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КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-
ФІЛОЛОГІВ ДО МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

У статті обґрунтовано місце і роль комунікативних і педагогічних технологій у професійній підготовці 
майбутніх учителів-філологів до міжособистісної взаємодії. З’ясовано сутність інформаційно-

комунікативного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів-філологів. Розкрито 
проблематику комунікативних технологій, які є різновидом технологій, розроблених і реалізованих у 

сфері виробництва, духовної і матеріальної культури, науки, а також є визначальним чинником, який 
демонструє рівень культурної еволюції суспільства. 

Ключові слова: педагогічна технологія, професійна діяльність, інформаційно-комунікативний підхід, 
категорія комунікативності. 

Постановка проблеми. Застосування комунікативних технологій у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів-філологів детерміноване основними вимогами до професійних компетенцій фахівця, 
а також новими умовами функціонування цієї професійної діяльності. Так, в останні десятиліття 
спостерігається часткове падіння престижу філологічної професії, звідки – відтік перспективних кадрів в 
інші професійні галузі. У зв’язку з цим потребує оновлення технологія професійної підготовки майбутніх 
філологів, які мають стати більш професійно гнучкими, а їх професійна підготовка – спрямованою на 
теоретичну, практичну, психологічну, науково-дослідницьку готовність до майбутньої діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна підготовка вчителя-філолога стала об’єктом 
дослідження багатьох науковців-педагогів, зокрема, О. Афанасьєвої, Л. Базиль, Н. Волошиної, 
А. Градовського, Л. Йовенко, Л. Мірошниченко, О. Семеног, І. Соколової та ін. [1-5]. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні місця та ролі комунікативних технологій та інформаційно-
комунікативного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів-філологів до міжособистісної 
взаємодії. 

Виклад основного матеріалу. Комунікації у професійній підготовці фахівців стають основою для 
реалізації комунікативних технологій. Комунікативні технології сьогодні розглядаються широким колом 
наук – соціологією, психологією, політологією, інформатикою, філософією тощо. Такий широкий спектр 
наукових галузей спричинює не менш широкий набор тлумачень поняття комунікативної технології. Так, 
соціологи і політологи схильні до тлумачення комунікативних технологій як різновиду соціальних 
технологій, здатних до впливу на особистість за допомогою системи соціальних знаків і символів, 
представлених у процесі комунікації. До комунікативних технологій у соціальних науках науковці 
(В. Ільганаєва, О. Коновець Г. Почепцов, О. Холод та ін.) [6-9] відносять перфоманс, паблик рілейшнз, 
пропаганду, ідеологію; при цьому основними видами комунікацій вони вважають емотивну, референтну, 
конотативну, поетичну, металінгвістичну, фатичну та любовну лірику. Зазначені види комунікації 
розглядаються і в психолого-педагогічній науці, хоча мають свою специфіку, спричинену предметним 
полем поставленої педагогічної задачі.  

Найчастіше комунікативні технології виступають інструментом (засобом) для створення соціально-
комунікативного чи радше медіального продукту. Психолого-педагогічний, методичний аспекти 
комунікативних технологій є предметом дослідження для більш вузького кола фахівців.  

О. М. Дуплійчук розглядає проектно-комунікативні технології у підготовці майбутніх учителів-
філологів [10]. Комунікативна технологія як наукова категорія відносить нас безпосередньо до поняття 
"технологія", яке активно розробляється у працях В. Беспалька [11], Г. Бордовського, В. Ізвозчикова [12], 
Н. Звєрєвої [13], М. Кларіна [14], Г. Селевка [15], В. Сластьоніна [16] та ін. Велике значення мають також 
зарубіжні розробки в галузі педагогічних технологій, як це подано в таблиці 1. 

Поєднання категорій "технологія" і "комунікації" і визначає зміст категорії "комунікативна 
технологія". В основі поняття комунікативних технологій лежить категорія комунікативності [17]; її 
Є. Пассов пропонує розглядати як методичну [18], але вона є водночас і науково-педагогічною. 
Комунікативна технологія визначається ученими як: 

– результат людської діяльності, яка реалізується з метою вирішення комунікативних задач 
(М. Васільєва, Т. Кондрацька та ін.); 

– різновид соціальних технологій, які реалізуються під час спілкування як соціального феномена 
(О. Бойко, І. Арендарчук, А. Бєлялова та ін.); 

– як засіб пізнання і професійної підготовки майбутніх фахівців (О. Березюк, В. Віролайнен, 
О. Дубасенюк, Т. Семенюк, О. Антонова та ін.). 
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Таблиця 1. 
Сутність поняття "педагогічні технології" у працях зарубіжних учених 

№ 
з\п Вчений Сутність педагогічної технології 

1. М. Кларк Сутність педагогічної технології полягає у застосуванні в освітньому 
процесі винаходів, промислових зразків і виробничих процесів. 

2. Ф. Персіваль, 
Г. Еллінгтон 

У категорії "педагогічна технологія" закладені будь-які способи подачі 
інформації у системі освіти. До технологій відносяться телебачення, 
проекції, аудіо засоби та ін.  

3. Д. Фінн Педагогічна технологія – це спосіб організації навчального процесу; це 
спосіб мислення про відносини в системі "людина-машина". 

4. П. Мітчелл Педагогічна технологія – це галузь дослідження педагогічної практики, 
яка пов’язана з усіма аспектами організації педагогічних систем і 
процедурами ресурсного забезпечення для досягнення поставлених 
освітніх цілей. 

5. В. Беспалько Педагогічна технологія – це змістова техніка організації навчального 
процесу. 

6. В. Монахов Педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель спільної 
діяльності щодо проектування, організації і здійснення навчального 
процесу. 

7. М. Кларін Педагогічна технологія – це системна сукупність і порядок 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей. 

Виходячи з проаналізованої нами наукової літератури, ми визначаємо комунікативну технологію 
як різновид педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, завдяки якому 
вона відбувається як комунікативна міжособистісна взаємодія між учасниками освітнього процесу, 
спрямована на досягнення готовності означених фахівців до професійної діяльності.  

Отже, комунікативні технології є різновидом величезної сукупності технологій, розроблених і 
реалізованих у сфері виробництва, духовної й матеріальної культури, науки, інформації. Технологія в 
найбільш широкому розумінні є визначальним чинником, який демонструє рівень культурної еволюції 
того чи іншого суспільства. Це поняття замінило в своєму розвитку більш давні категорії – ремесла, 
справи, мистецтва, які вживалися до початку ХІХ століття. Сутність категорії "технологія" звертає нас до 
процесу зміни стану, властивості; розробки певного алгоритму, набору дій, способів діяльності тощо [19: 
321-322]. Будучи на початку категорією виробництва, технологія поступово перейшла в гуманітарну 
галузь і в 20-30-х рр. ХХ ст. стала використовуватися в галузі менеджменту, соціології, політології. 
Сутність гуманітарного аспекту технології обґрунтовує у своєму дослідженні Ю. Даниліна, окреслюючи 
технологію як "практичне використання систематизованого гуманітарного знання з метою забезпечення 
спрямованого впливу на вдосконалення особистості, її предметно-речового, соціального природного 
середовища" [20: 64]. 

Характеризуючи специфіку комунікативних технологій у філософському розумінні, Н. Луман 
окреслює мотиваційну сферу комунікації, визначаючи механізми, які мотивують людину до участі в 
комунікації як "символічно генералізовані комунікаційні медіа" [21: 176]. Таким чином, у Н. Лумана 
технологічний зміст комунікацій співпадає з медіальним, як-от: істина, влада, любов, мистецтво, віра, 
цінності [22: 169]. 

Комунікативні технології стали особливо активно розроблятися в різних науках у зв’язку з розвитком 
інформаційного суспільства та спробами науковців осмислити його становлення й цільову сферу. У 
зв’язку з цим гуманітарними науками стала обґрунтовуватися місія особистості в просторі тотальної 
комунікації, а також місце і роль комунікативних технологій в епоху постмодерну. Прихильники теорії 
інформаційного суспільства виходять з того, що основною його ознакою є не матеріальне виробництво 
та його можливості, а створення, поширення й споживання інформації [23]. Комунікація в такому разі 
окреслюється як інструмент трансляції інформації. Віртуалізація зазначеного процесу трансляції додає 
комунікативним технологіям особливої специфіки, спонукаючи науковців до розробки й впровадження 
цих технологій з урахуванням їх інформологічного статусу. Інформаційна сутність комунікації може 
бути визначена в сучасних умовах як соціально зумовлений процес передачі й сприйняття інформації в 
умовах міжособистісного й масового спілкування за допомогою максимально можливої кількості каналів 
та комунікативних засобів (вербалізованих чи невербалізованих) [24]. 

Комунікативна технологія у професійній підготовці вчителів-філологів відноситься до розряду 
професійно-орієнтованих, причому А. Белялова окреслює її як одну з найбільш відомих і прогресивних 
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[25]. Сутність комунікативної технології e цьому випадку виявляється в тому, що процес навчання 
будується фактично як процес спілкування.  

Будуючи комунікативні технології e процесі підготовки вчителів-філологів, важливо брати до уваги 
також загальний комунікативний фон вищого навчального закладу, який розглядається нами на трьох 
рівнях – організаційному, дисциплінарному й освітньому. Так, організаційний рівень передбачає 
наявність соціально-професійних ділових і міжособистісних комунікацій між основними учасниками 
освітнього процесу – студентами, викладачами й адміністрацією. Дисциплінарний рівень комунікацій 
визначає ієрархічні зв’язки між учасниками комунікативного процесу, рівень його насиченості залежно 
від поставлених освітніх завдань. Освітній рівень комунікацій відображає способи передачі інформації 
від попереднього до наступного поколінь за допомогою певних суб’єктів (насамперед, викладачів) [26: 
355]. Специфіка комунікацій у процесі професійної підготовки полягає у тому, що їх можна розглядати в 
аспекті змісту і технологій. Оскільки ми розглядаємо комунікативні технології, то вони можуть бути в 
такому разі визначені як система прийомів і навичок соціально-психологічного впливу суб’єктів 
освітнього процесу один на одного, в результаті чого забезпечується найбільш ефективний результат – 
професійна готовність вчителя-філолога до майбутньої професійної діяльності.  

Попри достатню кількість наукової літератури з проблеми комунікативних технологій, психолого-
педагогічний зміст цього феномена окреслений недостатньо чітко. І. Арендарчук пропонує визначати 
комунікативні технології як різновид соціальних, виходячи з того, що результатом застосування цієї 
технології є людина, майбутній фахівець (в нашому випадку – вчитель-філолог), а провідним 
показником, який може змінюватися – його комунікативні якості і властивості, значущі для майбутньої 
професійної діяльності [27]. 

Таким чином, комунікативна філософія розглядається нами як методологічне підґрунтя створення й 
впровадження комунікативних технологій у професійній підготовці вчителя-філолога. Спираючись на 
здобутки філософії комунікацій, можна будувати сучасні комунікативні технології у професійній 
підготовці вчителя-філолога. 

Враховуючи зв'язок комунікативних технологій з інформаційним середовищем професійної 
підготовки майбутніх учителів-філологів, вважаємо необхідним розглянути інформаційно-
комунікативний підхід до означеної підготовки. У межах цього підходу аналізується аналітико-
синтетична переробка інформації майбутніми фахівцями, при якій студенти створюють власну текстову 
єдність, готову до подальшого використання [28]. Означена текстова єдність виникає в процесі 
міжособистісної взаємодії студентів між собою, суб’єкт-суб’єктної взаємодії з викладачем, а також 
взаємодії з інформаційним середовищем загалом.  

Важливим аспектом інформаційно-комунікативного підходу є окреслення ролі викладача як 
організатора спілкування, який забезпечує і прямий, і зворотний зв'язок у комунікативній взаємодії. При 
цьому сутність інформаційно-комунікаційного підходу полягає у постійному розширенні 
інформаційного простору майбутнього вчителя-філолога за допомогою усіх можливих ресурсів ВНЗ, 
насамперед, за допомогою безпосередньої міжособистісної взаємодії викладача і студента [29]. Означена 
роль організатора спілкування з боку викладача передбачає, що він перестає бути носієм істини, а стає 
консультантом у самостійному пошуку студентами професійних знань. М. Гулієв визначає два основні 
аспекти інформаційно-комунікативного підходу: "комунікація в соціальному плані характеризує 
відношення між людьми; інформація – це лише зовнішній прояв комунікації, її результат. Інформація 
виникає, існує й передається завдяки комунікації. Комунікація опосередковується інформацією, але не 
тотожна їй" [30: 119]. 

Висновки. Отже, на підставі аналізу комунікативних технологій нами сформульовано висновок про 
комунікативну технологію як різновид технології професійної підготовки майбутніх учителів-філологів, 
завдяки якому вона відбувається як комунікативна міжособистісна взаємодія між учасниками освітнього 
процесу, спрямована на досягнення готовності означених фахівців до професійної діяльності. Готовність 
до міжособистісної взаємодії майбутнього вчителя філологічної спеціальності окреслена як цілісне 
стійке особистісне утворення, яке є одночасно передумовою успішної міжособистісної взаємодії 
учителя-філолога з іншими суб’єктами освітнього процесу, і результатом його професійної підготовки до 
міжособистісної взаємодії із застосуванням комунікативних технологій. Визначення структури означеної 
готовності вважаємо одним із завдань наших подальших досліджень. 
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Пушкар Т. Н. Коммуникативные технологии в профессиональной подготовке будущих учителей-
филологов к межличностному взаимодействию. 

В статье обоснованы место и роль коммуникативных и педагогических технологий в 
профессиональной подготовке будущих учителей-филологов к межличностному взаимодействию. 
Объяснена сущность информационно-коммуникативного похода к профессиональной подготовке 
будущих учителей-филологов. Раскрыта проблематика коммуникативных технологий, которые 
являются разновидностью технологий, разработанных и реализованных в сфере производства, 
духовной и материальной культуры, науки, а также есть определяющим фактором, который 

демонстрирует уровень культурной эволюции общества. 

Ключевые слова: педагогическая технология, профессиональная деятельность, информационно-
коммуникативный подход, категория коммуникативности. 

Pushkar T. M. Communicative Techniques in the Future Philology Teachers' Professional Training to the 
Interpersonal Communication. 

The article substantiates the need to involve communicative techniques in future philology teachers' professional 
training to the interpersonal communication. The scientific methods of analysis, description and comparison 

have been used. The application of communicative techniques in the future philology teachers' training is 
determined by basic requirements for the specialist's professional skills and by new functioning conditions of this 

profession. Thus, there has been a decline in the prestige of the philological profession so far. Future 
philologists’ qualification techniques need reconsideration. The essence of the informational and communicative 
approach to the future philology teachers' training is explained. The problems of communicative techniques that 
are a kind of a huge set of techniques developed and implemented in manufacturing, culture, science, media are 
solved. It is the determining factor that demonstrates the level of the society's cultural evolution. Availability for 
the future philology teachers' interpersonal communication is defined as a complete steady personal formation. 

One of the main tasks of our further research is to define the structure of this availability. 

Key words: educational techniques, professional activities, informational and communicative approach, 
communicative category. 


