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ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

Аналізуючи складові професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної 

галузі, можна виділити професійну комунікацію як одного із основних 

чинників інтеграції майбутнього фахівця-аграрія в професію. Професійна 

комунікація, як і багато інших термінів і категорій в галузі прикладної 

лінгвістики, по-різному інтерпретується у науковій літературі. У широкому 

тлумаченні під нею розуміють використання всіх видів або типів 

(лінгвістичних, а також мультимодальних) семіотичних ресурсів як в 

академічному, так і в професійному контекстах.  

Таке тлумачення має велике значення в практиці викладання англійської 

мови для спеціальних цілей (English for Specific Purposes (ESP)) у немовному 

вищому навчальному закладі. Професійна комунікація у немовних вишах є 

складовою методики викладання англійської мови для спеціальних цілей. У 

наукових розвідках британських вчених Т. Дадлі-Івенса та М. Сейнт Джона 

виокремлено два види ESP: англійська мова для академічних цілей та 

англійська мова для професійних цілей [2, c. 6]. Вважаємо за необхідне 

зазначити, що науковці виділяють абсолютні (відповідність конкретним 

потребам студента; використання базової методики та видів діяльності тієї 

дисципліни, з якою ESP пов’язана; зосередженість на таких мовних засобах, 

навичках, дискурсі та жанрах, що відповідають цій діяльності) та варіативні 

(розроблення у відповідності до конкретних дисциплін; використання за певних 

навчальних умов методики, відмінної від тієї, яка застосовується у процесі 

вивченні іноземної мови загального рівня; розробка програм для студентів та 

працівників певної галузі) характеристики англійської мови для спеціальних 

цілей [1]. 



Більш вузьке тлумачення професійної комунікації поширене у галузі 

ділової (або бізнес-комунікації) та технічної комунікації у субдисциплінарному 

контексті і включає в себе управлінську, корпоративну, організаційну та 

інституційну комунікації.  

Слід зазначити, що існують різні підходи до розуміння сутності 

професійної комунікації в сучасній науці: загальнотеоретичний 

(мультимодальність як методологічний інструмент, що вивчає конкретні 

аспекти професійної комунікації); загальнодисциплінарний (ділове спілкування 

(бізнес-комунікація) та технічна комунікація як навчальні дисципліни), 

спеціальний дисциплінарний (управлінська комунікація, корпоративна 

комунікація тощо) [3]. 

Таким чином, професійна комунікація в освіті – це процес розвитку 

професійних і ділових контактів між суб’єктами освітнього процесу, взаємодія 

яких здійснюється за допомоги вербальних засобів й характеризується обміном 

інформацією тощо. 
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