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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОГО СТИЛЮ 
ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ 

У стшппи описшtо .методику формува.тя продуктивиого стилю професіііІІого сп іл 
кува11ня майбуnІНіх викладачів економіки. а сане: етапи навчання, ЗМІст. форми й методи 
Запропоновано навчально-тематичний план трентгу "Стиль спикування вuкладача ". 
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На сучасному етапі економічного й соціального розвитку України ак

rуальним є забезпечення навчальних закладів освіти різни рівнів акредитацїі 
висококваліфікованими викладачами економіки , здатних реалізувати сучасні 

освітні завдання щодо підготовки нової генерації економістів конкурентосп

роможних як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку праці . 

Педагогічна діяльність за своєю природою є комунікативною . Тому 

реалізація викладачем новітніх освітніх тенденцій має здійснюватись не 

лише через зміст і методи навчання, 21 й за допомогою відповідної педаго

гі чної взаємодії з тими, хто навчається , яка будується на основі продуктив

ного стилю його профес ійного спілкування . Са.11.1е формування такого сти

лю сnілкування має nосісти одне з провідних місць у підготовці майбутніх 

викладачів економіки. 

На основі аналізу наукової літераrури виявлено, що протягом декіль

кох десятиріч ученими всебічно досліджувалися стилі педагогічного спілку

вання , особливості їх становлення та розвитку. Продуктивний стиль педаго

г і чного сnілкування бу в предметом дисертаційного дослідження Г. А . Ко

ломієць [3], здійсненого у 80-х рр. ХХ ст. Однак проблема формування nро

дуктивного стютю nедагогічного спілкування у майбутніх викладачів еко

номіки в умовах специфіки вищого економічного навчального закладу за

лишається не розробленою. 

Мета статті - розкрити особливості розробленої методики фор

мування nродуктивного стилю педагогічного сnілкування у майбутніх ви

кладачів економіки nід час їх професійної підготовки . 

Обгрунтування такої методики nередбачало визна•1ення етапів на

вчання , наnовнення вказаних етапів доц ільним змістом, формами й мето

дами навчання , що забезпечать досягн•~ння навчальноУ мети . 
Перейдемо до розкриття необхідних, на нашу думку , етапів форму

вання продуктивного стилю спілкування майбутніх викладачів економіки. 
Виокремлення на.'-f и вказаних етап ів rрунтувалося на особливостях струк
rури та змісrу психолого-педагогічної n ідготовки в ДВНЗ "Київський на

ціональний економ ічний університет ім. Вадима Гетьмана", що загалом 
в ідповідає загальним вимогам і тенденціям щодо професійної підготовки 

викладачів економіки . Відповідно, нами визначено три етаnи формування 
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зазначеного стилю спілкування : І етап- пов'язаний із вивченням дисцtm
ліни "Психологія діяльності та навчальний менеджмент"; 11 етап - реалізу
ється під час вивчення дисципліни "Комунікативні процеси у навчанні"; 
Ш етап- пов'язаний з проходженням студентами педагогічної практики. 

Так, важливим є перший, початковий етап з оволодіння студентами 

nродуктивним стилем педагогічного спілкування, який реалізується в про

цесі викладання дисципліни "Психологія діяльності та навчальний мене
джмент··. Під час вивчення цієї дисципліни у І семестрі в учасників на

вчання формують необхідну базу знань з психології, а саме: вивчають ін
дивідуально-психологічні особливості людини, розкривають сутність по

нять "діяльність" і ·'взаємодія" та умови їх ефективності, особливості між
особистісних стосунків і соціальних аспектів поведінки, феномен конфлік
ту та стратегії ефективного вирішення конфліктних ситуацій . 

Необхідно зазначити , що оволодіння студентами необхідною базою 

психолого-педагогічних знань є основою розвитку в майбутніх спеціаЛістів 
психологічного аналізу, самоанапізу, рефлексії, підвищення їх когнітивної 

складності. Це, в свою черrу, сприяє підвишенню самоусвідомлення студен

тами своїх психологічних властивостей , оптимізує їхню самооцінку, забезпе

чує більш глибоке сприйняття та розуміння оточення й ситуації соціальної 

взаємодії, формує практичні вміння щодо гнучкого, продуктивного реагуван

ня в процесі професійного й особистісного спілкування. До завдань вказаного 
етапу навчання належать також розвиток навичок емоційної та поведіякової 

самореrуляції в ситуаціях професійної діяльності та конструктивної поведін

ки в конфлікті. Протягом цього етапу в майбутніх викладачів відбуваються 
особистісні зрушення в мотиваційно-ціннісній сфері . Так, інтеріоризаці я 

знань щодо психолого-nедагогічних закономірностей і умов ефективної вза

ємодії з оточенням сприяє корекції внутрішніх соціальних настанов, розвитку 
мотивації досягнення й особистісної відповідальності за результати сnільної 
діяльності, активізації мотиву самовдосконалення та саморозвитку . 

Змістовий аспект вказаної дисциnліни, що вив•Іається у 11 семестрі, 
сnрияє усвідомленmо студентами цілей і завдань навчального й виховного 

процесів, шляхів їх досягнення [1 , с. І48-І50]. Практичні заняття, які nрохо
дять у цьому семестрі, націлені на формування у студентів навичок та умінь 

творчого використання методів і nрийомів nедагогічної діяльності . Очевидно, 

що вищезазначені nсихолого-nедагогічні знання, уміння й навички входять 

до структури комnонентів продуктивного стилю педагогічного спіл"-ування 

та є обов 'язковою умовою його становлення в учасників навчання. 

Другий , основний етап формування продуктивного стилю nедагогіч
ного спілкування, реалізується під час вквчення студентами дисципліни 

"Комунікативні процеси у навчанні". Завданням зазначеного етапу є засво
єння студентами знань щодо закономірностей ефективного спілкування за

галом і педагогічного спілкування зокрема, формування вмінь ефективної 
nрофесійної комунікації, безпосереднє формування в учасників навчання 

досліджуваного стилю сnілкування. Усю попередню роботу на вищезазна

чених навчальних етапах узагальнено, як наслідок - студенти оволодіва
ють продуктивним стилем професійного спілкування. 
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Третій, завершальний етап експе-риментального навчання реалізуєть
ся під час проходження студентами педагогічної практики. Завданнями 
цього етапу є: випробування студентами виробленого в них на попередніх 
етапах стипю професійного спілкування в умовах реальної педагогічної ді
яльності; виявлення на практичному досвіді недоліків цього стилю ; розро
блення та реалізація оперативних дій з їх виправлення; усвідомлення необ
хідності безперервного самовдосконалення цього стилю в процесі майбут
ньої педагогічної діяльності . 

Нагадаємо, що під час розроблення методики формування продукти

вного стилю педагогічного спілкування майбутніх викладачів ми ставили 
за мету можливість ії реалізації у процесі вивчення студентами наявних в 

університеті навчальних дисциплін . Зі вказаною метою нами були ретель

но проаналізовані навчальні програми: вищезазначених дисциплін і вияв

лені можливості включення до навчального процесу необхідної змістової 

складової, що забезпечить формуваню.І структурних складових продуктив

ного стилю педагогічного спілкуваннJІ .. Так, ми намагалися лекційні й се
мінарські заняття, що проходять у межах дисципліни "Психологія діяльно

сті та навчальний менеджмент", використати для поглиблення знань і 

практичного досвіду студентів щодо побудови ефективної взаємодії та спі

лкування з оточенням, а також проблематики досліджуваного стилю. 

Відповідно до зазначеної мети нами також розроблений і впровадже

ний в економічному університеті під час читання курсу "Комунікативні 

процеси у навчанні" тренінг "Стиль спілкування викладача" (див. табл . ). 

Таблиця 

Навчально-тематичІ'ІНЙ план тренінгу 
"С . ТИЛЬ СПUІКVВаІІІНЯ ВИКЛадача" 

N2 
Складові тренінrу Години 

зІп 
І 2 3 
І Вступне занsnтя : 

- зиайомо:;пю з особливостями й нормами flJУПОВОЇ робо111, встановлеИИJІ 
емоційних кокrактів у системах "с-rудект-с-rудеІП", "викладач-с-rудеІП"; 

2 
- формування моruвації до співпраці ; 

-усвідомлення комунік8'111вних умінь, юсі забезпечують ефе"-'ТИВНе спі-
лкування викладача з тими, хто навчається 

2 Вербальні засоби спіш,-ування: 

формувания дикції, звукової та іІПонаційної виразиості цовлеиня, йu- 2 
го емоційності, енергtйності впливово<:ті оптимального темпу 

3 Нсвсрбальпі засоби спілкуваинІІ: 

-усвідомлення можливостей правильного сприйнJПТЯ та розуміння 

оточуючих за їх невербальними проява:Іfи, формування 

відnовідних умінь ; 

- формуваИИJІ умінь ефекruвноrо невербальноrо сnL1"-)'Вання як само- 4 
стійного засобу повідомлення інформації, підсилювача &nл.иву верба-
льної комунікації; 

-формування умінь за допомогою невербаліки управляти своїм емо-
ційким станом, ;:;rворюваru творче самопочуття, налаштовува111сь на 
різні СИ1Уації спілкування 
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п Іродовження та б л. 
І 2 з 

4 Атракціи, ефективне слуханни та зворотній зв'изок ик 
складові ефеІСПtвноrо педаrоrічноrо спілкуванни: 2 
формування атракції, умінь сфсІmПІного слухання та прийомів надан-
ня зворотного зв'язку 

5 Внетупи перед аудиторією: 

формування умінь всрбального й невербального спілкування та воло- 6 
діння аудиторією під час публічного виступу 

6 Стиль спілкуванни викладача: 

систематизація знань щодо сутност! поняпя "стиль спілкування", кла- 2 
сифікацій стилів педатогічного спілкування, продуІmПІного стилю 
професійного спілку_вання викладача 

7 Труднощі та стереотипи у СІІіпкуванні: 

знайомство з особливостими й нормами групової роботи, встановлсн- 2 
ня емоційних контактів у системах "студент-студент", "викладач-
студент", формування мотивації до співnраці 

8 Толерантність викладача ик умова продуктнвноУ педагоrічноУ 

взаємодії: 

-усвідомлення сутності понять "толерантність" і "інтолсрантність", 6 
особливостей "абсолютної толерантності", меж толерантної поведін-

ки, проблем толерантності у сучасному суспільстві та в освіті ; 

-формування толерантного ставленНJІ до оточуючих, уміння толеран-

тно висловлювати негативні nочупя 

9 Підсумкове зашnти: 

- узаrальненНJІ резуль татів роботи в тренінгу; 2 
-корекція учасниками навчання самооцінки одногрупників щодо рів-

ня їх готовності до педагогічного спілкування 

Разом 28 

Під час nедагогічної nрактики майбутні викладачі в умова.х реальної 

викладацької діяльності випробували вироблений у них на поnередніх ета

пах стиль професійного спілкування та реалізували самостійні заходи щодо 

його вдосконалення . Зі вказаною метою студенти отримували завдання, яке 

nередбачало ведення "Щоденника самоспостереження комунікативної дія

льності вчителя-практиканта", що сnонукало їх до рефлексії власних кому

нікативних проблем, які виникали під час nроходження nедагогічної прак

тики й nодальшої корекції та самовдосконалення свого педагогічного стилю 

спілкування. Крім того, оновлена змістова складова захисту педагогічної 

практики, яка спрямовувалася на активізацію обговорення nроблем у сфері 

nрофесійного спілкування під час nедагогічної діяльності, на усвідомлення 

необхідності безперервного самовдосконалення в зазначеній галузі . 
Завдання й вправи, що використовуються nід час викладання дисци

плін "Психологія діяльності та навчальний менеджмент", "Комунікативні 

nроцеси у навчанні", а також педагогічної практики з метою формування 

продуктивного стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів 

економіки детально описані в дисертаційній роботі автора [1, с. 133-187]. 
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Успішне засвоєння майбуrніми спеціалістами вищевказаної змістової 

складової передбачає вибір опrимальних, доцільних методів навчання. Сnеци
фіка викладання nсихолого-педаго1·ічних дисциnлін в економічному універси
теті викликає необхідність забезпечення активізації навчально-nізнавальної ді
яльності студентів . Тому в навчальному процесі використовувалися як тради

ційні дидактичні методи (словесні: лекція, розnовідь, бесіда, пояснення, 
роз'яснення, інструктаж; наочні: ітострація, демонстрація, спостереження; 

практичні: вправи, досліди ; робота з книгою: читання, вивчення, реферування, 

конспекrування; відеометод: перегляд телевізійних передач, фільмів з метою 

подальшого спрямованого аналізу), так і методи активізації пізнавальної дія

льності (проблемна лекція, дискусія, мозковий штурм, аналіз соціальних і nе

даrогічних ситуацій, моделювання ситуацій професійної діяльності, ситуацій

но-рольова гра тощо) [2; 3]. Важливо зазначити, що велику увагу під час педа
гогічного експерименту ми приділяли J:еалізації різноманітних методів стиму

ЛЮВЗJ:ІНЯ мотивації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів 
(комунікативна "атака", доказу й переконань, сугестії, долання nерешкод, де

легування, закріnлення позитивного враження тощо) [1, с. 109-110], та мето
дів, сnрямованих на створення спеціального рефлексивного середовища 

(розв 'язання ситуацій "з життя", nедагогічних nроблемних ситуації, ситуацій з 

минулого досвіду; бесіди й заnитання, спрямовані на об'єктивацію для себе 

результатів тієї чи іншої діяльності, взаемодії; організація зворотного зв'язку в 

навчальній групі та його порівняння із власною інтерпретаціоо ситуації або 

позицїІ) [1 , с . 119-121], які є визначеними нами психолого-педагогічними умо
вами оволодіння студентами продуктивним стилем педагогічного спілкування. 

Упровадження вказаних методів відбувалося на всіх етапах навчального про

цесу з урахуванням мети й змісту кожного з етапів, що забезпечувало безпере

рвну мотивацію учіння та розвиток рефлексії майбуrніх викладачів . Серед ме

тодів забезпечення ефективності профе<::ійної nідготовки майбутніх викладачів 

також необхідно зазначити методи контролю та самоконтролю, які одночасно 
виконують і навчальні, і стиму товальні, і рефлексивні функції [ 1, с. 151- 173]. 

Висновки. Отримані нами результати експерименту дають ЗМОІ)' 

констатувати , що розроблена нами методика навчання в умовах економіч

ного університету суттєво сприяє професійній підготовці майбутніх викла

дачів до педагогічного спілкування, формуванню у них продуктивного 
стилю цього спілкування. 
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ДубовІtк С. Н. Методика фори11роваишr продуасrивиоrо етили профсссиона
льиоrо общснІІІІ будущІІХ преподаватслсіІ JкономІІкІІ 

В статье оmІСьtвается Аtетодика формирования продуктивного стІL'ІЯ профессиа
нального общения будущих преподавателей зконо.мики, а именно: зтаnЬІ, содержание, 
фор.мЬІ и меmодЬІ обучения. Предложен учебна-методический план тренинга "Стиль об
щения преподавателя ". 

Ключевwе сло1а: Аtетодика формирования продуктивного стиля педагогическо

го общения; зтаnь1, содержание. формьt u методЬІ обучения; тренинz "Стиль общения 

преподавателя ". 
Dubovyk S. The Approach to the Effective Professional Communication Stylc 

Developmcnt for Futurc Teachcrs ofEconomics 
Тhis arlicle descriЬes the approach /о the effec/ive professional соттипісаІіоп stylE' 

development for }Utиre teachers of econoтics, і. е. : phases, conlenl, fornu and methods of 
training. Тhree phases of the subject comтunication sty/e deve/opment that аге hased оп specific 
psycllOiogical and pedagogica/ training а/ the иniversity of econonrics have Ьееп idenlifted 

The substantive aspects of this тethodo/ogy аге presented in the 'Тeachers ' 
соттипісаtіоп sty/e ' commиnication training, иpdated content of the 'Psycho/ogy of activity and 
lraining managemeflt ' discip/ine and pedagogica/ practices. The 'Тeacher 's communication style ' 
training p/an has Ьееп prєseпted 

Expedient, in оиг vie1v, training nrethods have Ьееп selected, sиch as conventional 
(verba/, illustrative, practica/, 1vorking with books and video) methods: enhancement of 
cognitive activity (problem-based lectwe, discussion, brainstorm. analysis of social and 
edиcationa/ sitиations, modeling of professional activity setting and role р/ау); cognilive 
learning encouragemenl (methods to persиade and prove onese/f right. sиggesl, overcome 
barriers, delegate, secиre first posilive impression, laиnch commиnication 'assaи/t ', etc.}; 
coпtrol and se/f-contro/, as Іvе/1 as methods focused оп the estab/ishment of specia/ reflexive 
environтent (Abi/ity to solve and dea/ ІVith rea/ life situations, pedagogical challenges; share 
experiences; Q&A Ііте Іvе/1 as live discиssions to see c/ear/y rea/ expected results as 1vell as 
modes of interaction; /о seek some feedback from the group to Ье аЬ/е to compare it Іvith 
your он•п interpre/ation ofthe sitиation or position in qиestion). 

Кеу words: the approach to the effective professional commиnication style 
deve/opment; phases, contenl, forтs and methods of lraining; 'Теасhег 's communication 
sty/e ' training. 
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