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НАСКРІЗНА МОВНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ – СКЛАДНИК 

КУЛЬТУРНО-КОРПОРАТИВНОГО КОДУ КНЕУ 
 
 

Університетська освіта має на меті виховання не лише фахівця, не лише 

людини із суто науковим мисленням, а й національно свідомого інтелектуала 

нового покоління. Сучасна освіта в Україні, забезпечуючи всебічний 

розвиток інтелектуальних здібностей  студентів, водночас сприяє 

професійному розвиткові майбутніх фахівців. Тому й освітні технології 

навчання повинні бути відкритими до інноваційних пошуків, науково 

ємними, психологічно обґрунтованими, національно маркованими.  

Насправді, на часі є зміна підходів до викладання дисциплін соціально-

гуманітарного циклу й української мови зокрема.  

В університетському просторі співіснують науковий, діловий, виховний, 

навчальний, проте в перерізі завжди перебуває мовний, адже мова – 

інструмент будь-якої комунікації. Завдання мовних кафедр в економічному 

університеті – навчити студента вміння спілкуватися, володіючи 

національною мовою як засобом збереження національної ідентифікації, 

володіючи іноземною мовою з урахуванням специфіки іншомовного та 

іншокультурного середовищ. В університеті вже частково апробовано 

сучасний структурно-рівневий підхід до викладання української мови у 

вищій школі, а саме: 1 рівень (базовий етап, нормативна дисципліна 

«Українська словесність») підґрунтям має набуті в середній школі вміння та 

навички  використання мови як засобу спілкування. Це інтегрований курс, 

який задовольняє потреби сучасної молодої людини не лише в якісному 

професійному спілкуванні, а й органічно вводить у національний 
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лінгвокультурний дискурс. Для поглибленого вивчення мовної системи  

об’єктивно необхідним є ІІ рівень, який передбачає  викладання мови на 

основі компетентнісного підходу до засвоєння фаху, з урахуванням вимог 

відповідного галузевого стандарту вищої освіти України (освітньо-

професійної програми підготовки), тобто специфіки ВНЗ. Інтегровано ці 

завдання вирішують нормативна дисципліна «Українська словесність», 

вибіркова дисципліна «Культура наукової мови», нормативна дисципліна 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів факультету 

інформаційних систем і технологій. 

Наш університет є ще й осередком міжкультурної комунікації, тому  

важливо навчити студентів-іноземців спілкування в різних ситуаціях, 

зокрема фахових, з урахуванням українських реалій. Проте мета 

педагогічного діалогу з іноземними студентами та українськими в цьому 

контексті спільна – і ті, і ті повинні вміти долати міжкультурні бар’єри та 

виходити з університету як сформована толерантна мовна особистість. 

На основі набутих компетенцій виникає компетентність як реалізована 

здатність у будь-якій ситуації спілкування оптимально використовувати 

вербальні та невербальні засоби. Виконанню методичних завдань сприяють 

мовні дисципліни навчального плану бакалаврського та магістерського 

освітніх рівнів («Українська словесність», «Культура наукової мови»). Ці 

завдання й надалі можна виконувати за допомогою нових навчальних 

дисциплін мовного циклу на зразок польської мови, мовної культури 

сучасної бізнес-комунікації, сучасного риторичного канону та ін. Саме вони 

сприятимуть формуванню комплексу визначених стратегій мовної поведінки, 

а в результаті – в університеті функціонуватиме наскрізна мовна траєкторія в 

професійній підготовці як найсучасніший принцип саме університетської 

освіти.  
 
 
 


