взаємин викладача зі студентами, до появи конфліктних ситуацій. 

Найчастіше в педагогічній практиці спостерігається поєднання стилів у 

тій чи тій пропорції, коли домінує один з них. 

Успіх спілкування взагалі та педагогічного спілкування зокрема 

значною мірою залежить від культури мовлення. У педагогічній, 

лінгводидактичній літературі культура мовлення розглядається як система 

ознак та властивостей, що свідчать про комунікативну досконалість 
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мовлення [251, с. 11], як система знань і навичок, що забезпечують доречне 

та невимушене використання мови з метою спілкування [299, с. 212]. У 

більшості робіт правильність мовлення асоціюється та пояснюється через 

мовну норму: мовлення правильне, якщо воно відповідає мовній нормі, і 

навпаки, мовлення неправильне, якщо норма порушена. 

На думку Б. Головіна, зі співвідношення мова та мовлення випливають 

такі якості, як правильність, чистота та багатство, різноманітність, логічність, 

точність, мова та свідомість – виразність, дієвість, образність, доречність. 

Теорія культури мовлення, як зазначає науковець, має ґрунтуватися на 

лінгвістичних дисциплінах, а також спиратися на психологію, логіку, 

естетику, соціологію, педагогіку, лінгводидактику [65]. 

І. Зязюн подає таке визначення терміна „культура мовлення‖: 

„відповідність індивідуального мовлення нормам використовуваної мови, 

уміння використовувати мовленнєві засоби в різних умовах спілкування 

згідно з метою й змістом мовлення. Культура мовлення вимагає 

дотримуватися норм мови, слововживання, складання та побудови речень. 

Нормативність мовлення передбачає такі якості, як точність, чіткість, 

чистота‖ [223, с. 272]. 

На думку Н. Волкової, важливими характеристиками культури 

мовлення є „правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність, 

точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, 

барвистість, чистота, емоційність. Правильна вимова, вільне, невимушене 

оперування словом, уникнення вульгаризмів, провінціалізмів, архаїзмів, слів-

паразитів, зайвих іншомовних слів, наголошування на головних думках, 

фонетична виразність, інтонаційна розмаїтість, чітка дикція, розмірений темп 

мовлення, правильне використання логічних наголосів і психологічних пауз, 

взаємовідповідність між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою – 

необхідні елементи мовної культури вчителя‖ [57, с. 127]. 
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Культура мовлення має тісний зв’язок з комунікативною культурою, 

адже процес комунікації здійснюється, у першу чергу, за допомогою 

мовлення. Поняття „комунікативна культура‖ з’явилося на початку 90-х 

років XX століття, коли в дослідженнях з проблем педагогічного спілкування 

став виділятися культурологічний аспект комунікації. Комунікативну 

культуру вчителя визначають як компонент педагогічної культури, як 

особистісний компонент професійної майстерності, як умову успіху 

педагогічного процесу та комфортності педагога в його професійній 

діяльності. 

У педагогіці комунікативну культуру розглядають як характеристику 

професійної культури педагога (В. Кан-Калик, А. Капська, Л. Мітіна, 

І. Риданова, Л. Савенкова, І. Тимченко), як системний складник освітнього 

процесу педагогічного вишу (Н. Анікєєва, П. Лєпін, Є. Мішина). У 

педагогічній етиці комунікативну культуру трактують як невіддільну частину 

етики педагога (Е. Гришин, А. Журавльов). Педагогічна психологія 

інтерпретує зазначене поняття як сукупність тих спеціальних комунікативних 

навичок і вмінь, за допомогою яких людина попереджає виникнення 

психологічних труднощів і прогнозує результативність міжособистісної та 

ділової взаємодії (С. Ануфрієнко, І. Богданов). 

Говорячи про комунікативну культуру вчителя, треба також мати на 

увазі, що частина цієї культури – уміння говорити зразково – є культурою 

специфічною, такою, що відображає особливості професійної діяльності 

вчителя. Комунікативна культура є необхідною умовою ефективності 

професійної діяльності педагога, вона містить систему принципів 

спілкування в учнівському й педагогічному колективах, установлений 

порядок комунікації у сфері широких особистісних, соціальних, професійних 

взаємин і контактів. 

Комунікативна культура педагога включає систему знань про 

загальнолюдську й професійну мораль, її історію й практику, про стосунки 
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між людьми в процесі педагогічної діяльності, що покликана регулювати, 

заохочувати чи обмежувати поведінку суб’єктів навчання з метою мінімізації 

комунікативних протиріч, корегування індивідуальних інтересів і цілей із 

загальними в широкому сенсі цього поняття. Основне завдання 

комунікативної культури педагога можна визначити як формування таких 

правил спілкування, що сприяють взаєморозумінню людей у процесі 

навчання й виховання, взаємозбагаченню духовними цінностями. 

Формування цінностей комунікативної культури в педагогів передбачає: 

оволодіння національно-історичним досвідом освітянської діяльності; аналіз 

впливу релігійних і культурних цінностей на професійну поведінку вчителя; 

з’ясування взаємовпливу комунікативної й загальнолюдської культур; 

вивчення проблеми соціальної відповідальності родини, школи, оточення; 

підтримка, дотримання та створення етичних принципів з широкого кола 

соціальних, побутових, організаційних ситуацій [109; 145; 172; 274; 310]. 

О. Гаврилюк у своїй дисертації розглядає комунікативну культуру як 

„складне динамічне особистісне утворення, що відображає соціально 

зумовлений рівень розвитку особистості, її готовність до комунікативної 

діяльності, систему поглядів і дій, які забезпечують задоволення потреб 

самореалізації та спосіб досягнення цілей у спілкуванні, плідну доброзичливу 

взаємодію людей у різних сферах життєдіяльності‖ [61, с. 3]. У дослідженнях 

М. Рудь комунікативна культура подана як [250, с. 25]: 

 здатність до узгодження та співвіднесення своїх дій з іншими, 

прийняття та сприятливості іншого, підбору та пред’явленню аргументів, 

висування альтернативних пояснень, обговорення проблеми, розуміння та 

поваги думок інших і на основі цього до регулювання відносин для 

створення спільності учнів у досягненні єдиної мети діяльності; 

 потреба в іншому, у розширенні меж комунікацій, зіставленні 

думок, уміння стати на позицію учня; 
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 готовність до гнучкої тактичної взаємодії з іншим, до 

рефлексивної діяльності, до проектування комунікативних умінь та 

застосувань їх у новій ситуації. 

А. Аносова трактує комунікативну культуру як „динамічне, 

структурно-рівневе особистісне утворення, представлене досягненнями в 

пізнанні себе, внутрішніми цінностями індивіда, комунікативними знаннями, 

осмисленістю емоцій, комунікативно значущими якостями особистості, що 

зумовлює взаємодію з навколишнім світом, зорієнтовану на 

загальноприйняту норму культурного фону сучасного соціокультурного 

середовища‖ [7]. 

За визначенням А. Мудрика, комунікативна культура – це система 

знань, норм, цінностей і взірців поведінки, що прийняті в суспільстві, та 

вміння органічно, природно й невимушено реалізовувати їх у діловому та 

емоційному спілкуванні [189, с. 12].  

Комунікативна культура орієнтує суб’єктів навчання й виховання на 

конструктивний результат; формує правила поведінки, що сприяють 

взаєморозумінню людей під час педагогічної діяльності; допомагає 

розв’язанню конфліктних ситуацій і суперечливих положень; формує імідж 

кожного члена учнівського й педагогічного колективів та шкільного 

співтовариства загалом. 

Специфіка комунікативної культури педагога полягає в її поліоб’єктній 

спрямованості: на саму навчальну взаємодію, на учнів (їхній актуальний 

стан, перспективні лінії розвитку) і на предмет навчання. Тому при аналізі 

завдань комунікативної культури педагога І. Зимня розмежовує педагогічні й 

власне комунікативні завдання [96]. 

Л. Мітіна виділяє п’ять функцій комунікативної культури педагога: 

інформаційну, змістом якої є обмін між учителем і учнем інформацією 

пізнавального й оцінного характеру; соціально-перцептивну, у якій виділяє 

перцептивну й емпатійну; функцію самопрезентації; інтерактивну функцію, 
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зміст якої в обміні образами, ідеями, у здатності відстоювати свою думку; 

афективну функцію, яка полягає в емоційній стимуляції, розрядці, у 

створенні психологічного комфорту, у контролі афекту [183; 184]. 

Б. Ломов виділяє такі функції комунікативної культури: 

„інформаційно-комунікативна‖, що охоплює процеси прийому – передачі 

інформації; „регуляційно-комунікативна‖, що пов’язана із взаємним 

коректуванням дій при здійсненні спільної діяльності; „афективно-

комунікативна‖, що належить до емоційної сфери людини та відповідає 

потребам у зміні свого емоційного стану [170, с. 244]. 

Отже, перший клас функцій спілкування – інформаційно-

комунікативний – охоплює всі ті процеси, які описуються як „прийом –

 передача інформації‖. Другий клас функцій спілкування – регуляційно-

комунікативний – належить до регуляції поведінки. У процесі спілкування 

індивід може впливати на мотив, мету, програму, прийняття рішення, на 

виконання окремих дій та їх контроль, тобто на всі „складники‖ діяльності 

свого партнера. У цьому процесі здійснюється також взаємна стимуляція та 

взаємна корекція поведінки. Третій клас функцій спілкування – афективно-

комунікативний – належить до емоційної сфери людини. 

Учені вважають, що в основі комунікативної культури майбутнього 

фахівця лежить сформованість комунікативно-діалогових умінь, які 

характеризують інформаційно-смисловий бік педагогічної взаємодії, у 

результаті якої створюється „смислове поле‖. По мірі входження в „смислове 

поле‖ суб’єкту взаємодії відкривається те, на що раніше він не звертав уваги. 

Рівень комунікативної культури майбутнього вчителя дослідники пов’язують 

з умінням входити в загальне „смислове поле‖, що дозволяє йому бути 

відкритим щодо інших поглядів, а також мати сформовану систему вмінь 

діалогічної взаємодії й майстерне володіння прийомами та засобами 

діалогічного спілкування. 
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І. Комарова вважає, що якісний інформаційно-смисловий бік 

педагогічної взаємодії є основою комунікативної культури майбутніх 

учителів. Також до її складників вона відносить здатність учителя чітко, 

зрозуміло й переконливо висловлювати свої думки та почуття за допомогою 

вербальних і невербальних засобів інформаційного обміну з учнями [144, 

с. 9]. 

На думку І. Мазаєвої, „в основі комунікативної культури знаходиться 

загальна культура особистості, що становить високий рівень її розвитку, що 

виражається в системі потреб, соціальних якостей, у стилі діяльності та 

поведінки. Тому комунікативна культура містить особистісні 

характеристики, як-от: здатності, знання, уміння, навички, ціннісні 

орієнтації, установки, особливості характеру, і є необхідною умовою 

реалізації особистості‖ [172, с. 116].  

Готовність дотримуватися норм і принципів комунікативної культури 

проявляється в умінні вчителя вирішувати комплекс педагогічних проблем; у 

створенні нормативів поведінки в учнівському й педагогічному колективах; у 

готовності до співробітництва з учнями та їхніми батьками, колегами; в 

емоційній контактності, яка проявляється в чуйності, у співпереживанні; у 

високому рівні емоційної стабільності; педагогічній толерантності в різних 

конфліктних ситуаціях, тобто педагогічна комунікація є запорукою успіху в 

педагогічній діяльності [168]. 

Однією з форм комунікативної культури педагогів є комунікативна 

культура майбутніх учителів іноземних мов. Обговорення проблем 

професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови завжди 

включало коло питань, пов’язаних з умінням вчителя налагодити спілкування 

й залучити учнів до посильної діяльності. Комунікативна культура 

виділяється як обов’язковий компонент професійно значущих якостей 

особистості вчителя іноземної мови [62; 63; 123; 178; 217 – 220; 308]. 
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В. Цетлін професійні якості вчителя іноземної мови ділить на три 

групи: предметні (практичне і теоретичне володіння мовою), методичні 

(знання та вміння навчати дітей усім видам мовленнєвої діяльності, оцінити 

концепцію підручника, підтримати інтерес учнів до мови) і педагогічні. Саме 

в третю групу він включає вміння налагодити невимушену атмосферу в класі. 

[295, с. 159].   

Розвиток системи викладання іноземної мови в нових соціально-

економічних та політичних умовах висуває нову мету – формування 

комунікативної культури в процесі вивчення іноземної мови з урахуванням 

розвитку індивідуальності в діалозі культур. Одним з найважливіших завдань 

навчання іноземної мови є підготовка майбутніх фахівців до культурного, 

професійного та особистісного спілкування, підготовка спеціалістів, що 

володіють високим рівнем комунікативної культури. Розширення масштабів 

міжнародної взаємодії потребує від вищої школи підготовки вчителів, 

здатних до спілкування в інформаційно-освітньому просторі не лише рідної 

країни, а й у країнах світу, тому оволодіння майбутніми вчителями іноземних 

мов комунікативною культурою як основою успішної професійної діяльності 

є соціальним замовленням. 

Одним із завдань вищої школи є підготувати вчителів іноземних мов, 

які зможуть успішно здійснювати процес міжкультурного спілкування. 

Міжкультурна комунікація – це адекватне взаєморозуміння двох учасників 

комунікативного акту, які належать до різних національних культур [273, 

с. 13]. 

Проаналізувавши низку праць, присвячених проблемі міжкультурного 

спілкування [123; 158; 178; 217; 273], до його особливостей ми зарахували: 

 Складниками міжкультурної комунікації є мова, культура та 

спілкування. 

 Мова та культура відіграють значну роль у процесі 

міжкультурної комунікації, бо вона здійснюється за допомогою мови, а мова 
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та культура будь-якої країни нерозривно пов’язані між собою. Культура 

народу виражається через його мову, яка в усіх своїх проявах є охоронцем 

культурних цінностей [317]. 

 Успіх міжкультурної комунікації залежать від наявності в 

комунікантів не лише стійких мовних навичок, але й достатніх 

соціокультурних фонових знань та адекватного уявлення про культуру та світ 

тих людей, де ця мова функціонує. 

 У процесі міжкультурної комунікації можуть виникати бар’єри 

спілкування. Зазначимо такі бар’єри: мовний та культурний. Мовний бар’єр 

виникає тоді, коли один із учасників комунікації робить лексичні, 

граматичні, фонетичні помилки. Культурний бар’єр має місце, коли один із 

співрозмовників допускає помилки, пов’язані з культурою носія мови. 

 Компоненти культури, що передають національну специфіку 

народу: традиції, звичаї, обряди, побутова культура, повсякденна поведінка, 

художня література. 

 Вивчення іноземної мови є засобом прилучення до іншої 

національної культури, до світу духовних та культурних цінностей, 

накопичених людством. 

Н. Ботвіна відмічає, що „пізнання народу, його культури, його 

ментальності іншими народами може бути поверховим і глибинним, 

усебічним. Для глибинного пізнання народу необхідно знання його мови. У 

цьому випадку мова виконує функцію зв’язку між народами, за допомогою 

мови відбувається «переливання» духовних цінностей, транспортування їх 

іншими мовами, завдяки чому наша духовність стає органічною частиною 

духовності інших народів, а існування нашого народу стає з маловідомого у 

світі факту невід’ємним чинником світової цивілізації‖ [40, с. 10].  

Перед сучасними викладачами іноземних мов виникає необхідність 

більш глибокого вивчення світу носіїв мови, тому що без розуміння 

соціально-економічних систем, без знання соціальної та політичної культур, 
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без вивчення історичних та культурних традицій, які сформували образ 

мислення людей, з якими потрібно взаємодіяти, неможливо вивчати мову як 

засіб спілкування. „В основі будь-якої комунікації знаходиться обопільний 

код, обопільне знання реалій, знання предмета комунікації між учасниками 

спілкування‖ [273, с. 65]. Тому вивчення й викладання іноземних мов має 

вестися на широкому тлі соціального, культурного, політичного життя 

народів, які говорять цими мовами. На думку А. Бердичевського, ці процеси 

мають знаходитися в тісному зв’язку зі світом мови, що вивчається, у 

нерозривній єдності з культурами народів, які використовують ці мови як 

засіб спілкування [16, с. 18]. 

Для того, щоб сформувати комунікативну культуру, необхідно знати її 

структуру. Складниками комунікативної культури приділяли велику увагу 

багато дослідників. Зокрема, М. Шовкун виділяє п’ять складників 

комунікативної культури: світоглядний, мотиваційний, власне 

комунікативний, емоційно-вольовий і конструктивний. Тоді як Л. Буєва, 

О. Мурзашева, В. Рибалка, В. Семиченко – три взаємопов’язаних компоненти 

комунікативної культури: комунікативний (обмін інформацією), 

перцептивний (сприймання й розуміння) та інтерактивний (міжособистісна 

взаємодія). 

О. Бодальов, базуючись на підході В. М’ясищева до висвітлення 

закономірностей та механізмів спілкування, запропонував виділяти в ролі 

значущих для дослідження комунікативної культури такі компоненти 

спілкування, як особливості пізнавальних процесів людини – 

„відображення‖, її емоційні сфери – „взаємини‖ та поведінка „звернення‖, що 

виникають у процесі спілкування [33, с. 121]. Спираючись на підхід 

О. Бодальова, С. Петрушин включає в комунікативну культуру когнітивний 

(пізнавальний), афективний (емоційний) та поведінковий компоненти [229, 

с. 42]. Г. Андреєва виділила в структурі спілкування три основних сторони: 
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комунікативну, інтерактивну й перцептивну. Г. Васильєв виокремив три 

підструктури у структурі спілкування: гностична, експресивна, інтерактивна. 

І. Берегова, спираючись на дослідження таких учених, як Б. Головін, 

В. Грєхнєв, І. Зимня, І. Зязюн, В. Кан-Калик, Л. Мітіна та ін., у якості 

основних компонентів комунікативної культури виділяє такі: змістовний, 

мотиваційний та особистісно-діяльнісний. До змістовного компонента вчена 

зараховує наявність таких знань, як: знання вікових та індивідуально-

психологічних особливостей особистості, психологічних прийомів 

привернення та збереження уваги, знання особливостей монологічного та 

діалогічного мовлення, дотримання норм літературного мовлення. 

Мотиваційний компонент містить мотиви й потреби (бажання створювати, 

передавати та отримувати інформацію, інтерес до особистості 

співрозмовника тощо). Особистісно-діяльнісний компонент складається з 

комунікативних, інформаційних, аналітичних, конструктивних, 

прогностичних, організаторських, рефлексивних та перцептивних умінь [18]. 

У рамках дослідження ми спиралися на теорію професійно-педагогічної 

культури І. Ісаєва і в якості компонентів комунікативної культури виділили такі: 

особистісно-ціннісний, когнітивний та технологічний.  

Особистісно-ціннісний компонент комунікативної культури в нашій роботі 

відображає особливості міжособистісного спілкування та визначається сукупністю 

ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя, індивідуальними особливостями, що 

проявляються в низці психічних властивостей. Для вчителя іноземної мови 

першорядне значення має ставлення до культури іншого народу як до системи 

цінностей, уміння бачити за культурними проявами універсальні закономірності 

взаємодії людей один з одним, з навколишнім світом, з природними об’єктами.   

Специфіку іноземної мови передає когнітивний компонент, який, на наш 

погляд, передбачає розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенцій, 

необхідних і достатніх у межах просунутого рівня володіння іноземною мовою; 

навчання норм міжкультурного спілкування; розвиток культури усного та 
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писемного мовлення іноземною мовою в умовах офіційного й неофіційного 

спілкування [62; 63]. Лінгвістичний бік когнітивного компонента виражається в 

оволодінні лексичною та граматичною сторонами мови, а також у розвитку 

іншомовних комунікативних умінь у чотирьох основних видах мовленнєвої 

діяльності (говорінні, письмі, читанні, аудіюванні).   

Розвиток комунікативної культури майбутнього вчителя передбачає 

оволодіння технологією педагогічного спілкування. Якщо ми звернемося до 

характеру комунікативних завдань, які вчитель вирішує безпосередньо в ході 

уроку, то виділяють чотири функційні ряди комунікативних дій учителя: 

стимулювальні, реагувальні (оцінні та коригувальні), контролювальні та 

організаторські.  

Уміння вирішувати перераховані вище комунікативні завдання є важливою 

стороною технологічного процесу. Ми розглядаємо технологію комунікативної 

діяльності як процес вирішення сукупності комунікативних завдань з аналізу, мети 

й планування, організації, оцінки та корекції в процесі професійної діяльності 

педагога.   

Зазначимо, що напрями реалізації комунікативної культури ми можемо 

розглядати в різних площинах. Виділяємо три основні аспекти, що визначають 

сферу практичної реалізації всіх компонентів комунікативної культури: 

індивідуальний, предметний і професійний. При цьому поняття „аспект‖ 

розглянуто як інтегративний, цілісний феномен, що є частиною професійно-

педагогічної культури й визначає напрями розвитку та саморозвитку студентів [30; 

161]. Отже, ми співвідносимо особистісно-ціннісний компонент 

комунікативної культури з індивідуальним аспектом, який передає специфіку 

міжособистісного спілкування; когнітивний компонент комунікативної 

культури ми співвідносимо з предметним аспектом, який передає 

особливості міжкультурного спілкування та специфіку іноземної мови; 

технологічний компонент комунікативної культури – з професійним 
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аспектом, який передає особливості педагогічного спілкування в процесі 

професійної діяльності вчителів іноземних мов. 

У зв’язку з тим, що наше дослідження пов’язане з формуванням 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов, проаналізуємо 

цей процес. На сьогоднішній день у науці не існує загальноприйнятого 

підходу до визначення поняття „формування‖, і тому ми будемо 

дотримуватися психологічного підходу, а саме теорії відомого вченого-

психолога К. Платонова, який співвідносить поняття „формування‖ зі 

структурою особистості та визначає його як цілеспрямований розвиток [269]. 

Під формуванням особистості будемо розуміти її цілеспрямований розвиток, 

під час якого особистість розвивається цілісно, гармонійно. Отже, 

формування комунікативної культури майбутніх учителів – це її 

цілеспрямований розвиток. Формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов є специфічним видом формування комунікативної 

культури вчителя. 

Розглянемо формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов через формування цих аспектів комунікативної культури. 

Мета формування індивідуального аспекту полягає в розвитку 

гуманістичного ставлення до іншої людини; наявності емпатії, уміння 

прийняти думку іншої людини, пізнавально-комунікативних потреб; 

наявності внутрішніх мотивів засвоєння комунікативної лексики; бажання 

підвищити рівень культури спілкування, розвитку обсягу знань 

комунікативної термінології, якості знань комунікативної термінології, 

розуміння сутності та особливостей комунікативної культури, здатності до 

синтезу, аналізу, узагальнення та структурування знань особливостей 

процесу спілкування, розвитку практичних умінь використання 

комунікативних знань у педагогічному спілкуванні, прояву комунікативно-

мовленнєвої творчої активності, володіння невербальними способами 
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спілкування, здатності до творчої самореалізації в спілкуванні. Результатом 

формування є сформованість. 

Сформованість індивідуального аспекту комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов впливає на: 

 оволодіння майбутніми вчителями теоретичними знаннями про 

особливості процесу спілкування; 

 розуміння власних потреб та ціннісних орієнтацій у процесі 

спілкування; 

 толерантне ставлення до партнера по спілкуванню; 

 адекватну поведінку студентів у різних ситуаціях спілкування; 

 культивування студентами різних стратегій спілкування в 

спільній діяльності. 

Мета формування предметного аспекту комунікативної культури 

полягає в розвитку ціннісного ставлення до культури України та країни, мова 

якої вивчається; високого рівня розвитку міжкультурної сенсибільності; 

наявності інтересу до міжкультурного спілкування, мовної грамотності в 

межах поглибленого рівня володіння іноземною мовою, різноманітності 

лексичного запасу, знання норм міжкультурного спілкування, зумовленого 

розходженням у національних менталітетах, розвиток ступеня практичної 

готовності до спілкування відповідно до норм та правил іноземної мови, що 

вивчається, розвиток умінь долати національні стереотипи у спілкуванні, 

умінь обирати мовленнєвий прийом, адекватний ситуації.  

Сформованість предметного аспекту комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов дозволить їм [158, с. 32]: 

 гнучко реагувати на можливі непередбачувані повороти під час 

бесіди; 

 швидко обирати адекватну лінію мовленнєвої поведінки; 

 безпомилково обирати конкретні мовленнєві засоби; 
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 використовувати ці мовленнєві засоби щодо запропонованої 

ситуації. 

Мета формування професійного аспекту комунікативної  культури 

майбутніх учителів іноземних мов полягає в розвитку позитивного 

ставлення, інтересу до майбутньої професійної діяльності, здатності до 

вдосконалення особистих професійних характеристик знання професійно 

зорієнтованої лексики: у викладацькій діяльності взагалі та у сфері 

викладання іноземної мови зокрема; розвитку знань професійно 

зорієнтованої лексики в науково-методичній сфері, розвитку вмінь та 

навичок професійно зорієнтованого мовлення, умінь вирішувати 

комунікативні завдання в педагогічному процесі, розвитку 

комунікабельності, ступеня ініціативності в процесі педагогічного 

спілкування. 

Сформованість професійного аспекту комунікативної культури 

дозволить майбутнім учителям іноземних мов оволодіти вміннями 

встановити гуманістичні, особистісно зорієнтовані взаємини з учнями, 

батьками та колегами. Ці вміння передбачають наявність у педагога: 

 орієнтацію на визнання позитивних якостей, сильних сторін, 

значущості іншого; 

 здатності до емпатії; 

 уміння давати позитивний зворотний зв’язок; 

 уміння мотивувати інших на діяльність і досягнення в ній; 

 конкретних комунікативних умінь: вітати, ставити питання, 

активно слухати, оцінювати, просити, підтримувати, відмовляти; 

 поваги до самого себе, знання власних сильних сторін, уміння 

використовувати їх у власній діяльності; 

 здатності контролювати свій емоційний стан; 

 мовленнєвої культури.    
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Отже, відповідний аналіз показав, що сутність комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов може бути охарактеризовано 

такими моментами: 

1. Комунікативна культура майбутніх учителів іноземних мов є 

специфічним видом комунікативної культури педагогів. 

2. Ця специфіка зумовлена структурою комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов, яка містить три компоненти: особистісно-

ціннісний, когнітивний та технологічний. Ми виділяємо три основні аспекти, 

що визначають сферу практичної реалізації всіх компонентів комунікативної 

культури: індивідуальний, предметний і професійний. Таким чином, ми 

співвідносимо особистісно-ціннісний компонент комунікативної культури з 

індивідуальним аспектом, який передає специфіку міжособистісного 

спілкування; когнітивний компонент комунікативної культури ми 

співвідносимо з предметним аспектом, який передає особливості 

міжкультурного спілкування та специфіку іноземної мови; технологічний 

компонент комунікативної культури ми співвідносимо з професійним 

аспектом, який передає особливості педагогічного спілкування в процесі 

професійної діяльності вчителів іноземних мов. 

3. Процес формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов становить її цілеспрямований розвиток. 

4. Процес формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов, з одного боку, є адекватним її структурі, а з другого, – 

відповідає структурі педагогічної технології формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет, що 

містить такі компоненти: концептуальний, ціле-результативний, суб’єктний, 

змістовий та інструментальний (Характеристику зазначеної педагогічної 

технології подано в підрозділі 1.3). 

У результаті розкриття сутності комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов нам удалося визначити поняття „комунікативна 
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культура майбутніх учителів іноземних мов‖, яке є робочим для нашої 

дисертації. Отже, комунікативну культуру майбутніх учителів іноземних мов 

ми розглядаємо як вид професійно-педагогічної культури, 

багатокомпонентне утворення, що інтегрує особистісно-ціннісний, 

когнітивний та технологічний аспекти, які реалізуються в індивідуальному, 

предметному й професійному контекстах комунікативної діяльності 

педагога. 

Резюмуємо сказане в цьому підрозділі. Сутнісний аналіз 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов, який було 

здійснено, показав, що комунікативна культура є основою професійної 

діяльності педагога та визначається як багаторівнева й багатофункційна 

система, яка відображає особливості етико-аксіологічних досягнень суб’єкта 

в його інформаційній взаємодії з навколишнім світом, з іншими людьми, із 

самим собою. У цьому аспекті комунікативна культура розглядається як 

педагогічний феномен, що становить позицію особистості та рівень 

професійного розвитку. Процес формування комунікативної культури в 

умовах сучасного інформаційного суспільства здійснюється в рамках 

професійно-педагогічної комунікації, яка є системою безпосередніх чи 

опосередкованих зв’язків і взаємодій педагога, що реалізуються за 

допомогою і вербальних, і невербальних засобів, а також засобів 

комп’ютерної комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання 

та управління процесом комунікації, регуляції професійно-педагогічних 

відносин. 
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1.2. Ресурс Інтернет як засіб формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов 

 

Осмислення сутності ресурсу Інтернет як засобу формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов передбачає, на 

наш погляд, здійснення відповідної аналітико-синтетичної діяльності, що 

відповідає таким завданням: 

1. Інформатизація в суспільстві та освіті. 

2. Медіа-освіта та її компоненти. 

3. Медіа-культура та її функції. 

4. Ресурс Інтернет як одна з форм існування засобів масової інформації. 

5. Функції ресурсу Інтернет. 

6. Комунікативні інтернет-ресурси.  

Саме в такій послідовності й буде викладено матеріал у цьому 

підрозділі дослідження. 

Виконуючи перше завдання, зазначимо, що в другій половині XX 

століття відбувається перехід від індустріального до інформаційного 

суспільства. Процес, що забезпечує цей перехід, отримав назву 

інформатизації. „Інформатизацію‖ можна розглядати як процес перебудови 

життєдіяльності суспільства на основі активного та повного використання 

достовірного, вичерпного і своєчасного знання в усіх суспільно значущих 

видах людської діяльності, що вимагають формування інфраструктури 

засобів накопичення, зберігання, обробки й передачі інформації як 

найважливішого показника рівня науково-технічного розвитку будь-якої 

країни. При цьому інформація стає найважливішим стратегічним ресурсом 

суспільства і займає ключове місце в освіті та культурі [27; 28; 143; 281; 302]. 

Термін „інформація‖ (від лат. information – роз’яснення, уявлення) 

давно й широко використовують у науці та повсякденному житті. Інформація 

– повідомлення, що зменшує невизначеність у тій галузі, до якої воно 
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належить. Отже, говорити про інформацію можна тільки в тому випадку, 

коли її наявність дає такі знання про якийсь об’єкт, яких до її появи в 

користувача не було [281].  

У зв’язку з формуванням глобального інформаційного суспільства 

окреслилися дві важливі гуманітарні тенденції [139, с. 10]. Одна з них 

полягає в глобалізації індивідуальної й суспільної свідомості. Суть цього 

гуманітарного феномену полягає в тому, що людина більше не відчуває себе 

відірваною від інших людей. Уже сьогодні вона швидко дізнається про всі 

події. Ці можливості з’являються завдяки розвитку нових засобів 

інформаційних комунікацій. Відбувається усвідомлення взаємної 

інформаційної пов’язаності людства, незалежно від їхньої культури, раси, 

релігійних і політичних переконань. Це надзвичайно важливий гуманітарний 

та загальноцивілізаційний феномен. 

Ще одна важлива гуманітарна тенденція – підвищення рівня 

інформаційної комунікабельності суспільства. Основні ознаки прояву цієї 

тенденції: швидке зростання інтенсивності інформаційних комунікацій у 

суспільстві. При цьому посилюється обмін інформацією і між окремими 

людьми, і між організаціями, регіонами, країнами й континентами. Істотно 

зростає інтенсивність міжнародних зв’язків, відбувається активний розвиток 

економічного, наукового, освітнього та культурного співробітництва [281, 

c. 42].  

Інформатизація – це не стільки технологічний, скільки соціальний і 

культурологічний процес, пов’язаний зі значними змінами в способі життя 

населення. У процесі інформатизації суспільства одне з центральних місць 

повинна займати інформатизація освіти. О. Фаєвцова під інформатизацією 

освіти розуміє „процес, спрямований на підвищення якості змісту освіти, 

проведення досліджень і розробок, упровадження, супровід і розвиток, 

заміну традиційних інформаційних технологій на більш ефективні в усіх 

видах діяльності у національній системі освіти‖ [Там само, c. 14].  
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Ідею інформатизації педагогічних систем зумовили такі світові 

тенденції, як: розвиток глобальної виробничої інфраструктури, 

інформатизація та автоматизація всіх галузей науки, техніки і технологій, 

переміна професійної структури суспільства і світоглядних поглядів людини 

на працю, інформаційна інтеграція освіти у світову систему. 

З погляду культурологічного підходу, культура є результатом розвитку 

суспільства, тісно пов’язаним з людською діяльністю. В основі освіти також 

лежить діяльність, що переносить соціальну інформацію від людини до 

людини й від суспільства до людини. З одного боку, завдання освіти полягає 

в тому, щоб забезпечити статичність культурного складника суспільства, а з 

іншого, – досягається це динамічним шляхом – через перенесення 

інформації, досвіду. Для забезпечення трансляції досвіду від покоління до 

покоління необхідне відповідне інформаційне забезпечення, тому 

інформатизація освіти дозволить досягти [8; 11; 27; 28; 143]: 

 підвищення ефективності та якості процесу навчання; 

 інтенсифікації процесу наукових досліджень в освітніх 

установах; 

 скорочення часу й покращення умов для додаткової освіти й 

освіти дорослих; 

 підвищення оперативності та ефективності управління окремими 

освітніми установами й системою освіти загалом; 

 інтеграції національних інформаційних освітніх систем у світову 

мережу, що значно полегшить доступ до міжнародних інформаційних 

ресурсів у галузі освіти, науки, культури і в інших сферах.  

У вітчизняних дослідженнях [149; 175; 187; 190; 191] знайшли 

відображення багато тенденцій щодо модернізації та реформування освітньої 

системи, які відповідали б реаліям сучасного інформаційного суспільства. До 

них можна віднести такі: 
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• в інформаційному суспільстві освіта змінює своє призначення 

порівняно з попередніми епохами. Головний акцент робиться не на 

оволодінні предметом професійної діяльності, а на особистісному розумінні 

власної ідентифікації; 

• гуманізація освіти – це не просто гуманітаризація, а розвиток 

особистості на основі цілісного світогляду, розвитку рефлексії; 

• освіта ґрунтується на новому філософському фундаменті, 

утвореному сучасною цілісною науковою картиною світу; 

• гуманістична сутність освіти пов’язується з принципом 

самореалізації особистості, розвитком усіх її духовних потенцій, 

синтезованих з різних галузей знання і культури, а також з ідеєю цілісності 

на основі синтезу положень теорії інформації, глобального еволюціонізму, 

синергетики, діалогу культур; 

• інформаційна парадигма визначає уявлення про людину як 

свідомого співучасника світової еволюції й робить її відповідальною за 

результати своєї діяльності, висуває підвищені вимоги до суб’єктивного 

чинника, ставлячи на перший план не тільки професійні та організаційні, а й 

моральні, духовні якості особистості.  

Отже, „серед основних ідей і тенденцій, що впливають на 

інформатизацію освіти, можна виділити такі: гуманізація і гуманітаризація 

освіти, багаторівнева і випереджальна підготовка кадрів, неперервність 

освіти, необхідність поповнення знань протягом усього життя, соціалізація і 

професіоналізація особистості‖ [281, с. 14].  

Глобальна мета інформатизації освіти полягає в радикальному 

підвищенні ефективності якості освіти, що відповідає вимогам 

постіндустріального суспільства. Глобальна мета є багатофакторною, що 

містить низку завдань, як-от: підготовка учнів до повноцінної й ефективної 

участі в усіх сферах життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства, 

підвищення ефективності якості освіти, збільшення ступеня доступності 
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освіти, інтеграція національної системи освіти в інфраструктуру світового 

співтовариства. 

Друге завдання дослідження в цьому підрозділі. Основним джерелом 

отримання інформації в сучасному світі є засоби масової інформації, які 

розвиваються стрімко. Виникає необхідність цілеспрямованої підготовки 

особистості до вмілого користування ними. У зв’язку з цим розвивається 

медіа-освіта, що становить галузь педагогіки, яка вивчає закономірності 

масової комунікації: преси, телебачення, радіо, кіно, відео, Інтернету. Медіа-

освіта в сучасному світі розглядається як процес розвитку особистості за 

допомогою й на матеріалі засобів масової комунікації (медіа) з метою 

формування культури спілкування з медіа, творчих, комунікативних 

здібностей, критичного мислення, умінь повноцінного сприйняття, 

інтерпретації, аналізу й оцінки медіа-текстів, навчання різних форм 

самовираження за допомогою медіа-техніки [11; 127; 128; 164; 173; 175; 191]. 

До основних завдань медіа-освіти вчені зараховують: підготовку нового 

покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної 

інформації, її розуміння, опанування способами спілкування на основі 

невербальних форм комунікації за допомогою технічних засобів [149; 261; 

265; 282 – 284]. 

У сучасній Україні розуміють важливість розвитку медіа-освіти, тому 

Національною Академією педагогічних наук України у 2010 році розроблено 

й затверджено Концепцію впровадження медіа-освіти в Україні, головною 

метою якої є сприяння розбудові в державі ефективної системи медіа-освіти 

для забезпечення всебічної підготовки дітей і молоді до безпечної та 

ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування в них медіа-

обізнаності, медіа-грамотності й медіа-компетентності відповідно до їхніх 

вікових та індивідуальних особливостей [149].  

Поняття „медіа-освіта‖ визначено в Концепції як „частина освітнього 

процесу, спрямована на формування в суспільстві медіа-культури, підготовку 
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особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-

медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, 

телебачення), так і новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, 

Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій‖ [Там само].  

Концепція базується на вивченні стану медіа-культури населення 

України та міжнародному досвіді організації медіа-освіти. Основні 

положення Концепції відповідають завданням, сформульованим у Паризькій 

програмі-рекомендаціях з медіа-освіти ЮНЕСКО (від 22 червня 2007 р.) та 

резолюції Європарламенту щодо медіа-грамотності у світі цифрової 

інформації (від 16 грудня 2008 р.) Концепція спрямована на підготовку і 

проведення широкомасштабного поетапного всеукраїнського експерименту з 

упровадження медіа-освіти на всіх рівнях; пріоритетне започаткування 

практики шкільної медіа-освіти, яка стане головною інтеграційною ланкою 

формування цілісної системи медіа-освіти; забезпечення медіа-освіти у 

вищій школі, насамперед при підготовці фахівців педагогічного профілю; 

урахування завдань медіа-освіти в ході здійснення освітніх реформ та 

планування відповідних бюджетних асигнувань; ініціювання широкої 

громадської підтримки медіа-освітнього руху, включаючи міжнародну 

співпрацю в цій сфері. 

Медіа-освіта у вищій школі передбачає підготовку і фахівців для мас-

медіа, і медіа-педагогів та медіа-психологів. Крім того, медіа-освітні 

елементи мають увійти до навчальних програм циклу професійно 

зорієнтованої гуманітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних 

їм обсягах. Структуру медіа-освіти становлять такі компоненти: медіа-

педагоги, медіа-культура, медіа-обізнаність, медіа-грамотність, медіа-

компетентність, медіа-освітній рух. Сутнісні характеристики цих 

компонентів представлено в таблиці 1.1. 



47 

 

Таблиця 1.1 

Структура медіа-освіти (за матеріалами Концепції впровадження 

медіа-освіти в Україні) 

Компоненти медіа-

освіти 

Сутнісні характеристики компонентів медіа-

освіти 

 Медіа-педагоги  Учителі, викладачі, вихователі всіх ланок 

системи освіти, керівники медіа-студій різного 

профілю в структурі центрів роботи з молоддю 

та інших організацій, які мають відповідну 

педагогічну і медіа-психологічну 

компетентність та впроваджують медіа-освіту 

Медіа-культура Сукупність інформаційно-комунікаційних 

засобів, що функціонують у суспільстві, 

знакових систем, елементів культури 

комунікації, пошуку, збирання, виробництва і 

передачі інформації, а також культури її 

сприймання соціальними групами та соціумом 

загалом. На особистісному рівні медіа-культура 

означає здатність людини ефективно 

взаємодіяти з мас-медіа, адекватно поводитися в 

інформаційному середовищі 

Медіа-обізнаність Рівень медіа-культури, який передбачає 

засвоєння особистістю системи знань про 

засоби масової комунікації, їх історію та 

особливості функціонування, користь і шкоду 

для людини, уміння убезпечити себе від 

негативних інформаційних впливів і вільно 

орієнтуватись у світі інформації 
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Продовження таблиці 1.1 

Медіа-грамотність Рівень медіа-культури, який стосується вміння 

користуватися інформаційно-комунікативною 

технікою, виражати себе і спілкуватися за 

допомогою медіа-засобів, свідомо сприймати і 

критично тлумачити інформацію, відділяти 

реальність від її віртуальної симуляції, тобто 

розуміти реальність, сконструйовану медіа-

джерелами, осмислювати владні стосунки, міфи 

й типи контролю, які вони культивують 

Медіа-

компетентність 

Рівень медіа-культури, що забезпечує розуміння 

особистістю соціокультурного, економічного й 

політичного контексту функціонування медіа, 

засвідчує її здатність бути носієм і передавачем 

медіа-культурних смаків і стандартів, ефективно 

взаємодіяти з медіа-простором, створювати нові 

елементи медіа-культури сучасного суспільства 

Медіа-освітній рух Інтеграція громадських об’єднань різного 

спрямування, державних інституцій освітнього, 

культурного та іншого профілю в напрямі 

розвитку медіа-культури суспільства, зокрема 

дітей і молоді 

 

З погляду нашого дослідження нас цікавить категорія медіа-культури. 

Медіа (від лат. „media”, „Medium” – засіб, посередник) – це термін XX 

століття, уведений канадським соціологом М. Маклюеном [173] для 

позначення феномену „масової культури‖ („media-culture‖). Поняття „медіа-

культура‖ пов’язане із сучасною культурологічної теорією для позначення 

особливого типу культури інформаційного суспільства, що є посередником 
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між суспільством і державою, соціумом і владою. Аналізом специфіки медіа-

культури та її впливу на суспільство й особистість у XX столітті активно 

займалися багато дослідників: Р. Арнхейм., А. Базен, Р. Барт, М. Бахтін, 

В. Біблер, Д. Белл, В. Беньямін, Ж. Бодрийяр, Е. Вартанова, Л. Виготський, 

А. Грабельникова, Ж. Дельоза, Ю. Кристєва, Ю. Лотман, М. Маклюен, 

Г. Маркузе, Ю. Тинянов, Ю. Ців’ян, А. Якимович, М. Ямпольський.  

Медіа-культура становить сукупність інформаційно-комунікативних 

засобів, матеріальних та інтелектуальних цінностей, вироблених людством у 

процесі культурно-історичного розвитку, що сприяють формуванню 

суспільної свідомості та соціалізації особистості. Вона включає культуру 

передачі і сприйняття інформації, слугуючи системою рівнів розвитку 

особистості, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіа-текст, 

займатися медіа-творчістю, засвоювати нові знання за допомогою медіа. 

Медіа-культура – особливий тип культури інформаційного суспільства, це 

частина загальної культури: світу книг, газет і журналів, кінематографа, радіо 

і телемовлення, Інтернету, CD, DVD. Усього того, що пов’язує людину з 

навколишнім світом, інформує, розважає, пропагує, впливає на оцінки, думки 

й поведінку людей. Йде формування „планетарного‖, „глобального‖ 

мислення [104; 202]. 

Структуру комунікативної функції медіа-культури представлено в 

таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2 

Структура комунікативної функції медіа-культури 

Мета Механізми     

досягнення мети 

Результат 

Формування 

комунікативних 

здібностей, мовленнєвої 

культури  

Засоби масової 

інформації 

Сформованість 

комунікативних 

здібностей, 

мовленнєвої культури 
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Отже, механізмами, за допомогою яких досягається мета 

комунікативної функції медіа-культури, слугують засоби масової інформації, 

однією з форм існування яких є всесвітня мережа Інтернет, опис якої – 

четверте завдання цього підрозділу дослідження. 

Інтернет приваблює дослідницький інтерес учених у галузі 

гуманітарних наук: психологів, педагогів, політологів, соціологів, 

економістів, юристів, філософів [3; 12; 53; 54; 104; 106; 195; 281]. 

Проаналізувавши їхні роботи, ми дійшли висновку, що поряд з терміном 

„Інтернет‖ уживають терміни „ресурс Інтернет‖ та „мережа Інтернет‖, які 

використовуються як синоніми. 

Робочим визначенням терміна „Інтернет‖ нашого дослідження є 

тлумачення, запропоноване Н. Кириловою: „Інтернет – це система з’єднаних 

комп’ютерних мереж світового масштабу, яка надає послуги з обміну 

даними, це мережа, яка об’єднує національні, регіональні та місцеві 

комп’ютерні мережі, у яких відбувається вільний обмін інформацією‖ [128, 

c. 138].  

Завдяки Інтернету різні сторони глобалізації (наукова, технологічна, 

економічна, культурна та освітня) надали досить значний вплив і на 

традиційні очні навчальні заклади, і на розвиток різноманітних освітніх 

нововведень, як-от: дистанційне навчання та віртуальні університети. У всіх 

цих організаціях глобалізація вимагає глибоких і радикальних змін 

структури, методики викладання та досліджень, а також підготовки 

управлінського й викладацького персоналу [125]. 

Інтернет є засобом глобальної комунікації, переступає через 

національні кордони й об’єднує світові інформаційні ресурси в єдину 

систему. Мережа Інтернет складається з багатьох тисяч корпоративних, 

наукових, урядових та домашніх мереж. У наш час Інтернет відіграє важливе 

значення у створенні інформаційного простору глобального суспільства, 

слугує фізичною основою доступу до веб-сайтів і багатьох систем 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Глобальне_суспільство
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(протоколів) передачі даних. На сьогоднішній день Інтернет – це практично 

нескінченний інформаційний ресурс, він є всесвітнім джерелом знань, 

глобальним і загальнодоступним за своєю суттю. 

Інтернет став засобом загальносвітового віщання, механізмом 

поширення інформації, а також середовищем для співпраці і спілкування 

людей, що охоплює всю земну кулю. На відміну від радіо- і телемовлення, 

основною функцією яких стало виробництво й поширення масової 

інформації, Інтернет виявився середовищем для комунікації в більш 

широкому сенсі слова, що включає міжособистісну й публічну форми 

спілкування – індивідуальну та групову. „В Інтернеті є велика кількість 

найрізноманітніших ресурсів, але повний їх перелік відсутній через такі 

причини: по-перше, вони величезні та практично невичерпні; по-друге, 

кожен бажаючий може будь-коли створити свій новий ресурс, отже, ресурси 

швидко оновлюються та змінюються. За рік у будь-якому покажчику 

мережевих ресурсів застаріває приблизно чверть даних‖ [195, с. 8]. 

Серед основних якостей мережі Інтернет можна відзначити такі [166, 

с. 238]: 

 Інтернет є найбільшим інформаційним ресурсом у світі, який 

постійно оновлюється та поповнюється; 

 висока швидкість маніпулювання великими масивами даних; 

 доступ до інформації, що наявна в мережі, не залежить від 

географічного місцезнаходження баз даних та користувачів і часу; 

 можливий пошук даних, необхідних конкретному користувачу; 

 відкритий доступ до сучасних досліджень у багатьох галузях 

науки; 

 великі можливості для передачі різноманітних видів тексту, 

зображення, звуку. 

Інтернет пронизує всі сфери життя людини, освітню зокрема. Учені 

зазначають, що своєчасне та коректне використання Інтернету спеціалістами, 
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які працюють в освітній сфері, може бути запорукою ефективної підготовки 

фахівців різноманітного профілю (В. Биков, І. Вільш, Є. Вільшинецька, 

А. Зеленовська, Н. Ничкало, Т. Левовицький та ін.). Уводиться поняття 

„інтернет-ресурси‖, яке можна розкрити в такій логічній інтерпретації: 

„ресурси – інформаційні ресурси – інтернет-ресурси‖. Поняття „ресурс‖ 

трактується як „запаси, джерела чогось‖. Класичними категоріями цього 

поняття в індустріальному суспільстві є такі види ресурсів, як: матеріальні, 

природні, трудові, фінансові, енергетичні тощо. 

В інформаційному суспільстві акцент уваги і значущості робиться на 

інформаційний ресурс, який існував завжди, але не мав чіткого визначення і 

не розглядався з погляду будь-якої певної категорії, наприклад, екологічної. 

У контексті освітнього значення „інформаційний ресурс‖ – це симбіоз 

понять „інформація‖ і „знання‖. При цьому поняття „інформація‖ 

розглядається як сукупність фактів, явищ, подій, що становлять інтерес, які 

підлягають реєстрації та обробці. Своєю чергою, інформація, представлена у 

вигляді, зручному для обробки, називається даними або статичною 

інформацією. 

Отже, „інтернет-ресурси‖ – це сукупність інтегрованих програмно-

апаратних та технічних засобів, а також інформації, призначеної для 

публікації в мережі Інтернет, яка відображається у певній текстовій, 

графічній або звуковій формах [127; 128; 281].  

Основною дидактичною метою використання інтернет-ресурсів є 

повідомлення інформації, формування та закріплення знань, формування та 

вдосконалення вмінь та навичок, контроль засвоєння та узагальнення, 

формування комунікативної культури. Інтернет дозволяє вирішувати певні 

дидактичні завдання, а саме [104; 124; 202]: 

 формувати стійку мотивацію до навчання; 

 активізувати розумову діяльність студентів; 

 забезпечувати навчальний процес новими матеріалами; 
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 привчати студентів до самостійної роботи з матеріалами; 

 забезпечувати миттєвий зворотний зв’язок; 

 підвищувати інтенсивність навчального процесу; 

 виховувати толерантність до духовного та пізнавального досвіду 

інших народів; 

 реалізовувати особистісно зорієнтований та диференційований 

підходи до навчання; 

 формувати вміння, що забезпечують інформаційну 

компетентність: здійснювати пошук та відбирати необхідну інформацію 

відповідно до певного завдання; використовувати її для досягнення 

поставленої мети; аналізувати прочитане; сортувати інформацію на головну 

та другорядну тощо. 

Як відзначають учені В. Биков, Є. Вільшинецька, М. Кастельс, 

Г. Кєдровіч та ін., інтеграція в освіту інтернет-ресурсів пропонує нові форми 

спілкування, відмінні від читання книг, перегляду відео або роботи в групі. 

Інтеграція надає нові можливості для соціального розвитку, дозволяє 

об’єднувати створювану нову дійсність з комунікаціями, що робить 

можливим створення єдиного світового простору з можливістю 

найрізноманітніших форм соціальних взаємодій. Подібна інтеграція робить 

глибокий вплив на всі аспекти нашого життя – від художньої творчості до 

щоденної практичної діяльності, від нашої роботи до наших розваг [27, 28, 

53, 124, 126].  Робота з ресурсом Інтернет сприяє придбанню різноманітних 

знань, творчому самовираженню, розвитку комунікативної культури, умінню 

оцінювати достовірність інформації, розвитку критичного мислення, 

співвідношенню інформації та знань, умінню правильно організовувати 

інформаційний процес, оцінюванню та забезпеченню інформаційної безпеки. 

Крім того, Інтернет у сучасній освіті надає можливість отримувати 

інформацію для особистої самоосвіти студентів. 
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У сучасному суспільстві Інтернет виконує низку функцій, 

охарактеризуємо їх, одночасно розкриваючи п’яте завдання цього підрозділу. 

Перша функція інформаційна. Її особливість полягає в тому, що 

інформаційні контакти протікають у режимі відкритості й 

загальнодоступності. Майже кожен може отримати доступ в Інтернет, 

серйозними обмеженнями є лише низький рівень каналів зв’язку і брак 

матеріальних засобів. Інформаційна функція забезпечує зберігання, 

механізми пошуку й доступу до наявної інформації. 

Інформація в Інтернет має низку специфічних рис. До них належать 

[124]:  

 оперативність, тобто націленість на освітлення, перш за все, 

поточних подій;  

 висвітлення життя соціуму, а не власної діяльності творців 

ресурсу;  

 універсальність, або різнобічність, тематики, навіть якщо це 

канал спеціалізований; 

 жанрово-видове різноманіття матеріалів.  

Будучи частиною засобів масової інформації, відповідні ресурси в 

Інтернеті володіють і властивими їм універсалізмом тематики, видів і жанрів 

інформації. Разом з тим Інтернет, володіючи мультимедійністю, 

гіпертекстуальністю, дозволяє робити інформацію більш повною й об’ємною. 

Нове у виконання інформаційної функції вносять такі особливості Інтернет, 

як їх зростаюча кількість і асинхронність сприйняття інформації 

користувачами. 

Друга функція ціннісно-регулювальна. Її особливість полягає у 

встановленні загальної ціннісно-нормативної бази. Ціннісно-регулювальна 

функція проявляється різноманітно: не тільки в самому змісті, а й через 

відбір повідомлень, їх коментування, розташування в певній послідовності, 

на певних сторінках. З досліджень аудиторії традиційних засобів масової 
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інформації відомо, що одна її частина прагне, використовуючи різні, зокрема 

альтернативні, джерела інформації, сформувати власну думку. Іншій же 

зручніше керуватися однією запропонованою позицією. Виконання ціннісно-

регулювальної функції в демократичних засобах масової комунікації 

відбувається на основі виконання функції інформування та фокусування 

уваги аудиторії на певні події та проблеми, тобто формуванні порядку 

денного. Проте в Інтернеті відбувається подальше дроблення аудиторії. [286]. 

Третя функція соціальна, що призводить до утворення нових форм 

комунікативної поведінки в середовищі, де панують горизонтальні зв’язки і 

відсутні територіальні, ієрархічні та часові межі. Ця функція впливає на крос-

культурні процеси, що відбуваються в суспільстві, і в кінцевому підсумку, як 

стверджують експерти, призведе до зміни культурних парадигм. 

Четверта функція розважальна. Найбільш очевидна тенденція в 

освоєнні Інтернету людством полягає в тому, що поряд з інструментом 

пізнання, засобом навчання та інформування він перетворюється в спосіб 

розваги для маси людей. Майбутнє покаже, чи стане розвага однією з 

основних соціальних функцій Мережі. Поки ж її розвиток переживає такий 

етап, коли в силу масовізації аудиторії відносини її з Інтернетом утрачають 

колишню „серйозність‖. 

П’ята функція комунікативна. З погляду нашого дослідження ця 

функція має найбільше значення, тому проаналізуємо її більш детально. 

Інтернет робить комунікацію транскордонною: спілкування перестає бути 

прив’язаним до місця розташування учасників комунікативного процесу. 

Мережа Інтернет формує нові спільноти з єдиною інформаційною базою й 

загальним ціннісно-нормативним фундаментом. Загальна спрямованість 

розвитку засобів поширення інформації полягає в утвердженні 

гетерархічного (горизонтального, рівноправного) порядку замість 

ієрархічного (вертикального, з домінуванням одного з суб’єктів спілкування). 
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Інтернет створює безліч різних форм комунікації. Їх можна поділити на 

чотири категорії: 

1) асинхронна комунікація „один на один‖ (електронні листи);  

2) асинхронна комунікація „багатьох з багатьма‖ (наприклад, мережа 

Юзернет: зведення, листи розсилок, де потрібна згода на розсилки або 

пароль, для входу в програму, у якій повідомлення стосуються певних тем);  

3) синхронна комунікація „один на один‖, „один і кілька‖, „один з 

кількома‖ будуються навколо якоїсь конкретної теми, наприклад, рольові 

ігри, чати; 

4) асинхронна комунікація, де зазвичай користувач намагається 

розшукати сайт для отримання певної інформації й тут можна знайти 

комунікацію „багато і один‖, „один на один‖, „один і багато‖ (веб-сайти, 

гороскопи). 

Ці форми дозволяють реалізовувати комунікативну функцію ресурсу 

Інтернет. 

Аналізуючи комунікативну функцію Інтернет, слід розрізняти поняття 

„інтерактивність‖ і „зворотний зв’язок‖. Перше ширше другого: зворотний 

зв’язок – це реакція, відгук суб’єкта на інформаційний вплив. Саме в цій 

якості в Інтернеті поки найчастіше використовується функція „форум‖. 

Показники відвідуваності теж постають у ролі зворотного зв’язку: свідчать 

про те, чи зацікавилися сайтом і його контентом користувачі. Інтерактивність 

передбачає й інші можливості: контролю користувача над змістом (запит, 

оцінка), участі в його формуванні через постановку проблем для висвітлення 

та обговорення, ініціативу в обговоренні, авторство, обмін думками з іншими 

користувачами тощо. У мережній інтерактивності виділяють три аспекти: 

„люди і документи‖ (можливість для користувача формувати й реалізовувати 

запит на інформацію), „люди і технологія‖ (пристосованість, зручність 

інформаційної технології для користувачів) і аспект „люди і люди‖. В 

останньому випадку йдеться про пристосованість цієї комунікації до 
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двостороннього спілкування, про соціальні технології спілкування, які 

допомагають досягненню позитивних соціальних цілей; про те, як 

реалізується можливість комунікації між журналістами, суспільством, 

владою і бізнесом – основними суб’єктами, які виділяються в аналізі 

функціонування сучасного суспільства. Розглянемо структуру 

комунікативної функції Інтернету, представлену в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Структура комунікативної функції ресурсу Інтернет 

Мета Механізм 

досягнення мети 

Результат 

Формування 

комунікативної культури 

Комунікативні 

інтернет-ресурси 

Сформованість 

комунікативної 

культури 

 

Отже, ресурс Інтернет реалізує себе як засіб формування 

комунікативної культури через комунікативні інтернет-ресурси. 

Охарактеризуємо їх, розкриваючи тим самим шосте завдання цього 

підрозділу. Під комунікативними інтернет-ресурсами будемо розуміти 

ресурси мережі Інтернет, які можуть бути використані для формування 

комунікативної культури. На нашу думку, специфіка діяльності вчителя 

іноземної мови відображена максимальною мірою в таких ресурсах: 

автентичний текст, електронна пошта, чат, матеріали з Вікіпедії, Skype, блог, 

вебінари, YouTube, веб-квест, щотижневий інформаційний бюлетень з 

комунікативної культури, телекомунікаційний проект, e-mail дискусійні 

групи. Ці інтернет-ресурси ми і будемо розглядати як засіб формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. Коротко на них 

зупинимося. 
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Автентичний текст. Автентичним прийнято вважати текст, який не 

був спочатку пристосований для навчальних цілей, текст, написаний для 

носіїв мови носіями цієї мови. 

Є. Носонович та Р. Мільруд виділяють сім аспектів автентичності 

тексту [203]: 

1. Культурологічна автентичність – використання текстів, які 

формують уявлення про специфіку іншої культури, про особливості побуту, 

про звички носіїв мови. 

2. Інформативна автентичність – використання текстів, які несуть 

значущу для учнів інформацію, відповідну їхнім віковим особливостям та 

інтересам. 

3. Ситуативна автентичність припускає природність ситуації, 

запропонованої в якості навчальної ілюстрації, інтерес носіїв мови до 

заявленої теми, її обговорення. 

4. Автентичність національної ментальності, що роз’яснює доречність 

або недоречність використання тієї чи тієї фрази. 

5. Реактивна автентичність – при розробці навчального тексту йому 

потрібно надавати здатність викликати в учнів автентичний емоційний, 

розумовий і мовної відгук. 

6. Автентичність оформлення, що привертає увагу учнів і полегшує 

розуміння комунікативного завдання тексту, установлення його зв’язків з 

реальністю. 

7. Автентичність навчальних завдань до текстів – завдання повинні 

стимулювати взаємодію з текстом, повинні бути засновані на операціях, які 

здійснюються в позанавчальний час при роботі з джерелами інформації.  

Розглянемо критерії відбору автентичного матеріалу [131; 203]: 

Перший критерій – критерій типовості. Він покликаний забезпечити 

відбір текстів, що відображають найбільш актуальні факти сучасної дійсності 

країни, мова якої вивчається, і створює більш точне уявлення про цю країну. 
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З урахуванням цього критерію з кожної теми відбираються тексти, де 

відображено найбільш типові реалії; безеквівалентна й фонова лексика, що 

передбачає знайомство з конкретною стороною життя країни, мова якої 

вивчається.  

Другий критерій – критерій лексико-фразеологічної автентичності. 

Відбір лексики та фразеології відіграє важливу роль у досягненні 

автентичності висловлювання. Лексичне наповнення текстів, створених 

зарубіжними авторами – носіями мови, більш різноманітне. Ці тексти 

включають слова і вирази, типові для розмовної мови, терміни, безліч 

прикметників емоційно-оцінного характеру. 

Третій критерій – критерій граматичної автентичності. Він пов’язаний з 

використанням в усній і письмовій мові властивих для цієї мови структур. 

Граматично автентичне оформлення фрази не менш важливе, ніж автентичне 

лексичне наповнення. 

Четвертий критерій – критерій функційності. Це поняття має на увазі 

природність відбору лінгвістичних засобів для вирішення мовного завдання. 

Навчання природної живої мови можливе лише за умови використання 

матеріалів, узятих з життя носіїв мови або складених з урахуванням 

особливостей їхньої культури та менталітету, відповідно до прийнятих 

мовних норм.  

Електронна пошта. Говорячи про використання електронної пошти для 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов, 

уважаємо за доцільне зробити перелік переваг її використання [313; 318; 319; 

323; 333]: 

 дає можливість автентичного спілкування, тобто спілкування з 

носіями мови, а не лише з викладачем; 

 розширює коло спілкування: студенти переписуються зі своїми 

однолітками, професорами, фахівцями у сфері, яка їх цікавить; 
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 є одним з джерел поповнення знань про культуру суспільства, 

мова якого вивчається; 

 дає студенту можливість „вийти‖ за межі навчальної програми, 

тому що безпосередньо на занятті викладач не може приділяти багато часу 

якійсь одній проблемі; 

 забезпечує майже 100% участі студентів у процесі навчання, 

тобто підвищує мотивацію; 

 дозволяє створити ситуацію, де роль викладача вже не є 

центральною, студенти самі обирають теми для спілкування, змінюють 

напрям обговорень, оскільки основною метою є спілкування, а не 

відтворення писемного мовлення без помилок. 

Використання електронної пошти сприяє підвищенню мотивації 

студентів, адже для них важливо, що тексти створюються не для викладача з 

метою продемонструвати свої знання та отримати оцінку, а для партнерів-

однолітків з метою передачі інформації чи обговорення актуальної проблеми. 

Розглянемо основні етапи впровадження електронної пошти в 

педагогічний процес. По-перше, студентам необхідно створити скриньку 

електронної пошти. По-друге, студентам необхідно ознайомитися з 

основними правилами спілкування електронною поштою зі спеціальними 

символами для передачі емоцій і інтонації того, хто пише, що є невід’ємною 

частиною електронного листування. Далі можна створити групу обміну 

поштою, і використовувати цю групу для найпростіших завдань для розвитку 

різних навичок – письма, граматики, читання. У цьому простому випадку 

спілкування відбуватиметься на рівні студент – викладач, а також студент –

 студент.  

Чати. Розвитку мовних навичок так само сприяє спілкування в чатах, 

так званий обмін думками у формі листування в режимі реального часу.  

Крім звичайних текстових чатів, також використовують відео- і 

голосові чати. Відеочати – це обмін текстовими повідомленнями плюс 
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транслювання зображень з веб-камер. Хоча ці засоби інтернет-комунікації 

з’явилися порівняно недавно, у світовій практиці викладання англійської 

мови вже накопичений певний досвід їх використання в навчальному 

процесі. Так, Дафна Гонзалес, професор університету Саймона Болівара в 

Каракасі, Венесуела, виділяє п’ять видів педагогічного чату: 

1) чат на вільну тему (free topic chat);  

2) чат, спрямований на вирішення певного навчального завдання 

(collaborative task-oriented chat); 

3) чат-семінар або чат-презентація (academic seminar or presentation 

chat); 

4) чат, спрямований на відпрацювання якогось певного матеріалу або 

дії (practice chat); наприклад, чат-інтерв’ю; оцінний чат (evaluation chat);  

5) чат, спрямований на контроль і оцінку ступеня засвоєння певного 

матеріалу. 

Використовуючи чат і голосовий зв’язок, можна: 

 проводити уроки-проекти зі  студентами з інших країн; 

 обговорювати теми з гостем-представником іншої країни, що є 

компетентним у тій або тій галузі наукового знання; 

 пропонувати нові, нестандартні завдання, наприклад: 

„Використовуючи програму, знайдіть співбесідника в ... (визначається 

залежно від мови, що вивчається, і цілей викладача) країні. Дізнайтеся його 

ім’я, інтереси тощо, розкажіть про себе і т. п.‖; 

 аналізувати чатлог (Chatlog) після закінчення спілкування з 

метою виправлення граматичних, лексичних, мовленнєвих помилок, для 

того, щоб уникнути їх у процесі наступного спілкування. 

Розглянемо, як чат іноземною мовою може допомогти в процесі 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. По-

перше, якщо йдеться про стандартний чат, студенти мають можливість 

практикувати навички орфографії й відпрацьовувати знання граматики при 
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написанні повідомлень. По-друге, якщо ми говоримо про голосові чати 

англійською мовою, на перший план постає практика вимови, тренування 

сприйняття англійської мови на слух, а також удосконалення розмовної мови. 

Одночасно з голосовим чатом англійською мовою можна використовувати і 

відеочат. Це вже повноцінна розмова з носієм мови, студенти можуть не 

тільки щось розповісти, але й показати. Студенти вчаться не нервуватися в 

компанії людини, яка вільно говорить англійською, тому що в разі потреби 

вони завжди можуть щось перепитати. 

Вікіпедія – вільна загальнодоступна багатомовна універсальна 

інтернет-енциклопедія. Пишеться 285 світовими мовами, відповідно, 

складається з 285 мовних розділів. Власник сайту – американська 

некомерційна організація „Фонд Вікімедіа‖, що має 39 регіональних 

представництв. Назву енциклопедії утворено від англійських слів wiki (вікі, 

технологія, що лежить в основі функціонування сайту; своєю чергою, 

запозичене з гавайської мови, у якій вона має значення „швидко‖) і 

encyclopedia (енциклопедія). 

Вікіпедія зараз є найбільшим і найбільш популярним довідником в 

Інтернеті. За обсягом відомостей і тематичним охопленням Вікіпедія 

вважається найповнішою енциклопедією з тих, які коли-небудь 

створювалися за всю історію людства. Одним з основних достоїнств Вікіпедії 

як універсальної енциклопедії є можливість представлення інформації 

рідною мовою користувача, зберігаючи, таким чином, цінність цієї 

інформації в аспекті культурної приналежності. У Вікіпедії відображено 

інформацію, яка вже встановлена. Інформація в статтях вимагає покликань на 

авторитетні джерела, читачам надається можливість самим перевірити 

достовірність тієї інформації, яка представлена в статтях, і зробити власні 

висновки. 

Skype – це безкоштовне програмне забезпечення із закритим кодом, що 

забезпечує текстовий, голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між 
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комп’ютерами, а також платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні 

телефони. Програма також дозволяє здійснювати конференц-дзвінки (до 25 

голосових абонентів, включаючи ініціатора), відеодзвінки (зокрема 

відеоконференції до 10 абонентів), а також забезпечує передачу текстових 

повідомлень (чат) і передачу файлів. 

На думку багатьох учених (І. Вільш, Є. Вільшинецька, А. Зеленовська, 

М. Кастельс, Т. Левовицький, І. Матичко, Н. Ничкало, Є. Полат та ін.), 

застосування програми Skype в педагогічному процесі має низку переваг: 

 Skype – це безкоштовна система з великим набором функцій, що 

включає основні необхідні для організації заняття можливості (чат, голосове 

спілкування, можливість підключення веб-камери, пересилання файлів будь-

якого обсягу з максимально можливою швидкістю); 

 безпека та захищеність програми Skype. У цій комунікаційній 

програмі виключено зовнішнє вторгнення інших абонентів у процес 

спілкування, відсутня реклама й надається ефективний спам-захист; 

 застосування Skype на заняттях з іноземної мови сприяє розвитку 

культури спілкування; 

 зрозумілий інтерфейс програми доступний різними мовами і 

продуманий дизайн полегшують роботу та візуальне сприйняття при роботі; 

 програма Skype доступна для безкоштовного скачування на сайті 

www.skype.com. Також на сайті доступна повна інформація про програму та 

про її використання. 

Вебінар – це різновид веб-конференції, проведення онлайн-зустрічей 

або презентацій через Інтернет у режимі реального часу. Під час веб-

конференції кожен з учасників знаходиться біля свого комп’ютера, а зв’язок 

між ними підтримується через Інтернет за допомогою завантаженої 

програми, що встановлена на комп’ютері кожного учасника. 

Зазначимо типові характеристики вебінару: 

 слайдові презентації; 
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 відео в режимі реального часу; 

 аудіозв’язок через комп’ютер у режимі реального часу з 

використанням навушників або звукових колонок; 

 електронна дошка для коментарів, на якій ведучий і слухачі 

можуть залишати позначки або коментувати пункти слайдової презентації; 

 текстовий чат – для сеансів питань і відповідей у режимі 

реального часу, що проводяться тільки для учасників конференції, у чаті 

можливо і групове (повідомлення видно всім учасникам), і приватне 

спілкування (розмова між двома учасниками); 

 голосування та опитування (дозволяють ведучому опитувати 

аудиторію, надаючи на вибір кілька варіантів відповідей). 

Блог – це мережевий щоденник одного або декількох авторів, що 

складається із записів у зворотному хронологічному порядку; це сайт у 

вигляді журналу, сортований по датах. Блог зазвичай має тему, зміст, 

посилання на статті, пошту в хронологічному порядку, дату і час 

повідомлення публікації. 

Блог може містити коментарі, які залишають читачі; підрозділи; 

покликання на інші сайти з теми блогу; список блогів, які автор читає і в 

яких він бере участь. 

Класифікація блогів: 

 Особисті (онлайн щоденники). 

 Культурні. Вони обговорюють музику, спорт, театр, інші види 

мистецтва. 

 Тематичні. Фокусується на темі. Новини про щось одне або 

місцеві події. 

 Ділові. Фондовий ринок. Використовуються для реклами свого 

бізнесу, обговорення економічних питань, для обміну інформацією. 

 Наукові. Новий спосіб поширення та обміну інформацією. 
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 Співробітницькі. Створюються для об’єднання групи людей. 

Можуть створюватися більш, ніж однією людиною. 

 Освітні.   

 Директорії. Містять оновлюванні покликання на теми за 

інтересами.  

На нашу думку, за допомогою блогів можна вирішувати такі завдання: 

 розвивати навички читання та письма; 

 розвивати комунікативні навички та навички культури 

спілкування; 

 стимулювати роботу на англійських веб-сайтах, даючи 

покликання на них; 

 стимулювати онлайн дискусії, обмін думками з певної теми; 

 розвивати дослідницькі навички студентів. 

За допомогою YouTube сервісу користувачі додають, переглядають і 

коментують ті чи ті відеозаписи. Завдяки простоті й зручності використання 

YouTube став найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів і третім 

сайтом у світі за кількістю відвідувачів. Відеоролик має ту перевагу, що 

містить візуальну інформацію про місце події, зовнішній вигляд і 

невербальну поведінку учасників спілкування в конкретній ситуації. 

Відеоматеріали надають практично необмежені можливості для проведення 

аналізу, побудованого на порівнянні й зіставленні культурних реалій та 

особливостей поведінки людей у різних ситуаціях міжкультурного 

спілкування. 

Для розвитку комунікативної культури доцільно використовувати 

ролики YouTube, які пов’язані з культурою спілкування взагалі та з 

особливостями міжкультурного спілкування зокрема. Переглянувши ці 

ролики, викладачі обговорюють їх зі студентами, аналізують їх, роблять 

висновки, розробляють завдання до цих роликів. Безумовно, використання 

відео на уроці іноземної мови та в позаурочній діяльності відкриває низку 
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унікальних можливостей для викладача і студентів у плані оволодіння 

іншомовною культурою, особливо в плані формування соціокультурної 

компетенції як одного зі складників комунікативної компетенції загалом. 

Інформаційний бюлетень – це друковане видання, яке видається з 

метою інформування цільової групи людей (фахівців і / або інших 

споживачів) з певних питань. Інформаційний бюлетень складається з добірки 

актуальної тематичної інформації. Бюлетень є одним з основних засобів 

інформування цільової аудиторії про нові продукти, товари або послуги, 

програми, аспекти співпраці. Інформаційні бюлетені виходять і в 

друкованому, і в електронному вигляді. В Інтернеті можна знайти 

інформаційні бюлетені з різних тем. 

Інформаційний щотижневий бюлетень з комунікативної культури – це 

бюлетень, тематикою якого є питання, пов’язані з процесом спілкування. 

Розсилка цього бюлетеня відбувається щочетверга всім, хто підписаний на 

нього. Засновник бюлетеня з комунікативної культури – Тарун Патель, 

викладач університету Charotar University of Science & Technology. 

Передплатниками бюлетеня є викладачі та студенти в сорока країнах.  

E-mail дискусійні групи становлять інтернет-групи для обговорення 

різних тем; дискусія відбувається за допомогою електронної пошти. 

Дискусійні – це окремі поштові листи, присвячені темам, інтерес до яких 

об’єднує користувачів. Щоб приєднатися до дискусійної групи, користувач 

повинен надіслати коротке електронне повідомлення за спеціальною 

адресою. Спілкування між учасниками групи відбувається не в режимі 

реального часу, учасники групи залишають повідомлення з теми 

обговорення, і це повідомлення автоматично розсилається всім учасникам 

групи. Матеріали дискусійних груп, які пов’язані з проблемами освіти, 

можуть стати для учасників джерелом актуальних відомостей про освітні 

проблеми, новітні освітні технології, новини зі світу освіти. З їх допомогою 

можна вести діалог з колегами усього світу. Участь студентів у e-mail 
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дискусійних групах, пов’язаних з культурою спілкування, сприятиме 

розвитку їхніх теоретичних знань про комунікативну культуру, а також 

підвищенню рівня їхньої комунікативної культури. 

Освітній веб-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, 

виконуючи те чи те навчальне завдання. Розробником веб-квесту як 

навчального завдання є Берні Додж, професор освітніх технологій 

Університету Сан-Дієго (США). Розробляються такі веб-квести для 

максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних 

рівнях навчання в педагогічному процесі. Розрізняють два типи веб-квестів: 

для короткочасної роботи (мета: поглиблення знань та їхня інтеграція, 

розраховані на одне-три заняття) і тривалої роботи (мета: поглиблення і 

перетворення знань учнів, розраховані на тривалий термін). Веб-квест – це 

формат заняття з орієнтацією на розвиток пізнавальної, дослідницької 

діяльності студентів, на якому основна частина інформації добувається через 

ресурс Інтернет. 

В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова робота студентів 

за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, 

підготовлених викладачем. Веб-квест – це не простий пошук інформації в 

мережі. Студенти, працюючи над завданням, збирають, аналізують, 

узагальнюють інформацію, роблять висновки, формуючи та захищаючи 

власну думку. Творчий процес перетворення інформації з різних джерел 

сприяє розвитку мислення, аналітичних здібностей та комунікативної 

культури. 

Структура веб-квесту: 

 вступ, де чітко описано головні ролі учасників або сценарій 

квесту, попередній план роботи, огляд всього квесту. 

 Мета та завдання. 

 Список інформаційних ресурсів, необхідних для виконання 

завдання. 
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 Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному 

учаснику квесту при самостійному виконанні завдання. 

 Опис критеріїв і параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки 

залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються у веб-квесті. 

 Керівництво до дій. 

 Висновок. 

Телекомунікаційний проект. Телекомунікаційні проекти розраховані 

на те, що студенти отримують завдання, для виконання якого їм необхідно 

знайти інформацію в Інтернеті і представити потім результати свого пошуку. 

На цей час у педагогічній літературі називають п’ять моделей навчальних 

телекомунікаційних проектів: 

 обмін локальними рішеннями однієї проблеми; 

 проведення спільних спостережень з аналізом отриманих 

результатів;  

 вивчення загального й особливого; 

 участь в ігровому імітаційному моделюванні; 

 виконання унікальних спільних проектів. 

Ґрунтуючись на теоретичних дослідженнях учених та педагогів у цій 

галузі [45; 83; 95; 232], можна сказати, що робота над телекомунікаційним 

проектом зазвичай складається з таких етапів: 

1. Визначення теми. 

2. Визначення мети, завдань. 

3. Пошук та збір матеріалу з теми дослідження. 

4. Розкриття теми на основі аналізу та класифікації зібраного 

матеріалу. 

5. Презентація та захист проекту. 

Використання телекомунікаційного проекту за допомогою ресурсу 

Інтернет може бути ефективним за умови виконання таких вимог: 

 гарна технічна підготовка викладача; 
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 знання ресурсів мережі в тій чи тій галузі (бази даних найбільших 

університетів, електронних бібліотек, архівів, словників, енциклопедій і т. п.) 

для підготовки довідково-інформаційного блоку, що містить необхідну 

студентам інформацію; 

 розробка змістовної частини проекту, включаючи вказівку 

основних етапів і приблизну постановку проблеми; 

 самостійна пошуково-дослідницька діяльність студентів у ході 

роботи над проектом із залученням інформації з різних дисциплін; 

 публічна презентація та захист проектів. 

Крім того, проблемно-пошуковий характер телекомунікаційного 

проекту передбачає наявність у студентів певних мовних навичок. 

При проведенні телекомунікаційних проектів можуть обговорюватися 

питання з абсолютно різних галузей знань. Інтегровані в логіку навчального 

процесу, його предметного змісту, проекти можуть бути пов’язані з 

літературною творчістю, природно-науковими дослідженнями, екологією, 

лінгвістикою, культурологією, спортом, географією, історією, музикою та ін. 

Передбачається чітке структурування змістовної частини проекту із 

зазначенням поетапних завдань і результатів. Автор (учасник) проекту 

повинен мати чітке уявлення про те, у які точні терміни і що чекає його в 

результаті роботи загалом і на кожному етапі. 

Спільним для внутрішніх українських та міжнародних мережевих 

проектів є те, що при їх проведенні учасники обмінюються мережевою 

кореспонденцією. Відмінним же є те, що в процесі роботи в міжнародних 

мережевих проектах викладачі та студенти набувають досвіду спільної 

роботи з представниками іншої культури, виникають нові можливості у 

вивченні іноземної мови, з’являється можливість використовувати 

комп’ютерні мережі як інформаційне середовище для практичної роботи 

студентів в умовах реально існуючого інформаційного суспільства. 
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Отже, до комунікативних інтернет-ресурсів, що сприяють формуванню 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов, належать: 

автентичні тексти, електронна пошта, чати, матеріали з Вікіпедії, YoutTube, 

блог, вебінар, Skype, e-mail дискусійні групи, веб-квест, щотижневий 

інформаційний бюлетень з комунікативної культури, телекомунікаційний 

проект, сутнісні характеристики яких представлено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4. 

Комунікативні інтернет-ресурси та їх сутність 

 

Комунікативні 

інтернет-ресурси 

Сутність 

Автентичні тексти Тексти, узяті з оригінальних джерел, які 

характеризуються природністю лексичного 

наповнення та граматичних форм, ситуативної 

адекватності використовуваних мовних засобів, 

ілюструють випадки автентичного слововживання 

Електронна пошта Оперативне листування віддалених суб’єктів через 

приймання й відправлення електронних листів з 

одного комп’ютера на інший глобальної мережі 

(Н. Волкова) 

Чат Засіб для швидкого обміну текстовими 

повідомленнями між користувачами Інтернету в 

режимі реального часу. Також використовуються 

голосові чати та відеочати  

Вікіпедія Вільна загальнодоступна багатомовна інтернет-

енциклопедія  

YouTube Сервіс в Інтернеті, на якому представлені відеозаписи 

різного змісту  
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Продовження таблиці 1.4 

Вебінар Різновид веб-конференції, проведення онлайн-

зустрічей або презентацій через Інтернет у режимі 

реального часу 

E-mail дискусійні 

групи  

Групи для обговорення різних тем; дискусія 

відбувається за допомогою електронної пошти  

Блог Мережевий щоденник одного або кількох авторів, що 

складається із записів у зворотному хронологічному 

порядку; це сайт у вигляді журналу, сортований за 

датами 

Skype Безкоштовне програмне забезпечення із закритим 

кодом, що забезпечує текстовий, голосовий зв’язок і 

відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами, а 

також платні послуги для дзвінків на мобільні і 

стаціонарні телефони 

Веб-квест  Сайт в Інтернеті, з яким працюють студенти, 

виконуючи те чи те навчальне завдання 

Щотижневий 

інформаційний 

бюлетень з 

комунікативної 

культури 

Бюлетень, тематикою якого є питання, пов’язані з 

процесом спілкування 

Телекомуні-

каційний проект 

Спільна навчально-пізнавальна діяльність студентів –

 партнерів, організована на основі інформаційно-

комунікаційних технологій (напр., Інтернет), яка має 

загальну мету, узгоджені методи та способи діяльності 

і спрямована на досягнення загального результату 

щодо вирішення проблеми, важливої для учасників 

проекту 
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Резюмуємо сказане в цьому підрозділі. В умовах інформатизації 

сучасного суспільства особливого значення набувають засоби масової 

комунікації, зокрема інтернет-ресурси як необхідні засоби фахової 

підготовки майбутніх учителів. Інтернет-ресурси становлять сукупність 

інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а також інформації, 

призначеної для публікації в мережі Інтернет, яка відображається в певній 

текстовій, графічній або звуковій формах. 

Аналіз наукових праць засвідчує, що загальні питання використання 

ресурсу Інтернет як засобу професійної підготовки майбутніх учителів 

досліджуються в рамках теорії інформаційних і комунікаційних технологій, 

проте становлення комунікативної культури майбутнього вчителя іноземної 

мови засобами ресурсу Інтернет у процесі професійної освіти у вищій школі 

ще не було предметом спеціального дослідження. Отже, виразно постає 

протиріччя між значущістю комунікативної культури в діяльності вчителя 

іноземної мови, необхідністю в її формуванні засобами ресурсу Інтернет у 

майбутніх учителів, з одного боку, та нерозробленістю відповідної теорії, – з 

другого. 

 

 

1.3. Педагогічна технологія формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет 

 

У сучасній педагогічній науці технологічний підхід до вивчення 

педагогічних явищ є актуальним, оскільки надає максимально ефективний 

результат. У зв’язку з тим, що в наш час не існує однозначного підходу і до 

формулювання терміна „педагогічна технологія‖, і до опису її структури, 

одним із завдань нашого дослідження є визначення того підходу до поняття 

„педагогічна технологія‖ та її сутності, який може бути покладений в основу 

нашої роботи. 
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Масове впровадження педагогічних технологій дослідники відносять 

до початку 1960-х рр. і пов’язують його з реформуванням спочатку 

американської, а потім і європейської школи. До найбільш відомих авторів 

сучасних педагогічних технологій належать: Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс, 

Дж. Керолл, В. Коскареллі, Д. Хамблін. Теорію і практику здійснення 

технологічних підходів до педагогічної діяльності відображено в наукових 

працях Ю. Бабанського, В. Беспалька, П. Гальперіна, П. Ерднієва, Л. Зоріної, 

М. Кларіна, Л. Ланда, І. Раченко, А. Рівіна, Н. Тализіна та ін. 

Існує багато підходів до визначення терміна „педагогічна технологія‖: 

інструментальний, процесуальний, особистісний, системний [199]. Більшість 

дослідників розглядають педагогічну технологію з погляду системного 

підходу як системну сукупність засобів і методів, установок, 

використовуваних для досягнення педагогічних цілей (В. Беспалько, 

М. Кларін, Б. Лихачов.) Розглянемо деякі з них. За визначенням С. 

Гончаренка, технологія навчання – це ―системний метод створення, 

застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить 

своїм завданням оптимізацію освіти‖ [280, c. 331] М. Кларін зазаначає, що 

―педагогічна технологія – це не просто використання технічних засобів 

навчання або комп’ютерів; це виявлення принципів та розробка засобів 

оптимізації освітнього процесу за допомогою аналізу факторів, що 

підвищують освітню ефективність, конструювання та використання прийомів 

та матеріалів, а також за допомогою оцінки методів, що використовуються‖ 

[132, с.18]. 

Проаналізувавши видання, присвячені педагогічній технології, можна 

узагальнити таке її тлумачення: педагогічна технологія – це не просто 

використання технічних засобів навчання або комп’ютерів; це виявлення 

принципів і розробка прийомів оптимізації освітнього процесу шляхом 

аналізу чинників, що підвищують освітню ефективність, шляхом 
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конструювання та застосування прийомів і матеріалів, а також за допомогою 

оцінки застосовуваних методів [15; 238; 275; 289; 297; 304; 306; 307]. Суть 

такого підходу полягає в ідеї повної керованості роботи школи чи іншого 

освітнього закладу. ―За характеристикою японського вченого-педагога Т. 

Сакамото, педагогічна технологія є впровадженням у педагогіку системного 

способу мислення, який можна інакше назвати ―систематизацією освіти‖ 

[132, c. 18]. Б. Лихачов визначає педагогічну технологію як ―сукупність 

психолого-педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і 

компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів 

(схем, креслень, діаграм, карт). Технологічними утвореннями забезпечується 

можливість досягнення ефективного результату в засвоєнні учнями знань, 

умінь, їхніх особистісних якостей у одній чи декількох суміжних областях 

навчально-виховної роботи‖ [167, с.135].     

М. Монахов уважає, що педагогічна технологія – це продумана в усіх 

деталях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, організації 

та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів і вчителя [186]. 

ЮНЕСКО визначає педагогічну технологію як системний метод 

створення, застосування й визначення всього процесу викладання і засвоєння 

знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що 

ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти [59]. 

Г. Селевко, спираючись на дослідження М. Кларіна, вважає, що 

педагогічна технологія означає системну сукупність і порядок 

функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 

засобів, використовуваних для досягнення педагогічних цілей [255, c. 14 –

 15].  

М. Махмутов таким чином розкриває зміст поняття педагогічної 

технології: педагогічну технологію можна представити як більш-менш 

жорстко запрограмований (алгоритмізований) процес взаємодії викладача та 
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учнів, що гарантує досягнення поставленої мети. У цьому визначенні 

педагогічної технології увагу звернено на структуру взаємодії вчителя та 

учнів – цим визначаються способи впливу на учнів і результати цього впливу 

[179; 180]. 

М. Чошанов уважає, що педагогічна технологія (або більш вузько, 

технологія навчання) – частина дидактичної або методичної системи. Її 

основне питання: як вчити результативно? Ознаками такої технології є: 

діагностична цільова освіта, результативність, економічність, візуалізація 

[300].  

Принциповим для нашого дослідження є питання про співвідношення 

понять „технологія‖ та „методика‖. Ми будемо дотримуватися погляду 

відомого педагога В. Сластьоніна, який під методикою розуміє 

„використання комплексу педагогічних методів та прийомів безвідносно до 

особистості суб’єкта, що їх здійснює‖, а під педагогічною технологією він 

розуміє „наукове проектування й точне відтворення педагогічних дій, що 

гарантують успіх та зумовлені особистими параметрами педагога‖ [305, c. 3]. 

Отже, як і у В. Сластьоніна, поняття „технологія‖ в нашому розумінні 

ширше, ніж поняття „методика‖. 

При розробці педагогічної технології ми спиралися на наявний у 

сучасній педагогіці вищої школи загальноприйнятий підхід, відповідно до 

якого під педагогічною технологією розуміється система проектування та 

практичного застосування адекватних цій технології педагогічних 

закономірностей, цілей, принципів, змісту, форм, методів та засобів навчання 

та виховання, що гарантують достатньо високий рівень їхньої ефективності 

[47; 135; 167; 198; 221; 231; 258; 300].  

На підставі наведених вище міркувань щодо визначення сутності та 

структури педагогічної технології й відповідно до предмета нашого 

дослідження під педагогічною технологією формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет 
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будемо розуміти процес взаємодії викладачів іноземної мови зі студентами, 

спрямований на наукове проектування, точне відтворення педагогічних дій і 

поетапну реалізацію системного комплексу засобів, які гарантують успіх і є 

адекватними структурі комунікативної культури. 

Проектування педагогічної технології потребує врахування вимог і 

ознак, які характеризують будь-яку технологію, зокрема, формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет. До них будемо відносити [15; 179; 180; 238; 255; 300; 304]: 

 розробку мети й завдань педагогічної технології; 

 суб’єктів педагогічної технології;  

 наявність концептуальної основи; 

 зміст педагогічної технології;   

 комплексне застосування системи форм і методів; 

 засоби реалізації технології;  

 поетапний характер реалізації педагогічної технології;  

 обов’язкову діагностику на різних етапах упровадження 

педагогічної технології. 

Відповідно до такого розуміння педагогічної технології та її ознак нами 

визначено структурні компоненти та спроектовано педагогічну технологію 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет, теоретичну модель якої представлено в табл. 1.5. 

При цьому ми виходили із змісту дисциплін „Практичний курс іноземної 

мови‖ та „Практика усного та писемного мовлення‖ відповідно до їхніх  

характеристик.  

Коротко охарактеризуємо структурні компоненти теоретичної моделі 

цієї педагогічної технології. 
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Таблиця 1.5 

Педагогічна технологія формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет  

 

Компоненти педагогічної 

технології 

Характеристика компонентів 

 Концептуальний Загальнопедагогічний рівень – особистісно 

зорієнтована парадигма. Локально-педагогічний 

рівень – інформаційно-комунікаційна парадигма  

Ціле-результативний Мета: підвищення рівня комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет. 

Завдання:   

– підвищення рівня індивідуального аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов; 

– підвищення рівня предметного аспекту  

комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов; 

– підвищення рівня професійного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов. 

Результат: підвищення рівня сформованості 

комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов 

Суб’єктний Викладач – керуючий суб’єкт 

Студент – керований суб’єкт 

Змістовий Формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов 

(індивідуального, предметного, професійного 

аспектів) 

Інструментальний Розробка й реалізація форм, методів, засобів та 

етапів упровадження в педагогічний процес 

педагогічної технології 
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Концептуальний компонент педагогічної технології  

Концепція – це певний спосіб розуміння, трактування явищ, основна 

думка, керівна ідея для їх висвітлення; система поглядів на явища у світі, 

природі, суспільстві; провідний задум, конструктивний принцип у різних 

видах діяльності; комплекс поглядів, пов’язаних між собою і які випливають 

один з одного, система шляхів розв’язання обраного завдання. Концепція 

визначає стратегію дій. 

На загальнопедагогічному рівні в якості концептуальної основи 

педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов нами обрано особистісно зорієнтовану парадигму. На 

локально-педагогічному рівні в якості концепції технології формування 

комунікативної культури – інформаційно-комунікативну парадигму. Коротко 

на них зупинимося. 

Термін „парадигма‖ введено та проаналізовано американським 

істориком Томасом Куном, який під цією категорією науки розуміє визнані 

всіма наукові досягнення, що протягом певного часу дають науковому 

співтовариству модель постановки проблем та їх вирішення. 

У нашому дослідженні будемо дотримуватися такого визначення 

парадигми, подане Є. Бондаревською: парадигма – це усталена сукупність 

теоретичних і методологічних передумов, що визначають набір типових 

завдань і зразків вирішення наукових завдань. Обґрунтовуючи ту чи ту 

парадигму освіти, педагогічна наука реагує на «виклики» суспільства, 

особистості, держави, пропонуючи модель освітньої системи, у якій 

містяться відповіді на питання про цінності й цілі освіти, про функції школи 

та принципи її діяльності, про організацію, зміст і технології навчання та 

виховання, про способи взаємодії основних суб’єктів освіти [37]. 

Здійснивши аналітико-синтетичну діяльність щодо сутності 

особистісно зорієнтованої парадигми в освіті, ми з’ясували таке [19; 29; 37; 

156; 243; 309].  
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По-перше, особистісно зорієнтована парадигма освіти з’явилася в кінці 

1980-х років. Велику роль у її становленні відіграли такі педагоги-новатори, 

як Ш. Амонашвілі, І. Волков, Е. Ільїн, С. Лисенкова, В. Шаталов та ін. У 

своїй практичній педагогічній діяльності вони прагнули до інтеграції різних 

дидактичних концепцій: проблемного навчання, програмованого навчання, 

оптимізації навчання, розвивального навчання та ін. Розроблені ними 

практико зорієнтовані системи мали високе інструментальне забезпечення та 

відрізнялися визначеністю й цілісністю, вони сприяли розвитку активності й 

самостійності в навчанні. Системотворчим чинником їх методів слугувала 

унікальна й неповторна особистість студента. Роботи методологічного 

характеру, у яких була обґрунтована необхідність і можливість особистісно 

зорієнтованої освіти, з’явилися у 1990-і роки. Основні його положення 

викладено в розвідках Н. Алексєєва, Д. Бєлухіна, В. Давидова, В. Сєрикова, 

П. Щедровицького, І. Якиманської та ін. 

По-друге, суть цієї парадигми полягає в переході від пояснення до 

розуміння, від монологу до діалогу, від соціального контролю до розвитку, 

від управління до самоврядування. Особистісно зорієнтоване навчання 

покликане підтримувати та розвивати природні якості студента, його 

здоров’я, індивідуальні здібності, допомагати в становленні його 

суб’єктивності, соціальності, творчої самореалізації особистості. 

По-третє, головна мета парадигми особистісно зорієнтованої освіти у 

вищих навчальних закладах – забезпечення гуманних умов для особистого та 

професійного зростання студента, індивідуального й вільного 

самовизначення майбутнього фахівця в обраній професійній діяльності, 

повноцінного розкриття потенційних можливостей особистості. Усі 

змістовні, процесуальні та технологічні компоненти освіти спрямовані на 

різнобічний розвиток студента, на формування в нього образу світу, який 

змінюється, що дає йому можливість усвідомлювати свою унікальність, 

несхожість, неповторність за допомогою рефлексії та творчості. 
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По-четверте, основними підходами особистісно зорієнтованої освіти є: 

 різнорівневий підхід – орієнтація на різний рівень складності 

програмного матеріалу, доступного учню. Рівнева диференціація 

здійснюється через ділення класу (навчальної групи, колективу) для 

роздільного навчання на різних рівнях (базовому та варіативному); 

 диференційований підхід – виділення груп студентів на основі 

зовнішньої змішаної диференціації: за знаннями, здібностями, типом 

освітнього закладу; 

 індивідуальний підхід – об’єднання студентів у  однорідні групи: 

успішності, здібностями, соціальної (професійної) спрямованості; 

 суб’єктно-особистісний підхід – ставлення до кожного студента 

як до унікальності, несхожості, неповторності. 

По-п’яте, особистісно зорієнтована парадигма вищої освіти забезпечує 

розвиток і саморозвиток особистісних якостей індивідів, що змінює місце 

суб’єкта навчання в ході професійного становлення. У центр освітнього 

процесу вищих освітніх закладів ставиться самостійна робота студента з 

самовдосконалення, саморозвитку, продуктивної самореалізації, створення 

оптимальних умов для повноцінного розгортання та прояву індивідуальних 

можливостей майбутніх фахівців. 

Здійснивши аналітико-синтетичну діяльність щодо сутності 

інформаційно-комунікаційної парадигми в освіті, ми з’ясували таке [8; 191; 

242; 244; 271; 298; 312]. 

По-перше, в основі цієї парадигми знаходяться філософські, 

онтологічні, соціальні та аксіологічні принципи інформатизації суспільства 

взагалі та освіти зокрема. „Інформаційна парадигма суспільства зумовлює 

становлення нової раціональності й через це освіта наповнює її 

гуманістичними цінностями й орієнтаціями‖ [271, c. 72]. Поряд з основними 

тенденціями розвитку сучасної освіти, до яких належить, перш за все, 

гуманізація, що становить процес і результат переорієнтації освіти на 
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особистість, а також засіб її стійкості в динамічному суспільстві, основними 

аспектами якої є фундаменталізація й гуманітаризація, на перший план 

постають процеси і тенденції, пов’язані зі зміною основної парадигми освіти, 

яка породжена кризою класичної моделі й системи освіти, розробкою нових 

фундаментальних ідей у філософії та соціології освіти, у гуманітарній науці, 

створенням експериментальних і альтернативних шкіл і т. п. 

По-друге, інформатизація освіти ґрунтується на широкому 

впровадженні та використанні з освітньою метою нових інформаційно-

комунікаційних технологій. Розробка, упровадження та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій освіти є вирішальним чинником 

реалізації різних ідей і тенденцій у побудові нової системи освіти, що 

відповідає викликам і вимогам сучасного інформаційного суспільства. 

По-третє, на сьогоднішній час існує два підходи до визначення терміна 

„інформаційно-комунікаційна технологія‖. (Роботи Б. Гершунського, 

О. Козлова, Д. Матроса, О. Околелова, І. Роберт, Ю. Цевенкова, 

В. Шолоховіча.) У рамках першого з них пропонується розглядати 

інформаційно-комунікаційну технологію навчання як дидактичний процес, 

організований з використанням сукупності впроваджуваних (вбудованих) у 

систему навчання принципово нових засобів і методів обробки даних 

(методів навчання), що становлять цілеспрямоване створення, передачу, 

зберігання й відображення інформаційних продуктів (даних, знань, ідей) з 

найменшими витратами й відповідно до закономірностей пізнавальної 

діяльності учнів. Другий підхід передбачає створення певного технічного 

середовища навчання, у якому ключове місце займають використовувані 

інформаційні засоби. Отже, у першому випадку йдеться про технологію як 

процес навчання, а в другому – про використання в навчальному процесі 

специфічних програмно-технічних засобів. У рамках нашого дослідження ми 

дотримуємося першого підходу. Виходячи з цього, під інформаційно-

комунікаційною технологією будемо розуміти дидактичний процес із 
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застосуванням цілісного комплексу комп’ютерних та інших засобів обробки 

інформації, що дозволяє на системній основі організувати оптимальну 

взаємодію між викладачем та студентами з метою досягнення гарантованого 

педагогічного результату. 

По-четверте, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті визначається низкою чинників: 

 упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіту 

істотно прискорює передачу знань і накопиченого технологічного та 

соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від 

однієї людини іншій; 

 сучасні інформаційно-комунікаційні технології, підвищуючи 

якість навчання й освіти, дозволяють людині краще і швидше адаптуватися 

до навколишнього середовища та соціальних змін, що відбуваються. Це дає 

кожній людині можливість отримувати необхідні знання і сьогодні, і в 

майбутньому постіндустріальному суспільстві; 

 активне та ефективне впровадження цих технологій в освіту є 

важливим чинником створення системи освіти, що відповідає процесу 

реформування традиційної системи освіти у світлі вимог сучасного 

індустріального суспільства. 

По-п’яте, серед інформаційно-комунікативних педагогічних технологій 

виділяють такі: 

 комп’ютерні навчальні програми, що включають електронні 

підручники, тренажери, тьютори, лабораторні практикуми, тестові системи. 

 навчальні системи на базі мультимедіа-технологій, побудовані з 

використанням персональних комп’ютерів, відеотехніки, накопичувачів на 

оптичних дисках; 

 інтелектуальні й навчальні експертні системи, що 

використовуються в різних предметних галузях; 

 розподілені бази даних по галузях знань; 
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 засоби телекомунікації, які містять локальні й регіональні мережі 

зв’язку, мережі обміну даними, всесвітню мережу Інтернет; 

 електронні бібліотеки, розподілені й централізовані видавничі 

системи. 

Ціле-результативний компонент педагогічної технології  

Метою розробленої педагогічної технології є підвищення рівня 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. Мета 

вирішується за допомогою таких завдань: 

1. Підвищити рівень індивідуального аспекту комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов, а саме: 

 підвищити мотивацію студентів щодо оволодіння теоретичними 

знаннями та практичними навичками, необхідними для ефективного здійснення 

процесу спілкування;  

 ознайомити студентів з особливостями процесу спілкування; 

 удосконалити комунікативні вміння студентів. 

2. Підвищити рівень предметного аспекту комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов, а саме: 

 підвищити мотивацію студентів щодо процесу міжкультурного 

спілкування; 

 ознайомити студентів з особливостями міжкультурного 

спілкування та розвивати їхні мовні та мовленнєві навички; 

 удосконалити вміння обирати засоби спілкування, адекватні 

ситуації.   

3. Підвищити рівень професійного аспекту комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов, а саме: 

 розвивати професійну мотивацію студентів та інтерес до майбутньої 

професії; 

 ознайомити студентів з особливостями педагогічного спілкування; 
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 формувати вміння вирішувати комунікативні завдання в 

педагогічному процесі. 

Результатом реалізації першого завдання є підвищення рівня 

індивідуального аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних 

мов. Результатом реалізації другого завдання є підвищення рівня предметного 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. 

Результатом реалізації третього – підвищення рівня професійного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. А загалом 

реалізація цих трьох завдань забезпечує досягнення мети, тобто підвищення 

рівня комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. 

Суб’єктний компонент педагогічної технології  

Запропонована нами педагогічна технологія включає в себе двох 

основних суб’єктів педагогічної взаємодії: викладача та студента. Викладач 

становить керуючий суб’єкт, а студент – керований суб’єкт. Наш підхід до 

викладача як суб’єкта формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов базується на компетентнісній парадигмі. Суть цієї 

парадигми полягає в підготовці самостійних, ініціативних та відповідальних 

членів сучасного суспільства, здатних взаємодіяти у вирішенні соціальних і 

професійних завдань, тобто в підготовці компетентних професіоналів своєї 

справи. Дефініція „компетентність‖ фіксує якісні характеристики, що мають 

відношення до всіх „компонентів‖ чинного професіонала, що передбачає 

відповідні психолого-педагогічні технології розвитку компетентностей 

фахівця через навчальну діяльність у процесі його підготовки в 

професійному навчальному закладі. 

Знайомство з позиціями щодо компетентнісного підходу вчених-

педагогів (А. Андреєв, В. Байденко, В. Болотов, А. Вербицький, І. Галямін, 

Н. Гришанова, Е. Зеєр, І. Зимня, В. Іщенко, Є. Коган, Б. Коломієць, 

О. Ларіонова, М. Лук’янова, Д. Махотін, О. Огай, Т. Орджо, А. Пінський, 

Дж. Равен, Н. Рибакіна, Е. Самойлов, В. Сєриков, Ю. Татур, Ю. Фролов , 
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М. Холстед, А. Хуторськой, В. Шадриков) дозволяє зробити низку 

узагальнень: 

1. Поняття „компетентність‖ багатоаспектне і складне за 

структурою; компоненти компетентності фахівця мають властивості 

варіативності, взаємозалежності, інтегративності, кумулятивності, соціальної 

та особистісної значущості. 

2. Компетентності випускника навчального професійного закладу 

характеризуються соціальністю, культуродоцільністю, міжпредметністю, 

надпредметністю, системністю, практикозорієнтованістю, ситуативністю, 

вмотивованістю використання. 

3. Компетентність становить системну якість фахівця, яка виникає, 

проходить становлення, розвивається в процесі навчання (діяльності) і 

вдосконалюється в процесі освоєння практичної діяльності. 

4. У групах професійних дій та взаємин „людина – людина‖, 

„людина – техніка‖, „людина – знак‖, „людина – жива природа‖ від фахівців 

потрібні різні набори компетентностей. 

5. Кожна з груп компетентностей містить сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних приватних компетентностей, які містять 

обов’язкові компоненти знань, умінь і навичок, що реалізуються в діяльності. 

6. Формування й розвиток компетентностей відбувається на рівні 

особистості студента, що знаходить вираження у варіативності й можливості 

індивідуалізації освітнього процесу. 

7. Компетентність особистості проявляється в діяльності людини і 

певною мірою відносна, оскільки її оцінка зазвичай дається іншими 

суб’єктами. 

8. Усі компетентності соціальні (у широкому сенсі цього слова), бо 

вони виробляються, формуються в соціумі, вони соціальні за своїм змістом, 

вони й з’являються та функціонують у цьому соціумі. 



86 

 

Згідно з підходом до визначення ключових компетентностей, 

сформульованого в документах ЮНЕСКО (– навчити отримувати знання 

(вчити вчитися); – навчити працювати й заробляти (вчення для праці); – 

навчити жити (вчення для буття); – навчити жити разом (вчення для 

спільного життя)), до компетентностей студентів вищих навчальних закладів 

повинні ввійти інформаційна, соціально-правова та комунікативна 

компетентність [59]. 

Компетентності формуються не тільки в процесі навчання в 

навчальному закладі, а й під впливом сім’ї, друзів, роботи, політики, релігії, 

культури та ін. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного підходу залежить 

від усієї загалом освітньо-культурної ситуації, у якій живе й розвивається 

студент.  

Щодо керованого суб’єкта ми дотримуємося суб’єктно-особистісної 

парадигми. Суть цієї парадигми полягає у ставленні до кожного суб’єкта як 

до унікальності, несхожості, неповторності. У реалізації цього підходу, по-

перше, робота повинна бути системною, що охоплює всі ступені навчання. 

По-друге, потрібне особливе освітнє середовище у вигляді навчального 

плану, організації умов для прояву індивідуальної вибірковості кожного 

учня, її стійкості, без чого неможливо говорити про пізнавальний стиль. По-

третє, потрібен спеціально підготовлений педагог, який розуміє і поділяє цілі 

та цінності особистісно зорієнтованої освіти. 

Розглянемо основні засади суб’єктно-особистісної парадигми [309]: 

 головна мета навчання й виховання – емоційний і вольовий 

розвиток людини. Головна цінність – розвиток як такий, велике значення 

надається спонтанному природному розвитку студента. Студент – це 

особистість, яка може сама з допомогою викладача обрати свій шлях освіти; 

 передбачається постійна увага до студента й урахування його 

інтересів, потреб, схильностей; 
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 учення розуміється як суто індивідуальна діяльність окремого 

студента, спрямована на перетворення соціально значущих зразків засвоєння, 

заданих у навчанні; 

 суб’єктність студента розглядається не як „похідна‖ від 

навчальних впливів, а спочатку йому притаманна; 

 навчання забезпечує розвиток і саморозвиток особистості 

студента, виходячи з виявлення його індивідуальних особливостей як 

суб’єкта пізнання та предметної діяльності; 

 при конструюванні та реалізації освітнього процесу повинна бути 

проведена робота з виявлення суб’єктного досвіду кожного студента та його 

соціалізація; засвоєння знань з мети перетворюється на засіб розвитку 

студента, що враховує його можливості та індивідуально значущі цінності; 

 освітній процес представляє кожному студенту, спираючись на 

його здібності, схильності, ціннісні орієнтації і суб’єктний досвід, 

можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці. 

Змістовий компонент педагогічної технології  

Змістом запропонованої педагогічної технології є формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов, а саме таких її 

аспектів: індивідуального, предметного та професійного.   

Більш детально  процесс формування індивідуального, предметного та 

професійного компонентів розглянуто нами у підрозділі 1.1. «Сутність 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов», тому не 

будемо на ньому зупинятися.  

Інструментальний компонент педагогічної технології 

1. Комплексне застосування системи форм і методів  

Охарактеризуємо форми й методи реалізації педагогічної технології 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет. 
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Під формою навчання будемо розуміти „засіб упорядкування взаємодії 

учасників процесу навчання, засіб його здійснення‖. Зазвичай виділяють 

фронтальні, групові та індивідуальні форми навчання. 

Під методом формування комунікативної культури учителів іноземних 

мов будемо розуміти сукупність дій, спрямованих на формування трьох її 

аспектів, а саме: індивідуального, предметного та професійного. Ці методи 

побудовані на особистісно зорієнтованому підході й відповідають таким 

вимогам, як: діалогічність, діяльнісно-творчий характер, спрямованість на 

підтримку індивідуального розвитку студентів; надання студентам 

необхідного простору, свободи для прийняття самостійних рішень, творчості, 

вибору змісту і способів навчання й поведінки. До цих методів ми віднесли 

такі: метод розвивального навчання, комунікативний метод, інтерактивний 

метод, метод активізації та інтенсифікації навчання, метод проблемного 

навчання, метод проектів. 

Зазначені вище методи та їхню сутність представлено в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Методи реалізації технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов та їхня сутність 

Метод Сутність 

Метод 

розвивального 

навчання 

Розвиток особистості студента полягає в якісній зміні його 

діяльності. Щоб ці зміни здійснювалися в потрібному 

напрямі, процесом розвитку треба керувати. У педагогічному 

розумінні це передбачає цілеспрямоване формування 

особистості студента 

Комунікативний 

метод 

Комунікативний метод заснований на тому, що процес 

навчання відтворює подібний реальному процес спілкування 

Інтерактивний 

метод 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається тільки завдяки постійній, 

активній взаємодії всіх студентів 
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Продовження таблиці 1.6 

Метод 

інтенсифікації 

та активізації 

навчання 

Стратегічним напрямом активізації навчання є включення в 

нього студентів на рівні не тільки інтелектуальної, а й 

особистісної та соціальної активності. Інтенсивність полягає 

в навчанні за гранично стислі терміни, посиленні мотивації 

навчання, а також навчально-пізнавальної діяльності загалом 

Метод 

проблемного 

навчання 

Організація процесу навчання, сутність якої полягає в 

утворенні в навчальному процесі проблемних ситуацій, 

вирізненні та вирішенні студентами проблем 

Метод проектів Засіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку 

проблеми, яка повинна завершитися реальним практичним 

результатом, відповідно оформленим 

Метод 

освітнього 

моніторингу 

Освітній моніторинг – це супроводжувальне відстежування й 

постійна регуляція будь-якого процесу в освіті 

 

Кожний з цих методів заснований на гуманістичному напрямі в 

психології та дидактиці, основними принципами якого є: навчальний процес 

повинен розвивати в студентів загальнолюдські цінності, навчання має 

сприяти розвитку та реалізації почуття самосвідомості особистості, викладач 

повинен допомагати й заохочувати самостійність студентів і ставитися до 

них з почуттям поваги, співчуття і співпереживання. Для нас важлива 

гуманітарна основа, що дозволяє будувати навчальний процес з урахуванням 

особливостей студентів. Отже, кожний з цих методів може робити певний 

внесок у розвиток комунікативної культури. Коротко охарактеризуємо ці 

методи. 

Метод розвивального навчання 

Термін „розвивальне навчання‖ належить швейцарському педагогу 

Йоганну Песталоцці. Російський філософ і психолог Л. Виготський увів у 
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психологію принципово важливе поняття про два рівні розвитку особистості. 

Актуальний рівень – це ті психічні властивості або якості, які вже 

сформувалися, і найближчий розвиток – ті властивості психіки, які ще 

перебувають у становленні. Вирішальним для вдосконалення навчального  

процесу є правильне розуміння сутності другого рівня: це не ті якості 

особистості, яких ще немає взагалі, а ті, які ще тільки утворюються, а тому 

особливо чутливі до педагогічних впливів. 

Можна виділити два напрями розвивального навчання: теорію 

розвивальної діяльності (Л. Занкова, Г. Костюк, Н. Менчинська та ін.); 

теорію навчальної діяльності (П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, 

О. Леонтьєв, Л. Тализіна, В. Рєпкін та ін.). Розвиток особистості відбувається 

в різних видах діяльності. Свідома діяльність людини – результат зовнішніх 

умов, опосередкованих внутрішніми умовами, якими і є особистість. Таке 

розуміння діяльності ввів С. Рубінштейн, який підкреслював, що не досить 

визнавати розвиток людини в діяльності, треба враховувати і її зворотний 

вплив на суб’єкта, і стверджував, що становлення особистості можливе лише 

в процесі змістовної, суб’єктивно й об’єктивно значущої діяльності. 

Відповідно можна вважати, що розвиток особистості дитини полягає в 

якісній зміні її діяльності. 

Комунікативний метод. Комунікативний метод навчання іноземних 

мов розвиває всі мовні навички – усне та писемне мовлення, читання та 

аудіювання. Мета комунікативного методу полягає в навчанні студентів 

спілкування іноземною мовою не тільки вільно, але й правильно. 

Проаналізувавши роботи А. Бердичевськкого, Н. Гальскової, С. Ніколаєвої, 

Ю. Пассова, Н.Федічевої, ми зробили низку узагальнень щодо 

комунікативного методу навчання іноземних мов. До них ми віднесли такі: 

1. Основне завдання – навчити студентів розмовляти іноземною мовою на 

професійному рівні. 



91 

 

2. Оволодіння фонетичними, лексичними, граматичними засобами 

спілкування, а також говорінням, аудіюванням, читанням та письмом 

здійснюється під час практичного застосування видів мовленнєвої діяльності 

в процесі спілкування. 

3. Вивчення лексичних та граматичних одиниць відбувається в контексті. 

4. У процесі навчання активно використовуються інформаційно-

комунікаційні технології. 

5. Використання комунікативного методу навчання знімає мовний бар’єр. 

Інтерактивний метод. Інтерактивний („inter” – взаємний, „act” – 

діяти) означає взаємодіяти або перебувати в режимі бесіди, діалогу з будь-

ким. Інтерактивні методи навчання – це спеціальна форма організації 

пізнавальної й комунікативної діяльності, упродовж якої студенти 

виявляються залученими в процес пізнання, мають можливість розуміти й 

рефлексувати з приводу того, що вони знають і над чим міркують. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), 

де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 

навчання і розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що 

знають, уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

ситуації. У рамках сучасних умов навчання сам процес навчання 

розглядається як процес взаємодії між викладачем та студентами, метою 

якого є залучення останніх до тих чи тих знань, навичок, умінь і цінностей. А 

головна мета – навчити студентів самостійно отримувати знання під 

керівництвом педагога. До інтерактивних прийомів у сучасній педагогіці 

відносимо такі: творчі завдання, робота в малих групах, навчальні ігри, 

ситуативне навчання, обговорення дискусійних питань і проблем, 

розв’язання проблем. 
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Метод активізації та інтенсифікації навчання. „Стратегічним 

напрямом активізації навчання є не збільшення обсягу переданої інформації, 

не посилення і збільшення числа контрольних заходів, а створення 

дидактичних і психологічних умов осмисленості навчання, включення в 

нього учнів на рівні не тільки інтелектуальної, а й особистісної та соціальної 

активності‖ [140; 167; 231]. Виділяють три рівні активності: активність 

відтворення, тобто застосування знань за зразком; активність інтерпретації 

(прагнення осягнути сенс досліджуваного, установити зв’язки, оволодіти 

способами застосування); творча активність – „передбачає спрямованість 

студента до теоретичного осмислення знань, самостійний пошук рішення 

проблем, інтенсивне прояв пізнавальних інтересів‖ [167; 231; 306; 307]. Саме 

третій рівень є найбільш продуктивним, і зусилля вчених спрямовані на 

створення технологій, що сприяють реалізації творчої активності учнів. 

Г. Китайгородська вважає, що спеціальна організація навчального процесу в 

інтенсивному навчанні сприяє появі нових цілей та інтересів студентів [92]. 

Метод активізації, на відміну від традиційних, майже виключно 

зорієнтованого на індивідуальну роботу з кожним, базується на поєднанні 

індивідуальної і групової роботи, причому остання виводиться на перший 

план. Привабливість інтенсивних методів полягає в навчанні за гранично 

стислі терміни, посиленні мотивації навчання, а також навчально-

пізнавальної діяльності загалом.  

Метод проблемного навчання. Проблемне навчання полягає у 

створенні проблемних ситуацій, в усвідомленні, прийнятті та вирішенні цих 

ситуацій у ході спільної діяльності студентів і викладача, при оптимальній 

самостійності перших і під керівництвом останнього, а також в оволодінні 

студентами в процесі такої діяльності узагальненими знаннями і загальними 

принципами вирішення проблемних завдань. Принцип проблемності зближує 

між собою процес навчання з процесами пізнання, дослідження, творчого 

мислення. Особливість проблемного навчання полягає в тому, що воно 

http://psi-help.com/pdruchnik-z-psixologchno-pedagogki/19-pdruchnik-z-pedagogchno-psixolog/126-funkcz-pedagogchno-dyalnost.html
http://psi-help.com/lekcz-z-pedagogchno-psixolog/324-psixologchna-sutnst-struktura--czl-proczesu-navchannya.html
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прагне максимально використовувати дані психології про тісний 

взаємозв’язок процесів навчання (навчання), пізнання, дослідження й 

мислення. З цього погляду навчання повинно моделювати процес 

продуктивного мислення, центральною ланкою якого є можливість 

відкриття, можливість творчості. Головною й характерною ознакою 

проблемного навчання є проблемна ситуація. 

Метод проектів. Основна мета методу проектів – надання студентам 

можливості самостійного надбання знань у процесі вирішення практичних 

завдань та проблем, які потребують інтеграції знань з різноманітних 

предметних сфер. Викладачу в проекті відводиться роль координатора, 

експерта, додаткового джерела інформації. Метод проектів дозволяє 

моделювати такий тип спілкування, коли найбільшою мірою розкриваються 

особистісні можливості студентів. Цей метод є комплексною реалізацією 

навчання у співпраці та сприяє реалізації творчого потенціалу студентів. 

Використання методу проектів орієнтує студентів на самостійну діяльність 

(індивідуальну, парну, групову), вимагає самостійного збору інформації 

(причому джерела можуть бути не тільки друкованими). Отже, розвиваються 

пізнавальні навички учнів. Готуючи проект, вони намагаються інтегрувати 

наявні знання й практичну діяльність, формують критичне мислення, 

навчаються орієнтовно в інформаційному просторі. Висуваються такі вимоги 

до використання методу проектів: наявність значущої в дослідницькому 

творчому плані проблеми; практична значущість передбачуваних результатів 

(випуск газети, альманаху тощо); самостійна діяльність учнів; 

структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних 

результатів); використання дослідницьких методів. 

Метод освітнього моніторингу. У якості основного діагностичного 

методу, що дозволяв нам визначати рівень формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет на 

різних етапах експериментальної діяльності, ми використовували освітній 



94 

 

моніторинг, що включає комплекс різноманітних діагностичних методів і 

методик. „Поняття „моніторинг‖ запозичене з техніки й означає постійне 

спостереження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату‖ [92, c. 63]. „Освітній моніторинг – це 

супроводжувальне відстежування й постійна регуляція будь-якого процесу в 

освіті. Метою освітнього моніторингу є спрямування розвитку освітньої 

системи на бажаний результат‖ [Там само, c. 64 – 65]. Етапи здійснення 

освітнього моніторингу (за Г. Єльниковою): 

1. Вироблення інформації про стан керованого об’єкта на початку      

дослідження; 

2.  Поточна діагностика та спрямування процесу на заданий результат; 

3.  Вироблення інформації про стан керованого об’єкта наприкінці 

дослідження. 

Перший етап моніторингу дослідження – виявлення початкового рівня 

сформованості комунікативної культури студентів контрольної та 

експериментальної груп; другий – спостереження за процесом упровадження 

технології в процес фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов; 

третій – виявлення рівня сформованості комунікативної культури студентів 

контрольної та експериментальної груп після впровадження технології. 

2. Засоби 

Виходячи з нашого розуміння педагогічної технології, у якості її 

інструменту ми будемо використовувати засоби ресурсу Інтернет (автентичні 

тексти, електронна пошта, чати, матеріали з Вікіпедії, YouTube, вебінар, 

Skype,блог, e-mail дискусійні групи, щотижневий інформаційний бюлетень з 

комунікативної культури, веб-квест, телекомунікаційний проект), які ми 

розглянули в підрозділі 1.2, тому не будемо на них зупинятися. 

3. Поетапний характер реалізації технології 

Принцип поетапності впровадження технології в навчальний процес 

базується на психологічній теорії засвоєння навчального матеріалу. 
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Відповідно до цієї теорії в наш час у рамках вищої школи найбільш 

прийнятною є така схема рівнів засвоєння:  

1 рівень – репродуктивний; 

2 рівень – творчо-пошуковий; 

3 рівень – креативний.  

Відповідно до цих рівнів реалізація технології здійснюється в три 

етапи. На першому – репродуктивному – етапі формування комунікативної 

культури застосовуються такі засоби ресурсу Інтернет: автентичний текст, 

електронна пошта, чат, матеріали з Вікіпедії. На другому – творчо-

пошуковому – етапі формування комунікативної культури застосовуються 

такі засоби ресурсу Інтернет: Skype, щотижневий інформаційний бюлетень з 

комунікативної культури, вебінари, YouTube. На третьому – креативному– 

етапі формування комунікативної культури – такі засоби ресурсу Інтернет: 

веб-квест, блог, телекомунікаційний проект, e-mail  дискусійні групи. 

Отже, проектована нами технологія може бути класифікована як (з 

урахуванням класифікаційних ознак технологій): 

 предметна або частково-методична (за рівнем застосування); 

 гуманістична (за філософською основою); 

 розвивальна (за науковою концепцією засвоєння досвіду); 

 прикладна (за орієнтацією на особистісні структури); 

 активізувальна та інтенсифікувальна діяльність студентів (за 

характером модернізації традиційної системи викладання). 

Резюмуємо сказане в цьому підрозділі. Результатом моделювання 

педагогічної технології формування комунікативної культури стало 

обґрунтування та розробка технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет, яка включає 

концептуальний, ціле-результативний, суб’єктний, змістовий, 

інструментальний компоненти та опирається на інформаційно-комунікаційну 

парадигму підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної 
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комунікації й дозволяє сформувати дієвий механізм для розвитку цілісної 

структури взаємопов’язаних компонентів комунікативної культури як 

цілісного та значущого явища в структурі особистості вчителя іноземної 

мови, що визначає весь комплекс складових професійної спрямованості, 

успішної професійної діяльності, а також швидкість і безболісність процесу 

соціально-професійної адаптації.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

I. Здійснене в першому розділі дисертації вивчення теоретичних засад 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет дозволило нам зробити низку висновків 

узагальнювального характеру. Вони стосуються, по-перше, результатів 

аналізу сутності комунікативної культури; по-друге, розгляду ресурсу 

Інтернет як засобу формування комунікативної культури; по-третє, 

моделювання педагогічної технології формування комунікативної культури 

засобами ресурсу Інтернет.  

Аналіз широкого кола філософської, психологічної та педагогічної 

літератури показав, що в науці напрацьована істотна теоретична основа для 

вивчення проблеми комунікативної культури педагога. Проте процес 

становлення комунікативної культури майбутнього вчителя іноземної мови в 

процесі професійної освіти ще не був предметом спеціального дослідження. 

Методологічною основою сутності педагогічної культури в нашому 

дослідженні є культурологічний підхід, концепції філософів-

екзистенціалістів про сутність людини та її становлення; сукупність 

філософських, психологічних та педагогічних положень, що розкривають 

феномени й категорії: „культура‖, „комунікація‖, „особистість‖, 

„саморозвиток‖, „педагогічна підтримка‖; теоретичні положення про 
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цілісність людини як суб’єкта діяльності; ідея про взаємозв’язок культури 

спілкування та загальнолюдських цінностей, творчої взаємодії; ідеї 

гуманістичної педагогіки та педагогіки саморозвитку; концепція особистісно 

зорієнтованого підходу в освіті, що забезпечує гуманістичну основу 

педагогічного процесу. 

Культурологічний підхід щодо сфери освіти актуалізує культуротворчі 

функції вищої школи. Зі зміною освітніх парадигм, переходом на нові 

педагогічні технології, зорієнтовані не на пріоритет знань і виконання, а на 

варіативність, індивідуально-творчі форми й методи підготовки фахівців, 

вона постає як інститут розширеного відтворення і трансляції культури. У 

сучасних умовах важливими характеристиками особистості та діяльності 

педагога є не тільки володіння інформацією, основні технології навчання й 

виховання, а й спільна та комунікативна культура, що забезпечують вихід за 

межі нормативної діяльності, здатність створювати й передавати цінності, 

зумовлювати особистісний розвиток. 

Комунікативну культуру тривалий час розглядали як сукупність норм, 

правил, що регулюють процес спілкування. Це, безумовно, значущі 

характеристики, але вони не дозволяють представити феномен дослідження в 

усій суперечливості й різноманітті її структурних та функційних 

компонентів. У вирішенні проблеми формування комунікативної культури 

важливий не лише факт оволодіння культурно-педагогічною спадщиною, а й 

включення педагога як суб’єкта культури, як носія рефлексивно-свідомого 

ставлення до світу цінностей у процес інноваційної діяльності щодо 

створення й упровадження педагогічних нововведень. Самореалізація 

особистості в педагогічній діяльності, вироблення на цій основі 

індивідуально-творчої педагогічної системи, постійне прагнення до 

педагогічного пошуку й самовдосконалення становлять основні напрями 

формування комунікативної культури, актуалізують проблему формування 

комунікативної культури педагога. 
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Переосмислення педагогічної освіти з культурологічного погляду 

висвітлює спектр нових проблем, пов’язаних з професійно-особистісним 

становленням майбутнього вчителя іноземної мови як суб’єкта загальної та 

професійної культури, що найбільш плідно, на думку більшості науковців, 

можуть бути розв’язані в межах загальної теорії професійно-педагогічної 

комунікації. Тут під професійно-педагогічною комунікацією мається на увазі 

система безпосередніх чи опосередкованих зв’язків і взаємодій педагога, що 

реалізуються за допомогою і вербальних, і невербальних засобів, а також 

засобів комп’ютерної комунікації з метою взаємного обміну інформацією, 

моделювання та управління процесом комунікації, регуляції професійно-

педагогічних відносин. У цьому сенсі процес підготовки майбутніх учителів 

іноземної мови до професійно-педагогічної комунікації має бути націлений 

не лише на озброєння їх глибокими комунікативними знаннями, 

прищеплення комунікативних умінь і навичок, але й на формування їхнього 

становлення до професійно-педагогічній комунікації, здатності передбачити 

й урахувати її важливість та наслідки в навчальному процесі. 

Таке розуміння професійно-педагогічної комунікації дозволяє 

розглядати комунікативну культуру вчителя як складну багатокомпонентну 

систему, що містить світоглядний, мотиваційний, комунікативний, емоційно-

вольовий, конструктивний і лінгвориторичний складники, реалізація якої 

передбачає особистісно зорієнтовану спрямованість у процесі професійного 

становлення, комунікативну діяльність майбутнього педагога як процесу 

постійного пізнання ситуації, умов комунікації, соціального оточення, себе та 

інших представників соціуму. 

Отже, комунікативна культура майбутнього вчителя іноземної мови в 

нашому дослідженні розглядається як вид професійно-педагогічної культури, 

багатокомпонентне утворення, що інтегрує особистісно-ціннісний, 

когнітивний та технологічний аспекти, які реалізуються в індивідуальному, 
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предметному й професійному контекстах комунікативної діяльності 

педагога.  

II. У другій половині XX століття відбувається перехід від 

індустріального до інформаційного суспільства. Процес, що забезпечує цей 

перехід, отримав назву інформатизації. У процесі інформатизації суспільства 

одне з центральних місць займає інформатизація освіти. Глобальна мета 

інформатизації освіти полягає в радикальному підвищенні ефективності 

якості освіти. 

Основним джерелом отримання інформації в сучасному світі є засоби 

масової інформації. Виникає необхідність цілеспрямованої підготовки 

особистості до вмілого користування ними. У зв’язку з цим розвивається 

медіа-освіта, що становить галузь педагогіки, яка вивчає закономірності 

масової комунікації: преси, телебачення, радіо, кіно, відео, Інтернету.  

Структуру медіа-освіти становлять такі компоненти: медіа-педагоги, 

медіа-культура, медіа-обізнаність, медіа-грамотність, медіа-компетентність, 

медіа-освітній рух.  

Системотворчим елементом медіа-освіти в рамках культурологічного 

підходу є медіа-культура, що позначає особливий тип культури 

інформаційного суспільства, та виконує низку функцій (інформативну, 

нормативну, релаксаційну, креативну, інтеграційну, посередницьку, 

комунікативну), серед яких виділяємо комунікативну функцію, метою якої є 

формування комунікативних здібностей, мовленнєвої культури особистості. 

Мета комунікативної функції медіа-культури здійснюється за рахунок 

засобів масової інформації, однією з форм існування яких є всесвітня мережа 

Інтернет („Інтернет – це система з’єднаних комп’ютерних мереж світового 

масштабу, яка надає послуги з обміну даними та об’єднує національні, 

регіональні й місцеві комп’ютерні мережі, у яких відбувається вільний обмін 

інформацією‖). Метою комунікативної функції ресурсу Інтернет є 

формування комунікативної культури, а механізмом досягнення цієї мети – 
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комунікативні інтернет-ресурси (автентичні тексти, електронна пошта, чати, 

матеріали з Вікіпедії, YouTube, вебінар, блог, e-mail дискусійні групи, Skype, 

щотижневий інформаційний бюлетень з комунікативної культури, веб-квест, 

телекомунікаційний проект). 

III. На підставі загальної теорії щодо педагогічних технологій 

вироблено уявлення про педагогічну технологію формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет як 

про процес взаємодії викладачів іноземної мови зі студентами, спрямований 

на наукове проектування, точне відтворення педагогічних дій і поетапну 

реалізацію системного комплексу засобів, які гарантують успіх і є 

адекватними індивідуальному, предметному та професійному аспектам 

комунікативної культури. 

Розроблена технологія належить до типу інформаційно-комунікаційних 

технологій, що базується на теорії професійної підготовки вчителів іноземної 

мови до професійно-педагогічної комунікації, яка дозволила нам під 

інформаційно-комунікаційною технологією формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземної мови розуміти дидактичний процес із 

застосуванням цілісного комплексу інтернет-ресурсів з метою досягнення 

гарантованого результату сформованості комунікативної культури в 

студентів – майбутніх учителів. Запропонована нами технологія формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов є предметною 

або частково-методичною (за рівнем застосування), гуманістичною (за 

філософською основою), розвивальною (за науковою концепцією засвоєння 

досвіду), прикладною (за орієнтацією на особистісні структури), 

активізувальною та інтенсифікувальною діяльністю студентів (за характером 

модернізації традиційної системи викладання) та передбачає три етапи її 

впровадження відповідно до рівнів засвоєння навчального матеріалу 

(репродуктивний, творчо-пошуковий, креативний). 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ РЕСУРСУ ІНТЕРНЕТ 

 

 

2.1 Діагностика рівня сформованості комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов 

 

Експериментально-дослідна робота з формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет 

здійснювалася протягом чотирьох років на базі ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка‖, ПВНЗ „Краматорський 

економіко-гуманітарний інститут‖, ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет‖, ―Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка‖. Загальна кількість студентів, які взяли 

участь на різних етапах дослідження, становила 242. Серед них кількість 

респондентів експериментальної групи дорівнювала 127 особам, контрольної 

– 115. 

Мета експериментального дослідження: перевірити ефективність 

педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. Експериментальне 

дослідження складалося з чотирьох етапів. 

Перший етап присвячено формулюванню завдань експериментальної 

роботи, розробці критеріального апарату дослідження та відповідної 

методики діагностування сформованості комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов, визначенню експериментальної й контрольної груп, 

проведенню констатувального етапу експерименту з метою визначення 

вихідного рівня сформованості комунікативної культури студентів. На цьому 
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етапі найбільш адекватними методами дослідження були: опитування, 

анкетування, аналіз наявних критеріїв сформованості комунікативної 

культури, метод експертних оцінок, самоаналізу, методи математичної 

статистики тощо. 

До завдань другого етапу педагогічного експерименту ми віднесли: 

розробку методики формувального етапу експерименту з метою перевірки 

розробленої технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. Методи дослідження: 

педагогічний експеримент; анкетування, бесіда, спостереження, метод 

експертних оцінок, методи математичної статистики для моніторингу 

експериментального процесу. 

Третій етап експерименту спрямовано на впровадження й перевірку 

ефективності педагогічної технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. Дослідна 

робота в експериментальній групі будувалася на основі запропонованої 

технології. У контрольній групі процес підготовки фахівців відбувався у 

звичайних умовах освітньо-виховного процесу вищих навчальних закладів. 

На четвертому етапі проведено контрольний зріз, зіставлено результати 

з положенням гіпотези, сформульовано висновки та доведено їхню 

адекватність висунутим науковим положенням; узагальнено й упроваджено в 

практику ВНЗ матеріали дослідження. Цьому етапу відповідали такі методи 

дослідження: індуктивний і дедуктивний методи, письмове опитування, 

бесіда, анкетування, методи математичної статистики. 

При обґрунтуванні процедури діагностики рівня сформованості 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет ми виходили з того, що ефективність процесу формування 

комунікативної культури студентів залежить від повноти, достовірності й 

об’єктивності дослідження рівня її сформованості. Як уже зазначалося в 

підрозділі 1.1 „Сутність комунікативної культури майбутніх учителів 
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іноземних мов‖, ми виділяємо три аспекти комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов (індивідуальний, предметний та 

професійний), які адекватно відображають структурні елементи 

комунікативної культури, а саме: особистісно-ціннісний, когнітивний та 

технологічний. У зв’язку з тим, що ми співвідносимо структурні компоненти 

комунікативної культури із зазначеними вище аспектами, критерії 

сформованості компонентів комунікативної культури відповідають критеріям 

сформованості відповідних аспектів. Відповідно до цього критеріальний 

апарат дослідження містить три критерії: індивідуальний (сформованість 

індивідуального аспекту комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов); предметний (сформованість предметного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов); професійний 

(сформованість професійного аспекту комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов). 

Щодо показників сформованості комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов до кожного критерію ми розробили їх, спираючись 

на цільовий компонент технологічної моделі формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов. Охарактеризуємо ці показники. 

Показниками індивідуального критерію є: 

1. Бажання підвищити рівень комунікативної культури. 

2. Знання особливостей процесу спілкування. 

3. Сформованість комунікативних умінь. 

Бажання підвищити рівень комунікативної культури пов’язане з 

мотивацією студентів щодо вдосконалення власного рівня комунікативної 

культури. 

Сутність комунікативної культури та її складники розглянуто нами в 

підрозділі 1.1 „Сутність комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов‖, тому не будемо на них зупинятися. 
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Комунікативні вміння – це володіння розумовими та практичними 

діями, які спрямовані на встановлення та підтримання цілеспрямованих 

взаємин з людьми в процесі навчання та професійної діяльності. Багато 

вчених займаються проблемою класифікації комунікативних умінь: 

Г. Андреєва, С. Воровщиков, Ю. Жуков, А. Мудрик, Р. Нємов, Л. Петровська, 

Г. Селевко, Д. Татьянченко, Н. Шевандрін та ін. Погоджуючись з 

Л. Міхельсоном, до комунікативних умінь ми віднесли: 

 уміння здійснювати та приймати знаки уваги; 

 уміння реагувати на справедливу та несправедливу критику; 

 уміння реагувати на провокуючу поведінку з боку 

співрозмовника; 

 уміння звернутися до співрозмовника з проханням; 

 уміння вступати в контакт з іншою людиною; 

 уміння співчувати та підтримувати співрозмовника; 

 уміння відмовити співрозмовнику; 

 уміння приймати співчуття та підтримку з боку співрозмовника. 

Показниками предметного критерію  є: 

 наявність інтересу до процесу міжкультурного спілкування; 

 знання особливостей міжкультурного спілкування; 

 уміння обирати засоби спілкування, адекватні ситуації. 

Наявність інтересу до процесу міжкультурного спілкування пов’язана з 

мотивацією студентів щодо взяття участі в цьому процесі.  

Особливості міжкультурного спілкування ми зазначили в підрозділі 1.1 

„Сутність комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов‖, тому 

не будемо на них зупинятися. 

„Засоби спілкування – поведінкові прояви, які в ході спілкування 

адресовані партнерові‖. Виділяють вербальні засоби спілкування та 

невербальні. 
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„Вербальна комунікація – процес взаємообміну інформацією за 

допомогою мови (усної, писемної, внутрішньої), який відбувається за своїми 

внутрішніми законами, вимагає активної розумової діяльності та ґрунтується 

на певній системі усталених норм‖ [57, c. 115]. 

„Невербальна комунікація – процес взаємообміну інформацією шляхом 

використання для передавання повідомлень невербальних (немовних) засобів 

комунікації‖ [Там само, c. 149]. 

Показниками професійного критерію є: 

1. Наявність інтересу до майбутньої професії. 

2. Знання особливостей педагогічного спілкування. 

3. Уміння вирішувати комунікативні завдання в педагогічному процесі. 

Наявність інтересу до майбутньої професії пов’язана з мотивацією 

студентів щодо обраної професії вчителів іноземних мов.  

Особливості педагогічного спілкування зазначено в підрозділі 1.1 

„Сутність комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов‖, тому 

не будемо на них зупинятися. 

Комунікативне завдання вимагає застосування вербальних і/або 

невербальних дій для досягнення певної мети в певній комунікативній 

ситуації. Комунікативне завдання дозволяє конкретизувати мету спілкування 

(комунікативний намір) і може виступати як мовна спонука. 

Комунікативними завданнями можуть бути, наприклад, такі: запитати 

інформацію, повідомити щось, висловити свою думку, рекомендувати тощо. 

При визначенні рівнів сформованості комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов ми спиралися на те, що аспекти ставляться 

у відповідність зі структурою комунікативної культури, що дозволяє 

говорити про ступінь сформованості комунікативної культури, виходячи з 

рівнів – високий, середній, низький – розвитку індивідуального, предметного 

й професійного аспектів. При їх характеристиці ми спиралися на групу 

критеріїв та показників, зазначених нами вище. 
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Схематично критерії та показники сформованості комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов представлено в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Критерії та показники сформованості комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов 

Критерії Показники сформованості   

1. Індивідуальний 1.1 Бажання підвищити рівень 

комунікативної культури 

1.2 Знання особливостей процесу 

спілкування 

1.3 Сформованість комунікативних 

умінь 

2. Предметний 2.1 Наявність інтересу до процесу 

міжкультурного спілкування 

2.2 Знання особливостей 

міжкультурного спілкування 

2.3 Уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації 

3.Професійний 3.1 Наявність інтересу до майбутньої 

професії 

3.2 Знання особливостей педагогічного 

спілкування 

3.3 Уміння вирішувати комунікативні 

завдання в педагогічному процесі 
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Рівні сформованості комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов представлено в таблиці 2.2  

Таблиця 2.2 

Рівні сформованості комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов 

Показники 

сформованості 

комунікативної 

культури 

Рівні сформованості показника 

Низький Середній Високий 

1.1. Бажання 

підвищити 

рівень 

комунікативної 

культури 

Розуміння 

необхідності 

формування 

комунікативної 

культури відсутнє, 

відсутність 

бажання 

підвищити власний 

рівень 

комунікативної 

культури 

Розуміння 

необхідності 

формування 

комунікативної 

культури без 

виявлення стійкого 

інтересу до 

підвищення 

власного рівня 

комунікативної 

культури 

Розуміння 

необхідності 

формування 

комунікативної 

культури, 

виявлення 

стійкого інтересу 

до підвищення 

власного рівня 

комунікативної 

культури 

1.2. Знання 

особливостей 

процесу 

спілкування 

Відсутність 

уявлень про 

особливості 

вербального та 

невербального 

спілкування, 

неможливість 

надати визначення 

поняттям 

„спілкування‖, 

„культура‖, 

„комунікативна 

культура‖ та її 

складникам 

Наявність певних 

уявлень про 

процес 

вербального та 

невербального 

спілкування без 

зазначення його 

особливостей, 

визначення понять 

„спілкування‖ та 

„культура‖, але 

відсутність знань 

про комунікативну 

культуру та її 

складники 

Володіння 

теоретичними 

знаннями про 

особливості 

вербального та 

невербального 

спілкування, чітке 

розуміння понять 

„спілкування‖, 

„культура‖, 

„комунікативна 

культура‖ та її 

складників 
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Продовження табл. 2.2 

1.3. Сформова-

ність 

комунікатив-

них умінь 

Володіння 

певними комуніка-

тивними вміннями, 

недостатніми для 

того, щоб 

вирішити 

комунікативні 

завдання в умовах 

педагогічного 

процесу 

Володіння 

комунікативними 

вміннями є 

недостатнім для 

того, щоб 

вирішити всі 

комунікативні 

завдання в умовах 

педагогічного 

процесу 

Володіння 

комунікативними 

вміннями, що 

проявляється у 

вирішенні 

комунікативних 

завдань в умовах 

педагогічного 

процесу 

2.1. Наявність 

інтересу до 

процесу 

міжкультурно-

го спілкування 

Інтерес до 

особливостей про-

цесу міжкультур-

ного спілкування 

відсутній, відсут-

ність бажання бра-

ти участь у процесі 

міжкультурного 

спілкування 

Бажання брати 

участь у процесі 

міжкультурного 

спілкування, але 

відсутність 

інтересу до 

процесу 

міжкультурного 

спілкування  

Виявлення 

інтересу до 

процесу 

міжкультурного 

спілкування та 

наявність 

бажання брати 

участь у цьому 

процесі  

2.2. Знання 

особливостей 

міжкультурно-

го спілкування 

Відсутність знань 

про особливості 

міжкультурного 

спілкування та 

чітких уявлень про 

мовленнєву та 

немовленнєву 

поведінку в країні, 

мова якої 

вивчається 

Володіння 

певними знаннями 

про особливості 

міжкультурного 

спілкування, 

відсутність чітких 

уявлень про мов-

леннєву та немов-

леннєву поведінку 

в країні, мова якої 

вивчається  

Володіння 

знаннями про 

особливості 

міжкультурного 

спілкування, чітке 

уявлення про 

мовленнєву та 

немовленнєву 

поведінку в 

країні, мова якої 

вивчається 

2.3. Уміння 

обирати засоби 

спілкування, 

адекватні 

ситуації 

Відсутність умінь 

обирати адекватні 

ситуації вербальні 

та невербальні 

засоби спілкування  

Уміння обирати 

вербальні та невер-

бальні засоби 

спілкування наяв-

ні, але вони не 

завжди адекватні 

ситуації 

Наявність умінь 

обирати вербаль-

ні та невербальні 

засоби спілкуван-

ня, які є адекват-

ними ситуації  
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Продовження табл. 2.2 

3.1. Наявність 

інтересу до 

майбутньої 

професії 

Відсутність 

інтересу до 

майбутньої 

професії 

Стійкого інтересу 

до майбутньої 

професії немає 

Виявлення 

стійкого інтересу 

до майбутньої 

професії 

3.2. Знання 

особливостей 

педагогічного 

спілкування 

Неможливість 

надати визначення 

поняттю 

„педагогічне 

спілкування‖, 

відсутність 

уявлень про 

особливості 

педагогічного 

спілкування  

Наявність певних 

уявлень про 

особливості 

педагогічного 

спілкування, але 

неможливість 

надати визначення 

поняттю 

„педагогічне 

спілкування‖  

Володіння 

теоретичними 

знаннями про 

особливості 

процесу 

спілкування, чітке 

надання 

визначенню 

„педагогічне 

спілкування‖ 

3.3. Уміння 

вирішувати 

комунікативні 

завдання в 

педагогічному 

процесі 

Застосування 

неадекватних 

комунікативній 

ситуації 

вербальних і 

невербальних дій  

Застосування 

вербальних і 

невербальних дій, 

які є не зовсім 

адекватними в 

певній 

комунікативній 

ситуації  

Застосування 

адекватних 

комунікативній 

ситуації 

вербальних і 

невербальних дій 

 

Діагностичний апарат оцінки рівня сформованості комунікативної 

культури в студентів – майбутніх учителів іноземної мови включав 

відповідну систему методів та стандартизованих методик (див. табл. 2.3).  

Отже, для діагностики сформованості індивідуального аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов використано такі 

методики: оцінка рівня комунікативності, тест на оцінку самоконтролю під 

час спілкування, бесіда, метод самооцінки, метод експертної оцінки, 

питальник на знання особливостей процесу спілкування, тест 

комунікативних умінь Міхельсона, тест оцінки комунікативних умінь, 

спостереження. 

Було сформовано групу експертів у кількості 32 викладачі. 
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Таблиця 2.3 

Діагностичні методики сформованості комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов 

№ Критерії й показники Методики 

1 Індивідуальний критерій 

1

1 

Бажання підвищити рівень 

комунікативної культури 

Оцінка рівня комунікативності [121, 

c. 290], тест на оцінку самоконтролю під 

час спілкування [121, c. 292], бесіда, метод 

самооцінки 

1

2 

Знання особливостей 

процесу спілкування 

Бесіда, метод експертної оцінки, 

питальник на знання особливостей 

процесу спілкування 

1

3 

Сформованість 

комунікативних умінь 

Тест комунікативних умінь Міхельсона 

[див. додаток Е, V], тест оцінки 

комунікативних умінь [121, c. 293], 

спостереження 

2 Предметний критерій 

2

1 

Наявність інтересу до 

процесу міжкультурного 

спілкування 

Метод самооцінки, бесіда, Тест 

„Наскільки ви відкриті до міжкультурного 

спілкування?‖ [див. додаток Е, VI]  

2

2 

Знання особливостей 

міжкультурного спілкування 

 

Метод експертної оцінки, питальник на 

знання особливостей міжкультурного 

спілкування 

2

3 

Уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації 

Бесіда, спостереження, методика 

психокорекції особистості Розенцвейга 

[121, с. 149], Рисунковий тест „Ділові 

ситуації‖ [121, с. 157] 

3 Професійний критерій 

3

1 

Наявність інтересу до 

майбутньої професії 

Анкета Н. Бітюцької „Самооцінка 

професійної позиції‖ [див. додаток Е, X], 

спостереження, бесіда, Методика „Карта 

інтересів‖ [121, c. 232] 

3

2 

Знання особливостей 

педагогічного спілкування  

 

Метод експертної оцінки, питальник на 

знання особливостей педагогічного 

спілкування 

3

3 

Уміння вирішувати 

комунікативні завдання в 

педагогічному процесі 

Тест Стерляу [121, с. 181], спостереження, 

Методика КОЗ-1: виявлення й оцінка 

комунікативних та організаторських 

здібностей [121, с. 228]  
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Для діагностики рівня сформованості мотивації щодо підвищення 

власного рівня комунікативної культури ми використовували оцінку рівня 

комунікативності, тест на оцінку самоконтролю під час спілкування, бесіду, 

метод самооцінки. На початку діагностики ми запропонували студентам 

оцінити рівень їхньої власної комунікативної культури за шкалою: низький, 

середній, високий. Більшість студентів оцінили рівень власної 

комунікативної культури як середній (75% опитуваних), 15% респондентів 

визначили рівень власної комунікативної культури як високий і 10% 

опитуваних – як низький. Під час бесіди ми з’ясували, чи вважають студенти 

необхідним формування комунікативної культури та чи бажають вони 

підвищити рівень власної комунікативної культури. 

Для діагностики рівня сформованості уявлень про сутність 

комунікативної культури ми використовували бесіду, метод експертної 

оцінки, питальник на знання особливостей процесу спілкування, який 

містить такі запитання: 

1. Що таке спілкування?  

2. Які види спілкування та їх особливості ви можете назвати? 

3. Що таке культура? 

4. Що таке комунікативна культура? 

5. Які складники комунікативної культури ви можете назвати? 

Обробкою результатів займалася група експертів, яких ми попрохали 

оцінити відповідь студентів на кожне питання за п’ятибальною шкалою. У 

студентів, які набрали 25 – 20 балів, було виявлено високий рівень розуміння 

сутності комунікативної культури, у студентів, які набрали 19 – 11 балів, 

виявлено середній рівень розуміння сутності комунікативної культури, у 

студентів, які набрали 10 балів і менше, – низький рівень розуміння сутності 

комунікативної культури. 

Для діагностики рівня сформованості комунікативних умінь ми 

використовували „Тест комунікативних умінь Міхельсона‖, тест оцінки 
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комунікативних умінь, спостереження. Одержані діагностичні 

експериментальні дані щодо сформованості індивідуального аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у контрольній та 

експериментальній групах представлено в таблиці 2.4 та зображено на 

рисунку 2.1. 

Таблиця 2.4 

Результати дослідження рівнів сформованості індивідуального 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

(констатувальний зріз, у %) 

 

Показники 

Рівні показників за індивідуальним критерієм (абс. кількість, %) 

Високий Середній Низький 

КГ 

(115) 

ЕГ 

(127) 

КГ 

(115) 

ЕГ 

(127) 

КГ 

(115) 

ЕГ 

(127) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

Бажання 

підвищити 

рівень 

комуніка-

тивної 

культури  

16 13,9 16 12,7 86 74,6 96 75,2 13 11,5 15 12,1 

Знання 

особливос-

тей процесу 

спілкування 

16 13,7 17 13,3 74 64,1 83 65,4 26 22,2 27 21,3 

Сформова-

ність 

комуніка-

тивних 

умінь 

15 12,9 17 13,1 78 68,2 86 67,4 22 18,9 25 19,5 

Загальна 

оцінка за 

критерієм 

16 13,5 17 13,0 79 69,0 88 69,3 20 17,5 22 17,7 
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Рис. 2.1. Загальна оцінка рівнів сформованості індивідуального аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп 

 

Кількісна характеристика рівнів прояву індивідуального аспекту 

комунікативної культури за кожним з показників у майбутніх учителів 

іноземних мов і контрольної, і експериментальної груп указує на те, що 

низький рівень показника мотивації (бажання підвищити рівень 

комунікативної культури) спостерігався в 11,8% респондентів (у КГ – 11,5%, 

в ЕГ – 12,1%), що краще, ніж для когнітивного (знання особливостей процесу 

спілкування) й предметного (сформованість комунікативних умінь) 

показників, які становили 21,8% (у КГ – 22,2%, в ЕГ – 21,3%) та 19,2% (у КГ 

– 18,9%, в ЕГ – 19,5%) відповідно. 

Проте, порівнюючи результати дослідження в контрольній та 

експериментальній групах, було встановлено, що розподіл майбутніх 

учителів іноземних мов за загальною оцінкою показників індивідуального 

аспекту комунікативної культури майже однаковий – у переважної більшості 

студентів, а саме в 69,1% респондентів (у КГ – 69,0%, в ЕГ – 69,3%) 

зазначено середній його рівень і тільки у 13,2% – високий (у КГ – 13,5%, в ЕГ 

– 13,0%). 
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Для діагностики сформованості предметного аспекту комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов використано такі методики: 

метод самооцінки, бесіда, тест „Наскільки ви відкриті до міжкультурного 

спілкування?‖, метод експертної оцінки, питальник на знання особливостей 

міжкультурного спілкування, спостереження, методика психокорекції 

особистості Розенцвейга, рисунковий тест „Ділові ситуації‖. 

Для діагностики рівня сформованості наявності інтересу до процесу 

міжкультурного спілкування ми використовували метод самооцінки, бесіду, 

тест „Наскільки ви відкриті до міжкультурного спілкування?‖ 

Для діагностики рівня знань особливостей міжкультурного спілкування 

ми використовували метод експертної оцінки та питальник, який містить такі 

запитання: 

1. Що таке „міжкультурна комунікація‖ та її складники? 

2. Як мова та культура народу пов’язані між собою? 

3. Від чого залежить успіх міжкультурної комунікації? 

4. Які бар’єри в міжкультурному спілкуванні ви можете зазначити? 

5. Які компоненти культури передають національну специфіку 

народу? 

Обробкою результатів займалася група експертів, яких ми попросили 

оцінити відповідь студентів на кожне питання за п’ятибальною шкалою. У 

студентів, які набрали 25 – 20 балів, виявлено високий рівень знань про 

особливості міжкультурного спілкування, у респондентів, які набрали 19 – 11 

балів, – середній рівень знань про особливості міжкультурного спілкування, 

у студентів, які набрали 10 балів і менше, – низький рівень знань про 

особливості міжкультурного спілкування. 

Для діагностики рівня сформованості вмінь обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації, ми використовували бесіду, спостереження, 

методику психокорекції особистості Розенцвейга, рисунковий тест „Ділові 

ситуації‖. 
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Дані вхідних обстежень сформованості міжкультурного компонента 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у контрольній та 

експериментальній групах представлено в таблиці 2.4 та зображено на 

рисунку 2.2. 

Таблиця 2.5 

Результати дослідження рівнів сформованості предметного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

(констатувальний зріз, у %) 

Показники 

Рівні показників за предметним критерієм (абс. кількість, %) 

Високий Середній Низький 

КГ 

(115) 

ЕГ 

(127) 

КГ 

(115) 

ЕГ 

 (127) 

КГ 

(115) 

ЕГ  

(127) 

абс. % абс. % абс.  % абс.  % абс.  % абс. % 

Наявність 

інтересу до 

процесу 

міжкультур-

ного 

спілкування 

19 16,4 22 17,2 84 72,8 94 74,1 12 10,8 11 8,7 

Знання 
особливостей 

між- 

культурного 

спілкування 

16 13,8 16 12,9 72 62,7 81 64,1 27 23,5 29 23,0 

Уміння 

обирати 

засоби 

спілкування, 

адекватні 

ситуації 

1

4 

1

2,5 

1

7 

1

3,4 

7

6 

6

5,7 

8

2 

6

4,5 

2

5 

2

1,8 

2

8 

2

2,1 

Загальна 

оцінка за 

критерієм 

17 14,2 18 14,5 76 67,1 86 67,6 22 18,7 23 17,9 
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Рис. 2.2. Загальна оцінка рівнів сформованості предметного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп 

 

Результати дослідження рівнів прояву предметного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов виявилися 

такими: за показником знань особливостей міжкультурного спілкування 

визначено, що більшість студентів експериментальної та контрольної груп 

досягали середнього (у КГ – 62,7%, ЕГ – 64,1%) й низького (у КГ – 23,5%, ЕГ 

– 23,0%) рівнів, високого рівня – 13,8% та 12,9% респондентів відповідно. 

Майже подібні результати одержано за показником уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації. Якщо простежити кількісну оцінку за цим 

показником, то легко помітити, що середній його рівень спостерігався в 

переважної більшості студентів (у КГ – 65,7% та в ЕГ – 64,5%). Кращими 

виявилися результати за показником наявності інтересу до процесу 

міжкультурного спілкування (мотивація): так, низький його рівень у КГ 

показали 10,8% майбутніх учителів іноземних мов, в ЕГ – лише 8,7%, та 

майже 17,0% студентів і контрольної (16,4%), і експериментальної (17,2%) 

груп мали високий його рівень. 
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Отже, за загальною оцінкою більше половини студентів мали середній 

рівень прояву предметного аспекту комунікативної культури (67,1% – у 

контрольній і 67,6% – в експериментальній групах) і лише в 14,4% він 

наближався до високого. 

Для діагностики сформованості професійного аспекту комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов використано такі методики: 

анкету Н. Бітюцької „Самооцінка професійної позиції‖, спостереження, 

бесіду, методику „Карта інтересів‖, метод експертної оцінки, питальник на 

знання особливостей педагогічного спілкування, тест Стерляу, методика 

КОС-1: виявлення й оцінка комунікативних та організаторських здібностей. 

Для діагностики наявності інтересу до майбутньої професії ми 

використовували анкету Н. Бітюцької „Самооцінка професійної позиції‖, 

спостереження, методику „Карта інтересів‖, бесіду. 

Для діагностики знань особливостей педагогічного спілкування ми 

використовували метод експертної оцінки та питальник, який включає такі 

запитання: 

1. Що таке педагогічне спілкування? 

2. Яка мета педагогічного спілкування? 

3. Від чого залежить успіх педагогічного спілкування? 

4. Які існують ознаки педагогічного спілкування? 

5. Які стилі педагогічного спілкування ви можете назвати? 

Обробкою результатів займалася група експертів, яких ми попросили 

оцінити відповідь студентів на кожне питання за п’ятибальною шкалою. У 

студентів, які набрали 25 – 20 балів, виявлено високий рівень знань про 

особливості педагогічного спілкування, у респондентів, які набрали 19 – 11 

балів, – середній рівень знань про особливості педагогічного спілкування, у 

студентів, які набрали 10 балів і менше, – низький рівень знань про 

особливості педагогічного спілкування. 
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Для діагностики вмінь вирішувати комунікативні завдання в 

педагогічному процесі ми використовували тест Стерляу, спостереження, 

Методику КОС-1: виявлення й оцінка комунікативних та організаторських 

здібностей. 

Кількісна характеристика визначення рівнів сформованості 

професійного аспекту комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов у контрольній та експериментальній групах представлено в 

таблиці 2.6 та зображено на рисунку 2.3. 

Таблиця 2.6 

Результати дослідження рівнів сформованості професійного 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

(констатувальний зріз, у %) 

Показники 

Рівні показників за професійним критерієм (абс. кількість, %) 

Високий Середній Низький 

КГ (115) ЕГ (127) КГ (115) ЕГ (127) КГ (115) ЕГ (127) 

абс. % абс. % абс.  % абс.  % абс.  % 
аб

с.  
% 

Наявність 

інтересу  

до майбутньої 

професії 

20 17,1 21 16,7 83 72,5 94 74,1 12 10,4 12 9,2 

Знання 

особливостей 

педагогічного 

спілкування 

14 12,2 18 13,8 76 65,8 81 64,0 25 22,0 28 22,2 

Уміння 

вирішувати 

комунікативні 

завдання в 

педагогічному 

процесі 

15 12,7 15 12,1 77 67,3 84 66,5 23 20,0 27 21,4 

Загальна 

оцінка за 

критерієм 

16 14,0 18 14,2 79 68,5 87 68,2 20 17,5 22 17,6 
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Рис. 2.3. Загальна оцінка рівнів сформованості професійного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної (ЕГ) та контрольної (КГ) груп 

 

Загальна оцінка рівнів сформованості професійного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (див. табл. 2.5), 

як ми і припускали, свідчить про переважно середній його рівень (КГ – 

68,5%; ЕГ – 68,2%). 

Результати констатувального етапу експерименту в контрольній та 

експериментальній групах показали, що близько 17,5% студентів мали 

низький рівень прояву професійного аспекту, необхідного для формування 

комунікативної культури (у КГ – 17,5%, ЕГ – 17,6%). Сформованість умінь 

вирішувати комунікативні завдання в педагогічному процесі відповідала 

низькому рівню майже у 21% осіб (КГ – 20,0% і в ЕГ – 21,4%) та переважна 

більшість із них показали середній їх рівень: так, у КГ це 68,5%, а в ЕГ – 

68,2% респондентів. Результати, що відповідали високому рівню цього 

показника, виявилися найгіршими: у контрольній групі – 12,7%, в 

експериментальній – 12,1%. Найкращі результати характерні для показника, 

що відповідає за наявність інтересу до майбутньої професії (мотивація) – 

високий його рівень спостерігався у 17,1% та 16,7% студентів відповідно. 
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Резюмуючи результати діагностування особливостей формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет, зазначимо, що виявлено переважно середній та низький 

рівні за всіма показниками. Це можна пояснити тим, що в навчальних планах 

фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов не передбачено 

спеціальних дисциплін, спрямованих на формування комунікативної 

культури. 

Отже, аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

дозволяє зробити висновок про те, що до проведення формувального етапу 

експерименту в контрольних та експериментальних групах сформованість 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов має переважно 

низький рівень. Зведені експериментальні дані рівнів сформованості 

комунікативної культури студентів за всіма критеріями показано в таблиці 

2.7. 

Таблиця 2.7 

Загальна характеристика рівнів сформованості комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов (констатувальний зріз у %) 

 

Критерії 

 

Рівні 

КГ (115) ЕГ (127) 

абс. % абс. % 

Індивідуальний 

Високий  16 13,5 17 13,0 

Середній 79 69,0 88 69,3 

Низький 20 17,5 22 17,7 

Предметний 

Високий 17 14,2 18 14,5 

Середній 76 67,1 86 67,6 

Низький 22 18,7 23 17,9 

Професійний 

Високий  16 14,0 18 14,2 

Середній 79 68,5 87 68,2 

Низький 20 17,5 22 17,6 
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Спираючись на кількісні показники, наведені в таблиці 2.6, перевіримо 

припущення (вхідна сформованість комунікативної культури в студентів 

експериментальної та контрольної груп однакова) за формулою [201, c. 53 –

 54]: 
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, де 

N – обсяг вибірки в експериментальній групі (кількість студентів); 

M – обсяг вибірки в контрольній групі; 

n = (n1, n2, …, nL), де ni – число членів експериментальної групи, які 

одержали i-й бал, і = 1, 2, …, L; 

m = (m1, m2, …, mL), де mi – число членів контрольної групи, які 

одержали i-й бал, і = 1, 2, …, L; 

L – кількість рівнів. У нашому випадку L = 3 – „низький‖, „середній‖ 

або „високий‖ рівень. 

За даними таблиці „Відсоткові точки розподілу‖ 
2
, для числа ступеня 

свободи (у нашому випадку це число 2) і рівня значущості 0,05, χ
2

критич.=5,99. 

Використовуючи дані таблиці 2.6 та можливості електронних таблиць 

MS Excel щодо статистичного аналізу, ми підрахували значення статистики 

критерію χ
2

емп. для експериментальної та контрольної груп (див. додаток А). 

Отримані дані представлено в таблиці 2.8.  

Таблиця 2.8  

Зіставлення узагальненої оцінки сформованості комунікативної 

культури студентів контрольної й експериментальної груп за критерієм 

Пірсона
2 
(до формувального експерименту) 

Емпіричне значення критерію, (χ
2

емп.) Критичне 

значення 

(χ
2

критич.) 

(v=2, 

p≤0,05) 

КГ і ЕГ 

(індивідуальний 

аспект) 

КГ і ЕГ 

(міжкультурний 

аспект) 

КГ і ЕГ 

(професійний 

аспект) 

0,02 0,04 0,07 5,99 

Відмінності 

незначні 

Відмінності 

незначні 

Відмінності 

незначні 
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Констатувальний етап експерименту дозволив нам оцінити початковий 

рівень сформованості комунікативної культури студентів і визначити 

необхідність роботи з її формування. 

Відсутність достовірних відмінностей між експериментальною та 

контрольною групами, які брали участь в експерименті, підтверджують 

близькі значення середнього бала (Х=1,84) й стандартного відхилення 

(S=0,63), які свідчать про схожість груп за рівнем сформованості 

комунікативної культури. Ці дані ми одержали за допомогою надбудови 

програми MS Excel „Описова статистика‖ (див. додаток Б).   

Результати констатувального етапу експерименту в контрольній та 

експериментальній групах показали недостатню розвиненість знань 

особливостей процесу спілкування, комунікативних умінь, бажання 

підвищити рівень власної комунікативної культури; недостатніми виявилися 

знання особливостей міжкультурного спілкування, уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації, бажання підвищити рівень комунікативної 

культури; одержані середні та низькі кількісні показники щодо наявності 

інтересу до майбутньої професії, знань особливостей педагогічного 

спілкування, умінь вирішувати комунікативні завдання в педагогічному 

процесі. 

Резюмуємо сказане в цьому підрозділі. Первинна діагностика рівня 

сформованості комунікативної культури, що здійснена на основі 

розробленого критеріального апарату дослідження, продемонструвала факт 

відсутності в педагогічних ВНЗ цілеспрямованої роботи з формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов (переважна 

більшість майбутніх учителів і контрольної, і експериментальної груп 

знаходиться на середньому та низькому рівнях сформованості 

комунікативної культури), що підтвердило наше припущення про 

необхідність упровадження в освітній процес вишів ефективної педагогічної 
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технології формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. 

 

 

2.2. Упровадження педагогічної технології формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет у процес фахової підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов 

 

Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи реалізовано в три 

етапи (підготовчий, основний та заключний).  

На підготовчому етапі здійснено розробку навчально-методичного 

забезпечення технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет, зокрема добір автентичних 

текстів, представлених на різних ресурсах Інтернету, з урахуванням відповідних 

принципів (типовості, лексико-фразеологічної автентичності, граматичної 

автентичності, функційності), та складання веб-каталогів таких текстів та 

покликань на матеріали YouTube. 

Розробляючи технологію формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет ми виходили з 

таких основних положень: 

 В основу розуміння поняття „педагогічна технологія‖ покладено 

системний підхід, який розглядає її як системну сукупність засобів і методів, 

установок, використовуваних для досягнення педагогічних цілей 

(В. Беспалько, М. Кларін, Б. Лихачов) з урахуванням розмежування понять 

„педагогічна технологія‖ та „методика‖ (за В. Сластьоніним). 

 Концептуальною основою технології є особистісно зорієнтована 

парадигма (на загальнопедагогічному рівні) та комунікаційно-інформаційна 

парадигма (на локально-педагогічному рівні). 
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 Основними суб’єктами технології є викладачі та студенти. Наш 

підхід до викладача як суб’єкта формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов базується на компетентнісній парадигмі, 

суть якої полягає в підготовці самостійних, ініціативних та відповідальних 

членів сучасного суспільства, здатних взаємодіяти у вирішенні соціальних і 

професійних завдань, тобто в підготовці компетентних професіоналів своєї 

справи. Щодо керованого суб’єкта ми дотримуємося суб’єктно-особистісної 

парадигми. Суть цієї парадигми полягає у ставленні до кожного суб’єкта як 

до унікальності, несхожості, неповторності. 

 Технологія є адекватною індивідуальному (дозволяє розглядати 

комунікативну культуру як професійну якість, що виявляється в актах 

міжособистісного спілкування), предметному (реалізується в актах 

міжкультурного спілкування і має на увазі успішне здійснення іншомовного 

спілкування на міжкультурному рівні) та професійному (передає специфіку 

педагогічного спілкування і зі студентами в рамках заняття, і при здійсненні 

професійної інтеркомунікації) аспектам комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов. 

У результаті аналізу теоретичної літератури з проблеми дослідження й 

з урахуванням відомостей констатувального експерименту попередньо ми 

виділили такі обставини, які забезпечують успішність процесу формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет: 

1. Спрямування змісту навчальних дисциплін фахової підготовки 

майбутніх учителів іноземних мов на розвиток комунікативної культури 

засобами ресурсу Інтернет. 

2. Поетапність формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов. 

3. Технічне та методичне забезпечення застосування ресурсу 

Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов. 
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Виділяючи зазначені вище обставини в якості необхідних для успішної 

реалізації технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет, ми враховували таке. 

1. Проаналізувавши навчальні програми та плани процесу фахової 

підготовки майбутніх учителів іноземних мов, ми дійшли висновку, що 

навчальні дисципліни не достатньою мірою спрямовані на розвиток 

комунікативної культури. 

2. Поетапність формування комунікативної культури випливає із 

вимог загальнопедагогічного принципу поетапності й у нашому випадку 

пов’язана з тим, що: 

 структура комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов має триаспектний характер (індивідуальний, предметний та 

професійний); 

 трирівневість сформованості комунікативної культури (високий, 

середній, низький), що відповідає трирівневому характеру комунікативно-

професійної діяльності (креативний, творчо-пошуковий, репродуктивний); 

 кожному етапу відповідає адекватна йому система засобів 

ресурсу Інтернет. 

3. Технічне та методичне забезпечення застосування ресурсу 

Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов 

надає можливості підвищити їхній рівень комунікативної культури. 

          На основному етапі формувального експерименту здійснено впровадження 

педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. 

Упровадження технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет здійснювалося 

поетапно. Розроблена технологія призначена для студентів 2 – 4 курсів 

факультету іноземних мов. На першому репродуктивному етапі 

впровадження робота проводилася зі студентами другого курсу, на другому 
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творчо-пошуковому етапі робота проводилася зі студентами третього курсу, 

на третьому креативному етапі впровадження робота здійснювалася зі 

студентами четвертого курсу. Отже, упровадження технології формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет здійснювалося в три етапи. У схематичному вигляді етапи 

впровадження технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов представлено на рисунку 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Схема поетапного впровадження технології формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет 

 

Охарактеризуємо ці етапи. 

Перший етап репродуктивний. Робота проводилася зі студентами 

2 курсу факультету іноземних мов. На цьому етапі відбувалася робота з 

матеріалами з Вікіпедії, автентичними текстами, електронною поштою та 

чатами. 

Робота з матеріалами Вікіпедії. Основним завданням роботи з 

матеріалами Вікіпедії було формування уявлень студентів про особливості 

процесу спілкування та особливості процесу міжкультурного спілкування. 
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Робота проводилася таким чином. Студенти працювали з текстами із 

зазначеної вище енциклопедії, тематика яких пов’язана з процесом 

спілкування. Робота здійснювалася студентами і на заняттях, і самостійно. 

Робота над матеріалами Вікіпедії складалася з трьох етапів: 

1. На першому етапі студенти знайомилися зі змістом цих 

матеріалів. 

2. На другому етапі студенти аналізували матеріали та додаткову 

літературу, покликання на яку є після кожного тексту Вікіпедії. 

3. На третьому етапі студенти виконували низку вправ за 

опрацьованими матеріалами, наприклад, студенти робили власні висновки 

щодо опрацьованого матеріалу, готували доповіді, відповідали на запитання 

за змістом текстів, готували такі питання самостійно. 

Список покликань на деякі матеріали з Вікіпедії, з якими ми 

працювали, – у додатку Г. Приклад вправ для роботи з певними текстами 

Вікіпедії – у додатку Д. 

Робота з автентичними текстами. Основним завданням використання 

цього засобу ресурсу Інтернет було формування наявності інтересу до 

процесів спілкування, міжкультурного та педагогічного спілкування. Робота 

проводилася таким чином. Студенти працювали з автентичними текстами 

ресурсу Інтернет, тематика яких пов’язана з процесом спілкування. 

Зазначимо, що робота з автентичними текстами відбувалася в комп’ютерних 

класах. Якщо завдання передбачало роботу з повними текстами, студенти 

працювали, отримавши покликання на них. Якщо завдання передбачало 

роботу з уривками текстів, на початку заняття викладач відправляв 

студентам електронний варіант тексту за допомогою електронної пошти. 

Наведемо приклади вправ для роботи з автентичними текстами ресурсу 

Інтернет: 

1. Студенти об’єднуються у групи (в кожній групі 3 – 4 студенти). 

Представник кожної групи отримує посилання на текст з Інтернету, а інші 
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студенти – електронний варіант тексту, у якому не вистачає окремих слів, 

фраз чи речень (Вправа на встановлення інформаційної рівноваги 

„інформаційна мозаїка‖). Завдання студентів – відновити зміст тексту. Тим 

часом студент, який отримав покликання на повний текст, опрацьовує його, а 

потім перевіряє, чи правильно заповнили пропуски студенти з його групи. 

Після опрацювання завдання кожної групи зробити презентацію свого тексту. 

2. Студенти об’єднуються у групи (у кожній групі 3 – 4 студенти). 

У кожній групі один студент отримує покликання на 3 – 4 (залежно від 

кількості людей у групі) текстів з Інтернету й опрацьовує їх. Інші члени 

групи отримують багато заголовків і вивчають їх. Завдання студентів – 

поставити питання тому, хто отримав покликання на тексти й ознайомився з 

їхнім змістом, про зміст тексту, і на основі цього здогадатися, які заголовки 

підійдуть. Після того, як студенти здогадаються про заголовки текстів, кожен 

з них отримує покликання на один із текстів, читає його та розповідає про 

його зміст іншим членам групи. 

3. Робота в парах. У кожній парі один із студентів отримує 

покликання на автентичний текст, а інший – електронний варіант тексту, але 

без початку, середини або кінцівки. Кожен студент знайомиться зі змістом 

тексту. Студент, який отримав неповний текст, намагається здогадатися, про 

що могло би йтися в тому уривку, який у нього відсутній, розповідає про це 

своєму партнеру, який, своєю чергою, контролює правильність чи 

неправильність варіанта партнера. 

4. Робота в групах (у кожній групі 3 – 4 студенти). Кожен студент 

отримує електронний варіант уривків із автентичного тексту та знайомиться 

з їхнім змістом. Потім усі учасники спілкуються, розповідаючи про зміст 

своїх уривків, відновлюючи логічну послідовність тексту. Після цього 

студенти отримують покликання на текст та перевіряють, чи правильно вони 

відтворили його логічну послідовність. 
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5. Робота в групах (у групі 3 – 4 студенти). Студенти отримують 

електронний варіант тексту, у якому речення переплутані. Завдання 

студентів – відновити текст. Після того, як студенти виконають завдання, 

вони отримують покликання на оригінальний текст та перевіряють, чи 

правильно вони відтворили його зміст, виправляючи та аналізуючи помилки 

при їх наявності. 

6. Кожен студент отримує покликання на текст ресурсу Інтернет і 

знайомиться з його змістом, а потім кодує текст у вигляді схеми, таблиці, 

малюнка тощо. Після цього робота проводиться в парах. Студенти 

обмінюються своїми ілюстраціями й намагаються їх розшифрувати, 

розповідаючи партнеру про зміст статті. Завдання партнера – виправити 

помилки співрозмовника щодо змісту тексту при їх наявності. 

7. Кожен студент отримує на електронну скриньку 10 речень, за 

допомогою яких він має письмово відтворити автентичний текст Інтернету. 

Після виконання завдання студенти отримують покликання на оригінальний 

текст, знайомляться з його змістом і виконують порівняльну характеристику 

початкового та власного варіантів тексту. 

8. Студенти об’єднуються у групи, кожна група отримує 

покликання на автентичний текст ресурсу Інтернет. Учасники кожної з груп 

ознайомлюються зі змістом тексту. Завдання: задати учасникам групи-

суперниці п’ять питань щодо змісту їхнього тексту й завдяки отриманим 

відповідям відтворити зміст тексту. Завдання учасників команди-суперниці – 

виправляти помилки щодо змісту свого тексту в разі їхньої наявності. 

9. Кожен студент отримує покликання на автентичний текст 

ресурсу Інтернет. Завдання студентів – розробити кілька запитань до тексту, 

відповіді на які змогли б відтворити його зміст. 

10. За кілька днів до заняття студенти отримують покликання на 

автентичний текст комунікативної тематики та розробляють три вправи до 

нього. Потім на занятті кожен студент виступає в ролі викладача, 
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пропонуючи свої завдання до тексту. Під час виконання завдань студенти 

працюють з текстом, пройшовши по відповідному покликанню. 

Приклад покликань на деякі автентичні тексти, з якими ми працювали, 

– у додатку Г. 

Робота з електронною поштою. Основним завданням використання 

електронної пошти було формування вмінь обирати засоби спілкування, 

адекватні ситуації, формування наявності інтересу до процесу спілкування. 

Робота відбувалася таким чином. Студенти отримували теми для 

листів, складали листи та надсилали один одному, додатково ставлячи 

запитання з теми. Таким чином, відбувалося спільне обговорення певних 

проблем. Листи, написані студентами, були проаналізовані на наявність 

стилістичних та граматичних помилок. Зазначимо, що при виборі тем для 

листування ми спиралася на результати дослідження Г. Андерсона, К. Гейтс, 

М. Йошемири, Б. Клайна, К. Марка, Г. Пайка, Н. Федічевої, Д. Шелбі, які 

досліджували використання глобальних тем та спірних питань на заняттях з 

іноземної мови. Дослідження, проведені вченими, підтвердили доцільність 

використання зазначених вище тем для обговорення на заняттях з іноземної 

мови та наявність інтересу до цих питань у студентів. Наведемо приклади 

тем, за якими листувалися студенти: 

 Права людини: расизм; політичні в’язні; расова ізоляція; статева 

рівність; побутове насилля в сім’ях; покинуті діти; дівоча освіта в 

розвинених країнах; права дітей; свобода слова; освіта, що не містить 

дискримінації; свобода віросповідання; вища міра покарання. 

 Проблеми навколишнього середовища: знищення навколишнього 

середовища; збереження навколишнього середовища; розрідження озонового 

шару; сховище радіоактивних відходів; Чорнобильська катастрофа; 

екологічні катастрофи; „шалений‖ стиль життя; знищення тропічних лісів; 

браконьєрство; кислотні дощі; повторне використання відходів виробництва; 
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відсутність доступу до чистої питної води; природні катастрофи; вирубка 

лісу; перетворення на пустелю; глобальне потепління. 

 Здоров’я та медицина: уявлення про ВІЛ/СНІД є стереотипами; 

умертвіння безнадійно хворих треба легалізувати; діти до 12 років не повинні 

мати мобільних телефонів. 

 Освіта: шахрайство є злочином; студенти, які займаються 

плагіатом, повинні бути виключені з університетів; суворе покарання у 

школах підвищить дисципліну; стандартизовані тести: „за‖ і „проти‖. 

Робота з чатами. Роботу з чатами було спрямовано на розвиток 

здібностей студентів спонтанно висловлювати думки іноземною мовою щодо 

запропонованої теми й для формування вмінь вирішувати комунікативні 

завдання та обирати засоби спілкування, адекватні ситуації під час процесу 

спілкування. Обираючи теми для спілкування студентів у чаті, ми також 

спиралися на зазначені вище дослідження вчених, тому студенти 

обговорювали глобальні проблеми та спірні питання. Наведемо приклади 

таких тем. 

 Війна та мир: тероризм; етнічні конфлікти; війни; гонка ядерних 

озброєнь; сховища; відмова від застосування насильницьких методів; 

колоніалізм. 

 Соціальні та економічні проблеми: світовий голод; убогість; 

суспільство споживання; соціальна нерівність; зростання населення; 

толерантність та недискримінація; кампанія за однодітність у Китаї; 

споживання алкоголю підлітками; сім’я, де є лише один з батьків. 

 Здоров’я та медицина: поширення СНІДу; люди з обмеженими 

можливостями; наркотики; трансплантації органів. 

 Соціальні та економічні проблеми: вплив медіа на розвиток 

особистості може бути позитивним та негативним; бездітні сім’ї 

поширюються; ранні шлюби (15 – 20 років) є негативними; одруження стає 

немодним; вирок страти приймається лише в деяких випадках; 
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комендантська година є позитивною для тинейджерів; легкі наркотики мають 

бути легалізованими; клонування людини може бути вигідним; дошлюбні 

контракти мають бути обов’язковими; жінка не може мати щасливу сім’ю та 

дуже успішну кар’єру одночасно; більшість бізнес-леді є нещасливими; 

багаті люди мають допомагати бідним. 

Другий етап творчо-пошуковий. Робота проводилася зі студентами 

3 курсу факультету іноземних мов. На цьому етапі робота відбувалася з 

YoutTube, вебінарами, e-mail дискусійними групами та блогами. 

Робота з сервісом YouTube. Основним завданням цієї роботи було 

формування уявлень про особливості процесів спілкування, міжкультурного 

спілкування, педагогічного спілкування та розвиток мотивації студентів 

щодо вивчення зазначених вище процесів. Робота проводилася таким чином. 

Студенти працювали з відеороликами, тематика яких пов’язана з процесом 

спілкування. 

Наведемо приклади вправ для роботи з відеороликами з YoutTube. 

1. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Викладач пропонує студентам подивитися відеоролик та сказати, яка його 

основна ідея. Крім того, завданням студентів є відповісти на запитання, 

підготовані викладачем залежно від змісту ролику. 

2. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Викладач пропонує студентам подивитися початок відеоролику і спробувати 

здогадатися про його основну ідею та про кінцівку. 

3. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Викладач пропонує студентам подивитися відеоролик без звуку. Після того, 

як студенти ознайомляться зі змістом ролику, їхнім завданням є озвучити 

його, пояснивши, чому вони вирішили озвучити його саме так. Потім 

студенти переглядають відеоролик ще раз з оригінальним озвученням та 

порівнюють свої варіанти з оригіналом. Різновидом цього завдання є 
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виключати озвучення одного з персонажів (наприклад, якщо йдеться про 

діалог). 

4. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Викладач пропонує студентам подивитися кінцівку відеоролику і спробувати 

здогадатися про його основну ідею та початок. 

5. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Студенти переглядають початок і кінець відеоролику, їхнім завданням є 

здогадатися про те, що було всередині. 

6. Студенти отримують покликання на відеоролики комунікативної 

тематики з YouTube, самостійно їх опрацьовують, розробляють 2 – 4 вправи 

до них. Потім студенти виступають у ролі викладачів, пропонуючи свої 

завдання. 

7. Студенти самостійно добирають будь-які відеоролики, пов’язані з 

процесом спілкування, опрацьовують їх та представляють на занятті, 

пояснюючи, чому саме вони обрали ці ролики і яка їх основна ідея. 

8. Студенти отримують покликання на відеоролики з YouTube. 

Студенти аналізують ті відеоролики, у яких відбувається розмова між 

людьми, і пояснюють, що було зроблено правильно, а де допущено помилки 

(аналізується вербальне та невербальне спілкування). 

9. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. Після 

перегляду серії відеороликів, запропонованих викладачем, студенти готують 

презентації в Power Point, резюмуючи зміст відеороликів та підкреслюючи 

їхню головну ідею. 

10. Студенти отримують покликання на відеоролик з YouTube. 

Викладач роздруковує текст відеоролику, роздає студентам, вони вивчають 

його, а потім наводять припущення про те, яким буде відеоролик і чому вони 

так уважають. Потім студенти переглядають оригінальний варіант і 

порівнюють його із запропонованим ними. 
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Список покликань на деякі відеоролики YouTube, з якими ми працювали, – у 

додатку Г. Приклад вправ для роботи з певними відеороликами – у додатку 

Д. 

Робота з вебінарами. Роботу з вебінарами було спрямовано на 

формування комунікативних умінь студентів та на формування володіння 

студентами теоретичними знаннями про особливості процесів спілкування, 

міжкультурного та педагогічного спілкування. Робота проводилася таким 

чином. По-перше, розглянемо механізм створення вебінару. Для створення 

вебінару необхідно зареєструватися на будь-якому з таких ресурсів: 

http://adobe.com/, http://webinar.ru/, http://webinar.name/, http://fastwebinar.ru/, 

http://webinar.ua/, http://webinary.biz/, http://speakto.ru/.  

Розглянемо приклад створення вебінару на ресурсі http://webinar.ua/, 

який ми використовували у своїй роботі. Тут реєстрація є безкоштовною. 

Можна зареєструватися як доповідач – ведучий для проведення онлайн 

семінарів і тренінгів в одному з напрямів каталогу або в якості слухача, який 

може брати участь у будь-якому вебінарі (платному чи безплатному). Після 

реєстрації організатор вебінару має доступ до віртуальної кімнати, де можна 

налаштувати всі необхідні параметри. Вебінар може бути приватним або 

публічним. До публічного вебінару мають доступ усі користувачі, охочі 

взяти в ньому участь, а для участі в приватному вебінарі організатор 

розсилає запрошення для певних слухачів. Запрошенням є інтернет-

покликання, за яким слухач переходить у віртуальну кімнату, де відбудеться 

вебінар. Далі необхідно вказати інформацію про вебінар: категорія, до якої 

він належить (гуманітарні або технічні науки, різноманітні тренінги); назва 

вебінару; дата й час початку вебінару; дата й час завершення вебінару, а 

також короткий чи повний опис вебінару. 

Робота з блогами. Роботу з блогами було спрямовано на формування 

вмінь вирішувати комунікативні завдання в процесі спілкування, умінь 

добирати засоби спілкування, адекватні ситуації. Робота відбувалася таким 
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чином. Студенти знайомилися з матеріалами блогів, тематика яких пов’язана 

з процесом спілкування, а потім виконували певні завдання. 

Для обговорення матеріалів блогів ми використовували вправи на 

виявлення й зіставлення думок, позицій, підбір і пред’явлення аргументації. 

Це вправи, коли студенти отримують завдання познайомитися із 

запропонованим матеріалом, оцінити інформацію, що міститься в ньому, і 

розподілити її згідно з визначеними критеріями. Ранжування передбачає 

розстановку тверджень за ступенем важливості та видозміну тверджень, коли 

студенти не погоджуються з тим чи тим висловлюванням автора блогу. 

Виконується як індивідуально, так в парах і групах. При парній і груповій 

роботі відбувається обговорення й узгодження пріоритетів та оцінок. Захист 

тверджень передбачає вибір кожним студентом певного висловлювання 

аргументів на його захист. Тут реалізується принцип взаємопов’язаного 

навчання всіх видів мовленнєвої діяльності. Студенти представляють свої 

доводи по черзі, відповідають на запитання, роблять висновки стосовно 

інформації, що міститься в блогах. 

Список покликань на деякі блоги, з матеріалами яких ми працювали, – 

у додатку Г. Приклад вправ для роботи з матеріалами блогів – у додатку Д. 

Робота з e-mail дискусійними групами. Роботу було спрямовано на 

формування уявлень студентів про особливості процесів спілкування, 

міжкультурного, педагогічного спілкування та на розвиток умінь обирати 

засоби спілкування, адекватних ситуації. Робота відбувалася таким чином. 

Було створено групу з комунікативної культури: 

http://groups.yahoo.com/group/culture_of_communication, де обговорювалися 

питання, пов’язані з культурою спілкування. Завданням студентів було 

висловлювати свої думки з різних питань, що обговорювалися в e-mail 

дискусійній групі. Крім того, матеріали дискусійної групи аналізувалися на 

заняттях за допомогою таких вправ: 
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 вирішення проблемних завдань. Студенти повинні обміркувати 

вирішення певної проблемної ситуації, представленої в записах дискусійної 

групи, індивідуально, потім висловити свою думку. Ця ситуація 

характеризується обов’язковою наявністю перепони, протиріччя, 

необхідності вибору одного з кількох варіантів. Використання мовленнєво-

розумових завдань різного рівня проблемності сприяє розвитку механізмів 

мислення: орієнтації в ситуації, прийняттю рішень, цілепокладання, 

прогнозування, комбінування, конструювання (Ю. Пассов); 

 інтерв’ю. Студенти вільно пересуваються по аудиторії, ставлять 

запитання, записують інформацію, що цікавить. Список питань може бути 

заздалегідь підготовлений. Викладач виконує роль спостерігача, у разі 

необхідності підказує, потім просить студентів висловитися про результати 

опитування. Ця вправа забезпечує невимушену атмосферу, робить процес 

спілкування позбавленим формальності. 

Приклад записів у e-mail дискусійних групах та вправ для роботи з 

ними – у додатку Д. 

Третій етап креативний. Робота проводилася зі студентами 

четвертого курсу факультету іноземних мов. На цьому етапі робота 

відбувалася з ресурсом Skype, веб-квестами, щотижневим інформаційним 

бюлетенем з комунікативної культури, телекомунікаційним проектом. 

Робота зі Skype. Основним завданням роботи було формувати вміння 

студентів вирішувати комунікативні завдання в педагогічному процесі, 

уміння обирати засоби спілкування, адекватні ситуації, формувати 

комунікативні вміння. Робота відбувалася таким чином. Студенти 

отримували тему, пов’язану з процесом спілкування, розробляли фрагмент 

заняття за цією темою та виступали в якості викладача, проводячи цей 

фрагмент у режимі реального часу за допомогою Skype зі студентами інших 

університетів, повідомляючи цікаві факти за обраною темою, створюючи 
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проблемну ситуацію, організовуючи дискусію тощо. Наведемо приклади тем 

для занять: 

 Особливості невербального спілкування в різних країнах світу. 

 Роль комунікативної культури в різних сферах життя людини. 

 Спілкування між студентами та викладачами: на що потрібно 

звернути особливу увагу. 

 Проблеми формування комунікативної культури майбутніх 

фахівців у вишах. 

 Розв’язання та усунення педагогічних конфліктів. 

 Як правильно обрати відповідні ситуації засоби спілкування. 

 Основні ознаки культури мови й культури мовлення вчителя. 

 Міжособистісний комунікативний простір. 

 Комунікативна культура та міжкультурна комунікація. 

 Етичні правила комунікації в глобальній мережі Інтернет.  

Приклади фрагментів уроків, розроблених студентами, – у додатку Д. 

Робота з веб-квестами. Роботу було спрямовано на формування в 

студентів наявності інтересу до майбутньої професії, до процесів спілкування 

та міжкультурного спілкування, знань особливостей процесу спілкування, 

міжкультурного та педагогічного спілкування. Розглянемо план створення 

веб-квесту. 

1. Необхідно визначити тему. 

2. Необхідно обрати сайт, на якому є шаблон для створення веб-

квесту (наприклад, http://zunal.com.) 

3. Необхідно розробити завдання, які можна представити у вигляді 

тексту, презентації, візуального матеріалу. 

4. Необхідно розробити систему оцінювання. 

5. Необхідно вказати покликання на джерела інформації, якими 

користуватимуться студенти для пошуку відповідей. 

6. Необхідно розмістити веб-квест на сайті. 
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Покликання на деякі веб-квести, з якими ми працювали, знаходяться в 

додатку Г. Приклад веб-квесту – у додатку Д. 

Робота з матеріалами щотижневого інформаційного бюлетеня з 

комунікативної культури. Роботу було спрямовано на формування знань 

особливостей процесів спілкування, міжкультурного та педагогічного 

спілкування, наявності інтересу до процесів спілкування та міжкультурного 

спілкування, підвищення рівня комунікативної культури студентів. Робота 

відбувалася таким чином. Студенти працювали з текстами та відеороликами 

бюлетеня, які пов’язані з процесом спілкування. 

Обговорення матеріалів тижневого інформаційного бюлетеня 

відбувалося у вигляді дискусій: 

 спрямована дискусія, яка будується на основі певної теми або 

тексту. Роль викладача в цьому виді дискусії така: він пропонує напрямні 

питання, вербальні та невербальні опори у вигляді схем, таблиць, картинок. 

Завдання спрямованої дискусії – знайти компроміс, вирішити загальне 

мовленнєве завдання; 

 вільна дискусія, яка має творчий характер. Тут викладач займає 

діалогічну позицію: заохочує обмін інформацією, стимулює досягнення 

компромісу. Дієвою є дискусія-піраміда (J. Scrivener). Кількість осіб, які 

обговорюють певну проблему, поступово збільшується: спочатку 

обговорення відбувається в парах, потім пари об’єднуються в групи з 

чотирьох осіб, потім з восьми і т. п. 

Після обговорення матеріалів студенти виконували творче завдання: їм 

потрібно було написати власний твір на одну із запропонованих тем. 

Наведемо приклади таких тем: 

 Особливості педагогічного спілкування. 

 Роль міжкультурної комунікації в сучасному суспільстві. 

 Роль комунікативної культури в житті людини. 

 Роль комп’ютера та Інтернету в сучасному суспільстві. 
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 Види комунікації, які можна здійснити за допомогою Інтернету, 

їхні позитивні та негативні сторони. 

 Бар’єри, які можуть виникнути в процесі спілкування, та можливі 

способи їхнього уникнення. 

 Проблеми міжкультурного спілкування та їхнє вирішення. 

 Стилі педагогічного спілкування, позитивні та негативні сторони 

кожного з них. 

 Роль комунікативної культури в педагогічному процесі. 

 Роль соціальних мереж у сучасному суспільстві та їхній вплив на 

культуру спілкування. 

Список покликань на деякі тексти та відео з тижневого інформаційного 

бюлетеня з комунікативної культури, з якими ми працювали, – у додатку Г. 

Приклад вправ для роботи із зазначеними вище матеріалами, а також 

приклади студентських творів – у додатку Д. 

Робота з телекомунікаційними проектами. Робота була спрямована 

на формування наявності інтересу до майбутньої професії, вміння обирати 

засоби спілкування, адекватні ситуації, вміння вирішувати комунікативні 

завдання у педагогічному процесі, формування комунікативних умінь. 

Робота відбувалася наступним чином. Було розроблено три проекти. 

Опишемо проведені проекти у відповідності до етапів проведення 

телекомунікаційних проектів, які ми зазначили у параграфі 1.2 «Ресурс 

Інтернет як засіб формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов»  нашого дослідження. 

Отже, перший проект. 

1. Тема: „Роль процесу спілкування в сучасному житті‖. 

2. Мета: Розкрити сутність процесу спілкування. 

Відповідно до теми й мети сформульовано завдання: 
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 На підставі аналізу філософської, педагогічної та методичної 

літератури дати визначення поняттю „спілкування‖ та з’ясувати його 

сутність. 

 Проаналізувати особливості вербального та невербального 

спілкування. 

 З’ясувати взаємозв’язок між комунікативними вміннями та 

здатністю особистості вирішувати комунікативні завдання в процесі 

спілкування. 

3. Пошук та збір матеріалу з теми дослідження. Для розкриття теми 

проекту здійснено пошук та збір відповідного матеріалу з теми дослідження. 

Студенти знаходили інформацію у всесвітній мережі Інтернет, 

використовуючи і нову інформацію, і вже опрацьовані ними матеріали 

попередніх етапів упровадження технології (матеріали Вікіпедії, аутентичні 

тексти, відеоролики з YouTube тощо). 

4. Розкриття теми на основі аналізу та класифікації зібраного 

матеріалу. Після відповідної аналітико-синтетичної діяльності та обміну 

думками за допомогою електронної пошти студенти підготували письмову 

роботу та усну презентацію, у яких вирішувалися поставлені завдання. 

5. Презентація та захист проекту. Презентація проекту відбувалася в 

режимі реального часу за допомогою ресурсу Інтернет. Студенти 

презентували зібрану інформацію, обговорюючи основні питання проекту, 

ставили питання один одному, обмінювалися думками, дійшли певних 

висновків з теми дослідження. У процесі презентації проекту було надано 

визначення поняттю „спілкування‖ та з’ясовано його сутність, 

проаналізовано особливості вербального та невербального спілкування, 

з’ясовано взаємозв’язок між комунікативними вміннями та здатністю 

особистості вирішувати комунікативні завдання в процесі спілкування. Отже, 

мету проекту „Розкрити сутність процесу спілкування‖ досягнуто. 
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Другий проект 

1. Тема: „Міжкультурна комунікація та вивчення іноземних мов‖. 

2. Мета: Розкрити сутність міжкультурного підходу до викладання 

іноземних мов. 

Відповідно до теми й мети сформульовано завдання: 

 На підставі аналізу філософської, педагогічної та методичної 

літератури дати визначення поняттю „міжкультурна комунікація‖ та 

з’ясувати її сутність. 

 Проаналізувати проблеми міжкультурної комунікації. 

 З’ясувати взаємозв’язок між міжкультурною комунікацією та 

вивченням іноземних мов. 

3. Пошук та збір матеріалу з теми дослідження. Для розкриття теми 

проекту було здійснено пошук та збір відповідного матеріалу з теми 

дослідження. Студенти знаходили інформацію у всесвітній мережі Інтернет, 

використовуючи і нову інформацію, і вже опрацьовані ними матеріали 

попередніх етапів упровадження технології (матеріали Вікіпедії, аутентичні 

тексти, відеоролики з YouTube тощо). 

4. Розкриття теми на основі аналізу та класифікації зібраного 

матеріалу. Після відповідної аналітико-синтетичної діяльності та обміну 

думками за допомогою електронної пошти студенти підготували письмову 

роботу та усну презентацію, у яких вирішувалися поставлені завдання. 

5. Презентація та захист проекту. Презентація проекту відбувалася в 

режимі реального часу за допомогою ресурсу Інтернет. Студенти 

презентували зібрану інформацію, обговорюючи основні питання проекту, 

ставили питання один одному, обмінювалися думками, дійшли певних 

висновків з теми дослідження. У процесі презентації проекту було надано 

визначення поняттю „міжкультурна комунікація‖, з’ясовано її сутність, 

проаналізовано можливі проблеми міжкультурної комунікації, з’ясовано 

взаємозв’язок між міжкультурною комунікацією та вивченням іноземних 
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мов. Отже, мету проекту „Розкрити сутність міжкультурного підходу до 

викладання іноземних мов‖ досягнуто. 

Третій проект 

1. Тема: „Роль комунікативної культури вчителя у педагогічному 

процесі‖. 

2. Мета: Проаналізувати роль комунікативної культури вчителя в 

педагогічному процесі. 

Відповідно до теми й мети сформульовано такі завдання: 

 Дати визначення поняттю „комунікативна культура‖. 

 Розкрити сутність комунікативної культури вчителя. 

 Охарактеризувати важливість комунікативної культури вчителя в 

педагогічному процесі. 

3. Пошук та збір матеріалу з теми дослідження. Для розкриття теми 

проекту було здійснено пошук та збір відповідного матеріалу з теми 

дослідження. Студенти знаходили інформацію у всесвітній мережі Інтернет, 

використовуючи і нову інформацію, і вже опрацьовані ними матеріали 

попередніх етапів упровадження технології (матеріали Вікіпедії, аутентичні 

тексти, відеоролики з YouTube тощо). 

4. Розкриття теми на основі аналізу та класифікації зібраного 

матеріалу. Після відповідної аналітико-синтетичної діяльності та обміну 

думками за допомогою електронної пошти студенти підготували письмову 

роботу та усну презентацію, у яких вирішувалися поставлені завдання. 

5. Презентація та захист проекту. Презентація проекту відбувалася в 

режимі реального часу за допомогою ресурсу Інтернет. Студенти 

презентували зібрану інформацію, обговорюючи основні питання проекту, 

ставили питання один одному, обмінювалися думками, дійшли певних 

висновків з теми дослідження. У процесі презентації проекту було надано 

визначення поняттю „комунікативна культура‖, розкрито її сутність, 

проаналізовано важливість комунікативної культури вчителя. Отже, мету 
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проекту „Проаналізувати роль комунікативної культури вчителя в 

педагогічному процесі‖ досягнуто. 

На заключному етапі формувального експерименту здійснювалося оціню-

вання ефективності технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет згідно з розробленими 

критеріями та показниками. 

Резюмуємо. Упровадження технології формування комунікативної 

культури засобами ресурсу Інтернет у процесі фахової підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов спиралося, перш за все, на системне поняття 

педагогічної технології як сукупності засобів і методів, установок, що 

використовувалися для досягнення відповідної мети й завдань формування 

комунікативної культури, а саме: метод розвивального навчання, 

комунікативний метод, інтерактивний метод, метод інтенсифікації та 

активізації навчання, метод проблемного навчання, метод проектів, метод 

освітнього моніторингу. Вони адекватні: індивідуальному, предметному, 

професійному аспектам комунікативної культури; комунікативним засобам 

ресурсу Інтернет (автентичний текст, електронна пошта, чат, матеріали з 

Вікіпедії, Skype, блог, вебінари, YouTube, веб-квест, щотижневий 

інформаційний бюлетень з комунікативної культури, телекомунікаційний 

проект, e-mail дискусійні групи); структурні технології (концептуальний, 

ціле-результативний, суб’єктний, змістовий, інструментальний компоненти); 

поетапному характеру впровадження (репродуктивному, творчо-

пошуковому, креативному). 
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2.3. Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи 

 

На завершальному етапі дисертаційної роботи нами проводилося 

підведення підсумків формувального експерименту на підставі здійснення 

контрольної діагностики рівня сформованості комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов. Контрольна діагностика здійснювалася за 

тими самими критеріями, показниками та методиками, що й на початковому, 

констатувальному етапі експерименту, описаному нами в підрозділі 1.3. 

Так, після статистичної обробки результатів за першим критерієм 

сформованості індивідуального аспекту комунікативної культури ми 

переконалися в значних досягненнях студентів експериментальної групи 

щодо бажання підвищити рівень комунікативної культури, знання 

особливостей процесу спілкування, сформованості комунікативних умінь, 

про що свідчать дані таблиці 2.9.  

У контрольній групі значних досягнень за критерієм сформованості 

індивідуального компонента не виявлено. Наочно результати експерименту 

відображено на рисунках 2.5 – 2.7. 
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Таблиця 2.9 

Результати дослідження рівнів сформованості індивідуального 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної та контрольної груп (підсумковий зріз, у %) 

 

Показники 

індивідуального критерію 
Рівні 

КГ (%) ЕГ (%) 

до після до після 

Бажання підвищити 

рівень комунікативної 

культури 

Високий 13,9 14,2 12,7 31,4 

Середній 74,6 74,1 75,2 63,7 

Низький 11,5 11,7 12,1 4,9 

Знання особливостей 

процесу спілкування 

Високий 13,7 13,9 13,3 28,8 

Середній 64,1 66,3 65,4 62,5 

Низький 22,2 19,8 21,3 8,7 

Сформованість 

комунікативних умінь 

Високий 12,9 13,5 13,1 27,6 

Середній 68,2 70,9 67,4 63,5 

Низький 18,9 15,6 19,5 8,9 

Загальна оцінка за 

критерієм 

сформованості 

індивідуального аспекту 

комунікативної 

культури 

Високий 13,5 13,9 13,0 29,3 

Середній 69,0 70,4 69,3 63,2 

Низький 17,5 15,7 17,7 7,5 
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Рис. 2.5. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів ЕГ за 

критерієм сформованості індивідуального аспекту комунікативної культури 

 

 

 

Рис. 2.6. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів КГ за 

критерієм сформованості індивідуального аспекту комунікативної культури 
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Рис. 2.7. Рівні сформованості комунікативної культури студентів ЕГ та 

КГ за індивідуальним аспектом (порівняльна характеристика після 

експерименту) 

 

Після статистичної обробки результатів за другим критерієм 

сформованості предметного аспекту комунікативної культури ми 

переконалися в значних досягненнях студентів експериментальної групи 

щодо наявності інтересу до процесу міжкультурного спілкування, знань 

особливостей міжкультурного спілкування, умінь обирати засоби спілкування, 

адекватні ситуації, про що свідчать дані таблиці 2.10.  

У контрольній групі значних досягнень за критерієм сформованості 

предметного аспекту комунікативної культури не виявлено. Наочно 

результати експерименту відображено на рисунках 2.8 – 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Результати дослідження рівнів сформованості предметного аспекту 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної та контрольної груп (підсумковий зріз, у %) 

Показники предметного 

критерію 
Рівні 

КГ (%) ЕГ (%) 

до після до після 

Наявність інтересу до 

процесу міжкультурного 

спілкування 

Високий 16,4 7,31 17,2 32,6 

Середній 72,8 72,0 74,1 62,3 

Низький 10,8 10,7 8,7 5,1 

Знання особливостей 

міжкультурного 

спілкування 

Високий 13,8 14,4 12,9 25,3 

Середній 62,7 65,1 64,1 67,3 

Низький 23,5 20,5 23,0 7,4 

Уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні 

ситуації 

Високий 12,5 13,4 13,4 24,7 

Середній 65,7 66,2 64,5 66,1 

Низький 21,8 20,4 22,1 9,2 

Загальна оцінка за 

критерієм 

сформованості 

предметного аспекту 

комунікативної 

культури 

Високий 14,2 15,0 14,5 27,5 

Середній 67,1 67,8 67,6 65,2 

Низький 18,7 17,2 17,9 7,2 
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Рис. 2.8. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів ЕГ за 

критерієм сформованості предметного аспекту комунікативної культури 

 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів КГ за 

критерієм сформованості предметного аспекту комунікативної культури 
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Рис. 2.10. Рівні сформованості комунікативної культури студентів ЕГ 

та КГ за предметним аспектом (порівняльна характеристика після 

експерименту) 

 

Після статистичної обробки результатів за третім критерієм 

сформованості професійного аспекту комунікативної культури ми 

переконалися в значних досягненнях студентів експериментальної групи 

щодо наявності інтересу до майбутньої професії, знання особливостей 

педагогічного спілкування, умінь вирішувати комунікативні завдання в 

педагогічному процесі, про що свідчать дані таблиці 2.11.  

У контрольній групі значних досягнень за критерієм сформованості 

професійного аспекту комунікативної культури не виявлено. Наочно 

результати експерименту відображено на рисунках 2.11 – 2.13. 
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Таблиця 2.11 

Результати дослідження рівнів сформованості професійного 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

експериментальної та контрольної груп (підсумковий зріз, у %) 

 

Показники професійного 

критерію 
Рівні 

КГ (%) 
ЕГ 

(%) 

до після до після 

Наявність інтересу до майбутньої 

професії 

Високий 17,1 17,9 16,7 32,1 

Середній 72,5 72,2 74,1 62,7 

Низький 10,4 9,9 9,2 5,2 

Знання особливостей       

педагогічного спілкування 

Високий 12,2 13,4 13,8 24,1 

Середній 65,8 67,5 64,0 69,1 

Низький 22,0 19,1 22,2 6,8 

Уміння вирішувати комунікативні 

завдання в педагогічному процесі 

Високий 12,7 13,1 12,1 24,4 

Середній 67,3 69,0 66,5 67,3 

Низький 20,0 17,9 21,4 8,3 

Загальна оцінка за критерієм 

сформованості професійного 

аспекту комунікативної 

культури 

Високий 14,0 14,8 14,2 26,9 

Середній 68,5 69,6 68,2 66,4 

Низький 17,5 15,6 17,6 6,8 
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Рис. 2.11. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів ЕГ за 

критерієм сформованості професійного аспекту комунікативної культури 

 

 

 

Рис. 2.12. Динаміка розвитку комунікативної культури студентів КГ за 

критерієм сформованості професійного аспекту комунікативної культури 
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Рис. 2.13. Рівні сформованості комунікативної культури студентів ЕГ 

та КГ за професійним аспектом (порівняльна характеристика після 

експерименту) 

На час закінчення повного циклу навчання за технологією формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет студенти експериментальної групи показали позитивну 

динаміку зростання рівня своєї комунікативної культури. 

Статистичну обробку діагностичних матеріалів після формувального 

етапу експерименту порівняно з результатами констатувального за 

критеріями сформованості індивідуального, предметного та професійного 

аспектів комунікативної культури разом для експериментальної та 

контрольної груп представлено в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Динаміка розвитку комунікативної культури студентів 

контрольної та експериментальної груп (до, після експерименту у %) 

Критерії Рівні КГ до КГ після ЕГ до 
ЕГ 

після 

Індивідуальний Високий 13,5 13,9 13,0 29,3 

Середній 69,0 70,4 69,3 63,2 

Низький 17,5 15,7 17,7 7,5 

Предметний Високий 14,2 15,0 14,5 27,5 

Середній 67,1 67,8 67,6 65,2 

Низький 18,7 17,2 17,9 7,2 

Професійний Високий 14,0 14,8 14,2 26,9 

Середній 68,5 69,6 68,2 66,4 

Низький 17,5 15,6 17,6 6,8 

 

Дані таблиці 2.12 свідчать про суттєву різницю між показниками, що 

одержані під час підсумкового контролю, проведеного в обох групах. 

У контрольній групі відчутних позитивних змін не відбулося. Так, під 

час контрольного обстеження високий рівень розвитку комунікативної 

культури було виявлено за індивідуальним критерієм у 13,9% майбутніх 

учителів іноземних мов (при констатації 13,5%); за предметним критерієм 

15,0% обстежених (було 14,2%); за професійним критерієм у 14,8% проти 

14,0%. Досягли середнього рівня за індивідуальним критерієм 0,5% студентів 

(було 69,0%, стало 70,4%), за предметним – 0,7% (було 67,1%, стало 67,8%), 

за професійним критерієм – 1,1% респондентів (було 68,5%, стало 69,6%). 

Низький рівень при контрольному обстеженні виявлено в 15,7% 

респондентів (при констатації у 17,5%) – за індивідуальним критерієм, у 

17,2% майбутніх учителів іноземних мов (було 18,7%) – за предметним 

критерієм, у 15,6% студентів (було 17,5%) – за професійним. 
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Зростання кількості студентів за високим рівнем розвитку 

комунікативної культури в експериментальній групі становило на 14,0%, у 

контрольній – на 0,7%, зменшення кількості студентів з низьким рівнем в 

експериментальній групі становило 10,5%, у контрольній – на 1,7%. В 

експериментальній групі спостерігалося зменшення кількості студентів, які 

мали середній рівень розвитку комунікативної культури, на користь високого 

рівня і становило 3,5%. Зростання кількості майбутніх учителів іноземних 

мов із середнім рівнем розвитку комунікативної культури в контрольній 

групі було лише на 1,1%.  

Динаміку змін між початковими й кінцевими досліджуваними 

показниками в експериментальній і контрольній групах представлено в 

таблиці 2.13. 

Таблиця 2.13 

Стан процесу формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов на початок і кінець експерименту 

Рівень 

комунікативної 

культури 

Початок 

експерименту 
Кінець експерименту 

ЕГ 

(127) 

КГ 

(115) 

ЕГ 

(127) 

КГ 

(115) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Високий 17 13,9 16 13,9 35 27,9 17 14,6 

Середній 80 68,4 78 68,2 82 64,9 80 69,3 

Низький 19 17,7 21 17,9 9 7,2 19 16,2 

 

Отже, в ЕГ приріст високого рівня становив 14%. У КГ відбулися 

зовсім незначні позитивні зміни, ніж в експериментальних групах. Так, 

приріст високого рівня становив лише 0,7%. 

Використовуючи узагальнені дані таблиць 2.6, 2.11, 2.12 та можливості 

електронних таблиць MS Excel щодо статистичного аналізу, ми підрахували 
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значення статистики критерію χ
2

емп. для експериментальної і контрольної 

груп. Отримані дані представлено в табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 

Зіставлення узагальненої оцінки сформованості комунікативної 

культури студентів контрольної й експериментальної груп до й після 

експерименту за критерієм Пірсона
2
 

Емпіричне значення критерію, (χ
2

емп.) Критичне 

значення 

(χ
2

критич.) 

(v=2, p≤0,05) 

КГ і ЕГ 

(індивідуальний) 

КГ і ЕГ 

(предметний) 

КГ і ЕГ 

(професійний) 

10,04 9,99 8,19 5,99 

Відмінності 

значні 

Відмінності 

значні 

Відмінності 

значні 

 

 

Порівняльний аналіз результатів до й після експерименту (див. табл. 

2.13) дозволив зробити висновок про позитивні результати проведеної 

роботи. Кількісні дані отримали підтвердження за допомогою методів 

математичної статистики. Підраховано значення статистики критерію χ
2
, 

використовуючи дані для експериментальної групи та можливості 

електронних таблиць MS Excel (див. додаток В). 

Резюмуємо сказане в цьому підрозділі. Результати формувального 

етапу експерименту показали істотні зростання рівня сформованості 

комунікативної культури в майбутніх учителів іноземних мов в 

експериментальній групі, де перевірялася технологія формування 

комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов засобами 

ресурсу Інтернет, що підтвердило висунуту нами гіпотезу. 
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Висновки до розділу 2 

 

Здійснена первинна діагностика рівня сформованості комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов, опис процесу впровадження 

педагогічної технології формування комунікативної культури майбутніх 

учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет і аналіз результатів 

формувального етапу експерименту дозволяють зробити такі висновки. 

1. В основу первинної діагностики рівня сформованості комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов покладено припущення про те, 

що комунікативна культура має певну структуру, елементи якої утворюють 

три аспекти комунікативної культури (індивідуальний, предметний, 

професійний), що знайшло своє відображення в розробленій системі 

критеріїв (індивідуальний (сформованість індивідуального аспекту) з 

показниками: бажання підвищити рівень комунікативної культури, знання 

особливостей процесу спілкування, сформованість комунікативних умінь; 

предметний (сформованість предметного аспекту комунікативної культури) з 

показниками: наявність інтересу до процесу міжкультурного спілкування, 

знання особливостей міжкультурного спілкування, уміння обирати засоби 

спілкування, адекватні ситуації; професійний (сформованість професійного 

аспекту комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов) з 

показниками: наявність інтересу до майбутньої професії, знання 

особливостей педагогічного спілкування, уміння вирішувати комунікативні 

завдання в педагогічному процесі) і рівнів (високий, середній, низький) 

сформованості комунікативної культури. Кожному критерію й показнику 

відповідали адекватні діагностичні методи і стандартизовані методики, що 

дозволяють, на наш погляд, отримати об’єктивну картину реального рівня 

сформованості комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов. 

2. У результаті констатувального етапу експерименту встановлено, що в 

студентів переважають низький і середній рівні вираження показників за 
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критеріями сформованості комунікативної культури, що свідчить про 

недостатню ефективність процесу формування комунікативної культури в 

майбутніх учителів іноземних мов у регіональній вищій школі. Аналіз 

результатів діагностики ефективності процесу формування комунікативної 

культури дозволив реалізувати в межах експериментальних вищих 

педагогічних закладів розроблену технологію формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет. 

3. Формувальний етап дослідно-експериментальної роботи базувався на 

впровадженні розробленої технології формування комунікативної культури. 

Результатом моделювання педагогічної технології формування 

комунікативної культури стало обґрунтування та розробка технології 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет, яка включала концептуальний, ціле-

результативний, суб’єктний, змістовий, інструментальний компоненти та 

опиралася на інформаційно-комунікаційну парадигму підготовки майбутніх 

учителів до професійно-педагогічної комунікації й дозволила сформувати 

дієвий механізм для розвитку цілісної структури взаємопов’язаних 

компонентів комунікативної культури як цілісного та значущого явища в 

структури особистості вчителя іноземної мови, що визначає весь комплекс 

компонентів професійної спрямованості, успішної професійної діяльності, а 

також швидкість та безболісність процесу соціально-професійної адаптації. 

4. Результати формувального етапу експерименту показали істотне 

зростання рівня сформованості комунікативної культури в 

експериментальних групах, де перевірялася педагогічна технологія 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 

засобами ресурсу Інтернет, що підтвердило висунуту нами гіпотезу. 
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ВИСНОВКИ 

Теоретичний аналіз проблеми й одержані результати дослідно-

експериментальної роботи дозволяють зробити такі висновки: 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

проблеми формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами 

ресурсу Інтернет, що виявляється в розробці, обґрунтуванні та впровадженні в 

процес формування комунікативної культури майбутніх учителів відповідної 

технології. 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що завдання 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов у 

вітчизняній вищій школі поки не можна вважати вирішеним. Однією з причин 

цього є відсутність цілісної теорії становлення комунікативної культури вчителя 

засобами ресурсу Інтернет на технологічному рівні. Однак на сьогодні склалася 

певна наукова база ідей у філософії, соціології, психології, педагогіці, що слугує 

підґрунтям для визначення концептуальних засад технологічної підтримки 

становлення комунікативної культури в майбутніх учителів іноземних мов. 

Методологічною основою вирішення проблеми становлення та розвитку 

комунікативної культури вчителя визначено сучасну культурологічну теорію, яка 

визначає соціально-психолого-педагогічну парадигму професійно-педагогічної 

комунікації. 

2. На основі аналізу понятійно-категорійної бази дослідження (поняття 

„культура‖, „комунікація‖, „спілкування‖, „професійно-педагогічна комуніка-

ція‖, „педагогічна культура‖, „професійна культура педагога‖), сучасних 

наукових підходів до визначення сутності комунікативної культури педагога, з 

урахуванням особливостей професійної діяльності вчителів іноземних мов 

визначено ключове поняття дослідження: комунікативна культура майбутнього 

вчителя іноземної мови – це вид професійно-педагогічної культури,  

багатокомпонентне особистісне утворення, що інтегрує особистісно-ціннісний, 
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когнітивний та технологічний компоненти, які реалізуються в індивідуальному, 

предметному і професійному контекстах комунікативної діяльності педагога.  

Визначено такі функції комунікативної культури вчителя іноземних мов, 

як: інформаційна, соціально-перцептивна, інтегративна, інтерактивна, 

соціокомунікативна, регулятивна, самопрезентаційна, психотерапевтична.  

З урахуванням сутнісних ознак комунікативної культури майбутнього 

вчителя іноземних мов, її функцій, специфіки професійної діяльності вчителів 

іноземної мови виокремлено структурні компоненти досліджуваного феномену – 

особистісно-ціннісний, когнітивний, технологічний, які репрезентують 

реалізацію індивідуального, предметного й професійного контекстів 

комунікативної діяльності вчителя іноземних мов. 

3. В умовах інформатизації сучасного суспільства особливого значення 

набувають засоби масової комунікації, зокрема інтернет-ресурси як необхідний 

інструмент професійної підготовки майбутніх учителів. Інтернет-ресурси 

становлять сукупність інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а 

також інформації, призначеної для публікації в межах Інтернету, яка відображена 

в певній текстовій, графічній або звуковій формах. 

4. Технологічна парадигма підготовки майбутніх учителів до професійно-

педагогічної комунікації в поєднанні із засобами масової комунікації дозволила в 

рамках досліджуваної проблеми обґрунтувати й розробити відповідну 

технологію формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних 

мов засобами ресурсу Інтернет як процесу взаємодії викладачів іноземної мови зі 

студентами, спрямованого на наукове проектування та поетапну реалізацію 

комплексу засобів, які гарантують успіх і є адекватними індивідуальному, 

предметному та професійному аспектам комунікативної культури. Розроблена 

технологія репрезентується системно-функційною єдністю концептуального, 

ціле-результативного, суб’єктного, змістового, інструментального компонентів.  

У межах інструментального компонента технології передбачено три етапи 

формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов 
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засобами ресурсу Інтернет відповідно до рівнів засвоєння навчального матеріалу 

(репродуктивний, творчо-пошуковий, креативний). 

5. В основу діагностики сформованості комунікативної культури  

майбутніх учителів іноземних мов покладено такі критерії, як: індивідуальний 

(бажання підвищити рівень комунікативної культури, знання особливостей 

процесу спілкування, сформованість комунікативних умінь); предметний 

(інтерес до процесу міжкультурного спілкування, знання особливостей 

міжкультурного спілкування, уміння обирати засоби спілкування, адекватні 

ситуації) та професійний (інтерес до майбутньої професії, знання особливостей 

педагогічного спілкування, уміння вирішувати комунікативні завдання в 

педагогічному процесі) та відповідні рівні (високий, середній, низький).  

6. Упровадження технології формування комунікативної культури 

майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет здійснювалося в 

три етапи: репродуктивний (зі студентами 2 курсу); творчо-пошуковий (зі 

студентами 3 курсу); креативний (зі студентами 4 курсу) на основі комплексу 

вправ з використанням засобів ресурсу Інтернет (Вікіпедія, автентичні тексти, 

електронна пошта, чати, e-mail дискусійні групи, блог, YouTube, вебінар, 

щотижневий інформаційний бюлетень з комунікативної культури, веб-квест, 

Skype, телекомунікаційний проект), добір яких для кожного етапу здійснено на 

основі принципів доступності, послідовності та комплементарності. 

7. Результати формувального етапу експерименту засвідчили істотне 

зростання рівня сформованості комунікативної культури в експериментальних 

групах, де перевірялася педагогічна технологія формування комунікативної 

культури майбутніх учителів іноземних мов засобами ресурсу Інтернет.  

Дослідження довело доцільність формування не окремих сторін, а 

взаємопов’язаних компонентів комунікативної культури як цілісного та 

значущого явища у структурі особистості, що визначає весь комплекс 

компонентів професійної спрямованості, успішної професійної діяльності, а 

також швидкість та безболісність процесу соціально-професійної адаптації. 



162 

 

Результати дослідження не вичерпують усієї повноти поставленої 

проблеми й не претендують на всебічне розкриття багатогранної проблеми 

формування комунікативної культури майбутніх учителів. Подальшого розгляду 

потребують питання вивчення впливу інших ресурсів Інтернету, зокрема 

соціальних мереж, на формування комунікативної культури майбутніх учителів 

іноземних мов та використання позитивних його елементів у педагогічній 

системі вишів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Копія екрана ПК з розрахунками критерію Пірсона
2

емп. (MS Excel) до 

формувального експерименту для контрольної та експериментальної груп 
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Додаток Б 

Копія екрана ПК з розрахунками (MS Excel, описова статистика), що 

підтверджують однакову сформованість комунікативної культури студентів 

КГ та ЕГ до початку формувального експерименту 
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Додаток В 

Копія екрана ПК з розрахунками критерію Пірсона
2

емп. (MS Excel) після 

формувального експерименту для контрольної та експериментальної груп 
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Додаток Г 

I. Покликання на деякі автентичні тексти, з якими працювали 

студенти: 

1. The Role of Culture & Communication in Business: 

http://smallbusiness.chron.com/role-culture-communication-business-

2924.html 

2. Importance of Culture and Communication in Leadership: 

http://ezinearticles.com/?Importance-of-Culture-and-Communication-in-

Leadership&id=3518929 

3. Hidden Aspects of Communication: 

http://anthro.palomar.edu/language/language_6.htm 

4. Culture and Communication – The Relationship Between 

Communication and Culture, Characteristics of Culture, Glimpses of Culture: 

http://encyclopedia.jrank.org/articles/pages/6491/Culture-and-

Communication.html 

5. Different Cultural Communication Styles: 

http://www.ehow.com/info_8475600_different-cultural-communication-

styles.html 

6. Cross-Culture Communication: Collaborative Efforts a Must!: 

http://www.mindtools.com/CommSkll/Cross-Cultural-communication.htm 

7. Communication and Leadership: 

http://www.nwlink.com/~donclark/leader/leadcom.html 

8. Cultural communication: http://www.online-leadership-

tools.com/cultural-communication.html 

9. Communicating across cultures: https://www.asme.org/engineering-

topics/articles/business-communication/communicating-across-cultures 

10. Cultural Intelligence: 

http://www.internations.org/magazine/cultural-intelligence-15334 

11. Intercultural communication: 

http://www.internations.org/magazine/intercultural-communication-15409 
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12. What is Communication and Why Is It Important?: 

http://para.unl.edu/legacy/Communication/lesson1.php 

13. Communicating with students: 

http://para.unl.edu/legacy/Communication/lesson3.php 

II. Покликання на деякі тексти з Bікіпедії, з якими працювали 

студенти: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Общение 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/Культура 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Межкультурная_коммуникация 

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Межкультурная_компетенция 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Педагогическое_общение 

6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Культура_речи 

7. http://en.wikipedia.org/wiki/Culture 

8. http://en.wikipedia.org/wiki/Communication 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cultural_communication 

10.  http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cultural_competence 

11.  http://en.wikipedia.org/wiki/Verbal_communication 

12.  http://en.wikipedia.org/wiki/Non-verbal_communication 

13.  http://en.wikipedia.org/wiki/Interpersonal_communication 

14.  http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_communication 

15.  http://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_communication 

16.  http://en.wikipedia.org/wiki/Communicative_competence 

17.  http://en.wikipedia.org/wiki/Intercultural_competence 

18.  http://en.wikipedia.org/wiki/Communication_theory 

19.  http://uk.wikipedia.org/wiki/Культура_ спілкування  

20.  http://uk.wikipedia.org/wiki/Комунікативна_компетентність 

III. Покликання на деякі відеоролики з YouTube, з якими 

працювали студенти: 

1. Cross-Cultural Communication: How Culture Affects Communication: 

http://www.youtube.com/watch?v=9waEeSQqZU4 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Комунікативна_компетентність
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2. Intercultural Communication Adventure with Little Pilot: 

http://www.youtube.com/watch?v=PSt_op3fQck 

3. Cultural Diversity – Tips for communicating with cultural awareness: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZDvLk7e2Irc 

4. Cultural Diversity - Tips for communicating with cultural awareness: 

http://www.youtube.com/watch?v=RykpvFxODGY 

5. Communication and culture:  

http://www.youtube.com/watch?v=p4t2YJdi30k 

6. Nonverbal Communication - Across Cultures: 

http://www.youtube.com/watch?v=kn3NwMtAEHs 

7. Relationship Communication Problems: 

http://www.youtube.com/watch?v=DfD1uLkEN5E 

8. How to Be a Good Listener : Good Listeners: Cultural Differences: 

http://www.youtube.com/watch?v=xXCWci7ZpJs 

9. Barriers to communication:  

http://www.youtube.com/watch?v=eqnC9ahw1CA 

10. Gestures across cultures: 

http://www.youtube.com/watch?v=pxoB6MhmbIg 

11. Cross Cultural Communication on The Culture of Time: 

http://www.youtube.com/watch?v=o1bICOV3Lug 

12. Culture and communication:  

http://www.youtube.com/watch?v=PKTJGETjiys 

13. Influence of Culture on Communication: 

http://www.youtube.com/watch?v=VytHUaRQ5Zw 

14. Interpersonal Communication Secrets And Tips: 

http://www.youtube.com/watch?v=u6YduUhMmIU 

15. Conflict in Interpersonal Communication: 

http://www.youtube.com/watch?v=wtZ6lHcJ664 

16. Interpersonal communication skills: 

http://www.youtube.com/watch?v=U4FTVyz33ow 
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17. Basic Interpersonal Communication Skills: 

http://www.youtube.com/watch?v=oaElZVDHEkc 

18. How To Improve Interpersonal Skills: 

http://www.youtube.com/watch?v=w97dR3OJB1k 

19. Interpersonal Communications Model: 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRR27jItxV4 

20. Principles of Interpersonal Communication: 

http://www.youtube.com/watch?v=401Y_U5GpH4 

21. A Failure to Communicate:  

http://www.youtube.com/watch?v=8Ox5LhIJSBE 

22. Principles of Interpersonal Communication: 

http://www.youtube.com/watch?v=NYDGlI152-0 

IV. Покликання на деякі блоги, з матеріалами яких працювали 

студенти: 

1. Інформаційні блоги за темою „Культура спілкування‖  

http://kak-bog.ru/iskusstvo_obshcheniya;  

http://culturacommunication.blogspot.com/ 

2. The communication blog http://tcbdevito.blogspot.com/ 

3. Effective communication skill blog http://www.speakstrong.com/blog 

4. Public speaking tips blog http://ljlseminars.blogspot.com/ 

5. Words matter blog http://www.jettct.com/blog/ 

V. Покликання на деякі матеріали тижневого інформаційного 

бюлетеня з комунікативної культури, з якими працювали студенти: 

1. Loren Ekroth’s Communication Tip – Shape Your Conversational Voice:  

http://communicationweekly.com/2013/03/loren-ekroths-communication-tip-

shape-your-conversational-voice/#sthash.DD0VXSEP.dpbs 

2. Perpetration – a communication variable (Kerry’s Communication Tip): 

http://communicationweekly.com/2013/03/perpetration-a-communication-

variable-kerrys-communication-tip/#sthash.SXmbYbtL.dpbs 

3. How to Use Visual Aids as Notes – Lenny Laskowski: 
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http://communicationweekly.com/2013/03/how-to-use-visual-aids-as-notes-

lenny-laskowski/#sthash.45avG2Qr.dpbs 

4. More Effective Communicators: Men or Women? (Kerry’s 

Communication Tip): 

http://communicationweekly.com/2013/04/more-effective-communicators-

men-or-women-kerrys-communication-tip/#sthash.Py6aXwmI.dpbs 

5. Loren Ekroth’s Communication Tip – Do Internet Addictions Kill 

Conversation?: 

http://communicationweekly.com/2013/04/loren-ekroths-communication-tip-

do-internet-addictions-kill-conversation/#sthash.U05d8KqI.dpbs 

6. Eye Contact for Effective Communication – Lenny Laskowski: 

http://communicationweekly.com/2013/04/eye-contact-for-effective-

communication-lenny-laskowski/#sthash.8hlQDv8a.dpbs 

7. Ten Tips for E-mail Clarity, Comprehension and Concreteness – Dee 

Dukehart: 

http://communicationweekly.com/2013/04/ten-tips-for-e-mail-clarity-

comprehension-and-concreteness-dee-dukehart/#sthash.RNJgpR3r.dpbs 

8. Loren Ekroth’s Communication Tip – Can You Reason with 

Unreasonable People?: 

http://communicationweekly.com/2013/04/loren-ekroths-communication-tip-

can-you-reason-with-unreasonable-people/#sthash.QLHYGHXw.dpbs 

9. Listen: Can you hear me now? – Kate Peters: 

http://communicationweekly.com/2013/05/listen-can-you-hear-me-now-kate-

peters/#sthash.V5gHl9At.dpbs 

10. Communicate Expectations for Performance Improvement – Pamela Jett: 

http://communicationweekly.com/2013/05/communicate-expectations-for-

performance-improvement-pamela-jett/#sthash.06bZ63dI.dpbs 

11. Amanda Palmer: The art of asking: 

http://communicationweekly.com/2013/03/amanda-palmer-the-art-of-

asking/#sthash.AWsEMkov.dpbs 



171 

 

12. Brené Brown: Listening to shame: 

http://communicationweekly.com/2013/03/brene-brown-listening-to-

shame/#sthash.fpXmtztZ.dpbs 

13. New Media and Political Communication (Stanford University Video): 

http://communicationweekly.com/2013/03/new-media-and-political-

communication-stanford-university-video/#sthash.bE7rKKSH.dpbs 

14. 3 Strategies to Overcome the Fear of Public Speaking: 

http://communicationweekly.com/2013/03/3-strategies-to-overcome-the-fear-

of-public-speaking/#sthash.0FB1QOUK.dpbs 

15. Challenging Conversations — How to Communicate Effectively: 

http://communicationweekly.com/2013/04/challenging-conversations-how-to-

communicate-effectively/#sthash.Mb19Dgx6.dpbs 

VI. Покликання на деякі вебквести, з якими працювали студенти: 

http://instructional1.calstatela.edu/lkamhis/tesl565_sp05/cindy_winnie/webque

stcw1.htm#Task 

http://www2.frederick.k12.va.us/wq/techinfo/intro.html 

http://www.createwebquest.com/cintiarabello/intercultural-communication 

http://www.createwebquest.com/cintiarabello/intercultural-communication
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Додаток Д  

Інтегровані вправи для формування комунікативної культури 

майбутніх вчителів іноземних мов 

 

Запропоновані вправи забезпечують міжпредметний зв’язок занять з 

англійської мови з курсами педагогіки, психології, ОПМ і спрямовуються на 

формування компонентів комунікативної культури майбутніх вчителів 

іноземних мов. Варіативний та міжпредметний зміст вправ дозволяє 

використовувати їх на заняттях інноваційного виду з використанням ресурсу 

Інтернет (модеративних семінарах, комунікативних тренінгах, проектах).  

 

I. Приклади вправ для роботи з матеріалами Вікіпедії: 

Text 1. Cross-cultural communication (also frequently referred to as 

intercultural communication, which, however, is also used in a different sense) is a 

field of study that looks at how people from differing cultural backgrounds 

communicate, in similar and different ways among themselves, and how they 

endeavour to communicate across cultures. However, with globalization, especially 

the increase of global trade, it is unavoidable that different cultures will meet, 

conflict, and blend together. People from different culture find it is hard to 

communicate not only due to language barriers, but also are affected by culture 

styles. For instance, in individualistic cultures, such as in the United States, 

Canada, and Western Europe, an independent figure or self is dominant. This 

independent figure is characterized by a sense of self relatively distinct from others 

and the environment. In interdependent cultures, usually identified as Asian as well 

as many Latin American, African, and Southern European cultures, an 

interdependent figure of self is dominant. There is a much greater emphasis on the 

interrelatedness of the individual to others and the environment, the self is 

meaningful only (or primarily) in the context of social relationships, duties, and 

roles. In some degree, the effect brought by cultural difference override the 
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language gap. This culture style difference contributes to one of the biggest 

challenges for cross-culture communication. Effective communication with people 

of different cultures is especially challenging. Cultures provide people with ways 

of thinking – ways of seeing, hearing, and interpreting the world. Thus the same 

words can mean different things to people from different cultures, even when they 

speak the "same" language. When the languages are different, and translation has 

to be used to communicate, the potential for misunderstandings increases.The 

study of cross-cultural communication is a global research area. As a result, 

cultural differences in the study of cross-cultural communication can already be 

found. For example, cross-cultural communication is generally considered to fall 

within the larger field of communication studies in the US, but it is emerging as a 

sub-field of applied linguistics in the UK. 

As the application of cross-cultural communication theory to foreign 

language education is increasingly appreciated around the world, cross-cultural 

communication classes can be found within foreign language departments of some 

universities, while other schools are placing cross-cultural communication 

programs in their departments of education. 

There are several parameters that may be perceived differently by people of 

different cultures.These may include: 

 High and Low Context Cultures: Context is the most important 

cultural dimension and also immensely difficult to define. The idea of context in 

culture was an idea put forth by an anthropologist by the name of Edward T Hall. 

Hall breaks up culture into two main groups: High and Low context cultures. He 

refers to context as the stimuli, environment or ambiance surrounding the 

environment. Depending on how a culture relies on the three points to 

communicate their meaning, will place them in either High or Low context 

cultures. For example, Hall goes on to explain that low-context cultures assume 

that the individuals know very little about what they are being told, and therefore 

must be given a lot of background information. High-Context cultures assume the 
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individual is knowledgeable about the subject and has to be given very little 

background information. 

 Non Verbal, Oral and Written: The main goal behind improving 

intercultural audiences is to pay special attention to specific areas of 

communication to enhance the effectiveness of the intercultural messages. These 

specific areas are broken down into three sub categories; Non-Verbal, Oral and 

Written messages. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cultural_communication) 

Task 1 

Choose the correct answer. More than one variant is possible. 

1. Cross-cultural communication is a field of study that looks at how people 

from differing cultural backgrounds communicate: 

a) in similar and different ways among themselves; 

b) in similar ways among themselves; 

c) in different ways among themselves; 

d) no correct answer. 

2. Changes and advancements in _______ began to break down old cultural 

barriers: 

a) economic relationships; 

b) political systems; 

c) technological options; 

d) economic relationships and technological options. 

3. _________ have become critical to a country’s cultural, technological, 

economic, and political health: 

a) International literacy and cross-cultural communication; 

b) International literacy and professional understanding; 

c) International literacy; 

d) International literacy and cross-cultural understanding. 

4. The core of cross-cultural communication is: 
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a) to incorporate intercultural and international understanding; 

b) to establish areas of communication; 

c) to establish and understand how people from different cultures 

communicate with each other; 

d) all the answers are correct. 

5. People from different cultures find it is hard to communicate due to: 

a) different lifestyles; 

b) language; 

c) places and conditions of living; 

d) language barriers and different culture styles. 

Task 2 

True or false 

1. The study of cross-cultural communication was originally found within 

businesses and the government both seeking to expand globally. T 

2. People from different cultures find it is hard to communicate only due to 

language barriers. F (it is also affected by culture styles) 

3. The same words can mean different things to people from different 

cultures, even when they speak the "same" language. T 

4. Non-Verbal contact involves everything from something as obvious as 

words, either written or spoken, to more discrete forms of expression such as the 

use of space. F (spoken eye contact and facial expressions). 

5. Eye contact is the key factor in setting the tone between two individuals 

and greatly differs in meaning between cultures. T 

Task 3 

Answer these questions. 

1. What does cross-cultural communication study? 

It studies the way how people from differing cultural backgrounds 

communicate, in similar and different ways among themselves, and how they 

endeavour to communicate across cultures. 
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2. What does cross-cultural communication try to do? 

It tries to bring together such relatively unrelated areas as cultural 

anthropology and established areas of communication. 

3. Do we need such a field as cross-cultural communication? Why do we 

need it? 

Of course, we need it because it helps to establish and understand how 

people from different cultures communicate with each other. 

4. What are the challenges for cross-culture communication? Explain 

why. 

They are different cultures and the language gap. Cultures provide people 

with ways of thinking – ways of seeing, hearing, and interpreting the world. Thus 

the same words can mean different things to people from different cultures, even 

when they speak the „same‖ language. When the languages are different, and 

translation has to be used to communicate, the potential for misunderstandings 

increases. 

5. What are the parameters that may be perceived differently by people 

of different culture? Give some examples from the text. 

 High and Low Context Cultures: Context is the most important 

cultural dimension and also immensely difficult to define. The idea of context in 

culture was an idea put forth by an anthropologist by the name of Edward T Hall. 

Hall breaks up culture into two main groups: High and Low context cultures. He 

refers to context as the stimuli, environment or ambiance surrounding the 

environment. Depending on how a culture relies on the three points to 

communicate their meaning, will place them in either High or Low context 

cultures. For example, Hall goes on to explain that low-context cultures assume 

that the individuals know very little about what they are being told, and therefore 

must be given a lot of background information. High-Context cultures assume the 

individual is knowledgeable about the subject and has to be given very little 

background information. 
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 Non Verbal, Oral and Written: Non-Verbal contact involves 

everything from something as obvious as eye contact and facial expressions to 

more discrete forms of expression such as the use of space. Eye contact, Huseman 

goes on to explain, is the key factor in setting the tone between two individuals and 

greatly differs in meaning between cultures. For example, in the Americas and 

Western Europe eye contact is interpreted the same way, conveying interest and 

honesty. People who avoid eye contact when speaking are viewed in a negative 

light, withholding information and lacking in general confidence. However, in the 

Middle East, Africa, and especially Asia eye contact is seen as disrespectful and 

even challenging of one’s authority. People who make eye contact, but only 

briefly, are seen as respectful and courteous. Oral and written communication is 

generally easier to learn, adapt and deal with in the business world for the simple 

fact that each language is unique. Even though, logically, the same words should 

convey the same meaning the volume, rate, and emphasis placed on those words 

can change the meaning of the phrase. The example given by Huseman took the 

sentence „I would like to help you‖ and simply by placing the emphases on the 

words I, Like, Help, You in four different sentences changes the meaning of the 

phrase. 

Text 2. Professional communication encompasses written, oral, visual and 

digital communication within a workplace context. This discipline blends together 

pedagogical principles of rhetoric, technology, and software to improve 

communication in a variety of settings ranging from technical writing to usability 

and digital media design. It is a new discipline that focuses on the study of 

information and the ways it is created, managed, distributed, and consumed. Since 

communication in modern society is a rapidly changing area, the progress of 

technologies seems to often outpace the number of available expert practitioners. 

This creates a demand for skilled communicators which continues to exceed the 

supply of trained professionals. 
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The field of professional communication is closely related to that of 

technical communication, though professional communication encompasses a 

wider variety of skills. Professional communicators use strategies, theories, and 

technologies to more effectively communicate in the business world. 

Successful communication skills are critical to a business because all 

businesses, though to varying degrees, involve the following: writing, reading, 

editing, speaking, listening, software applications, computer graphics, and Internet 

research. Job candidates with professional communication backgrounds are more 

likely to bring to the organization sophisticated perspectives on society, culture, 

science, and technology. 

The study of professional communication includes: 

 the study of rhetoric which serves as a theoretical basis 

 the study of technical writing which serves as a form of professional 

communication 

 the study of visual communication which also uses rhetoric as a 

theoretical basis for various aspects of creating visuals 

 the study of various research methods 

Other areas of study include global and cross-cultural communication, 

marketing and public relations, technical editing, digital literacy, composition 

theory, video production, corporate communication, and publishing. A professional 

communication program may cater to a very specialized interest or to several 

different interests. Professional communication can also be closely tied to 

organizational communication. 

Students who pursue graduate degrees in professional communication 

research communicative practice in organized contexts (including business, 

academic, scientific, technical, and non-profit settings) to study how 

communicative practices shape and are shaped by culture, technology, history, and 

theories of communication. 
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Professional communication encompasses a broad collection of disciplines, 

embracing a diversity of rhetorical contexts and situations. Areas of study range 

from everyday writing at the workplace to historical writing pedagogy, from the 

implications of new media for communicative practices to the theory and design of 

online learning, and from oral presentations to the production of websites. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_communication) 

Task 1 

Choose the correct answer. 

1. Professional communication encompasses: 

a) written and oral communication; 

b) written, oral, visual and digital communication; 

c) only oral communication; 

d) only written communication. 

2. Professional communicators use: 

a) culture, science, and technologies; 

b) strategies, theories, and technologies; 

c) science, theories, and technologies; 

d) no correct answer. 

3. All businesses involve the following: 

a) writing, reading and editing; 

b) speaking and listening; 

c) software applications, computer graphics and Internet research; 

d) all the variants are correct. 

4. Richard C. Freed defines professional communication as discourse 

directed to: 

a) an individual; 

b) a group; 

c) a group or an individual; 

d) a group and individual. 
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5. International professional communication journal is a refereed journal 

published by: 

a) the Department of Communication, Arts, Sciences; 

b) the Department of Culture, Communication, Arts; 

c) the Department of Communication, Liberal Arts, Social Sciences; 

d) no correct answer. 

Task 2 

True or false. 

1. Professional communication encompasses written, oral, visual and digital 

communication within a workplace context. T 

2. The field of professional communication is closely related to that of 

cultural communication. F (technical) 

3. Professional communication draws on theories from fields as different as 

rhetoric and science, psychology and philosophy, culture and sports. F (sociology 

and linguistics) 

4. Carolyn Miller is the one who wrote the article called ―What's Practical 

about Technical Writing?‖ T 

5. Richard C. Freed defined professional communication in "Postmodern 

Practice: Perspectives and Prospects‖. T 

Task 3 

Discuss these questions. 

1. What is professional communication? What does it encompass? 

Professional communication is a special discipline which blends together 

pedagogical principles of different fields. It encompasses written, oral, visual and 

digital communication within a workplace context. 

2. Who defined professional communication as discourse directed to a 

group, or to an individual operating as a member of the group, with the intent of 

affecting the group’s function? Is it his/her the only definition? Where can we find 

more about this aspect? 
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Richard C. Freed gave such a definition of professional communication. It 

isn’t his only definition. He says it is discourse directed from a group, or from an 

individual operating as a member of the group, with the intent of affecting the 

group’s function, where group means an entity intentionally organized and/or run 

by its members to perform a certain function. We can read more in his work 

„Postmodern Practice: Perspectives and Prospects‖. 

3. What professional communication journals do you know? Where are 

they published? 

There are some professional communication journals. They are Connexions, 

the IEEE Transactions on Professional Communication and the Journal of 

Professional Communication. 

 Connexions is published by the Department of Communication, 

Liberal Arts, Social Sciences, at New Mexico Tech. 

 the IEEE Transactions on Professional Communication is published 

by the Professional Communication Society of the Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE). 

 the Journal of Professional Communication(JPC) is housed in the 

Department of Communication Studies & Multimedia, in the Faculty of 

Humanities at McMaster University in Hamilton, Ontario. 

4. What are these journals about? 

 Connexions focuses on communication in local, national, 

international, and global work and civic activity settings. It provides a forum for 

researchers, practitioners, students and emerging scholars from diversified 

backgrounds, interests, and nationalities, interested in international professional 

communication. 

 In the IEEE Transactions on Professional Communication the readers 

represent engineers, technical communicators, scientists, information designers, 

editors, linguists, translators, managers, business professionals and others from 

around the globe who work as scholars, educators, and/or practitioners. The 
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readers share a common interest in effective communication in technical 

workplace and academic contexts. 

 JPC is an international journal launched to explore the intersections 

between public relations practice, communication and new media theory, 

communications management, as well as digital arts and design. 

5. What does the study of professional communication include? 

It includes the study of rhetoric which serves as a theoretical basis: 

 the study of technical writing which serves as a form of professional 

communication; 

 the study of visual communication which also uses rhetoric as a 

theoretical basis for various aspects of creating visuals; 

 the study of various research methods. 

II. Приклади вправ для роботи з YouTube: 

Video 1. A Failure to Communicate 

(http://www.youtube.com/watch?v=8Ox5LhIJSBE) 

Task 1. Watch the video for 45 seconds. What do you think will be at the 

end of it? Will these people understand each other?  

Task 2. Whatch this video till the end without sound. Dub the video after 

whatching. 

Task 3. Watch the video with the sound, compare the original variant with 

your own and say, what things caused misunderstanding between two characters. 

Suggest possible ways of such situations avoiodance. 

Task 4. Analyze the tools the characters used in the process of 

communication. Have you ever experienced such situations?  How did they finish?  

Task 5. Act out similar dialogues. 

Video 2. Principles of Interpersonal Communication  

(http://www.youtube.com/watch?v=401Y_U5GpH4) 

Task 1. Watch the video and say what its basic idea is. Who are its main 

characters? What principles of communication are mentioned their? 
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Task 2. The girl in the video says: „Anyone can be better at communicating 

with others‖. Do you agree with her? How can people become better 

communicators? 

Task 3. Pay special attention to principles of communication, mentioned in 

the video. Find additional information about them and prepare a power-point 

presentation, highliting the main points. 

Task 4. Analyze the following expression from the video: „We can not not 

communicate‖. Do you agree with it? Are there any situations when it is better to 

keep silence? Can you give any examples? 

III. Приклади вправ для роботи з блогами: 

1. The text from blog: http://ljlseminars.blogspot.com/2012/07/normal-

0-false-false-false-en-us-x-none.html 

Public speaking. 

Aspect 1 – The Speaker. 

One of the key components of the act of public speaking is the speaker, the 

source of the message. Several factors should be addressed about any speaker. As a 

speaker, you need to understand what your motivation is in giving your 

presentation. Is your motivation to inform people? Is your motivation to convince 

people? Is your motivation unclear to you?Before you develop and deliver your 

presentation, you need to understand what motivates you. At least two factors 

affect your motivation: 

Are you motivated by direct personal rewards (e.g. money) or indirect 

rewards (e.g. feeling good about helping others)? 

Are you motivated by immediate rewards (e.g. money today) or delayed 

rewards (e.g. establishing a broader client base by professional exposure)? 

You will not become a great speaker unless you are motivated. 

It is a known fact that a speaker who is attractive and dynamic will be 

perceived as more credible than a speaker who is undistinguished and dull. The 
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most fundamental attitude you can project is a true caring for your audience. Your 

audience needs to believe you really care about them. 

Aspect 2 – The Message. 

The message is found in everything you say or do –  in other words, in all 

that is communicated, both verbally and nonverbally. The verbal component of 

your presentation can be analyzed in terms of three basic elements: 

1. The content of your message. 

2. Your speaking style. 

3. The structure of your presentation. 

Let’s take a look at each of these elements.The Content of Your Message. 

The content is what you say about your topic. The content is the meat of 

your speech or presentation. When developing the content for your presentation, 

you need to research the topic very thoroughly. Collect as much information as you 

can during your preparation. Gather more material than you think you may need. 

Your next step is to decide how much to say about every point of information. It is 

critical that your presentation not only have content but also provide value. You 

need to consider your audience’s needs, time factors, and other variable as you 

prepare and present the content of your presentation.All great speakers have a great 

topic, one they have lived. Great speakers learn to use stories to help their 

audiences experience what they experienced. The manner in which you present the 

content of your presentation is your speaking style. Speaking styles can range from 

the very formal to the very informal. Every speaker has his or her own style, and 

you should develop your own personal style. Many beginning speakers try to 

emulate other speakers. I do not recommend this. Learn to develop your own 

personal speaking style.Regardless of your experience with presentations, the real 

key to delivering an effective presentation is to approach them using a 

conversational style. The key to being a more effective presenter and making it less 

painful to you is to learn to simply have a conversation with your audience. This 

will allow you to connect with them more effectively. Use your own natural 
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conversational style, and you will find that your presentations will be not only 

easier for you to deliver but more enjoyable as well. The structure of your 

presentation is its organization. There are many variations with how you can 

organize your presentation, but in every case, your presentation’s structure should 

include three major components: 

1. Introduction 

2. Body 

3. Conclusion 

The first part of every presentation is the introduction. The introduction is 

where you tell or introduce what you will be talking about during your 

presentation. The introduction provides an outline of your presentation. You 

typically spend only about 10 to 15 percent of your presentation time with the 

introduction.The middle part of your presentation is the body. The body is where 

you discuss your key points or main ideas. The body is where the ―meat‖ of your 

presentation and key message are discussed. This part of the presentation is where 

you will spend the majority of your time, typically about 70 to 80 percent of the 

time.The last part of your presentation is the conclusion. The conclusion is where 

you conclude your presentation by summarizing the key points you made during 

the body of your presentation. You typically spend only about 10 to 15 percent of 

your presentation time with the conclusion.When your presentation is poorly 

organized, the impact of your message is greatly reduced and your audience is less 

likely to accept you or your ideas. 

Aspect 3 – The Audience. 

As a speaker you should analyze your listeners and then decide how to 

present your ideas. This analysis might include considerations related to: age, sex, 

marital status, race, geographic location, group membership, education, career. 

Proper audience analysis will assure that you give the right speech to the 

right audience. To properly customize the speech, most professional speakers send 

their clients a multi-page questionnaire in order to gather information about them 
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and their speaking event. I will usually call some of the members who can find out 

what the current trends are in their industry and ask what people are looking for. 

Using the word „A-U-D-I-E-N-C-E‖ as an acronym, I have defined some general 

audience analysis categories that your surveys should include: 

 A_udience – Who are the members? How many will be at the event? 

 U_nderstanding – What is their knowledge about the topic you will be 

addressing? 

 D_emographics – What is their age, sex, educational background, 

etc.? 

 I_nterest - Why will they be at this event? Who asked them to be 

there? 

 E_nvironment – Where will I stand when I speak? Will everyone be 

able to see me? 

 N_eeds – What are the listener's needs? What are your needs as a 

speaker? What are the needs of the person who hired you? 

 C_ustomized – How can I custom fit my message to this audience? 

 E_xpectations – What do the listeners expect to learn from me? 

Aspect 4 – TheChannel. 

When we communicate with our audiences, we use many channels of 

communication. This includes non-verbal, pictorial and aural channels. 

It is very important that you use as many channels as you can to communicate with 

your audience. The more channels of communication you can use at the same time, 

the better. I have provided a brief list of examples for each of these types: 

A. Nonverbal 

1.gestures 

2.facial expressions 

3.body movement 

4. posture 

B. Pictorial 
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1.diagrams 

2.charts 

3.graphs 

4.pictures 

5. objects 

C. Aural 

1.tone of your voice 

2.variations in pitch and volume 

3. other vocal variety 

Tasks 

1. Arrange these statements in order of importance to you (from the 

most important to the least important). Explain your choice. 

A. Motivations of a speaker. 

B. Nonverbal type of communication. 

C. Target audience. 

D. The speaking style. 

E. The content of the message. 

F. Practice before speaking. 

2. Agree or disagree with these statements. Explain your point of view. 

A. A good speaker must be motivated. 

B. A good speaker must care about the audience. 

C. A good speaker does not need any tools to help him / her to improve 

the presentation. 

D. A good speaker uses different stories in the speech. 

E. Formal style is the best to speak to the audience. 

F. Education of listeners influences the accepting.  

G. Gestures are more important than speaker’s voice. 

3. Discuss the following topic with your partner: 
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―It’s not what you said, but how you said it.‖ To support your point of view 

you should find not less than 3 arguments. Student A endorses the given topic, 

Student B is against it. 

2.The text from blog: http://tcbdevito.blogspot.com/ 

The Poor Professor. 

Here is a portrait of the poor professor and by implication, the good 

professor as seen by students, at least as noted on some 100+ professors as rated by 

students on RateMyProfessor. My method was simple: I examined the comments 

on some 100+ professors at random. I simply plugged in a school some colleges 

and some universities, some public institutions and some private or religious and 

selected names, some male and some female at random. Nothing terribly scientific 

but reasonably fair, it seems. I then grouped the comments into general categories, 

though, as you’ll see, there is considerable overlapping. 

The portrait of the professor who is not well liked that emerges is amazingly 

clear. Students regularly note similar traits and behaviors that they consider „poor 

teaching.‖ Here are ten characteristics that seem to be identified over and over 

again. These also suggest to my mind at least that students’ expectations for 

professors are realistic, reasonable, and achievable. 

These ten items seem to identify at least in part the professor who students 

do not like and to whom they give poor ratings. These are not necessarily the same 

items that we’d discover if this were a list of „ineffective‖ professors. For example, 

one of the things that students resent is the professor who gives directions that are 

vague and ambiguous; students dislike the professor who doesn’t make directions 

explicit. But, it can be argued that in some situations ambiguous directions might 

be preferred because they encourage creativity more than would explicit 

instruction. So, being liked and being effective are not the same. Yet, they don’t 

seem totally different either. 

1. Unrealistic or unexplained expectations. This disliked professor is one 

who sets unattainable or only vaguely articulated expectations. This is the 
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professor who assigns a term paper but doesn’t really explain what is expected and 

what might constitute a great (A) paper. A variant of this is the professor who 

doesn’t follow the syllabus or the textbook to the point where the direction of the 

class is not clear to the students. Students prefer the professor who establishes 

reachable, achievable expectations. And they prefer it when these expectations are 

made clear at the beginning of the course. 

2. Little learning. Students are concerned with wasting their time and not 

learning something from the course and they criticize the professor who uses 

videos to the extreme, has guest lecturers do the teaching, or has students give 

reports rather than lecture. It also includes the professor who rambles or tells 

stories instead of sticking to the subject of the course and the material on which the 

students will be tested. 

3. Difficult to understand. This general category includes the professor 

who speaks on too advanced a level or who doesn’t relate the frequent details to 

the general principle. It also includes the professor who is difficult to listen to 

because he or she is simply boring (a designation found repeatedly in student 

comments). Often students feel that the professor is talking to graduate students or 

colleagues rather than to undergraduates. Students want a professor who 

communicates clearly and simply. 

4. Rudeness. This was a very common thread and includes, for example, the 

professor who intimidates students or is sarcastic or is disrespectful or dismissive. 

Students seem quite concerned with politeness, more so than popular media 

presentations might have one think. 

5. Unfair, overly difficult, or unexplained testing. Students want to do 

well on tests and resent the professor who makes this difficult or impossible. 

Tricky tests or tests on items no one would expect are universally resented. Related 

to this are the professors who don’t explain the grading procedure as well as those 

whose grading is overly harsh. Professors who are praised, on the other hand, are 
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noted as being fair and being clear in what they expect you to do on a test, essay, 

or speech. 

6. Self-absorption. Students resented professors who bragged or talked too 

much about their own accomplishments. Students find this intimating and insulting 

– as if to say, „I’m better than you are and here are some of the many reasons….‖ 

Also, included here would be the professor who talks about personal issues and 

problems in class and, in effect, wastes class/student time. Vacations, family, 

travels, and personal accomplishments seem among the items most often 

mentioned and generally resented. Students want professors who stick closely to 

the topic at hand and who explain the relevance of any personal asides. 

7. Unfairness. Professors who are politically or culturally biased, for 

example, are resented. Another type of unfairness that was noted with particular 

frequently were professors who were perceived to grade on the basis of whether or 

not they liked the student. Students want a level playing field. 

8. Inappropriate focus. The professor who focuses on incidentals as in 

frequent lecture detours that have little to do with the topic as well as those who 

focus on spelling and grammar seem universally disliked. Often the case for the 

importance of the details and of spelling and grammar has not been made at least 

not as students see it. 

9. Unfriendly, unapproachable. Students dislike professors who are aloof, 

arrogant, and intimidating. The well-liked professor, on the other hand, was 

described with such terms as approachable, accommodating, helpful, and cares 

about students. 

10. Doesn’t listen. This category includes professors who ignore student 

comments, suggestions, and complaints as well as professors who dismiss 

arguments against their own expressed opinions. It also includes professors who 

miss or arrive late for appointments with students or who don’t respond to emails 

(within some reasonable timeframe), indicating, again, a kind of disconfirmation. 



191 

 

Students have a great need to be heard and appreciate the professor who gives 

them time and attention. 

Tasks 

1. Agree or disagree with these statements. Explain your point of view.  

a) „The poor professor‖ always looks „poor‖ (has not got presentable 

appearance). 

b) „The poor professor‖ has got a „poor‖ sense of humor. 

c) A good professor must develop his / her own methods of teaching and 

learning. 

d) A good professor must be sympathetic and understanding; he / she should 

always go to a student’s position. 

e) „The poor professor‖ has always got favourite students. 

f) „The poor professor‖ has to improve his listening and speaking skills.  

2. Discuss with your partner: 

 Is there a difference between an „ineffective‖ professor and a 

―disliked‖ professor? 

 Can you give an example of a „disliked‖ but „effective‖ professor ? 

What methods does he / she use to teach students? 

 Can a professor be „effective‖ if his level of communicative culture 

low? Why? 

 In your opinion, could you be „the poor professor‖ or „the effective 

professor‖? Why? 

3. Conduct a survey on the topic „My Effective Professor‖. Talk to some 

students and write at least 6 items to identify the professor who students like and to 

whom they give high ratings. 

3. The text from blog: http://www.jettct.com/blog/communicating-with-

emotional-intelligence-the-other-kind-of-smart/ 

Communicating with Emotional Intelligence – The Other Kind of Smart. 
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Have you ever said something you regret? Have you ever wished your 

„filter‖ was set at a higher calibration? If so, you are like many who are looking to 

communicate with more emotional intelligence. Emotional intelligence is the 

ability to identify, use, understand, and manage emotions in positive and 

constructive ways. The great news is that emotional intelligence can be enhanced. 

Here are 3 simple ways to enhance your emotional intelligence and take your 

communication to a more effective level. 

1. Embrace the power of choice. People with strong emotional intelligence 

skills recognize that in any given situation they can choose how they behave and 

even, sometimes, how they feel. This gives them power and confidence. They no 

longer see themselves as victims of circumstances, events, or people. Of course, 

when you embrace the power of choice, when you fully accept that you are 100% 

responsible for your actions, then you are no longer able to blame other people or 

events. Emotionally intelligent people are grateful for the power of choice, they 

embrace that power, and refuse to see themselves as victims. So, the next time you 

find yourself thinking something like „they made me angry‖ or justifying yelling 

or being rude to someone because „they were rude first‖ recognize that in that 

moment you are giving the power to others. Strive to „own‖ your feelings and 

actions. Replace „they made me angry‖ with „I was angry.‖ By owning the 

emotion and subsequent actions, you are well on your way towards becoming more 

emotionally intelligent. 

2. Quit taking it personally. Emotionally intelligent people recognize that 

while the behavior of others can, at times, feel very personal, it usually isn’t. When 

people are mean, rude, or nasty it is typically a reflection of their fears and 

insecurities. Emotionally intelligent people listen for the unspoken fears or 

concerns of others (especially those who are lashing out or being difficult) and use 

that insight to choose their response. They next time someone says something that 

seems like a personal attack, ask yourself „what are they afraid of?‖ This 
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perspective changing question won’t change their behavior, but it can help you to 

quit taking it personally. 

3. Remember, words matter. Emotionally intelligent people recognize that 

words have power. Words can build people up or tear people down. Words can 

wound and words can heal. Emotionally intelligent people not only recognize the 

power of words, they try to choose their words wisely. They make efforts to 

express themselves clearly and accurately. They are aware that certain words and 

phrases can trigger defensiveness and hostility in others, making communication 

and connection more difficult. They take care when communicating and choose 

their words wisely. 

Emotional intelligence is one of the most valuable assets a professional can 

leverage. Join me, Pamela, for one of my upcoming virtual programs to discover 

more tools and techniques you can use to build your emotional intelligence skills. 

Tasks 

I) Answer the questions: 

1. Do you agree with the tips given above?  

2. Do you usually communicate with emotional intelligence? 

3. Have you ever tried these tips? 

4. Have you got your own rules of emotionally intelligent communicating?    

5. Do you succeed in following them? Tell the group. 

II) Analyze: 

Analyze the tips given above. Choose one, the most important, in your 

opinion. Why do you think it is?  

III) Discuss: 

1. How do you think, what personal qualities are necessary to communicate 

with emotional intelligence successfully?  

2. Who generally communicates with emotional intelligence better: men or 

women? Why? 



194 

 

3. Is there a difference between emotionally intelligent communicating and 

ordinary communicating for people you speak to? What can this difference result 

in? 

IV. Приклади вправ для роботи з е-mail дискусійними групами: 

Task 1. Read the following messages in our e-mail discussion group: 

The initial message (written by a teacher). The role of a teacher is to 

provide information to students and encourage student learning. Being a successful 

teacher requires a variety of communication techniques. A teacher must be flexible 

and observant, identifying how students react to each style of communication and 

adapting new communication styles accordingly. A good teacher is able to move 

seamlessly from one style to another while maintaining the attention of a class. 

Maintaining a positive attitude, as well as a positive tone, when speaking 

with others in the school environment is one of the most effective communication 

strategies. Teachers must stay positive with their students instead of being negative 

about their failures. Students must also know how to keep a positive attitude when 

dealing with their teachers and peers. Students will find success in the classroom if 

they learn to bring up their questions, comments and concerns to those in the 

classroom with them with positive energy. 

Student 1. I absolutely agree with the abstract as for the importance of 

positive atmosphere in a class. It must be created by a teacher. A teacher’s positive 

attitude can make a classroom more pleasant, more effective and motivating place 

to learn. A positive classroom climate is respectful, welcoming, and supportive of 

students’ learning. To my mind, to create such classroom climate is not so difficult. 

It just requires from a teacher to speak respectfully to everyone, smile and present 

oneself in a friendly manner, make students feel comfortable asking questions, 

avoid labeling students, embed more positive words and encourage students with 

positive feedback whenever possible, because praise for successes is a far stronger 

motivation than criticism. Of course we should confess that teachers, like all 

people, have personal problems from time to time. So sometimes it’s not easy not 
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to let personal life stressors interfere your positive manner in the classroom. But, I 

think, if a positive respectful climate is permanently set in the class, students will 

willingly forgive the teacher for isolated case of melancholic behavior. 

Student 2. Of course smiling and positive atmosphere is a good thing, but, 

as it was said in the abstract, a teacher must be flexible and observant while 

choosing the style of communication for every group of students. I think that there 

is no right or wrong style of teaching, a teacher should discover the style that his 

class responds better. And sometimes we can find out that even the authoritarian 

style can be the most effective one. There are some classes with a lot of students 

who behave inappropriately, they ignore teachers’ demands and interfere to 

conduct a lesson. The „smiling‖ teacher will spend a lot of time for calming and 

convincing these students, and it does not always guarantee success. While the 

authoritarian teacher, who prefers vigorous discipline and expects swift obedience 

will do it easily. The authoritarian teacher places firm limits and controls on the 

students, and it is often quiet in his classes, so it helps him to save time for 

teaching. To my mind the most optimal style is authoritative, which assumes that 

the teacher has a positive, kind and supportive relationship with his students, but at 

the same time he will quickly catch and discipline every small misbehavior. 

Student 3. I agree with the statement that there is no right or wrong style of 

teaching. I think a good teacher must be a perfect discoverer in his work and 

sometimes a good actor. But the actor in the meaning of being natural and being 

able to behave naturally in different ways with different people and situations. He 

must not play roles in any situations! An artificial  smile on smb’s face is terrible, 

especially on a face of a teacher. At first, the teacher should be natural, not an 

artificial „doll‖, who always smiles in all situations. So, a good teacher is a various 

teacher. It equally has to do with the quality of the material, that he wants to teach 

and with his attitude to life and students. And one more important thing for me. 

Some teachers are very arrogant when they communicate with their students. It is 
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not appropriate! People with arrogant manner in communication must not become 

teachers! 

Student 4. Well, I want to express my opinion about communication 

between teachers and students. I had different teachers in my life. I met teachers 

with authoritarian style of teaching and teachers with democratic style of teaching. 

Some of them tried to become our friends; some of them were too strict in the 

process of communication with us. But I made a conclusion, communicative style 

of teachers does not influence students’ attitude to them much. I know some 

teachers, who are too sweet, but students do not like them much, and I also know 

teachers who are rather strict, but fair, and many students like them. I just want to 

say teachers’ communicative style is not the only thing students pay their attention 

to. 

Student 5. I absolutely disagree with the opinion that any teacher may allow 

himself to be authoritarian in any situation. The process of communication 

between all  people must be in a friendly atmosphere. It doesn’t matter who these 

people are to each other. And when we speak about the teacher and the student, 

this moment is archi-important. Inequality can be felt in their communication, 

because the teacher is older, he knows more and plays the role of the person, who 

teaches something new. If at the same time he communicates with his students 

using authoritarian style, students may feel meserable and it can influense their 

self-esteem. Even in classes with a lot of students who behave inappropriately and 

where the majority ignore teachers’ demands, it is impossible to allow 

authoritarian style. Because among them may be one student, who differs from 

others. There was the teacher in my life who always shouted at us and didn’t listen 

to the students’ opinions. There was only SHE at each lesson. I attended her 

lessons first, and then I just started to ignore her lessons. As a result, I lost interest 

to her subject, too. 

Student 6. Having read all these massages, I decided to tell you what I think 

about communication between students and teachers. I completely disagree with 
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student number 4. Communication between teachers and students play the most 

important role in relationship between them! Students have to feel they are equal 

with their teachers. I mean it is necessary for students to feel their teachers respect 

them, and communicative style can show it in the best way. If a teacher shouts at 

you, or he / she is sarcastic, arrogant and does not want to listen to you, it is 

impossible to like him / her. I had a situation in my life when I had a favourite 

teacher, but one day she spoke to me in a rude manner, and I was very 

disappointed in her. So, a good teacher must be a good communicator. That’s what 

I think. 

Task 2 

Whose opinion do you agree with? Whose opinion do you disagree with? 

Why? Prove your opinion giving examples from life. 

Task 3 

Interview your groupmates and ask them what they think about 

communicative style between teachers and students. Summarize their answers and 

present the results to the group.  

Task 4 

Analyze the situation in the fifth message, when the student started to ignore 

lessons because her teacher often shouted at the students. It is really a problematic 

situation, because this case is not the only one. Think about consequences of such 

situation, try to find possible solutions and give advice students how to behave in 

such situations. (Students are divided into three groups, each group works with its 

question, and then students together discuss them). After the discussion students 

shoud interview each other in order to find reasons which can persuade teachers 

not to behave in a way described in the fifth message.  

Task 5  

Analyze the situation in the sixth message, when student’s teacher spoke in a 

rude manner to him. Are there many situations like that? Is it possible to avoid 
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them? What would you do in such situation? Have you ever experienced it? What 

do you think, are there any possible ways to solve this problem? What are they?  

V. Приклади фрагментів уроків, проведених студентами за 

допомогою Skype: 

Topic: Peculiarities of non-verbal communication in different countries 

Before doing exercises students studied the following information in the 

Internet: 

People who have the ability to communicate, verbally and non-verbally, 

have the best chance at obtaining successful relationships in their personal and 

professional lives. Body language helps to communicate your verbal message as 

well as connect and build stronger relationships with those around you. While non-

verbal communication can enhance relationships, it can also distance you and 

cause unnecessary confusion if what you say doesn't match up to your body 

language. 

There are five characteristics of nonverbal communication that help explain 

why it is so important in our daily lives. 

1. Nonverbal communication is present in most interpersonal 

conversations, including cyberspace communication with the use of emoticons.   

2. Nonverbal communication often conveys more information than 

verbal communication. It is possible that up to 93% of what we say is translated by 

nonverbal clues. However, it is more realistic that only 65 – 70% of translation is 

due to nonverbal communication. (That is still a lot higher than I would have ever 

thought!) 

3. Nonverbal communication is usually believed over verbal 

communication. This could be due to the fact that it is harder to hide or fake our 

nonverbal clues such as our facial expressions.   

4. Nonverbal communication is the primary means of communicating 

emotion. Think of what someone’s facial expressions look like when they are 
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overjoyed or extremely sad. You can usually tell how they are feeling without 

them saying a word. 

5. Nonverbal communication is meta communicative, for example, a 

wink for sarcasm or covering our mouth with our hand to indicate we are telling a 

secret. 

6 common types of nonverbal communication: 

1. Facial expressions. Unlike most communication, facial expressions 

are universal. 

2. Body movements and posture. The way we move and carry ourselves 

can tell a lot about us. 

3. Gestures. We often use gestures without thinking about it. Since 

gestures are so different across cultures it is important to be careful when 

interpreting someone's gesture to avoid misinterpretation. 

4. Eye contact. This is a very important piece of nonverbal 

communication since the visual sense is dominant for many of us. 

5. Touch. A firm handshake during an interview goes a long way. 

6. Space. Personal space has to do with how close we like to be when 

communicating with people. This varies greatly by culture. 

(http://angelasalevouris.efoliomn.com/4) 

 

Cultural Differences in Non-verbal Communication 

1.  General Appearance and Dress 

All cultures are concerned for how they look and make judgements based on 

looks and dress. Americans, for instance, appear almost obsessed with dress and 

personal attractiveness. Consider differing cultural standards on what is attractive 

in dress and on what constitutes modesty. Note ways dress is used as a sign of 

status? 

2. Body Movement 
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We send information on attitude toward person (facing or leaning towards 

another), emotional statue (tapping fingers, jiggling coins), and desire to control 

the environment (moving towards or away from a person). 

More than 700,000 possible motions we can make – so impossible to 

categorize them all! But just need to be aware the body movement and position is a 

key ingredient in sending messages. 

3.  Posture 

Consider the following actions and note cultural differences: 

 Bowing (not done, criticized, or affected in US; shows rank in Japan) 

 Slouching (rude in most Northern European areas) 

 Hands in pocket (disrespectful in Turkey) 

 Sitting with legs crossed (offensive in Ghana, Turkey) 

 Showing soles of feet. (Offensive in Thailand, Saudi Arabia) 

 Even in US, there is a gender difference on acceptable posture? 

4. Gestures 

Impossible to catalog them all. But need to recognize: 1) incredible 

possibility and variety and 2) that an acceptable in one's own culture may be 

offensive in another. In addition, amount of gesturing varies from culture to 

culture. Some cultures are animated; other restrained. Restrained cultures often feel 

animated cultures lack manners and overall restraint. Animated cultures often feel 

restrained cultures lack emotion or interest. 

Even simple things like using hands to point and count differ. 

Pointing : US with index finger; Germany with little finger; Japanese with 

entire hand (in fact most Asians consider pointing with index finger to be rude) 

Counting: Thumb = 1 in Germany, 5 in Japan, middle finger for 1 in 

Indonesia. 

5. Facial Expressions 

While some say that facial expressions are identical, meaning attached to 

them differs. Majority opinion is that these do have similar meanings world-wide 
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with respect to smiling, crying, or showing anger, sorrow, or disgust. However, the 

intensity varies from culture to culture. Note the following: 

 Many Asian cultures suppress facial expression as much as possible. 

 Many Mediterranean (Latino / Arabic) cultures exaggerate grief or 

sadness while most American men hide grief or sorrow. 

 Some see „animated‖ expressions as a sign of a lack of control. 

 Too much smiling is viewed in as a sign of shallowness. 

 Women smile more than men. 

6. Eye Contact and Gaze 

In the USA, eye contact indicates: degree of attention or interest, influences 

attitude change or persuasion, regulates interaction, communicates emotion, 

defines power and status, and has a central role in managing impressions of others. 

 Western cultures see direct eye to eye contact as positive (advise 

children to look a person in the eyes). But within USA, African-Americans use 

more eye contact when talking and less when listening with reverse true for Anglo 

Americans. This is a possible cause for some sense of unease between races in US. 

A prolonged gaze is often seen as a sign of sexual interest. 

 Arabic cultures make prolonged eye-contact. -- believe it shows 

interest and helps them understand truthfulness of the other person. (A person who 

doesn't reciprocate is seen as untrustworthy) 

 Japan, Africa, Latin American, Caribbean -- avoid eye contact to show 

respect. 

7. Touch 

Question: Why do we touch, where do we touch, and what meanings do we 

assign when someone else touches us? 

Basic answer: Touch is culturally determined! But each culture has a clear 

concept of what parts of the body one may not touch. Basic message of touch is to 

affect or control, protect, support, disapprove (i.e. hug, kiss, hit, kick). 
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 USA: handshake is common (even for strangers), hugs, kisses for 

those of opposite gender or of family (usually) on an increasingly more intimate 

basis. Note differences between African-Americans and Anglos in USA. Most 

African Americans touch on greeting but are annoyed if touched on the head (good 

boy, good girl overtones). 

 Islamic and Hindu: typically don't touch with the left hand. To do so is 

a social insult. Left hand is for toilet functions. Mannerly in India to break your 

bread only with your right hand (sometimes difficult for non-Indians) 

 Islamic cultures generally don’t approve of any touching between 

genders (even hand shakes). But consider such touching (including hand holding, 

hugs) between same-sex to be appropriate. 

 Many Asians don't touch the head (Head houses the soul and a touch 

puts it in jeopardy). 

Basic patterns: Cultures (English, German, Scandinavian, Chinese, 

Japanese) with high emotional restraint concepts have little public touch; those 

which encourage emotion (Latino, Middle-East, Jewish) accept frequent touches. 

8. Smell 

 USA – fear of offensive natural smells (billion dollar industry to mask 

objectionable odors with what is perceived to be pleasant ) again connected with 

„attractiveness‖ concept. 

 Many other cultures consider natural body odors as normal (Arabic). 

 Asian cultures (Filipino, Malay, Indonesian, Thai, Indian) stress 

frequent bathing and often criticize USA of not bathing often enough! 

 Paralanguage 

 Vocal characterizers (laugh, cry, yell, moan, whine, belch, yawn). 

These send different messages in different cultures (Japan giggling indicates 

embarrassment; India belch indicates satisfaction) 

 Vocal qualifiers (volume, pitch, rhythm, tempo, and tone). Loudness 

indicates strength in Arabic cultures and softness indicates weakness; indicates 
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confidence and authority to the Germans; indicates impoliteness to the Thais; 

indicates loss of control to the Japanese. (Generally, one learns not to „shout‖ in 

Asia for nearly any reason!). Gender based as well: women tend to speak higher 

and more softly than men. 

 Vocal segregates (un-huh, shh, uh, ooh, mmmh, humm, eh, mah, lah). 

Segregates indicate formality, acceptance, assent, uncertainty. 

(http://www.andrews.edu/~tidwell/bsad560/NonVerbal.html) 

Task 1 

True or false: 

1. Nonverbal language includes not only gestures, which are part of the 

body language but also mimics, which are facial expressions. T 

2. A Sight to See is form of nonverbal communication that may alter 

other people’s perceptions when conversing is bodily movement, posture and 

subtle movements. F (Speaking Through Gestures) 

3. Nonverbal communication is the primary means of communicating 

emotion. T 

4. Nonverbal communication often conveys more information than 

verbal communication. T 

5. The six common types of nonverbal communication are facial 

expressions, gestures, eye contact, touch and kiss. F (space) 

6. Personal space is the same for any culture. F (it varies greatly by 

culture) 

7. Due to the different background and culture, the same gesture and 

emotion has the same meaning for different people in certain contexts. F 

(different) 

Task 2 

Choose the right answer. Two variants are possible. 

1. _______ have become more reserved or at least the gestures expressing 

emotions are comparatively less expressive. 
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a) Russian 

b) British 

c) Chinese 

d) your variant 

2. _________ people have a reputation for being undemonstrative and for 

withholding their emotions from public view as to not inadvertently make someone 

feel awkward. 

a) Polish 

b) British 

c) Chinese 

d) Ukrainian 

3. In which country putting your right hand on the position of the heart 

means „sincere promise‖ but since a promise is a promise only if it is sincere: 

a) Russia 

b) Germany 

c) China 

d) your variant 

4. Hands in pocket are disrespectful in _________. 

a) Japan 

b) Turkey 

c) England 

d) African countries 

5. In _______ countries people typically don't touch with the left hand. 

a) European 

b) African 

c) Christian 

d) Islamic and Hindu 

6. An example of nonverbal communication in _________ is eye contact, 

which is typically held for a relativity short time. 
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a) England 

b) China 

c) Japan 

d) your variant 

7. Showing soles of fee is offensive in _________. 

a) Turkey 

b) Japan 

c) Thailand 

d) Saudi Arabia 

Task 3. 

Answer the questions. 

1. Why Islamic and Hindu people typically don't touch with the left hand?   

The answer: to do so is a social insult. Left hand is for toilet functions. 

Mannerly in India to break your bread only with your right hand). 

2. Illustration: An African-American male goes into a convenience store recently 

taken over by new Korean immigrants. He gives a $20 bill for his purchase to Mrs 

Cho who is cashier and waits for his change. He is upset when his change is put 

down on the counter in front of him. What is the problem? 

The answer: Traditional Korean (and many other Asian countries) don't 

touch strangers, especially between members of the opposite sex. But the African-

American sees this as another example of discrimination (not touching him 

because he is black). 

2. Why is it offensive to show your feet in some countries? 

The answer: The feet are considered „unclean‖, thus it is very rude to show 

the them. 

3. Where do people bow and why? Do you know what bowing shows in 

Japan? 

The answer: People can bow in Japan, China and Korea. In Japan it shows 

rank and status. People bow in Korea to say hello, bye and thank you. For more 
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important meetings (or people), the lower you bow, the more respect it shows (it 

also shows more respect if you hold the bow for a longer period). 

4. Why don’t many Asians touch the head? 

The answer: Head houses the soul and a touch puts it in jeopardy. 

Topic 2. Conflict Resolution 

Before doing exercises students studied the following information in the 

Internet: 

Conflict resolution is co-oper ative problem-solving to help individuals and 

groups identify their interests and find solutions that satisfy these. 

By including in their pedagogical programe conflict resolution methods- 

based on dialogue, non-violent communication, mediation, negotiation and other 

means-schools and non-formal education projects can solve most of the problems 

involving violence that arise in the classroom or in the community. 

For work with children, we propose a fact sheet (conflict resolution fact 

sheet on „For youths‖) as well as the „Best Practice for Conflict Resolutions at 

school‖. 

(http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

URL_ID=5553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html) 

In many cases, conflict in the workplace just seems to be a fact of life. We've 

all seen situations where different people with different goals and needs have come 

into conflict. And we’ve all seen the often-intense personal animosity that can 

result. 

The fact that conflict exists, however, is not necessarily a bad thing: As long 

as it is resolved effectively, it can lead to personal and professional growth. 

In many cases, effective conflict resolution can make the difference between 

positive and negative outcomes. 

The good news is that by resolving conflict successfully, you can solve 

many of the problems that it has brought to the surface, as well as getting benefits 

that you might not at first expect: 
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Increased understanding: The discussion needed to resolve conflict 

expands people's awareness of the situation, giving them an insight into how they 

can achieve their own goals without undermining those of other people. 

Increased group cohesion: When conflict is resolved effectively, team 

members can develop stronger mutual respect, and a renewed faith in their ability 

to work together. 

Improved self-knowledge. Conflict pushes individuals to examine their 

goals in close detail , helping them understand the things that are most important to 

them, sharpening their focus, and enhancing their effectiveness. 

However, if conflict is not handled effectively, the results can be damaging. 

Conflicting goals can quickly turn into personal dislike. Teamwork breaks down. 

Talent is wasted as people disengage from their work. And it’s easy to end up in a 

vicious downward spiral of negativity and recrimination. 

If you're to keep your team or organization working effectively, you need to 

stop this downward spiral as soon as you can. To do this, it helps to understand two 

of the theories that lie behind effective conflict resolution: 

Understanding The Theory: The „Interest-Based Relational Approach‖ 

The second theory is commonly referred to as the „Interest-Based Relational 

(IBR) Approach‖. This type of conflict resolution respects individual differences 

while helping people avoid becoming too entrenched in a fixed position. 

In resolving conflict using this approach, you follow these rules: 

Make sure that good relationships are the first priority: As far as 

possible, make sure that you treat the other calmly and that you try to build mutual 

respect. Do your best to be courteous to one-another and remain constructive under 

pressure. 

Keep people and problems separate: Recognize that in many cases the 

other person is not just „being difficult‖ – real and valid differences can lie behind 

conflictive positions. By separating the problem from the person, real issues can be 

debated without damaging working relationships. 
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Pay attention to the interests that are being presented: By listening 

carefully you'll most-likely understand why the person is adopting his or her 

position. 

Listen first; talk second: To solve a problem effectively you have to 

understand where the other person is coming from before defending your own 

position. 

Set out the „Facts”: Agree and establish the objective, observable elements 

that will have an impact on the decision. 

Explore options together: Be open to the idea that a third position may 

exist, and that you can get to this idea jointly. 

By following these rules, you can often keep contentious discussions 

positive and constructive. This helps to prevent the antagonism and dislike which 

so-often causes conflict to spin out of control. 

Using the Tool: A Conflict Resolution Process 

Based on these approaches, a starting point for dealing with conflict is to 

identify the overriding conflict style employed by yourself, your team or your 

organization. 

Over time, people’s conflict management styles tend to mesh, and a "right" 

way to solve conflict emerges. It's good to recognize when this style can be used 

effectively, however make sure that people understand that different styles may 

suit different situations. 

Look at the circumstances, and think about the style that may be appropriate. 

Then use the process below to resolve the conflict: 

Step One: Set the Scene 

If appropriate to the situation, agree the rules of the IBR Approach (or at 

least consider using the approach yourself.) Make sure that people understand that 

the conflict may be a mutual problem, which may be best resolved through 

discussion and negotiation rather than through raw aggression. 
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If you are involved in the conflict, emphasize the fact that you are presenting 

your perception of the problem. Use active listening skills to ensure you hear and 

understand other's positions and perceptions. 

 Restate. 

 Paraphrase. 

 Summarize. 

And make sure that when you talk, you’re using an adult, assertive approach 

rather than a submissive or aggressive style. 

Step Two: Gather Information 

Here you are trying to get to the underlying interests, needs, and concerns. 

Ask for the other person’s viewpoint and confirm that you respect his or her 

opinion and need his or her cooperation to solve the problem. 

Try to understand his or her motivations and goals, and see how your actions 

may be affecting these. 

Also, try to understand the conflict in objective terms: Is it affecting work 

performance? damaging the delivery to the client? disrupting team work? 

hampering decision-making? or so on. Be sure to focus on work issues and leave 

personalities out of the discussion. 

 Listen with empathy and see the conflict from the other person’s point 

of view. 

 Identify issues clearly and concisely. 

 Use „I‖ statements. 

 Remain flexible. 

 Clarify feelings. 

Step Three: Agree the Problem 

This sounds like an obvious step, but often different underlying needs, 

interests and goals can cause people to perceive problems very differently. You'll 

need to agree the problems that you are trying to solve before you'll find a 

mutually acceptable solution. 
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Sometimes different people will see different but interlocking problems – if 

you can’t reach a common perception of the problem, then at the very least, you 

need to understand what the other person sees as the problem. 

Step Four: Brainstorm Possible Solutions 

If everyone is going to feel satisfied with the resolution, it will help if 

everyone has had fair input in generating solutions. Brainstorm possible solutions, 

and be open to all ideas, including ones you never considered before. 

Step Five: Negotiate a Solution 

By this stage, the conflict may be resolved: Both sides may better understand 

the position of the other, and a mutually satisfactory solution may be clear to all. 

However you may also have uncovered real differences between your 

positions. This is where a technique like win-win negotiation   can be useful to find 

a solution that, at least to some extent, satisfies everyone. 

There are three guiding principles here: Be Calm, Be Patient, Have Respect. 

Key Points. 

Conflict in the workplace can be incredibly destructive to good teamwork. 

Managed in the wrong way, real and legitimate differences between people 

can quickly spiral out of control, resulting in situations where co-operation breaks 

down and the team's mission is threatened. This is particularly the case where the 

wrong approaches to conflict resolution are used. 

To calm these situations down, it helps to take a positive approach to 

conflict resolution, where discussion is courteous and non-confrontational, and the 

focus is on issues rather than on individuals. If this is done, then, as long as people 

listen carefully and explore facts, issues and possible solutions properly, conflict 

can often be resolved effectively. 

(http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.htm) 

Task 1 

True or false: 
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1. Conflict resolution is co-operative problem-solving to help individuals 

and groups identify their interests and find solutions that satisfy these. T 

2. The Conflict Resolution Education Network estimates at least 10,000 

public schools (K-12) in the United States have some form of conflict resolution 

education. F (12,000) 

3. When conflict is resolved effectively, team members can never develop 

stronger mutual respect. F 

4. To solve a problem effectively you have to listen flirst and then talk to 

understand where the other person is coming from before defending your own 

position. T 

5. There are five steps of conflict resolution: setting the scene, gathering 

information, agreeing the problem, rewording and negotiation a solution. F 

(brainstorm Possible Solutions). 

Task 2 

Choose the correct variant: 

1. Increased understanding means the following: 

a) when conflict is resolved effectively, team members can develop stronger 

mutual respect, and a renewed faith in their ability to work together. 

b) conflict pushes individuals to examine their goals in close detail , helping 

them understand the things that are most important to them, sharpening their focus, 

and enhancing their effectiveness. 

c) the discussion needed to resolve conflict expands people’s awareness 

of the situation, giving them an insight into how they can achieve their own 

goals without undermining those of other people. 

2.When conflict is resolved effectively, team members can develop stronger 

mutual respect, and a renewed faith in their ability to work together 

means_________. 

a) a good team work 

b) increased group cohesion 
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c) your own variant 

3.There are four steps of conflict resolution__________. 

a) setting the scene, gathering information, agreeing the problem, 

brainstorming possible solutions, negotiation a solution 

b) agreeing the problem, setting the scene, gathering information, 

negotiation a solution, defining the guilty 

c) agreeing the problem, gathering information, setting the scene, 

negotiation a solution, brainstorming possible solutions 

4. To ensure you hear and understand other's positions and perceptions 

use___________. 

a) active listening 

b) inner skills 

c) passive listening 

Task 3 

1.Tell me about The „Interest-Based Relational Approach‖ in Understanding 

the Theory. 

The answer: It is commonly referred to as the „Interest-Based Relational 

(IBR) Approach‖. This type of conflict resolution respects individual differences 

while helping people avoid becoming too entrenched in a fixed position. 

2. What rules should you follow in resolving conflict using the „Interest-

Based Relational (IBR) Approach‖? 

The answer: 

 Make sure that good relationships are the first priority: As far as 

possible, make sure that you treat the other calmly and that you try to build mutual 

respect. Do your best to be courteous to one-another and remain constructive under 

pressure. 

 Keep people and problems separate: Recognize that in many cases the 

other person is not just „being difficult‖ – real and valid differences can lie behind 
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conflictive positions. By separating the problem from the person, real issues can be 

debated without damaging working relationships. 

 Pay attention to the interests that are being presented: By listening 

carefully you'll most-likely understand why the person is adopting his or her 

position. 

 Listen first; talk second: To solve a problem effectively you have to 

understand where the other person is coming from before defending your own 

position. 

 Set out the „Facts‖: Agree and establish the objective, observable 

elements that will have an impact on the decision. 

 Explore options together: Be open to the idea that a third position may 

exist, and that you can get to this idea jointly. 

3. What are the main steps of conflict resolution? Describe them. 

The answer: There are five steps of conflict resolution: setting the scene, 

gathering information, agreeing the problem, brainstorming possible solutions, 

negotiation a solution. 

Step 1.If appropriate to the situation, agree the rules of the IBR Approach 

(or at least consider using the approach yourself.) Make sure that people 

understand that the conflict may be a mutual problem, which may be best resolved 

through discussion and negotiation rather than through raw aggression. 

Step 2. You'll need to agree the problems that you are trying to solve before 

you’ll find a mutually acceptable solution. 

Step 3. This sounds like an obvious step, but often different underlying 

needs, interests and goals can cause people to perceive problems very differently. 

Sometimes different people will see different but interlocking problems – if you 

can't reach a common perception of the problem, then at the very least, you need to 

understand what the other person sees as the problem. 
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Step 4. If everyone is going to feel satisfied with the resolution, it will help 

if everyone has had fair input in generating solutions. Brainstorm possible 

solutions, and be open to all ideas, including ones you never considered before. 

Step 5. By this stage, the conflict may be resolved: Both sides may better 

understand the position of the other, and a mutually satisfactory solution may be 

clear to all. 

VI. Приклади вправ для роботи з текстами щотижневого 

інформаційного бюлетеня з комунікативної культури: 

1. Eye Contact for Effective Communication 

(http://communicationweekly.com/2013/04/eye-contact-for-effective-

communication-lenny-laskowski/#sthash.8hlQDv8a.dpbs) 

One key element of facial expression is eye contact. It is estimated that 80 

percent of nonverbal communication takes place with your face and eyes. Eye 

contact is the cement that binds together speakers and their audiences. When you 

speak, your eyes involve your listeners in your presentation. 

There is no faster way to break a communication bond between you and the 

audience than failing to look at your listeners. No matter the size of your audience, 

each listener wants to feel that you are talking directly to him or her. 

Looking at your listeners as individuals convinces them that you are sincere, 

are interested in them, and care whether or not they accept your message. Effective 

eye contact is also an important feedback device that makes the speaking situation 

a two-way communication process. By looking at your audience, you determine 

how they are reacting to your presentation. 

How To Use Your Eyes Effectively: 

Your eyes convey a message to your audience. Here are tips to help you use 

your eyes to better communicate with your audience. 

Know your material. Know your material backward and forward, so you 

don’t have to devote mental energy to scanning your note cards for the next topic 

(an audience interprets this latter behavior negatively, perceiving that you are 
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unsure about what follows your last point). Prepare well and rehearse often so you 

don’t have to depend heavily on notes. 

Establish a visual bond. Select one person and maintain eye contact with 

that person long enough to establish a visual bond, about five to ten seconds. Then 

shift your gaze to another person. In a small group, this is relatively easy. With 

larger crowds it’s difficult. Instead select one or two individuals in each section of 

the room and establish personal bonds with them. This will leave each listener with 

the impression you’re talking directly to him or her. 

Monitor visual feedback. While you are talking, your listeners are 

responding with their own nonverbal message such as a smile or nod of the head. 

Use your eyes to seek out this valuable feedback. If individuals aren’t looking at 

you, they may not be listening, either. Reasons for this include the following: 

 They can’t hear you. Solution: If you are not using a microphone, 

speak louder. 

 They are bored. Solution: Use humor, increase your vocal variety, or 

add powerful gestures or body movements. 

 They are puzzled. Solution: Repeat or rephrase what you have just 

said. 

 They are fidgeting nervously. Solution: You may be using distracting 

mannerisms. Heighten your self-awareness of your voice and body language. 

Task 1  

Questions for discussion: 

 How do you think, what are the most important things in 

communication between people? 

 What makes communication effective? Why? 

 What is your personal attitude to eye contact in the process of 

communication? Why do some people try to avoid it?  

Task 2 
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Students are devided into two groups. The students of the first group should 

suggest factors, which influence verbal communication positively and negatively. 

The students of the second group should suggest factors which influence non-

verbal communication positively and negatevily. After that students express their 

ideas and discuss them with representatives of another group.  

Task 3 

Express you opinion about tips ―How to use your eyes effectively‖. What 

tips do you agree with? What tips don’t you agree with? Why? What other tips 

would you add to the list? Discuss these questions with your groupmates. 

2. More Effective Communicators: Men or Women?  

(http://communicationweekly.com/2013/04/more-effective-

communicators-men-or-women-kerrys-communication-

tip/#sthash.Py6aXwmI.dpbs) 

For this article we’ll say that the difference between communication and 

talking is that when communication takes place problems are resolved whereas 

with talking supposedly unwanted/unintended problems persist. 

Who’s responsible for marital infidelities, domestic violence, and the lack of 

wage parity in the workplace between men and women? 

Given that over the decades children have spent most of their waking hours 

with females (mothers and teachers) it’s tempting to draw the conclusion that 

women have the greatest influence over children. Why then we ask do women 

make less money than men for similar work; who trains boys to eventually treat 

women with such disrespect? Who teaches girls to put up with condescending 

verbalabuse? Who trains women to be so naive, so unconscious as to not be able to 

tell when their husband is with holding some thought? Who trains women to not be 

able to discern, within a few conversations, whether a man operates from integrity 

or if he is dragging around a lifetime of perpetrations for which he has yet to be 

acknowledged (caught)? 
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Could it be that even though men spend less time with children they have the 

greater impact? If this were true it would mean that a father’s communications 

(especially non-verbal and psychic) are more effective than a mother’s. This 

conflicts with my thirty four years as a leadership-relationship communication-

skills coach; what I’ve noticed is that everyone has the exact same amount of 

leadership-communication skills, no more, no less. Some use their skills to forward 

and motivate, while some use their communication skills to thwart and take others 

down with them; still others use their skills to effect and sustain mediocrity 

(appearing to do nothing which is in fact something). All three leadership-

communication skill-sets are equally powerful all confirm Newton’s Third Law of 

Motion: „For every action there’s an equal and opposite reaction‖. 

The way to tell to what end you have been using your leadership-

communication skills is to look at the results those around you are producing. I.e. 

If your spouse has turned into a couch potato who seldom helps with housework 

then you have trained and rewarded him/her to settle for mediocrity. If your loved 

ones weight is unhealthy then, no matter what you believe, that has been your 

intention. In both of these examples we see that the partner’s leadership-

communication skills don’t inspire one to opt for health and aliveness. Also, we 

see that one partner, using his/her equally powerful support-skills, is unconsciously 

committed to thwarting the other so as to ensure their failure and the failure of 

his/her parents (both partners have unconsciously conspired to support each other 

in hovering around in mediocrity). Parents measure success by whether they’ve 

raised healthy, well adjusted, happy children with positive support skills. 

So we ask, if men and women are equally powerful and responsible for the 

communication breakdowns that lead say, to infidelity, orlow wages for teachers, 

what then is the source of this obvious condescending inequality both at home and 

the workplace? 

Could it be that this seldom-mentioned conspiracy between men and women 

is an unconscious mutually agreed upon contract, a non-verbal pact? The implied 
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agreement goes something like this: Women: Continue to not develop yourself 

physically, let men think they are in charge, continue to act stupid pretending you 

don’t know when your husband is cheating on you, and as teachers, keep ensuring 

that your students are not clear about responsibility. Men: Continue to support 

women in lying and blaming you, saying they want parity in the workplace. Most 

importantly, do whatever it takes to ensure no one implements a communication 

mastery curriculum for our education majors or your rule will come to an end. This 

contract makes much more sense as it validates that we all have been 

communicating consistent with our intentions (however unconscious they may 

have been). 

Back to this article’s definition of communication: The answer, as to who 

are the more effective communicators, men or women, we see that both are equally 

effective; we are all manifesting our intentions just not all the ones we say we 

want. Just because one isn’t clear about, or is unaware of, his/her intentions doesn’t 

make the results any-the-less theirs. 

Task 1 

Questions for discussion:  

 What do you think, who are more effective communicators: men or 

women? Why? 

 What do you think, who has greater impact on children: men or 

women? Why? 

 Should we be still debating whether men are better than women or 

vice-versa in different areas as in communication, for instance? What objectives lie 

behind such a comparison? Is this question vital in the mind of both sexes? 

Task 2 

Students are devided into two groups. The students of the first group should 

suggest their ideas why women are better at communication, than men. The 

students of the second group should suggest their ideas why men are better at 
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communication then women. After that students express their ideas and discuss 

them with representatives of another group. 

Task 3 

The author of the article makes a conclusion both men and women are 

equally effective communicators. Do you agree with her? Discuss with your 

groupmates.  

Text 3. Listen: Can you hear me now? 

(http://communicationweekly.com/2013/05/listen-can-you-hear-me-now-

kate-peters/#sthash.V5gHl9At.dpbs) 

I discovered active listening while going through a divorce. For a moment, I 

had the illusion that active listening could save my marriage. After all, our main 

problem was bad communication. Well, it didn’t save the marriage. What it did 

was set me on a course of discovery to better understand interpersonal dynamics. 

Since then, I have found listening skills that trump active listening, but I am still a 

believer in the premise that what most people want in conversation is simply to be 

heard. Here are three things I’ve learned about listening since that time: 

 Listening is different than hearing. 

 If people feel heard they will listen better. 

 If you listen better, you will be more aware of what others want to 

hear. 

I said that there are other listening skills that trump active listening. What 

are they? Well, in truth, it depends on the situation.  Check out Changing 

Minds.org for a list of different types of listening. The one I am highlighting is 

Dialogic Listening. 

Dialogic Listening 

I think the best form of listening is the one that seeks to go deeper into a 

relationship and encourages a focus on the present and what is being said now 

rather than on the past. This kind of listening is called Dialogic Listening. It is part 

of conversations that explore everyone’s ideas and perceptions. It does not ask us 
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to get into the head of the other person and guess what they are feeling. Rather, it 

takes what they say at face value and encourages us to ask, „Tell me more.‖ It 

keeps us focused on what we can create together rather than on our differences. It 

seeks to solve problems through discovery and understanding. 

Example: Think back to a recent conversation that went well, the kind of 

conversation that takes a bit of time but is very worthwhile. You learned something 

from that conversation. You grew and so did the other person even though it might 

have been a difficult topic. Now think of a conversation where all you wanted to 

do was to jump in with your opinion. In that conversation, you didn’t really hear 

what the other person had to say. Chances are, the latter conversation did not go 

very well. 

 Be clear about your intention. 

 Put yourself in learning mode rather than defense mode. 

 Allow there to be silences and pauses. 

 Reflect what you have heard, but stay in the now. 

 Seek to understand not to be understood. 

Task 1 

Questions for discussion:  

 Is listening an important part of communication? Why?  

 What is the difference between listening and hearing?  

 What is dialogic listening?  

 Can you think of any examples when listening was the reason for 

communication failure? 

Task 2 

Students are devided into two groups. The students of the first group should 

suggest their ideas about ways of listening skills improvement. The students of the 

second group should suggest their ideas about mistakes connected with listening 

skills pepple can make in the process of communication. After that students 

express their ideas and discuss them with representatives of another group. 



221 

 

Task 3. 

Express your opinion on the following author’s suggestions: 

 Listening is different than hearing. 

 If people feel heard they will listen better. 

 If you listen better, you will be more aware of what others want to 

hear. 

 Do you agree or disagree with them? Why? Discuss with your 

groupmates. 

VII. Приклад вебквесту: 

(http://www2.frederick.k12.va.us/wq/techinfo/intro.html) 

Topic: Communication technology.  

Introduction 

Communication is a process in which ideas, information or feelings are 

exchanged to the maximum benefit of all parties. 

We communicate every day. We speak, write and draw to let people know 

what we are thinking and feeling. When those people respond, our communication 

becomes interactive or two-way. All communication involves a sender, a medium 

(such as voice, image or print), and a receiver. 

Communication Technologies make it easy to talk to a friend next door or 

around the world. We can call them on the phone, e-mail them or put up 

information on our web pages. 

We also receive information daily through a variety of sources. We listen to 

the radio, watch television, and read magazines for both information and 

entertainment. Businesses use communication technologies when they advertise to 

sell us products and services. In fact, Communication Technology is a big business 

in itself. Our basic need to communicate for fun and profit drives these industries. 

This WebQuest will challenge you to learn more about 6 popular 

Communication Technologies: Radio, Telephone, Television, Satellite, Computer 

& Printing. You will discover not only their origins and inventors, but also how 
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they work and how they help people communicate today. In the end, you will 

evaluate their effectiveness as communication mediums. 

Your Task 

You are employed by a well-known advertising agency. Your company has 

been hired by one of the six Communication Technology Industries to create an 

educationa l/ promotion piece that will tell the public all about them. Your clients 

want you to include something about the history and development of their product 

/ industry, explain how their technology works and show their strengths in the area 

of communication. 

First you will need to research that one area of Communication Technology, 

answering the questions provided on that page. Then it is up to your team to 

choose a medium to communicate the information that you have found.  Put your 

findings in an appropriate format and present this to your client (class). 

Process 

1. Divide your research among members of the group. Set deadlines so 

that you will have all work completed on time. 

2. Answer all the questions on your page. You are to use the resources 

provided on the appropriate page. Keep track of which site you use to answer 

individual questions. You will need to turn in a copy of your answers with your 

final product. 

3. Decide what format you will use to communicate the information you 

have found. Be creative in your approach. Note: you will get more credit for using 

a medium that simulates your area of technology. For example, you might create 

an audio tape of a radio broadcast that might be aired to educate the public about 

radio and promote the radio industry. You might create a videotape of a television 

segment to promote the television industry. A brochure would be a suitable 

product for the printing industry. 

4. Be sure that all the answers from the questions are answered in your 

product. 
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5. Divide your duties as evenly as you can when you plan and produce 

your promotional product for your industry. 

6. Your group’s work will be evaluated and your individual work will 

also be assessed. See Evaluation section and Rubric page. 

7. Your team will make a formal presentation of your product to the 

client/class who will then evaluate the effectiveness of your communication. A 

professional presentation will have a positive effect on the audience's impression 

of your work. 

Evaluation 

Part 1 

You will be paid (graded) based on your individual contributions to the team 

effort. You will be expected to make significant contributions to the group in the 

research, product development, and presentation aspects of the project. 

Part 2 

You will be paid (graded) based on the work produced by the entire team.  

Your team will be expected to 

 Conduct thorough research. 

 Answer all the questions associated with your chosen industry in 

depth. 

 Produce a creative, well-structured, appropriate product & 

presentation that communicates the information presented in the Task in a manner 

that represents the industry in a positive manner. 

Conclusion 

Thank you for your help in creating a terrific educational and promotional 

product for one of the six Communications Technologies we have studied. We 

have seen that the technology supporting these industries has changed greatly over 

the years, adding new dimensions that have improved communication; while 

presenting new challenges. 
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Додаток Е 

Методики діагностування рівня комунікативної культури 

(подаємо мовою оригіналу – О. М.) 

I. Оценка уровня общительности (тест В. Ф. Ряховского)   

II. Тест дает возможность определить уровень коммуникабельности 

человека. Отвечать на вопросы следует, используя 3 варианта ответов – „да‖, 

„иногда‖ и „нет‖.  

Инструкция: вашему вниманию предлагаются несколько простых 

вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: „да‖, „нет‖, „иногда‖. 

Тест опросника. 

1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли вас ее 

ожидание из колеи? 

2. Вызывает ли у вас смятение и неудовольствие поручение выступить 

с докладом, сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании 

или ином мероприятии? 

3. Не откладываете ли вы визит к врачу до последнего момента? 

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где вы никогда не 

бывали. Приложите ли вы максимум усилий, чтобы избежать этой 

командировки? 

5. Любите ли вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было? 

6. Раздражаетесь ли вы, если незнакомый человек на улице обратится к 

вам с просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то 

вопрос)? 

7. Верите ли вы, что существует проблема отцов и детей и что людям 

разных поколений трудно понимать друг друга? 

8. Постесняетесь ли вы напомнить знакомому, что он забыл вам 

вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад? 

9. В ресторане либо в столовой вам подали явно недоброкачественное 

блюдо. Промолчите ли вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку? 
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10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком, вы не вступите 

с ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это? 

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в 

магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли вы отказаться от 

своего намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании? 

12. Боитесь ли вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению 

конфликтных ситуаций? 

13. У вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки 

произведений литературы, искусства, культуры, и никаких чужих мнений на 

этот счет вы не приемлете. Это так? 

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки 

зрения по хорошо известному вам вопросу, предпочитаете ли вы промолчать 

и не вступать в разговор? 

15. Вызывает ли у вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в 

том или ином служебном вопросе или учебной теме? 

16. Охотнее ли вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в 

письменной форме, чем в устной? 

Оценка ответов: „да‖ – 2 очка; „иногда‖ – 1 очко; „нет‖ – 0 очков. 

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к 

какой категории относится испытуемый. 

Классификатор теста 30 – 31 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это 

ваша беда, так как страдаете от этого больше вы сами. Но и близким вам 

людям нелегко. На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых 

усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя. 

25 – 29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете 

одиночество, поэтому у вас мало друзей. Новая работа и необходимость 

новых контактов если и не ввергают вас в панику, то надолго выводят из 

равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете 

недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в 
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вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что 

при какой-либо сильной увлеченности вы приобретаете вдруг полную 

коммуникабельность? Стоит только встряхнуться. 

19 – 24 очка. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не 

пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и 

диспутах участвуют неохотно. В ваших высказываниях порой слишком 

много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы. 

14 – 18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы 

любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно 

терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без 

вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные 

выходки и многословие вызывают у вас раздражение. 

9 – 13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным 

вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно 

знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому 

не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, 

вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает, так это усидчивости, 

терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, вы можете себя заставить не отступать. 

4 – 8 очков. Вы, должно быть, рубаха-парень. Общительность бьет из 

вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во 

всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень или даже 

хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем 

поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. 

Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до 
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конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к вам с 

некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами. 

3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не 

имеют к вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых 

совершенно некомпетентны. Вольно или невольно вы часто бываете 

причиной разного рода конфликтов в вашем окружении. Вспыльчивы, 

обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа – не для вас. 

Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с вами. Да, вам 

надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте 

в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, 

наконец, подумайте о своем здоровье – такой стиль жизни не проходит 

бесследно. 

III. Тест на оценку самоконтроля в общении 

Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

Внимательно прочтите 10 предложений, описывающих реакции на 

некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или 

неверное применительно к себе. Если предложение кажется вам верным или 

преимущественно верным, поставьте рядом с порядковым номером букву 

„В‖, если неверным или преимущественно неверным – букву „Н‖. 

Тест 

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других 

людей. 

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или 

позабавить окружающих. 

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер. 

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более 

глубоко, чем это есть на самом деле. 

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания. 



228 

 

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду 

себя совершенно по-разному. 

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден. 

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть 

таким, каким меня ожидают видеть. 

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу. 

10. Я не всегда такой, каким кажусь. 

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, 

постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 

выражением своих эмоций. Вместе с тем у них затруднена спонтанность 

самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их позиция: „Я 

такой, какой я есть в данный момент‖. Люди с низким коммуникативным 

контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое Я, 

мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

Подсчет результатов: 

По 1 баллу начисляется за ответ „Н‖ на 1, 5 и 7 вопросы и за ответ „В‖ 

на все остальные. 

Подсчитывайте сумму баллов. Если вы искренне отвечали на вопросы, 

то о вас, по видимому, можно сказать следующее. 

Классификатор теста 0 – 3 балла – у вас низкий коммуникативный 

контроль. Ваше поведение устойчиво, и вы не считаете нужным изменяться в 

зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему самораскрытию в 

общении. Некоторые считают вас неудобным в общении по причине вашей 

прямолинейности. 

4 – 6 баллов – у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, 

но несдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем 

поведении с окружающими людьми. 7 – 10 баллов – у вас высокий 

коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, гибко 
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реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих. 

IV. Тест оценки коммуникативных умений 

Понятие „коммуникативные умения‖ включает в себя не только оценку 

собеседника, определение его сильных и слабых сторон, но и умение 

установить дружескую атмосферу, умение понять проблемы собеседника и 

т. д. 

Для проверки этих качеств предлагаем следующие тесты. 

Вариант 1 

Инструкция: отметьте ситуации, которые вызывают у вас 

неудовлетворение или досаду и раздражение при беседе с любым человеком, 

будь то ваш товарищ, сослуживец, непосредственный начальник, 

руководитель или просто случайный собеседник. 

Обработка результатов: подсчитайте процент ситуаций, вызывающих 

досаду и раздражение. 

Классификатор теста 70 – 100% – вы плохой собеседник. Вам 

необходимо работать над собой и учиться слушать. 

40 – 70% – вам присущи некоторые недостатки. Вы критически 

относитесь к высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств 

хорошего собеседника. Избегайте поспешных выводов, не заостряйте 

внимание на манере говорить, не притворяйтесь, не ищите скрытого смысла 

сказанного, не монополизируйте разговор. 

10 – 40% – вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру в 

полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему время 

раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп мышления к 

его речи и можете быть уверены, что общаться с вами будет еще приятнее 0 –

 10% – вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль общения 

может стать примером для окружающих. 

Варианты ситуаций. Ситуации, вызывающие досаду. 



230 

 

1. Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что сказать, 

но нет возможности вставить слово. 

2. Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы. 

3. Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не 

уверен, слушает ли он меня. 

4. Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты 

времени. 

5. Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его 

больше, чем мои слова. 

6. Собеседник никогда не улыбается. У меня возникает чувство 

недовольства и тревоги. 

7. Собеседник всегда отвлекает меня вопросами и комментариями. 

8. Что бы я ни высказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл. 

9. Собеседник всегда старается опровергнуть меня. 

10. Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них 

другое содержание. 

11. Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться. 

12. Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не 

расслышал. 

13. Собеседник, не дослушав до конца, перебивает меня лишь затем, 

чтобы согласиться. 

14. Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним 

(играет сигаретой, протирает стекла и т. д.), и я твердо уверен, что он при 

этом невнимателен. 

15. Собеседник делает выводы за меня. 

16. Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование. 

17. Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая. 

18. Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это беспокоит. 
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19. Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он 

думает так же. 

20. Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой, 

слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает. 

21. Когда я говорю о серьезном, то собеседник вставляет смешные 

истории, шуточки, анекдоты. 

22. Собеседник часто смотрит на часы во время разговора. 

23. Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание 

обращает на меня. 

24. Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь 

важное. 

25. Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его 

высказывание завершается вопросом: „Вы тоже так думаете?‖ или „Вы не 

согласны?‖ 

Вариант 2 

Инструкция: на 10 вопросов следует дать ответы, которые 

оцениваются: 1) „почти всегда‖ – 2 балла; 2) „в большинстве случаев‖ – 4 

балла; 3) „иногда‖ – 6 баллов; 4) „редко‖ – 8 баллов; 5) „почти никогда‖ – 10 

баллов. 

Список вопросов: 

1. Стараетесь ли вы свернуть беседу в тех случаях, когда тема (или 

собеседник) неинтересны вам? 

2. Раздражают ли вас манеры вашего партнера по общению? 

3. Может ли неудачное выражение другого человека спровоцировать 

вас на резкость или грубость?  

4. Избегаете ли вы вступать в разговор с неизвестным или 

малознакомым вам человеком? 

5. Имеете ли вы привычку перебивать говорящего? 
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6. Делаете ли вы вид, что внимательно слушаете, а сами думаете совсем 

о другом? 

7. Меняете ли вы тон, голос, выражение лица в зависимости от того, 

кто ваш собеседник? 

8. Меняете ли вы тему разговора, если он коснулся неприятной для вас 

темы? 

9. Поправляете ли вы человека, если в его речи встречаются 

неправильно произнесенные слова, название, вульгаризмы? 

10. Бывает ли у вас снисходительно менторский тон с оттенком 

пренебрежения и иронии по отношению к тому, с кем вы говорите? 

Обработка и интерпретация. Чем больше баллов, тем в большей 

степени развито умение слушать. Если набрано более 62 баллов, то 

слушатель „выше среднего уровня‖. Обычно средний балл слушателей 55.  

V. Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и 

качества сформированности основных коммуникативных умений. 

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из 

описанных ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно 

быть наиболее характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно 

делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать. 

Тестовый материал: 

1. Кто-либо говорит Вам: „Мне кажется, что Вы замечательный 

человек‖. Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: „Нет, что Вы! Я таким не являюсь‖. 

б) Говорите с улыбкой: „Спасибо, я действительно человек 

выдающийся‖. 

в) Говорите: „Спасибо‖. 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 



233 

 

д) Говорите: „Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую 

сторону‖. 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему 

мнению, являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь 

замечательным, и при этом говорите: „Нормально!‖ 

б) Говорите: „Это было отлично, но я видел результаты получше‖. 

в) Ничего не говорите. 

г) Говорите: „Я могу сделать гораздо лучше‖. 

д) Говорите: „Это действительно замечательно!‖ 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у 

Вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: „Мне это не нравится!‖ 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: „Вы – болван!‖ 

б) Говорите: „Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки‖. 

в) Говорите: „Вы правы‖, хотя на самом деле не согласны с этим. 

г) Говорите: „Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом 

понимаете‖. 

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ. 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли 

его, и кто-то говорит Вам: „Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, 

если бы она не была прикреплена к плечам‖. Обычно Вы в ответ: 

а) Говорите: „Во всяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в 

этом понимаете!‖ 

б) Говорите: „Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа‖. 

в) Говорите: „Если кто-либо растяпа, то это Вы‖. 

г) Говорите: „У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой 

оценки только за то, что забыл что-то‖. 

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление. 
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5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, 

и это Вас расстроило, причем человек этот не дает никаких объяснений 

своему опозданию. В ответ Вы обычно: 

а) Говорите: „Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько 

ожидать‖.  

б) Говорите: „Я все думал, когда же Вы придете‖. 

в) Говорите: „Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать 

Вас‖. 

г) Ничего не говорите этому человеку. 

д) Говорите: „Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!‖ 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Никого ни о чем не просите. 

б) Говорите: „Вы должны сделать это для меня‖. 

в) Говорите: „Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?‖, после 

этого объясняете суть дела. 

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека. 

д) Говорите: „Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня‖. 

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких 

ситуациях Вы: 

а) Говорите: „Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?‖ 

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его 

состоянии. 

в) Говорите: „У Вас какая-то неприятность?‖ 

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой. 

д) Смеясь говорите: „Вы просто как большой ребенок!‖ 

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: „Вы 

выглядите расстроенным‖. Обычно в таких ситуациях Вы: 

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете. 
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б) Говорите: „Это не Ваше дело!‖ 

в) Говорите: „Да, я немного расстроен. Спасибо за участие‖. 

г) Говорите: „Пустяки‖. 

д) Говорите: „Я расстроен, оставьте меня одного‖. 

9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких 

случаях Вы обычно: 

а) Говорите: „Вы с ума сошли!‖ 

б) Говорите: „Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой‖. 

в) Говорите: „Я не думаю, что это моя вина‖. 

г) Говорите: „Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите‖. 

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего. 

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это 

должно быть сделано. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: „Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать‖. 

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите. 

в) Говорите: „Это глупость; я не собираюсь этого делать‖. 

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: „Объясните, пожалуйста, 

почему это должно быть сделано‖. 

д) Говорите: „Если Вы этого хотите...‖, после чего выполняете просьбу. 

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, 

великолепно. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: „Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других 

людей‖.  

б) Говорите: „Нет, это не было столь здорово‖. 

в) Говорите: „Правильно, я действительно это делаю лучше всех‖. 

г) Говорите: „Спасибо‖. 

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете. 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:  
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а) Говорите: „Вы действительно были очень любезны по отношению ко 

мне‖. 

б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и 

говорите: „Да, спасибо‖. 

в) Говорите: „Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я 

заслуживаю большего‖. 

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите. 

д) Говорите: „Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо‖. 

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит 

Вам: „Извините, но Вы ведете себя слишком шумно‖. В таких случаях Вы 

обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу. 

б) Говорите: „Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда‖. 

в) Говорите: „Извините, я буду говорить тише‖, после чего ведется 

беседа приглушенным голосом. 

г) Говорите: „Извините‖ и прекращаете беседу. 

д) Говорите: „Все в порядке‖ и продолжаете громко разговаривать. 

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в 

таких случаях Вы: 

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: 

„Некоторые люди ведут себя очень нервно‖. 

б) Говорите: „Становитесь в хвост очереди!‖ 

в) Ничего не говорите этому типу. 

г) Говорите громко: „Выйди из очереди, ты, нахал!‖ 

д) Говорите: „Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в 

конец очереди". 

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает 

у Вас сильное раздражение. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Выкрикиваете: „Вы болван, я ненавижу Вас!‖ 
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б) Говорите: „Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете‖. 

в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу 

не говорите. 

г) Говорите: „Я рассержен. Вы мне не нравитесь‖. 

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу. 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. 

Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь. 

б) Воздерживаетесь от всяких просьб. 

в) Отбираете эту вещь. 

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным 

предметом, и затем просите его у него. 

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования. 

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный 

предмет для временного пользования, но так как это новый предмет, Вам не 

хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: „Нет, я только что достал его и не хочу с ним 

расставаться; может быть когда-нибудь потом‖. 

б) Говорите: „Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете 

попользоваться им‖. 

в) Говорите: „Нет, приобретайте свой!‖ 

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию. 

д) Говорите: „Вы с ума сошли!‖ 

18. Какие-то люди ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы 

хотели бы присоединиться к разговору. В таких случаях Вы обычно: 

а) Не говорите ничего. 

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих 

успехах в этом хобби. 
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в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в 

разговор. 

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас 

внимание. 

д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно 

Вам нравится это хобби. 

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: „Что Вы 

делаете?‖ Обычно Вы: 

а) Говорите: „О, это пустяк‖. Или: „Да ничего особенного‖. 

б) Говорите: „Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?‖ 

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: „Это совсем Вас не касается‖. 

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях 

Вы: 

а) Рассмеявшись, говорите: „Почему Вы не смотрите под ноги?‖ 

б) Говорите: „У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для 

Вас сделать?‖ 

в) Спрашиваете: „Что случилось?‖ 

г) Говорите: „Это все колдобины в тротуаре‖. 

д) Никак не реагируете на это событие. 

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо 

говорит: „С Вами все в порядке?‖ Обычно Вы: 

а) Говорите: „Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!‖ 

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: „Почему Вы не занимаетесь своим делом?‖ 

г) Говорите: „Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне‖. 

д) Говорите: „Пустяки, у меня все будет о'кей‖. 
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22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо 

другого. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Не говорите ничего. 

б) Говорите: „Это их ошибка!‖ 

в) Говорите: „Эту ошибку допустил Я‖. 

г) Говорите: „Я не думаю, что это сделал этот человек‖. 

д) Говорите: „Это их горькая доля‖. 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в 

Ваш адрес. В таких случаях Вы обычно: 

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил 

Вас. 

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать. 

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя 

обиженным. 

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени. 

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и 

что он не должен этого делать снова. 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких 

случаях Вы: 

а) Говорите: „Извините, но я хотел бы закончить то, о чем 

рассказывал‖. 

б) Говорите: „Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?‖ 

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ. 

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою 

речь. 

д) Говорите: „Замолчите! Вы меня перебили!‖ 

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам 

осуществить свои планы. В этих условиях Вы обычно: 



240 

 

а) Говорите: „Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что 

Вы хотите‖. 

б) Говорите: „Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще‖. 

в) Говорите: „Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите‖. 

г) Говорите: „Отойдите, оставьте меня в покое‖. 

д) Говорите: „Я уже приступил к осуществлению других планов. 

Может быть, когда-нибудь потом‖. 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. 

В этой ситуации Вы обычно: 

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним 

разговор. 

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных 

делах, совершенных Вами. 

д) Ничего не говорите этому человеку. 

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, останавливается и 

окликает Вас возгласом „Привет!‖ В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: „Что Вам угодно?‖ 

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: „Оставьте меня в покое‖. 

г) Произносите в ответ „Привет!‖, представляетесь и просите этого 

человека представиться в свою очередь. 

д) Киваете головой, произносите „Привет!‖ и проходите мимо. 

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то 

есть построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте 

предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который 

соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. Степень 

приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. 
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Неправильные ответы подразделяются на неправильные „снизу‖ (зависимые) 

и неправильные „сверху‖ (агрессивные). Опросник содержит описание 27 

коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации предлагается 5 возможных 

вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ 

поведения в данной ситуации. Нельзя выбирать два или более вариантов или 

приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами предлагается 

ключ, с помощью которого можно определить, к какому типу реагирования 

относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому или 

агрессивному. В итоге предлагается подсчитать число правильных и 

неправильных ответов в процентном отношении к общему числу выбранных 

ответов. 

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных 

ситуаций: 

 ситуации, в которых требуется реакция на положительные 

высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12); 

 ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен 

реагировать на отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24); 

 ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются 

с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25); 

 ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27); 

 ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание 

чувств и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы 

выбрали (зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой предложенной 

ситуации в соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие 

умения у Вас сформированы, какой тип поведения преобладает? 

Блоки умений: 

1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от 

сверстника – вопросы 1, 2, 11, 12. 
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2. Реагирование на справедливую критику – вопросы 4, 13. 

3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны 

собеседника – вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой – вопросы 6, 16. 

6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать „нет‖ – вопросы 

10, 17, 25. 

7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку – вопросы 7, 20. 

8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны 

сверстников – вопросы 8, 21. 

9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность – 

вопросы 18, 26. 

10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт – вопросы 19, 

27. 

КЛЮЧИ 

зависимые   компетентные   агрессивные 

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 
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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 

 

VI. Методика „наскільки Ви відкриті до міжкультурного 

спілкування?” (Джозеф ДеВіто) „How open are you interculturally”? 

Instructions: Select a specific culture (national, racial or religious) different 

from your own, and substitute this culture for the phrase interculturally different 

person in each item below. Indicate how open you would be to engage in each of 

the following communications, using this scale: 

5 – very open and willing 

4 – open and willing 

3 – neutral 

2 – closed and unwilling 

1 – very closed and unwilling 

1. Talk with an interculturally different person while waiting alone for a 

bus.     

2. Talk with interculturally different person in the presence of people 

who are culturally similar to you. 
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3. Have a close (or „best‖) friendship with an interculturally different 

person. 

4. Have a long-term romantic relationship with an interculturally 

different person. 

5. Participate in a work team composed predominately of interculturally 

different people. 

6. Listen openly and fairly in a conversation with an interculturally 

different person. 

7. Self-disclose to an inerculturally different person to the same degree 

that you’d disclose to someone culturally similar to you. 

8. Use the same conflict management strategies in an argument with an 

interculturally different person as in an argument with someone culturally similar 

to you. 

9. Listen to an interculturally different person disclosing his or her inner 

feelings in the same way that you would do to someone culturally similar to you. 

10. Take orders and directions from a supervisor who is interculturally 

different from you as you would from a supervisor culturally similar to you. 

VII. Методика психокоррекции личности (Розенцвейг) 

Структура, психологическое содержание и стимульный материал. 

В структуру методики Розенцвейга входят стимульный материал, 

теоретическое обоснование и описание содержания методики, 2 

интерпретационные таблицы (общая и для подсчета выраженности 

коэффициента конформности), бланк регистрации ответов и математических 

подсчетов результатов опроса. Стимульный материал, предъявляемый 

испытуемым, включает в себя инструкцию по процедуре исследования и 22 

рисуночные ситуации, отражающие проблемы бытового общения, 

вызывающие фрустрацию и даже стресс (приложение 1). Психологическое 

содержание методики Розенцвейга составляют те факторы личностного 

поведения, которые измеряются по данной методике. Последняя определяет 
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поведенческие реакции личности в стрессовых и фрустрирующих ситуациях 

(т. е. ситуациях, вызывающих психологическую напряженность, 

переживания, ощущения субъективной непреодолимости барьера). По этой 

методике выявляются следующие психологические характеристики: 3 типа 

реакций, 3 направленности, коэффициент конформности, формула поведения 

в стрессовых ситуациях, тенденции развития поведения с течением времени. 

Для типов направленности реакций CGR есть стандарты (приложение 2). 

Доминантный тип реагирования (OD) определяет степень внутреннего 

напряжения (переживания) личности, возникающего в стрессовых и 

фрустрирующих ситуациях. Чем выше по сравнению со стандартной 

величиной OD, тем более у человека развиты впечатлительность, склонность 

к сочувствию и сопереживанию (эмпатии), тем сильнее фрустрирован 

испытуемый. Самозащитный тип реагирования (ED) определяет степень 

умения сдерживать эмоциональное напряжение, выявляет силу и слабость 

личности. Чем выше этот показатель (ED), тем слабее личность, сильнее ее 

неуверенность в себе. Ниже уровень самообладания, чаще колебания в 

принятии решений и эмоциональные срывы. У лиц с высоким ED часто 

проявляются агрессивность, бестактность, грубость в отношениях с 

окружающими. Субъекты, обладающие низким ED, характеризуются 

противоположными вышеперечисленными качествами. Упорствующий тип 

реагирования (NP) – это степень адекватности реагирования и 

самостоятельность разрешения стрессовой, фрустрирующей ситуации. Чем 

выше этот показатель по сравнению со стандартным, тем чаще субъект 

проявляет самостоятельность и тем адекватнее воспринимает ситуацию, 

реагирует на раздражители. Экстрапунитивная направленность (Е) – это 

направленность реакций личности вовне, на окружающих. Субъект, 

обладающий высокой Е, требователен к окружающим, стремится 

подключить к разрешению ситуации других, часто агрессивен. Сочетание Е и 

ED означает явное доминирование негативных тенденций в отношениях к 
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людям. Положительным в преобладании развития Е (да и ED) является 

значительный негативный заряд в отношениях. Интропунитивная 

направленность (I) означает направленность поведенческих реакций на 

себя, стремление самостоятельно разрешить ситуацию; признание своей 

вины. Высокой I соответствует самокритичность. Низкая I, наоборот, 

соответствует демонстрации своей непогрешимости (или сознательному 

сокрытию неуверенности), низкой требовательности к себе. Импунитивная 

направленность (М) выражает степень стремления разрешить ситуацию без 

жертв (чужих или своей), сглаживание остроты ситуации, деление вины на 

всех участников ситуации. Часто М показывает либеральную тенденцию в 

поведении или выжидательную тактику (время, ход событий разрешат 

проблемы), избегание конфликтов. Коэффициент конформности (CGR) 

означает степень подверженности личности влиянию (или давлению) группы 

и, по методике Розенцвейга, является мерой социальной адаптации. Чем 

выше CGR, тем более конформен субъект, зависим от других, менее 

самостоятелен, неоригинален в принятии решений и их выполнении. Чем 

ниже CGR, тем сильнее развиты противоположные качества – независимость, 

самостоятельность, оригинальность. Следует отметить, что для 

благоприятной, эффективной адаптации в зависимости от вида, специфики 

деятельности требуются и в разной степени развитые качества. Полный 

образец поведения представляет собой формулу поведения личности в 

стрессовых и фрустрирующих ситуациях, состоящую из символов, 

обозначающих эти реакции, записанных в порядке убывания их 

количественного выражения. Нет 2 одинаковых образцов поведения, как нет 

2 совершенно одинаковых людей. Тенденция поведения количественно 

отражает динамику изменения показателей методики с течением времени. 

Она отражает усиление или ослабление той или иной психологической 

характеристики, выраженное в процентах. Психологическое содержание 

методики Розенцвейга позволяет выявить особенности личностного 
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поведения в стрессовых и фрустрирующих ситуациях через определение: 

1) выраженности его типов; 2) направленности; 3) подверженности влиянию 

и давлению других людей (конформности); 4) сформированности волевой 

саморегуляции; 5) степени и характера эмоциональных проявлений в 

стрессовых и фрустрирующих ситуациях бытового общения; 6) степени 

самостоятельности и адекватности реагирования; 7) изменения всех этих 

показателей с течением времени. Методика Розенцвейга дает возможность 

также прогнозировать поведение личности в стрессовых, фрустрирующих 

ситуациях, так как выявляет типичные для этой личности тенденции 

поведения и коммуникации. Процедура и правила обследования личности 

или малой группы Подготовительный этап включает в себя приведение 

инструментария в рабочее состояние, подготовку бланков опроса, 

представляемых стимульных ситуаций, вызывающих фрустрацию и даже 

стресс у испытуемых. В начале опроса обязательным являются 

1) предупреждение испытуемого об обследовании, разъяснение его цели; 

2) просьба о помощи в исследовании (в качестве испытуемого). Затем 

проводится инструктаж, в котором сообщается следующее: «Ваше участие в 

исследовании будет заключаться в ответе на вопрос, который произносит 

нарисованный на картинке участник ситуации. Поставьте себя на место 

отвечающего. Подходите к ответу серьезно, шутливый ответ не годится. На 

каждый из 22 вопросов отвечайте вдумчиво, но быстро. Говорите не то, что 

вы сделаете, а то, что ответите человеку (какая мысль возникнет у вас сразу 

после прочтения вопроса и рассмотрения картинки). Я буду фиксировать ваш 

ответ и время, затраченное на него». Как показывает практика, на ответы 

затрачивается от 5 до 30 – 35 мин. Оптимальное время ответа – 15 мин. 

Проводящий обследование должен: 1) обязательно расположить собеседника 

к себе посредством: а) правильной, адекватной его оценки в момент 

знакомства и организации обследования; б) правильного выбора своего 

поведения по отношению к конкретному испытуемому. Ни в коем случае не 
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ведите себя однотипно со всеми испытуемыми, чтобы не чувствовалась игра 

в поведении; 2) в момент, предшествующий беседе, необходимо учесть пол, 

возраст, должностное положение, опыт испытуемого, сведения о нем из 

разных источников (полученные вами ранее), его настроение, черты 

характера, замеченные вами при первом наблюдении за ним; 3) хорошо знать 

на память содержание и последовательность ситуаций, четко – инструкцию, 

наизусть – ключ к обработке полученной информации; 4) вести наблюдение 

за реакциями испытуемого во время ответа на стимульные ситуации. 

Правила интерпретации и обработки информации. 1. Невозможно 

интерпретировать правильно, не владея тем, что описано в п. 3 (см. выше) 

обязанностей специалиста в данном обследовании. 2. Следует стремиться не 

более чем к 2-сложной интерпретации каждого ответа. 3. Интерпретатор-

психодиагност: 1) записывает символы, обозначающие какой-либо ответ, на 

бланке ответа; 2) затем заполняет таблицу обсчета, подсчитав повторяемость 

каждого их символов, затем их сумму (сумма эта по вертикали и горизонтали 

должна равняться 22); 3) по таблице, данной в бланках, переводит 

полученные суммы в проценты; 4) записывает в символах полный образец 

поведения по убыванию количественной представленности каждого символа; 

5) сверяет по ключу для подсчета CGR количество совпадений с ключом, 

затем переводит их в проценты; 6) подсчитывает тенденции. Для этого 

считает встречаемость символа (е, i, m, E, E, I, I, M, E', I', M') в первой 

половине ситуаций (до 13-й, включая 12-ю ситуацию) и во второй половине. 

Затем из большего числа вычитает меньшее с сохранением знака, делит 

разницу на сумму встречаемости этого символа и переводит полученное 

число в проценты (приложение 3). 4. Обязательна интерпретация не только 

каждого показателя в отдельности, но и в комплексе, гармонии. Это важно, 

так как используется и в результирующей беседе, и в психокоррекционной, и 

в развивающей работе с испытуемым. Ознакомление испытуемого с 

результатами опроса. После обработки и интерпретации данных опроса 
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необходимо ознакомить испытуемого с результатом. 1. Начинать 

ознакомление с результатами следует с положительной информации (чтобы 

вызвать положительную установку на восприятие), затем переходить к тому, 

что относится к выявленным отрицательным тенденциям поведения этого 

человека в стрессовых ситуациях. 2. При ознакомлении шпаргалками (кроме 

бланка с цифрами) не пользоваться! 3. Перед беседой с испытуемым 

продумать логику и последовательность рассказа, ответы на возможные 

вопросы. 4. Беседу проводить индивидуально, оптимистично, неторопливо, 

чтобы не сложилось впечатление, что вы хотите как можно быстрее 

избавиться от собеседника; чтобы испытуемый смог понять и запомнить ваш 

рассказ, почувствовал ваше внимание, интерес и знание дела, захотел 

участвовать в будущих опросах и способствовать опросу других людей. 

VIII. Pисуночный тест „деловые ситуации”  

Тест является модификацией ассоциативно-рисуночного теста 

С. Розенцвейга, предложенной Н. Г. Хитровой. Автор создала типологию 

реакций на фрустрацию, которая положена в основу оценки эмоционального 

поведения личности в напряженных условиях, в ситуации принятия решения. 

Комплексное изучение психологических свойств личности, относящихся к 

регуляции социального поведения человека в процессе труда, требует оценки 

его поведения в ситуации принятия решения. Об этом свидетельствуют 

экспериментальные исследования деятельности инженеров, в первую 

очередь – руководителей. Изучение эталонных моделей инженеров 

различных статусных групп, диагностика их творческой активности 

потребовали ввести в программу экспериментального исследования наряду с 

применением тестовых методик диагностирующие социально-

психологические способности, личностные характеристики, а также 

групповую оценку личности и тест „Деловые ситуации‖. В методике 

содержание рисунков изменено таким образом, что фрустрационные реакции 

в большей степени опосредованы социальным контекстом и личность 
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инженера исследуется главным образом в условиях трудовой деятельности, в 

том числе управленческой. Тестовый материал методики состоит из 20 

рисунков, изображающих конфликтные ситуации, встречающиеся в 

производственных условиях. На каждом рисунке один из персонажей 

произносит слова, затрудняющие деятельность и фрустрирующие 

собеседника. Задача испытуемого – сформулировать ответ, адекватный с его 

точки зрения конкретной конфликтной ситуации. Процедура эксперимента 

следующая: испытуемым вручаются брошюра с рисунками и лист для 

ответов. Экспериментатор просит в листе ответов указать фамилию, имя и 

другие необходимые данные испытуемого, затем излагает содержание 

инструкции. 

IX. Методика „карта интересов” 

Методика используется в целях профориентации и при приеме на 

работу. Может применяться для обследования как подростков, так и 

взрослых. Хорошие результаты получаются при использовании данной 

методики в целях профориентации лиц, меняющих профессию. Время 

обследования испытуемого не ограничено, но следует предупреждать о 

необходимости работать в течение 40-50 минут. Обработка результатов 

сводится к подсчету в каждом столбце бланка для ответов количества знаков 

„+‖ и „–‖, а далее из первой суммы вычитается вторая. Таким образом, 

получаются 24 цифры со знаками „+‖ или „–‖, которые соответствуют 24 

видам деятельности. Выбираются 2 – 3 вида деятельности, которые набрали 

большое количество знаков „+‖. Возможен упрощенный вариант методики, 

где испытуемые ставят только знак „+‖, а виды деятельности, которые не 

нравятся, пропускают, оставляя пустую клетку в бланке для ответов. В этом 

случае подсчитывается только количество знаков „+‖ по столбцам. 

Рекомендуется принять методику для испытуемых в возрасте до 35 лет. 

Возможно применять опросник как индивидуально, так и в группе. 

Достоверные результаты получаются и в том случае, когда экспериментатор 
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зачитывает вопросы группе испытуемых, хотя в этом случае искусственно 

ограничивается время ответа. 

Ключ. 

1. Физика. 

2. Математика. 

3. Химия. 

4. Астрономия. 

5. Биология. 

6. Медицина. 

7. Сельское хозяйство. 

8. Лесное хозяйство. 

9. Филология. 

10. Журналистика. 

11. История. 

12. Искусство. 

13. Геология. 

14. География. 

15. Общественная работа. 

16. Право. 

17. Транспорт. 

18. Педагогика. 

19. Рабочие специальности. 

20. Сфера обслуживания. 

21. Строительство. 

22. Легкая промышленность. 

23. Техника. 

24. Электротехника. 

Инструкция. У вас есть возможность продолжить учебу или поступить 

на интересную работу. Для того чтобы помочь вам выбрать профессию, 
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предлагаем перечень вопросов. Подумайте перед тем, как ответить на 

каждый вопрос. Постарайтесь дать как можно более точный ответ. Если вы 

не раз убеждались, что очень любите или вам очень нравится (любите) 

поставьте „+‖; если не знаете, сомневаетесь, 0; если не нравится (не любите) 

– „–‖; если очень не нравится – „–‖. Отвечайте на каждый пункт, не 

пропуская ни одного. Если у вас возникают вопросы, спрашивайте сразу же. 

Время заполнения листа ответов не ограничивается. 

Примечание. Если вам нравится еще нечто такое, что не предусмотрено 

опросником, то напишите об этом на полях листов ответов. 

Вопросник  

Любите ли вы, хотели бы вы, нравится ли вам? 

1. Уроки по физике. 

2. Уроки по математике. 

3. Уроки по химии. 

4. Читать книги и статьи по астрономии. 

5. Читать книги и статьи об опытах и животных. 

6. Читать о жизни и работе врачей. 

7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных. 

8. Читать о лесе. 

9. Читать произведения классиков мировой литературы. 

10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор. 

11. Уроки истории. 

12. Посещать театры, музеи, художественные выставки. 

13. Читать литературу о геологических экспедициях. 

14. Читать о различных странах, их экономике, государственном 

устройстве. 

15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и 

руководить ими. 

16. Читать о работе милиции. 
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17. Читать о летчиках. 

18. Читать о работе воспитателя. 

19. Знакомиться с устройством и работой станков. 

20. Готовить обеды. 

21. Читать о строителях. 

22. Заботиться о красоте помещения, в котором вы учитесь, живете, 

работаете. 

23. Читать о достижениях техники. 

24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов. 

25. Читать научно-популярную литературу об открытиях и физике. 

26. Читать научно-популярную литературу о математике. 

27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, 

радио- и телепередач и т. д.). 

28. Смотреть телепередачи о космонавтах. 

29. Изучать биологию. 

30. Интересоваться причинами и способами лечения болезней. 

31. Изучать ботанику. 

32. Проводить время в лесу. 

33. Читать литературно-критические статьи. 

34. Активно участвовать в общественной жизни. 

35. Читать книги об исторических событиях. 

36. Слушать симфоническую музыку. 

37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных 

ископаемых. 

38. Узнавать о географических открытиях. 

39. Обсуждать текущие дела и события. 

40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших. 

41. Путешествовать по стране. 
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42. Давать объяснение товарищам, как решить трудную задачу, 

правильно написать предложение и др. 

43. Знакомиться с различными инструментами. 

44. Уроки домоводства. 

45. Узнавать о новых достижениях в области строительства. 

46. Посещать фабрики. 

47. Знакомиться с устройством механизмов, машин. 

48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в 

области радиотехники. 

49. Разбираться в теории физических явлений. 

50. Решать сложные математические задачи. 

51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций. 

52. Наблюдать за небесными светилами. 

53. Вести наблюдения за растениями. 

54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. п. 

55. Выращивать животных и ухаживать за ними. 

56. Собирать гербарий. 

57. Писать рассказы и стихи. 

58. Наблюдать за поведением и жизнью людей. 

59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать 

материалы, свидетельствующие о событиях прошлого. 

60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене. 

61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением. 

62. Изучать природу родного края. 

63. Организовывать общественные мероприятия в школе. 

64. Обращать особое внимание на поведение людей. 

65. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль. 

66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-

нибудь рассказывать, помогать чем-либо). 
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67. Изготавливать различные детали и предметы. 

68. Организовывать питание во время походов. 

69. Бывать на стройках. 

70. Шить одежду. 

71. Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных 

машин, часов и т. п. 

72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы. 

73. Заниматься в физическом кружке. 

74. Заниматься в математическом кружке. 

75. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

76. Посещать планетарий. 

77. Посещать кружок биологии. 

78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь. 

79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений. 

80. Сажать деревья и ухаживать за ними. 

81. Работать со словарем и литературными источниками, 

библиографическими справочниками. 

82. Быстро переключаться с одной работы на другую. 

83. Выступать с докладами на исторические темы. 

84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по 

дереву. 

85. Составлять описания минералов. 

86. Участвовать в географических экспедициях. 

87. Выступать с сообщениями о международном положении. 

88. Помогать работникам милиции. 

89. Посещать кружок юных моряков. 

90. Выполнять работу воспитателя. 

91. Уроки труда. 

92. Давать советы знакомым при покупке одежды. 
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93. Наблюдать за работой строителя. 

94. Знакомиться со швейным производством. 

95. Делать модели самолетов, планеров, кораблей. 

96. Собирать радиоприемники и электроприборы. 

97. Участвовать в олимпиадах по физике. 

98. Участвовать в математических олимпиадах. 

99. Решать задачи по химии. 

100. Участвовать в работе астрономического кружка. 

101. Проводить опыты на животных. 

102. Изучать функции организма человека и причины возникновения 

болезней. 

103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых 

сельскохозяйственных культур. 

104. Быть членом общества охраны природы. 

105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях. 

106. Анализировать явления и события жизни. 

107. Интересоваться прошлым нашей страны. 

108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства. 

109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых 

приходится напряженно работать по заданной программе. 

110. Составлять географические карты и собирать другие 

географические материалы. 

111. Изучать политический строй различных стран. 

112. Работа юриста. 

113. Посещать кружок юных космонавтов. 

114. Работа учителя. 

115. Бывать на заводах. 

116. Оказывать людям различные услуги. 

117. Принимать участие в строительных работах. 
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118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров. 

119. Разбираться в технических чертежах и схемах. 

120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить 

расчеты по полученным данным. 

121. Проводить опыты по физике. 

122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и 

формул. 

123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии. 

124. Собирать сведения о других планетах. 

125. Читать о деятельности известных биологов. 

126. Быть активным членом санитарных дружин. 

127. Выполнять работу по машинам и орудиям труда. 

128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства. 129. Изучать 

происхождение слов и отдельных словосочетаний. 

130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газеты. 

131. Изучать историческое прошлое других стран. 

132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу. 

133. Читать о жизни и деятельности известных геологов. 

134. Изучать географию нашей планеты. 

135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей. 

136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого литературного 

героя и т. д. 

137. Читать книги о средствах передвижения. 

138. Обучать и воспитывать детей. 

139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего. 

140. Постоянно общаться со многими людьми. 

141. Проектировать строительные объекты. 

142. Посещать выставки легкой промышленности. 

143. Выполнять чертежи, проектировать машины. 
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144. Разбираться в радиосхемах.  

X. Анкета „Самооценка профессиональной позиции студента” (по 

Н. Битюцкой) 

1. После окончания вуза Вы хотели бы: 

A. Работать учителем в школе. 

Б. Заниматься педагогической деятельностью вне школы. 

B. Работать по специализации.  

Г. Изменить профессию. 

2. Как обучение в вузе повлияло на развитие вашего интереса к 

профессии учителя? 

А. Интерес возрос. 

Б. Обучение не повлияло на интерес к профессии. 

В. Способствовало формированию негативного отношения к 

профессии. 

Г. Затрудняюсь ответить. 

3. Какова важность, на ваш взгляд, следующих педагогических 

знаний и умений? 

Знания сущности педагогического общения. 3 2 1 

3нание технологии организации общения. 3 2 1 

Сформированность коммуникативных умений. 3 2 1 

Педагогический такт. 3 2 1 

Владение приемами педагогического взаимодействия. 3 2 1 

4. Есть ли у вас желание заниматься профессиональным самосовер-

шенствованием? 

A. Большое желание. 

Б. Да. 

B. Нет. 

5. Занимаетесь ли вы профессиональным самосовершенствованием? 

A. Да, систематично. 
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Б. Да, но не систематично. 

B. Очень редко. 

Г. Не занимаюсь. 

XI. Выявление и оценка коммуникативных и организационных 

способностей (методика „кос_1”) 

В процессе исследования испытуемому предъявляется лист вопросов 

методики „КОС_1‖. 

Инструкция: вам надо очень внимательно проследить за тем, чтобы 

номер вопроса и номер клетки, куда вы записали свой ответ, совпадали. 

Заполняя лист ответов, имейте в виду, что вопросы коротки и не могут 

содержать всех необходимых подробностей. Представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует много времени 

затрачивать на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, что на некоторые 

вопросы вам будет трудно ответить. Давайте посмотрим на правила ответов 

при таком вопросе: „Правда ли, что вам не нравится заниматься 

математикой?‖ Если вам действительно не нравится заниматься 

математикой, то вы сначала для себя ответьте на вопрос так: „Да, это 

правда‖. Следовательно, в „листе ответов‖ вы поставите „+‖. Но если вам 

нравится заниматься, то на вопрос „Правда ли что вам не нравится 

заниматься математикой?‖ вы ответите отрицательно: „Нет, неправда‖. В 

таком случае в листе ответов поставьте „«–‖. Отвечая на вопросы, не 

стремитесь произвести заведомо благоприятное впечатление своими 

ответами. Свободно выражайте свое мнение. Плохих или хороших ответов 

здесь нет. Постарайтесь ответить на все вопросы. 

Лист вопросов: 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими вашего решения? 
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3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-то из 

ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с 

различными людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгой или 

за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших 

намерений, то легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше вас по возрасту? 

10. Любите ли организовывать и придумывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании? 

12. Часто ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиться, чтобы ваши товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вам осваиваться в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с вашими товарищами 

из-за невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении дел вы принимаете инициативу на себя? 
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19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

вам людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда внести 

оживление в малознакомую для вас компанию? 

30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе, классе, 

группе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас 

компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 
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35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих друзей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы людей? 

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активными 

взаимодействиями человека с другими людьми, в качестве стержневых 

выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых 

не может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности 

работников таких профессий – руководство коллективами, обучение, 

воспитание, культурно-просветительное и бытовое обслуживание людей и 

т. д. К профессиям, требующим высокого уровня развития этих качеств, 

относятся профессии учителя, тренера, врача, руководителя различных 

подразделений, научных учреждений. Успешность профессиональной 

деятельности этих работников зависит от уровня развития коммуникативных 

и организаторских способностей и от сформированных на этой основе 

умений установить взаимоотношения с людьми и организовать их для 

выполнения поставленных задач. Таким образом, коммуникативные и 

организаторские способности являются важными факторами для достижения 

успеха во многих профессиях типа „человек – человек‖. Методика „КОС_1‖ 

базируется на принципе отражения и оценке испытуемым некоторых 

особенностей своего поведения в различных ситуациях. Избраны ситуации, 

знакомые испытуемому по его личному опыту. Поэтому оценка ситуации и 

поведения в ее условиях основывается на воспроизведении испытуемым 

своего реального поведения и реального, пережитого в его опыте отношения. 
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Исходя из этого принципа создан проективный опросник, позволяющий 

выявить устойчивые показатели коммуникативных и организаторских 

склонностей. Особенность проективного метода состоит в том, что 

испытуемый как бы проецирует свои свойства, особенности своего 

поведения в ситуацию, предложенную консультантом. Возможности 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей заложены в 

соответствующих группах вопросов, совокупность которых представлена в 

„Листе вопросов‖. Спектр вопросов в нем настолько широк, что по 

результатам ответов испытуемого появляется возможность выявить 

качественные особенности его коммуникативных и организаторских 

склонностей. При построении вопросника были учтены также различные 

формы отношения опрашиваемых к вопросам. Дело в том, что одни 

испытуемые могут быть более склонны к утвердительным ответам, другие – 

к отрицательным. Поэтому вопросы в бланке построены так, чтобы 

утвердительный ответ на один вопрос имел такое же смысловое значение, 

что и отрицательный ответ на другой вопрос. В программу изучения 

коммуникативных склонностей введены вопросы следующего содержания: 

а) проявляет ли учащийся стремление к общению, много ли у него друзей; 

б) любит ли находиться в кругу друзей или предпочитает одиночество; 

в) быстро ли привыкает к новым лицам, к новому коллективу; г) насколько 

быстро реагирует на просьбы друзей, знакомых; д) любит ли общественную 

работу, выступает ли на собраниях; е) легко ли устанавливает контакты с 

незнакомыми людьми; ж) легко ли ему даются выступления в аудитории 

слушателей. В соответствии с этим было разработано 20 специальных 

вопросов относительно реального поведения и реального, пережитого в его 

опыте отношения. Программа изучения организаторских склонностей 

учащихся включает вопросы иного содержания: а) быстрота ориентации в 

сложных ситуациях; б) находчивость, настойчивость, требовательность; 

в) склонность к организаторской деятельности; г) самостоятельность, 
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самокритичность; д) выдержка; е) отношение к общественной работе, 

общительность. На этой основе были разработаны 20 вопросов, каждый из 

которых в какой-то мере характеризует организаторские склонности 

учащихся. Ответы на вопросы испытуемый заносит в специальный лист 

ответов, в котором фиксируются также анкетные данные испытуемого и 

результаты его работы. Обработка данных. Для количественной обработки 

данных консультант использует дешифраторы, в которых поставлены 

идеальные ответы, в максимальной степени отражающие коммуникативные и 

организаторские склонности. Обработка материалов испытания крайне 

проста и проводится следующим образом. С помощью дешифраторов, 

которые накладываются поочередно на лист ответов, подсчитывается 

количество совпадающих с дешифратором ответов по каждому разделу 

методики. Оценочный коэффициент (К) коммуникативных и 

организаторских склонностей выражается отношением количества 

совпадающих ответов по каждому разделу к максимально возможному числу 

совпадений (20). При этом удобно использовать простую формулу: К = n / 20, 

где К – величина оценочного коэффициента; n – количество совпадающих с 

дешифратором ответов. 
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