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взаємодії у процесі розвитку професійної
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У статті розглядаються комунікативні закономірності розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Мета підготовки до іншомовного спілкування повинна полягати в розвитку спрямованості особистості на діалогічне спілкування. Ступінь виразності цієї якості є показником професійної
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П

остановка проблеми у загальному вигляді. Традиційно спілкування зводять до
трьох його складових компонентів: когні
тивного, афективного і конативного, залишаючи при
цьому особистісну сторону спілкування. Тому в струк
турі спілкування слід виділити, крім трьох відомих,
ще й четвертий, особистісний компонент, що являє
собою систему ціннісних орієнтацій, які домінують,
а також мотивів, цілей, установок і под. Провідним
в особистісному компоненті слід визнати соціальну
спрямованість особистості на спілкування з іншими
людьми. Особистісний компонент у спілкуванні – це
система ціннісних орієнтацій і смислових установок у
сфері взаємодії з людьми. Особистісний компонент
не зводиться до трьох відомих складових елементів
спілкування і є стосовно них провідним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано вирішення даної проблеми
та на які опирається автор. Найбільш адекватним
способом вияву і розвитку особистості в спілкуванні
є міжособистісний діалог, що розуміється М. М. Бах
тіним і С. Л. Братченком як рівноправність позицій
сторін, які спілкуються [1; 2]. Діалогу протистоїть мі
жособистісний монолог, при якому існує асиметрія
позицій тих, що спілкуються, і який полягає в домі
нуванні однієї сторони і підпорядкованості іншої. При
рівноправності позицій партнерів зі спілкування його
діалогічна форма дозволяє найбільш повно розкри
тися кожному з тих, що спілкуються, тобто він стає
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способом їхнього особистісного розвитку. І, навпаки,
при монологічній (нерівноправнійї) формі спілкуван
ня авторитарність однієї сторони стає способом при
душення та обмеження повноти власного розкриття і
розвитку особистості партнера.
Метою статті є встановлення способів інтенси
фікації підготовки до іншомовного спілкування в про
цесі розвитку професійної комунікативної діяльності
майбутнього фахівця з міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Мета підготовки до іншомовного спілкування повинна
полягати в розвитку спрямованості особистості на діа
логічне спілкування. Ступінь виразності в особистості
спрямованості на діалогічне спілкування є показником
професійної комунікативної компетенції. Інакше кажу
чи, існує залежність рівня розвитку професійної іншо
мовної комунікативної компетентності майбутнього
фахівця від його стилю спрямованості на спілкування.
Діагностиці та формуванню спрямованості сту
дентів і викладачів на діалогічне спілкування було
присвячено дослідження О. Ф. Волобуєвої [3]. За
допомогою спеціально розробленої методики неза
кінчених речень вдалося емпірично виділити шість
смислових установок особистості на спілкування: діа
логічну, авторитарну, маніпулятивну, альтерцентрист
ську, конформістську і індиферентну. Наведемо їхні
короткі змістовні характеристики. Діалогічна спрямо
ваність (Д) – орієнтація на рівноправне спілкування,
на співробітництво, на спільну творчість, взаєморозу
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міння і взаємосприяння. Авторитарна спрямованість
(АВ) – вияв егоцентризму в спілкуванні, прагнення
бути зрозумілим для інших із цілковитим ігноруван
ням проблем іншого, наявність ригідних авторитар
них установок. Маніпулятивна спрямованість (М) –
рафінована, витончена форма егоцентризму з орі
єнтацією на саморозвиток, власну вигоду за рахунок
інтересів партнера, прагнення зрозуміти партнера по
спілкуванню для того, щоб використати його в особи
стих цілях, небажання бути зрозумілим і розкритим.
Альтерцентристська спрямованість (Ч) – орієнтація
на добровільну відмову від рівноправності на користь
партнера, прагнення зрозуміти іншого при відсутності
бажання бути зрозумілим цим іншим. Конформіст
ська спрямованість (К) – орієнтація на більш сильного
партнера, на формальне його прийняття і розуміння,
відсутність прагнення та установок до творчості і роз
витку. Індиферентна спрямованість (І) – відсутність
вираженої орієнтації особистості у сфері спілкування,
байдужість до проблем іншого і до свого спілкуван
ня, установка на суто ділові стосунки з партнером.
Результати первинної діагностики спрямованості осо
бистості майбутніх фахівців на спілкування (вибірка з
102 чоловік) наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Розподіл майбутніх фахівців за видами
спрямованості на спілкування (n = 102)
Вид спрямованості

Розподіл майбутніх фахівців, %

Діалогічна
Авторитарна
Маніпулятивна

25,10
42,14
11,65

Альтерцентристська

10,04

Конформістська
Індиферентна

4,33
6,74

П’ять типів спрямованості особистості (крім діа
логічної) являють собою орієнтацію, загалом, лише
на себе або лише на інших, тому вони можуть бути
віднесені до монологічної форми орієнтації на спілку
вання. У цьому випадку кількість майбутніх фахівців
із монологічною орієнтацією на спілкування досягає
75 % загальної вибірки. Така очевидна перевага мо
нологічного типу спрямованості на спілкування в різ
номанітних його модифікаціях робить надзвичайно
актуальною проблему розвитку професійної комуні
кативної діяльності особистості майбутнього фахів
ця. Частково асиметрія комунікативної спрямовано
сті особистості може бути скоригована ще в період
навчання у ВНЗ.
Найбільш істотними особливостями проведення
діалогізованого спільного навчання майбутніх фа
хівців були: відмова від типових умов, характерних
для традиційних форм навчальної діяльності; вико
ристання в навчанні комунікативних проблемно-про
фесійних ситуацій; забезпечення рівноправності
позицій усіх учасників навчального процесу. Для
виявлення зміни рівня розвитку іншомовної комуні
кативної компетентності майбутнього фахівця від
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стилю його спілкування було проведено спеціальне
дослідження. Результати діагностики спрямованості
особистості майбутніх фахівців, що володіють висо
ким, середнім і низьким рівнем розвитку іншомовної
комунікативної компетентності, наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Значення показників спрямованості
особистості майбутніх фахівців з
різним рівнем розвитку іншомовної
комунікативної компетентності (n = 102)
Рівень розвит
ку іншомовної
комунікативної
компетентності

Розподіл майбутніх фахівців за типа
ми спрямованості на спілкування, %
Д

АВ

М

Ч

К

9,2

8,1

3,4

3,3

4,2

4,3

Високий

70,7

5,3

Середній

58,5

12,4 12,1

8,5

Низький

20,9

22,0 15,3

15,4 9

І

17,4

Аналіз розподілу результатів дослідження, на
ведених у табл. 2, за спрямованістю у спілкуванні
показує, що для фахівців, які володіють високим і
середнім рівнем розвитку іншомовної комунікативної
компетентності, характерна діалогічна спрямованість
спілкування. Отже, підтвердилася передбачувана за
лежність рівня розвитку іншомовної комунікативної
компетентності майбутнього фахівця від його стилю
спрямованості на спілкування.
Для визначення залежності змін рівня розвитку
іншомовної комунікативної компетентності і спря
мованості стилю спілкування, а також визначення
ефективності проблемно-комунікативного підходу в
розвитку професійної іншомовної комунікативної ді
яльності майбутнього фахівця у ВНЗ було проведено
аналіз динаміки показників, що відображають пере
розподіл різних видів спрямованості особистості в
спілкуванні в результаті навчання в експерименталь
них і контрольних групах на початку і кінці навчання
(табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка показників спрямованості особистості
на спілкування в експериментальних
(ЕГ 1, 2) і контрольних групах (КГ 1, 2) (n = 102)
Розподіл майбутніх фахівців за типа
ми спрямованості на спілкування, %

Групи
Д

ЕГ 1
КГ 1
ЕГ 2

КГ 2

Ч

К

І

20,0 40,0 12,0

8,0

12,0

8,0

56,0 20,0

8,0

4,0

8,0

4,0

До

24,0 40,0 16,0

4,0

8,0

8,0

Після

20,0 40,0 16,0

8,0

8,0

8,0

До

20,8 45,9 12,5

8,3

8,3

4,2

–

4,2

4,2

До
Після

Після

АB

66,6 20,8

М

4,2

До

20,9 37,5 16,7

8,3

8,3

8,3

Після

20,9 37,5 12,5

8,3

12,5

8,3

Збірник наукових праць
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Аналіз результатів дослідження смислової уста
новки на спілкування в експериментальних і контроль
них групах показав, що зміна смислової установки на
спілкування спостерігається в усіх групах; у результаті
експериментального навчання відзначається поміт
ний ріст діалогічної форми орієнтації майбутніх фахів
ців на спілкування, головним чином, за рахунок зни
ження авторитарного і маніпулятивного спілкування;
для фахівців, що володіють високим і середнім рівнем
розвитку іншомовної комунікативної компетентності,
характерна діалогічна спрямованість спілкування.
Проблемно-комунікативний підхід забезпечує
зміну спрямованості стилю спілкування майбутньо
го фахівця на діалогічний, у свою чергу, орієнтація
майбутнього фахівця на рівноправне спілкування,
співробітництво, спільну творчість, взаєморозуміння
і взаємосприяння забезпечує більшу продуктивність
процесу розвитку його професійної комунікативної
діяльності. Отже, форма організації навчальної ді
яльності з розвитку професійної комунікативної ді
яльності майбутнього фахівця значно впливає на
формування його спрямованості стилю спілкування.
Ці висновки також підтверджуються аналізом
самооцінки майбутніх фахівців своїх комунікативних
умінь, сформованих у контрольних і експеримен
тальних групах. Вивчення результатів аналізу пока
зує, що зміни в самооцінці комплексу комунікативних
умінь відбулись у всіх групах. Однак, результати са
мооцінки вмінь в експериментальних групах значно
вищі, ніж результати, отримані в контрольних. Більш
чітке уявлення про зміни в контрольній і експеримен
тальній групах дають середні дані розвитку комуніка
тивних умінь, наведені в табл. 4.
Таблиця 4
Результати самооцінки комунікативних умінь
наприкінці навчання майбутніми фахівцями
контрольних (КГ 1, 2)
і експериментальних (ЕГ 1, 2) груп (n = 102)
Уміння

% студентів, що оцінили
вміння як сформовані
КГ 1

КГ 2

ЕГ 1

ЕГ 2

1. Розповісти і написати про
76,0
себе (читання, письмо)

20,8

95,0

79,2

2. Встановити контакт із ко
легами для організації спіль
ної діяльності – підготовка та
88,0
участь у конференції, лекції
(уміння слухати, задавати пи
тання)

41,7

3. Підготувати доповідь, пові
домлення; виступити на кон
84,0
ференції, прочитати лекцію
(читання, письмо)

37,5

4. Розуміння усного повідом
лення професійного змісту на
конференції, лекції і виклад
86,0
прослуханої інформації свої
ми словами (слухання, гово
ріння)
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Для визначення взаємозв’язку емоційно-осо
бистісної взаємодії майбутнього фахівця зі змістом
освіти і розвитку професійної комунікативної діяль
ності було проведено спеціальне дослідження. У до
слідженні взяли участь 98 студентів, які були розді
лені на дві контрольні і дві експериментальні групи
за рівнем розвитку іншомовної комунікативної компе
тентності. До ЕГ 1 і КГ 1 увійшли студенти з високим
рівнем розвитку іншомовної комунікативної компе
тентності, а до ЕГ 2 і КГ 2 – з низьким. Для розвитку
професійної комунікативної діяльності в ЕГ 1, 2 було
використано проблемно-комунікативний підхід, у
КГ 1, 2 застосовувався традиційний.
Емоційно-особистісне спілкування з викладачем
і однокурсниками дозволяє співвіднести переживан
ня майбутнього фахівця в ситуації освітньої взаємо
дії зі змістом іншомовних компетенцій. Як основні
показники, що характеризують емоційно-особистіс
не освітнє іншомовне спілкування майбутнього фа
хівця, було визначено: усвідомленість висловлення
(наявність певного задуму, що відображає смисл
описуваної ситуації для суб’єкта мовлення), програ
мованість (здатність студента до побудови програми
висловлення і її вербальної реалізації) і мовленнєва
активність.
Як основний метод дослідження рівня розвитку
показників емоційно-особистісної взаємодії майбут
ніх фахівців було використано опис ситуації за сю
жетною картинкою. Висловлення студентів із різним
рівнем розвитку іншомовної комунікативної компе
тентності оцінювалися за показниками активності,
програмованості, усвідомленості, розгорнутості, лек
сичної розмаїтості, виразності. У процесі обробки
оцінки виразності виділених показників було пере
ведено в дихотомічну шкалу, що дозволило виявити
їхній взаємозв’язок за допомогою дихотомічного кое
фіцієнта кореляції Пірсона (табл. 5).
Таблиця 5
Взаємозв’язок показників оцінки
емоційно-особистісної взаємодії
Показники

Актив
ність
96,0

91,7

Програ
мованість
Розгорну
тість

96,0

79,2

Лексика
Вираз
ність

33,3

92,0

87,5

Ак
тив
ність

Про
гра
мова
ність

Роз
гор
ну
тість

Лек
сика

Вираз
ність

Усві
домле
ність

0,05

0,53*

0,23

0,32**

0,12

0,09

0,42*

-0,07

0,24

0,42*

0,23

0,16

0,25

0,07
0,15

Усвідом
леність
П р и м і т к а : * – зв’язок значимий на рівні р < 0,01.
** – значимий на рівні р < 0,05.
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Як видно з таблиці, активність іншомовного ви
словлювання пов’язана з такими показниками, як
розгорнення і виразність, а лексика визначає про
грамованість і розгорнення висловлення. На основі
аналізу цих зв’язків зроблено висновок про те, що в
студентів з низьким рівнем іншомовної комунікатив
ної компетентності не сформована цілісна система
іншомовної мовленнєвої діяльності, у якій породжен
ня висловлення регулюється на рівні всіх його ком
понентів.
Відсутність зв’язку між такими показниками, як
активність, програмованість і усвідомленість дозво
ляє визначити їх як основні при оцінці емоційно-осо
бистісної взаємодії майбутнього фахівця, вони прин
ципово різні і зводяться один до одного. Результати
виділення груп майбутніх фахівців з різним поєднан
ням показників активності, програмованості і усві
домленості, що характеризують емоційно-особистіс
ну взаємодію майбутніх фахівців, наведено в табл. 6.
Таблиця 6
Поєднання основних показників емоційноособистісної взаємодії майбутніх фахівців
з різним рівнем розвитку іншомовної
комунікативної компетентності (n = 98)

1
тип
2
тип
3
тип

Актив
ність

Програмо
ваність

Усвідом
леність

Кількість, %

–

+

–

38,8

+

+

–

42,8

+

–

+

18,4

Отже, у майбутніх фахівців з різним рівнем іншо
мовної комунікативної компетентності було виділено
три типи емоційно-особистісної взаємодії в іншомов
ному спілкуванні. 1 тип – “формалізований”. Мов
лення студента переважно реактивне (відповідь на
питання), описує ситуацію за сюжетною картинкою,
не вибудовуючи сюжету, довго не може закінчити
оповідання, нерідко обриває його без логічного за
вершення. Неадекватно оцінює свою вербальну по
ведінку в ситуації іншомовного спілкування. Як пра
вило, зміст оповідання полягає у перерахуванні дій
або подій, що відбуваються, без особистісної оцінки.
Використовуються, в основному, прості речення.
2 тип – “змістовно-інформаційний”. Той, кого
навчають, найчастіше попередньо обмірковує роз
повідь або корегує свої висловлення по ходу. Це по
значається на активності його мовлення – воно, як
правило, неквапливе, є паузи. Відсутня смислова і
структурна цілісність тексту. Висловлення виходять
достатньо короткими, але відображають основний
смисл описуваних подій, розповідь логічна, закінче
на. Рідко виражається емоційне ставлення до змісту.
3 тип – “творчий”. Опис ситуації за сюжетною
картинкою має задум, студент активний у його вер
бальній реалізації, прагне передати достатньо ве
ликий за обсягом і цікавий зміст, використати іншо
мовні компетенції, релевантні для мети і ситуації
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іншомовного спілкування. Опис ситуації достатньо
логічний, але іноді потрібна допомога у підборі слів
для більш точного вираження думки. Вибирається
рольова позиція, що відповідає конкретній ситуації
іншомовної взаємодії. Встановлено також, що при
включенні майбутніх фахівців в емоційно-особистіс
ну взаємодію зі змістом освіти, опосередкованим
емоційно-особистісним спілкуванням з викладачем,
відбувається випереджальний розвиток рефлексив
ного та операціонального компонентів іншомовної
комунікативної компетентності.
При подальшому аналізі результатів було ви
вчено зв’язок виділених типів емоційно-особистісної
взаємодії в іншомовному спілкуванні та особливос
тей переживання майбутніми фахівцями ситуації
освітньої взаємодії, що виявляється в особливостях
мотиваційної, емоційної сфери, а також сфери спіл
кування. Для цього кожний тип взаємодії співвідно
сився з особливостями самооцінки, навчальної моти
вації, рівнем тривожності, емоційного благополуччя,
активності на заняттях.
Для майбутніх фахівців, що використовують в
експерименті “творчий” тип висловлень, характер
на перевага утилітарних і професійно-пізнавальних
мотивів, позитивного емоційного стану і високої на
вчальної активності. “Змістовно-інформаційний” тип
висловлювань характерний для студентів, у струк
турі мотивів яких переважають навчальні мотиви і
мотиви соціальної ідентифікації, у них відзначається
підвищений рівень тривожності та недостатньо опти
мальний рівень самооцінки. У майбутніх фахівців з
“формалізованим” типом висловлень відзначаєть
ся неоптимальний рівень самооцінки, у структурі
мотивів провідне місце посідає мотив соціальної
ідентифікації. Для встановлення зв’язку між типом
емоційно-особистісної взаємодії і використанням
проблемно-комунікативного підходу було проведено
спеціальне дослідження (n = 98). Для оцінки вірогід
ності зрушень за кожним із трьох показників емоцій
но-особистісної взаємодії (активності, програмовано
сті й усвідомоленості) у майбутніх фахівців експери
ментальних (n = 25 і n = 24) і контрольних груп (n =
= 25 і n = 24) було проведено аналіз їхнього розвитку
з використанням критерію знаків G. Найбільш значи
мі зміни в описі майбутніми фахівцями ситуацій за
сюжетною картинкою для експериментальних груп
пов’язані з ростом усвідомленості мовлення і здат
ності до програмування висловлення (р < 0,01). Зага
лом зміни співвідношення типів емоційно-особистіс
ної взаємодії в іншомовному спілкуванні в експери
ментальних і контрольних групах наведено в табл. 7.
Дані, наведені в таблиці, показують, що в експе
риментальних групах значно знизилась кількість ви
словлень “формалізованого” типу і збільшилась кіль
кість висловлень “творчого” типу. Розвитку творчого
типу емоційно-особистісної взаємодії в іншомовному
спілкуванні сприяло використання в проблемно-ко
мунікативному підході принципів полісуб’єктної взає
модії, діалогізації, проблематизації, персоніфікації та
індивідуалізації.
Збірник наукових праць
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2-га
Контрольні

1-ша
2-га

формалі
зований

Експеримен 1-ша
тальні

змістовно-ін
формаційний

Групи

Розподіл за типами
емоційно-особистіс
ної взаємодії, %
творчий

Етап експерименту

Таблиця 7
Динаміка зміни співвідношення типів емоційноособистісної взаємодії в іншомовному
спілкуванні для експериментальних
і контрольних груп на початку
і наприкінці експерименту (%, n = 98)

початок

16

48

36

кінець

64

28

8

початок

12,5

41,7

45,8

кінець

58,3

25

16,7

початок

16

44

40

кінець

44

36

20

початок

12,5

37,5

50

кінець

29,2

37,5

33,3

Висновки. Встановлено, що використання
проблемно-комунікативного підходу до розвитку
професійної комунікативної діяльності сприяє зміні
особистості майбутнього фахівця (підвищуючи його
самооцінку, сприяючи зниженню рівня тривожності,
формуючи навчальну мотивацію в ситуації освіт
ньої взаємодії) і позначається на зміні характерис
тик емоційно-особистісної взаємодії в іншомовному
спілкуванні (активності, програмування і усвідомлен
ні висловлювання). Отже, при включенні майбутніх
фахівців в емоційно-особистісну взаємодію зі зміс
том освіти відбувається випереджальний розвиток
рефлексивного та операціонального компонентів ін
шомовної комунікативної компетентності.
Напрямком подальших досліджень може
бути створення алгоритму розвитку іншомовної ко
мунікативної компетентності, визначення показників
навчальної мотивації студентів з різним рівнем роз
витку іншомовної компетентності.
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Олександренко Е. В. Способы интенсификации эмоционально-личностного взаимодействия
в процессе развития профессиональной коммуникативной деятельности будущего специалиста
В статье рассматриваются коммуникативные
закономерности развития профессиональной ком
муникативной деятельности будущего специалиста.
Цель подготовки к иноязычному общению заключа
ется в развитии направленности личности на диа
логическое общение. Степень выраженности этого
качества является показателем профессиональной
коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: коммуникация, манипуля
тивный, компетентность, творческий, формализо
ванный.
Oleksandrenko K. V. The ways of emotional and
personal interaction intensification in the process of
professional communicative activity development
of future specialist
In the article communicative aspects of professional
communicative activity development of future specialists
are considered. The aim of preparation to foreign
communication is the development of personality
direction to the dialogue communication. The degree of
significance of this quality is a characteristic feature of
professional communicative competence.
Keywords:
communication,
manipulation,
competence, creative, formalized.
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