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АНОТАЦІЯ 

У crarri nроведено обrрунгування мети, етаnів, змісту, алгоритму та методів вrілення, 

..-:дсrавлення результатів викорисrання nедагоrічної технології формування уnравrrінської 

umетенnюсті майбуrніх інженерів АТ у навчальному nроцесі ВНЗ. Головною метою 

пхнопсrії визначено досягнення високого рівня розвнтку основних компонентів уnравrrінської 

DmеТеНТНосrі майбуrnіх інженерів та забезnечення керованосгі цього nроцесу. Визначено 

8Df(J"II до обrрунrування nрофесійно-орієнrованих завдань. Запроnоновано сnецкурс «Основи 

~ уnрамінської компетентносгі майбуrніх інженерів автомобільного трансnОJЛУ>>, 

8ВІі склацаєrься з трьох часrин. Формувальний ексnеримент засвідчив, що високого рівня 

сформованосгі уnрамінської комnетентності досягла ексnериментальна rpyna. 
АНПОТАЦИЯ 

В сrатье nроведено обоснование цели, зталов, содержания, алгоритма и методов 

реализации, nредставлень1 резульnrгьІ исnользования nедагогической технологии фор~шрования 

управленческой ко,,шетентносm будущих инженеров в учебном процессе. Главнай целью технолоши 

mрІЩелено досmжение вьІсокого уровня развития основньІХ компоненгов уnравленческой 

10111ereнnюcm будущих инженеров и обеспечения уnравления зтого процесса. Определень1 

tребования к обоснованию nрофессионально-ориентированнЬІх задач. Предложено сnецкурс «ОсновьІ 

формирования уnравленческой компеrентносm будущих инженеров автомобиль-ного трансnорта», 

ІІІІ'ОрЬІЙ сосrоит из трех часrей. Формирующий зксперимент показал, что вьІсоко-го уровня 

Qформированносm управленческой компеrентносm досmгла зксnерименгальная !JJYIIПa 

SUММARY 

This artide preserrts the s1udy oojeciives, stages, cooteot, methods and algorithm implementanoo, 
JR9mting the results ofthe use of educanonal techndogy managemeпt canpetence foonation offutшe 
~ JSC Universines in the educatiooal process. The main purpose of the technology are: 
ldieving а Ьigh level of the main canpooents of managerial competence of future engineers and 
ellSIIing cootrollaЬility of the process. Th.e requirements to study professiooally oriented tasks. А special 
c:mne "Fundamentals ofmanagerial canpetence famatioo offutшe engineers ofroad transport", which 
aпsists of three parts. Fooning experiment showed that а Ьigh level <І management competence 
Ьmatioo reached the experimental group. 

УДК 37.015.311-047.58:378.091.12.011.3-051:33:316.454.52-027.56 
Світлета Дубовик 

(Київ} 
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МОДЕJППРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
ПРОДУКТИВНОГОСТИUПОПРОФЕСПІRОГОС~АННЯ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІКИ . 
Актуальність вирішеЮІЯ проблеми формування продукrивного стишо 

педагогічного спілкува:нн.я (ПСПС) майбутніх викладачів економіки, 
недостатня розробленість науково-методичного забезпечення навчального 
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процесу щодо реалізації вказаної освітньої мети обумовИШ! необхідніеть 
обrрунтування моделі процесу формування досліджуваного стилю. 

Нагадаємо, що досліджуючи педагогічну діяльність, модель навчально.. 
виховного процесу науковці розглядаІОТh як умовне зображення об' єкщ систе-М}! 
об 'єкrів, ідеальна структура, яка вюпочає цілі, зміст, прИІЩИПИ реалізації змісzу 
дже~ла .. _з~снення навчально-виховних заходів і засвоєння ЗУН, ст_рук-туру 
реатзацn змtсту (форми, методи, засоби), результаш (коиrроль, корекцщ об.тrі!() 
діяльності суб'єкrів процесу, дієвості обраної струкrури [7, с. 59]. 

Отже, експлікація моделі процесу формування продукrивного СТИJnо 
професійного сгrілкування майбутніх викладачів економіки передбачає 
насамперед, формутовання навчальної мети, обrрунтування педагогіЧJ-Щх 
принципів, психолого-педагогічних умов реалізації обраної мети 
виокремлення критеріїв та показників досліджуваного стито, які необхідн~ 
формувати під час навчання. Наступним кроком у розробленні моделі має 
бути обrрунтування методики формування ПСПС та її складових, а саме: 
етапів, форм, методів та засобів навчання. 

Розроблена нами модель процесу формування продукrивного стилю 
професійного сгrілкування майбутніх викладачів економіки представлена на 
рисунку (див. рис. 1). Охарактеризуємо її сутність. 

Доречно нагадати, що навчальна мета - це ідеальне передбачення 
кінцевих результатів навчання, те, до чого прагнуть учитель, учні [1, с. 277]. 
На основі аналізу різних таксономій навчальних цілей, колективом авторів -
викладачів ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім . 
Вадима Гетьмана», вирізнені такі тиnи взаємопов 'язаних навчальних цілей: 
пізнавальні (цілі-знання); практичні (цілі-вміння) ; мотиваційні (цілі
ставлення) [6, с. 42]. Тож, метою розробленої нами моделі ми визначаємо: 
формування продуктивного стито педагогічного спілкування майбутніх 
викладачів економіки. Важливо підкреслити, що розроблені нами [2, с. 42-83] 
компоненти досліД)k-уваного стито (мотиваційна-ціннісний, когнітивний та 
операційно-процесуальний) повністю відповідають вищевказаним типам 
навчальних цілей. Отже, реалізація пізнавальної, практичної та мотиваційної 
цілей будуть сприяти розвиткові складових продуктивного стито 
спілкування в студентів , а отже досягненню поставленої загальної мети. 

Розглянемо дидактичні принциnи, які було покладено в основу 
розробленого нами навчального процесу. Нагадаємо, що принциnи навчання 
- це основні вихідні вимоги до організації навчального процесу [3, с. 71 3]. 
Важливо підкреслити, що педагогічна наука виокремтоє систему 
дидактичних принципів, виходячи з наукового розуміння сутності та цілей 
виховання і навчання. Ця система rрунтується на таких загальноприй:няТJfХ 
принциnах: пршщип ·єдності освітньої, розвивальної та виховної фуНІ<діі 
навчання; пршщип науковості; принциn систематичності та послідовності; 
принцип міцності знань; пршщип доступності; принцип свідомості І 
активності учнів ; принцип наочності; принцип зв'язку теорії з практикою; 
принцип індивідуалізації [3, с. 713-714]. 
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Під час реалізації методики формування ПСПС майбутніх викладаtЦа 
економіки ми будемо спиратися на вищевказані базові принципи нaвчafllUI. 

Також необхідно зауважити, що формування досліджуваного стилю МІ! 
rтануємо здійснювати, використовуючи не тільки традиційну леІ<Ці.іЩо.. 
семінарську форму навчання, але й тренінгову, яка має свої специфічf!і 
принципи групової роботи, а саме: 

- проблемності; 
- активносn; 

- центрації на особистості; 
-"тут і тепер"; 
- інтенсивного зворотнього зв' язку ; 
-довіри і відкритості; 
- конфіденційності [2, с. 124-125]. 
На основі теоретнтшого аналізу наукових досліджень нами визначені 

психолого-педагогічні умови формування продуктивного стилю професійного 
спілкування майбутніх викладачів економіки. До цих умов ми відносимо: 

. - забезпечення мотивацll майбутніх викладачів економіки до професійної 
тдготовки; 

- впровадження в практику діяльності уюверситету методики 
формування ПСПС; 

- розвиток у майбутніх викладачів рефлексії як механізму становлення 
особистості [2, с. 105-121]. 

Наступним кроком у розробленні моделі є визначення критеріїв та 
показників продуктивного стилю педагогічного спілкування викладача на які 
буде здійснюватись безпосередній педагогічний вrтив під час навчання. Нами 
визначені й обІJ>унтовані такі критерії та показники його оцінювання: 
мотиваційно-ціннісний критерій (продуктивна комунікативна настанова, 
розвинута маrивація досяrнення) ; коmітивний критерій (психолого-педагогічні 
знання й знання у галузі педагогічного спілкуваmщ когнітивна складність); 
операційно-процесуальний критерій (соціальна перцепція, уміння 
вербальноrо та невербального спілкування, висока адекватна самооцінка, 
відповідальність викладача за власні дії та вчинки) [2, с. 86-105]. 

Необхідно зазначищ що формування такого складного феномену, як 
продуктивний стиль педагогічного спілкування, потребує глибИННИХ 
особистісних змін у студентів . Це можливо лише за умови створення такої 
методики навчаmщ яка передбачає поетапний, довготривалий процес 
розвитку в майбутніх викладачів вищевказаних складових досліджуваного 
стилю. В свою чергу, обrрунтування методики передбачає визначення етапів 
навчаmщ наповнення вказаних етапів доцільним змістом, формами та 
методами навчаmщ що забезпечать досягнення навчальної мети. 

Перейдемо до розкриття необхідних, з нашої точки зору, етапів формува.RJІЯ 
продуктивного стилю спілкування майбутніх викладачів економікИ· 
Вмокремлення нами вказаних етапів базувалося на особливостях структури та 
змісту психолого-педагогічної підготовки в ДВНЗ «Київський національниіІ 
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fІомічний університет ім . Вадима Гетьмана>>, шо відповідає загальним 
~оrам та тенденція шодо професійної підготовки викладачів економіки. 

Так, важливим є перший, початковий етап з оволодіння студентами 
nродукrивним стилем педагогічного спілкування, який реалізуєrься в процесі 
JІІІ!<Ладання дисципліни <<Психологія діяльності та навчальний менеджмеНТ>>. Під 
час вивчення вказаної дисципліни у І-му семесгрі в учасників навчання 
фОрмується необхідн~ ?аза знань . з психології, а саме: вивчаються 
jsДИВ~ально-~сихолопчнt ?собливосп mодини, розкриваєrься .сутюС'ІЬ понять 
«діJmьюсть» 1 «взаємодІЯ» та умови іх ефективносп, особливосп 
r.Wкособистісних стосунків та соціальних аспектів поведінки, феномен 
)(()Нфліюу та стратегії ефективного вирішення конфліктних ситуацій. 

Необхідно зазначиm, що оволодіння студентами необхідною базою 

nсихолого-педагогічних знань є основою розвитку у майбутніх спеціапісгів 
nсихологічного аналізу, самоаналізу, рефлексії, підвищення їх когніmвної 
СКІІадності . Це, в свою черrу, СПJЕЯЄ підвищенню самоусвідомлення студентами 
своїх психологічних власгивосгей, оптимізує їхню самооцінку, забезпечує більш 
rnибоке сприйняття і розуміння оточення та ситуації соціальної взаємодії, формує 
практичні вміння щодо mучкого, продуктивного реаrування в процесі 
професійного та особистісного спілкування. До завдань вказаного етапу навчання 
належать також розвиток навичок емоційної і поведінкавої самореrуляції в 
сиrуаціях професійної діяльності та консгруктивної поведінки у конфлікті. 
Протягом цього етапу в майбутніх викладачів відбуваються особисгісні зрушення 
в мотиваційно-ціннісній сфері. Так, інтеріоризація знань щодо психолого
педагогічних закономірностей й умов ефективної взаємодії з оточенням сприяє 
корекції внутрішніх соціальних насганов, розвитку мотивації досяrnення й 
особисгісної відповідальності за результаm спільної діяльності, акmвізаuії 
маrиву самовдосконалення та саморозвитку. 

Зміеговий аспект вказаної дисципліни, що вивчаєrься у П семесгрі, сприяє 
усвідомленню студентами цілей та завдань навчального і виховного проuесів, 
1ШІЯХів їх досягнення [2, с. 148-150]. Практичні заняття, які проходять у цьому 
семестрі, націлені на формування у студентів навичок та умінь творчого 
викорисгання методів і прийомів педагогічної діяльності . Очевидно, що 
вищевказані психолого-педагогічні знання, уміння й навички входять до 
СІруктури компонентів продуктивного стиmо педагогічного спілкування та є 
обов 'язковою умовою його становлення в учасників навчання. 

Другий, основний етап формування продуктивного сгилю педагогічного 
сnілкування, реалізуєrься під час вивчення студентами дисципліни 
«Комунікативні процеси у навчанні». Завданням вказаного етапу є засвоєння 
СІудентами знань щодо закономірностей ефективного спілкування взагалі та 
nедагогічного спілкування зокрема, формування вмінь ефективної професійної 
І<омунікаціі, усвідомлення ними важливості для професійного сгановлення 
оволодіння продуктивним сmлем педагогічного спілкування, глибокого 
!ХJзуміння сутносгі цього crиmo, закономірносгей та умов його розвитку. На 
забезпечення успішно'і реалізації завдань цього етапу спрямований розроблений 
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нами тренінг «Стиль спілкування викладача» . Уся попередня робота liQ 
вищевказаних навчальних етапах узагальнюється, у результаті чого студеІfІ'І! 
оволодіваю'ІЬ продуктивним стилем професійного спілкування. 

Третій, завершальний етап експ:ериментального навчання реалізується nіц 
час проходження студентами педагопчної пракmки. Завданнями вказаного етаnу 
є: вютробування студентами виробленого у них на попередніх етапах СТИJuо 
професійного спілкування в умовах реальної педагогічної діяльності; виявлеНІіJ! 
на практичному досвіді недоліків цього стилю; розроблення та ~ 
оперативних дій з їх виправлення; усвідомлення необхідності безперервного 
самовдосконаленняцього стилю у процесі майбутньої педагогічної діяльності. 

Зміст навчання - це точно окреслена система наукових знань, праІ<1'ИЧН]1х 

умінь та навичок, а також світоглядних і морально-естетичних ідей, які необхіllНо 
опанувати тим, хто навчається, у процесі навчання. Іншими словами, зміС1 
навчання - частка соціального досвіду (предметні знання, вміння, навички), 
навчальний матеріал, педагогічно обrрунтований, логічно упорядкований, 
зафіксований у навчальній документації (програмах, підручниках) (б, с . 46]. 

Нагадаємо, що під час розроблення методики формування 
nродуктивного стилю nедагогічного спілкування майбутніх вихладачів ми 
ставили за мету можливість її реалізації у процесі вивчення студентами 
наявних в університеті навчальних дисциплін Тому одним із важливих 
завдань був пошук та залучення нових інформаційних і методичних ресурсів, 
що забезпечать становлення в студентів досліджуваного стиmо під час 
вивчення навчальних дисциплін «Психологія діяльності та навчальний 
менеджмент», «Комунікативні процеси у навчанні» і педагогічної практики. 
Зі вказаною метою нами були ретельно проаналізовані навчальні програми 
зазначених дисциплін та виявлені можливості включення до навчального 
процесу необхідної змістової складової, що забезпечить формування 
структурних складових продуктивного стилю педагогічного спілкування. Так, 
ми намагалися лекційні та семінарські заняпя, що проходить у межах 
дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», використати 
для поглиблення знань та практичного досвіду студентів щодо побудови 
ефективної взаємодії і спілкування з оточенням, а також проблематики 
досліджуваного стилю [2, с. 1 34-173]. Відповідно до зазначеної мети нами 
також розроблений та впроваджений в економічному університеті під час 
читання курсу «Комунікативні процеси у навчанні» тренінг «Стиm 
спілкування викладача» [2, с. 151-173]. Нами також оновлена змістова 
складова педагогічної практики та її захисту [2, с. 173-174]. 

У спіпше засвоєння майбутніми спеціалістами вищевказаної змістової 
складової передбачає вибір оптимальних, доцільних методів навчання. У 
педагогіці існує багато дефініцій методів навчання, але спільним для них є 
характеристика їх як впорядкованих способів взаємопов 'язаної діяльностІ 
вчителя та учнів у процесі навчання, спрямованих на розв 'язання навчально· 
виховних завдань [3 , с. 492]. Сnецифіка вихладання психолого-педагогіЧН11Х 
дисциплін в економі'fНому університеті вихликає необхідність забезпечення 
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активtзаuії навчально-пізнавальної діяльності студентів. Тому у навчальному 
rrpoueci використовувалися як традиційні дидактичні методи (словесні . 
.1екuія, розповідь, бесіда, пояснення, роз'яснення, інструктаж; наочні· 
ілJОСтрація, демонстрація, спостереження; практичні : вправи, досліди: робота 

3 книгою : читання, вивчення, реферування, конспектування; відеометод : 
перегляд телевізіt'mих передач, фільмів з метою подальшого спрямованого 
аналізу), так і методи активізації пізнавальної діяльності (проблемна лекція, 
дискусія, мозковий штурм, аналіз соціальних та педагогічних ситуацій, 
модетовання ситуацій професійної діяльності, ситуаційно-рольова гра тощо) 
[4; 5]. Також важливо зазначиш, що велику увагу під час педагогічного 
експерименту ми приділяли реалізації різноманітних методів стимулювання 
мотивації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх спеціалістів та 
методів, спрямованих на створення спеціального рефлексивного середовища, 
які є визначеними нами психолого-педагогічними умовами оволодіння 
студентами продуктивним сmлем педагогічного спілкування. Упровадження 
вказаних методів відбувалося на всіх етапах навчального процесу з 
урахуванням мети та змісту кожного з етапів, що забезпечувало безперервну 
мотивацію учіння та розвиток рефлексії майбутніх викладачів . Серед методів 
забезпечення ефективності професійної підготовки майбутніх вик..r1адачів 
також необхідно зазначити методи контролю та самоконтролю, які одночасно 
виконують і навчальні, і стимулювальні, і рефлексивні функції. 

У результаті впровадження у навчальний процес університету 
розроблених нами складових моделі формування продуктивного стилю 
педагогічного спілкування майбутніх спеціалістів забезпечується оволодіння 
студентами індивідуальним стилем професійного спілкування певного рівня 
продуктивності. Нами виявлено та описано три рівні його продуктивності, а 
саме: низький, середній, високий [2, с. 101-103). Вказані рівні дозволяють 
ощнити результати досягнення навчальної мети. 
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АНОТАЦІЯ 

У nредставпеній модеrrі nроцесу формування nродуктивного стито npoфecj~ 

спілкування майбугніх викладачів економіки розкриrі : навчальна мета; педагогічні np111f 
психооого-nедаrогічні умови реалізації обраної мети; криrерії та nоказники досліджуваного ~ 
складові методики його формування (eranи, зміст, форми 'ІЗ методи навчання); резульТІП. :ао, 

АНВОТАЦИЯ 

В представпенной модели nроцесса формирования nродуктивного Ct'iuьi 

nрофессионального общения будущих преnодавІПелей зкономики раскрьrгьІ: учебН<UІ ~ 

nедагогические nринциnь1; психмого-nедагогические условия реализации вь1бранной цед~~; 

критерин и показатели юучаемого стиля; составляющие методики его формирования (З'ГсІnь!, 

содержание, формЬІ и методЬІ обучения); результат. 

SUММARY 

The suЬject effective trofessirnal communicatioo style model foc future teachers of ecatorni1:3 
descriЬes the teaching oЬjectives, educational principles, psychological and educatirnal envir~ to 
implement the gools that have Ьееn set., criteria and indicatocs of the style under researЩ it! 
development teclmique elements (J:tшses, content, inslructional funns and techпiques) and the result 

Ірина Запєсова 
(Вінниця) 

ТОЛЕРАНfШСТЬ ЯК ФlJІОСОФСЬКЕ, СОЦІАЛЬНЕ І 
ПСИХОЛОГО-ІІЕДАГОПЧНЕ ПОНЯТТЯ 

СучасЮІЙ світ зазнає стрімких змін, що їх породжують глобалізаційні 
процеси, формування світового інформаційного суспільства. Соціум набувос 
таких суrнісІШХ харакrериС1ИК, як мобільність, інтеграція і взаємозалежність, 
урбанізація тощо. Із швидким розвитком комунікацій відбуваються 
великомасшrабні міграції і переміщення населення, ТJШ!Сформації соціальШІХ 
структур, ціннісних орієнтирів. Завдяки сучасним комунікаційним технологіям 
інформація постійно мандрує по всьому світу, ми реrулярно вступаємо в контакm 
з mодьми, які думають і живуть не так, як ми. Яскравим прикладом є глобальна 
мережа Intemet, використання програмних продуктів, які були спроектовані і 
виготовлені спеціалістами фірм і корпорацій різних країн, mодьми різного 
віросповідання, кольору шкіри, різних переконань. У зв' язку з цим все більшої 
актуальності набуває проблема толерантносrі як соціального феномена, який 
слугує збережеюпо і підтримці різноманітності світу. . 

Аншrіз оспишніх досліджень і публіКJЩій. Проблема толерантносn 
розглядається вченими у різних аспектах: філософському - О.Г.Асмолов, 
О.А.Довгополова, В.Євтух В.О.ТИшков, С.ДроЖЖИІЩ соціологічному -
К.К.Грабчак, Н.Паніна, В.М.Піскун, О.В.Швачко; етнополітичному -
В.У.М)І)..'Терем, І.В .Жадан, !.Жданова,, О.Кресін, В .С.Крисаченко, О.Майбородn; 
історичному - В.Ханстантин:ов, Т.Татаренко, О.Кривицька; психологічному 
Д.А.Леонтьєв Г.Солдатовrі, ОЯІІ.Іаюк; пеЩІГСгічному - О.В.БезкоровайВ8-
І.ДБех, Б .С.Гершунський, О .Грива, Л.А.Чередниченко, НЯшин, Л.П.Бутузова. 

З оглядУ на актуальність та теоретичну значущість зазначеної проблем}!, 
метою поданої статті є розгляд генези та еволюції феномену толерантності . 
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