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АНОТАЦІЯ
Бойчук О.Ю. Формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Національна академія
педагогічних наук України, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2021.
Вітчизняними дослідниками проаналізовано формування комунікативної
культури, розвиток професійного мовлення кваліфікованих робітників сфери
послуг, формування ключових компетентностей індустрії гостинності, однак ця
проблема не стала предметом цілісних наукових досліджень. Сфера послуг як
сектор вітчизняної економіки в постіндустріальному суспільстві розвивається
найбільш інтенсивно і постійно розширюється. Підготовка для цієї важливої
сфери

висококваліфікованих

відповідальність

робітників,

за результати

своєї

яким

притаманна

професійної

соціальна

діяльності,

потребує

випереджувального підходу, оновлення змісту професійного навчання та
впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) і
фахової передвищої освіти інноваційних технологій в умовах цифровізації.
У контексті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери

послуг

у

нашому

«компетентність»,

дослідженні

«професійна

уточнено

компетентність»,

сутність

дефініцій

«комунікативна

компетентність». Поняття «компетентність» у проєкції на кваліфікованих
робітників сфери послуг визначено як інтегративну якісну характеристику, що
уможливлює оптимальну діяльність у конкретній ситуації і ґрунтується на
володінні

сучасними

знаннями,

уміннями
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і

навичками.

Професійна

компетентність
розглядається

майбутніх
як

кваліфікованих

критерій

їхньої

робітників

підготовки

в

сфери

закладах

послуг

професійної

(професійно-технічної) освіти, що охоплює володіння професійними знаннями,
сформованість технологічних умінь і навичок, здатність ефективно їх
застосовувати з урахуванням специфіки професійної діяльності у сфері послуг.
Поняття

«комунікативна

компетентність»

трактується

як

здатність

встановлювати та підтримувати комунікативний контакт з клієнтами, колегами
та роботодавцями, визначати ефективні комунікативні стратегії відповідно до
соціальної

ролі

та

ситуації

спілкування.

В

основі

комунікативної

компетентності є особистісні якості, мовно-комунікативні норми, знання про
способи організації комунікативної діяльності та уміння ефективно їх
використовувати.
Комунікативна компетентність як життєво необхідна якість є засобом
досягнення успіху в професійній діяльності у сфері послуг. Результати
наукового

пошуку

дали

компетентність майбутніх

змогу

визначити

кваліфікованих

професійну

комунікативну

робітників сфери послуг як

інтегративне утворення професійних і комунікативних знань, умінь і навичок та
особистісних якостей кваліфікованого робітника, що формується у процесі
професійної підготовки, розвивається і вдосконалюється під час практичної
професійної діяльності випускника закладу професійної (професійно-технічної)
освіти сфери послуг. Вона передбачає широку обізнаність із специфікою
професійної діяльності у сфері послуг, сформованість позитивних мотивів до
майбутньої професійно-комунікативної діяльності у цій сфері, володіння
професійною

термінологією,

необхідними

професійно-комунікативними

знаннями та уміннями використовувати їх для ефективної професійної
діяльності.
На основі аналізу освітніх програм, навчальних планів підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг з одночасним здобуттям
повної загальної середньої освіти виявлено відсутність спеціальної дисципліни,
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спрямованої на формування професійної комунікативної компетентності.
Комунікативно орієнтованими є такі навчальні предмети загальноосвітньої
підготовки як «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова» та
навчальний предмет професійної підготовки «Основи професійної етики».
Доведено, що у підручниках із загальноосвітніх навчальних предметів не
враховано

специфіку

професійної

підготовки

в

закладах

професійної

(професійно-технічної) освіти. Це зумовило нагальну потребу розроблення
моделі професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих
робітників

сфери

послуг,

обґрунтування

методики

формування

цієї

компетентності та підготовки відповідного навчально-методичного комплексу.
Розроблено

модель

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, що
охоплює чотири взаємопов’язані блоки: цільовий, теоретико-методологічний,
змістово-технологічний та контрольно-оцінювальний. Цільовий блок враховує
мету формування професійної комунікативної компетентності – підвищення
якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг. Визначена мета зумовлюється соціальним замовленням на підготовку
конкурентоспроможних робітників сфери послуг та специфікою їхньої
професійної та комунікативної діяльності, що відображено у державних
стандартах професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг.
Теоретико-методологічний блок охоплює методологічні підходи, на основі яких
здійснюється

формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, а також пов’язані з ними
принципи – загальнодидактичні та професійної підготовки. З урахуванням
специфіки професійної та комунікативної діяльності кваліфікованих робітників
сфери послуг у змістово-технологічному блоці визначено компоненти
професійної

комунікативної

компетентності

(мотиваційний,

когнітивно-

нормативний, прагматично-дискурсивний, рефлексивно-прогностичний) та
етапи її формування (діагностично-мотиваційний, діяльнісно-операційний,
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рефлексивно-прогностичний);
компетентності

формування

здійснюється

у

процесі

професійної

комунікативної

опанування

майбутніми

кваліфікованими робітниками змісту освіти та використання відповідних
технологій, методів і прийомів роботи. Контрольно-оцінювальний блок
відображає

критерії,

показники,

рівні

сформованості

професійної

комунікативної компетентності та результат – позитивну динаміку професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Авторська методика поетапного формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників охоплює діагностичномотиваційний, діяльнісно-операційний та рефлексивно-прогностичний етапи й
спрямовується на розвиток позитивної мотивації учнів до оволодіння
професійною
професійних

лексикою,
дисциплін

оновлення
у

змісту

контексті

суспільно-гуманітарних

професійної

підготовки

та

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг, застосування комплексу інноваційних
технологій формування професійної комунікативної компетентності.
Результати експериментальної перевірки поетапної методики формування
професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг засвідчили її ефективність, оскільки в експериментальній групі
порівняно з контрольною відбулося зростання кількості учнів з високим рівнем
сформованості професійної комунікативної компетентності з одночасним зниження
їх кількості з середнім та низьким рівнями сформованості.
Розроблено навчально-методичний комплекс з формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти, що охоплює робочі програми, тематичні
та поурочно-тематичні плани з української мови, української літератури та основ
професійної етики, методичні рекомендації, збірник завдань з української мови та
робочий зошит. Ефективність розробленого навчально-методичного комплексу
підтверджується результатами участі в Міжнародному конкурсі знавців української
мови імені П. Яцика та регіональними результатами зовнішнього незалежного
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оцінювання з української мови серед закладів професійної (професійно-технічної)
освіти Вінницької області.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів полягають
у тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально
перевірено

модель

і

методику

поетапного

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, що уможливлює взаємозв’язок методологічних підходів, принципів,
педагогічних умов, етапів, показників, критеріїв та рівнів сформованості
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг; методика спрямована на оволодіння учнями
теоретичними професійними і мовно-комунікативними знаннями, формування
професійно-комунікативних умінь та навичок, розвиток критичного мислення
та

здатності

до

інструментарій

професійної

дослідження

комунікації;

сформованості

удосконалено

діагностичний

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за такими
критеріями:

мотиваційно-ціннісний,

знаннєво-пізнавальний,

діяльнісний,

рефлексивний; у науковий обіг введено поняття «професійна комунікативна
компетентність майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг»; уточнено
сутність

понять

«професійна

«компетентність»,

компетентність»

у

«комунікативна
контексті

компетентність»,

професійної

підготовки

конкурентоздатних робітників сфери послуг; набули подальшого розвитку
положення щодо компонентної структури і показників сформованості
професійної комунікативної компетентності здобувачів освіти у ЗП(ПТ)О
сфери послуг.
Практичне значення дocлiджeння полягає у підготовці навчальнометодичного комплексу, щo охоплює: робочі програми, тематичні та поурочнотематичні плани з української мови, української літератури та основ
професійної етики для професій «Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист.
Оформлювач вітрин та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло, віньєток
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та

альбомів»;

методичні

рекомендації

«Збагачення

мовлення

учнів

професійною лексикою: збірник завдань з української мови для професій
«Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист. Оформлювач вітрин та приміщень»,
«Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та альбомів» для здобувачів освіти,
методичні

рекомендації

«Формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг на основі
мультидисциплінарного

підходу

до

організації

освітнього

процесу»,

«Інноваційні педагогічні технології формування професійної комунікативної
компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників

сфери

послуг»,

«Методика формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг: традиції і новаторство» для
викладачів, робочий зошит «Практична риторика». Обгрунтовані в процесі
дocлiджeння теоретичні виcнoвки і дидактичні положення мoжуть бути
корисними в пoдaльших наукових розвідках щодо пiдгoтoвки мaйбутнiх
кваліфікованих робітників сфери послуг. Навчально-методичний комплекс
можуть

використовувати

викладачі

закладів

професійної

(професійно-

технічної) освіти в прaктичній прoфeciйній діяльності: під час підготовки до
уроків української мови та літератури, організації позаурочної діяльності, у
роботі з обдарованими здобувачами освіти та підготовки їх до міжнародних
мовно-літературних конкурсів імені П. Яцика та Т. Г. Шевченка.
Ключові слова: професійна комунікативна компетентність, майбутній
кваліфікований робітник, професійна підготовка, сфера послуг, методика,
компоненти, критерії, показники, професійно-технічна освіта.
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ABSTRACT
Boichuk O.Yu. Formation of the professional communicative competence of
the future qualified workers in the service sector. – Qualifying research work as a
manuscript.
The thesis for a candidate degree in pedagogical sciences, specialty 13.00.04 –
theory and methods of professional education. – Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical
Education and Adult Education, National Academy of Pedagogical Sciences of
Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2021.
The Ukrainian researchers have analyzed the formation of the communicative
culture, the development of the professional speech of qualified workers in the
service sector, the formation of the key competences of the hospitality industry, but
this problem has not been the subject of holistic scientific researches. The service
industry as a sector of the domestic economy in the post-industrial society is
developing intensively and is constantly expanding. Training of highly skilled
workers for this important area, who have a social responsibility for the results of
their professional activities, requires a proactive approach, updating the content of
vocational training and the introduction of innovative technologies into the
educational process of professional (vocational) and professional prehigher education
in terms of digitization.
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In the context of professional training of future qualified workers in the service
sector the content of the definitions of “competence”, “professional competence”,
“communicative competence” are clarified in our study. The concept of
“competence” in the projection to qualified workers in the service sector is defined as
an integrative qualitative characteristic that allows optimal performance in a
particular situation and is based on mastering the modern knowledge, skills and
abilities. Professional competence of future qualified workers in service sector is
considered as a criterion of their training in professional (vocational) educational
establishments, which includes mastering of the professional knowledge, the
formation of technological skills, the ability to effectively apply them taking into
account the specifics of professional activity in the service sector. The concept of
“communicative competence” is interpreted as the ability to establish and maintain a
communicative contact with clients, colleagues and employers, to determine effective
communicative strategies in accordance with a social role and situation of
communication. The basis of communicative competence is personal qualities,
language-and-communication

norms,

the

knowledge of ways

to

organize

communicative activities and the ability to use it effectively.
Communicative competence as a vital quality is a means of achieving success
in professional activities in the service sector. The results of the scientific research
allowed to define the professional communicative competence of future qualified
workers in the service sector as an integrative formation of professional and
communicative knowledge, skills and personal qualities of a qualified worker, which
is formed in the process of training, is developed and improved during the practical
professional activity of a graduate of the professional (vocational) educational
establishment in the service sector. It involves a broad awareness of the specifics of
professional activities in the service sector, the formation of positive motives for
future professional and communicative activities in this area, knowledge of
professional terminology, the necessary professional and communicative knowledge
and skills to use them for effective professional activity.
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Based on the analysis of the educational programs, curricula for training of
future qualified workers in the service sector with the simultaneous acquisition of full
general secondary education it was revealed the lack of special discipline aimed at the
formation of professional communicative competence. Such subjects of general
education as “Ukrainian language”, “Ukrainian literature”, “Foreign language” and
the subject of professional training “Basics of Professional Ethics” are
communicatively oriented. It is proved that the textbooks on general education
subjects do not take into account the specifics of professional training in professional
(vocational) education. This led to the urgent need to develop a model of professional
communicative competence of future qualified workers in the service sector, the
justification of the methodology for the formation of this competence and the
preparation of the relevant educational and methodological complex.
A model of the formation of professional communicative competence for
future qualified workers in the service sector was developed, which includes four
interconnected units: theoretical-methodological, content-technological and controlevaluative and a target unit. The target unit takes into account the purpose of the
professional communicative competence formation – to improve the quality of
training of future qualified workers in the service sector. A defined goal is
determined by the social order for the training of competitive workers in the service
sector and the specifics of their professional and communicative activities, which is
reflected in the state standards of professional training of qualified workers in the
service sector. The theoretical-methodological unit covers the methodological
approaches on the basis of which the professional communicative competence of
future qualified workers in the service sector, as well as the related principles – the
general didactic principles and the principles of professional training are formed.
Taking into account the specifics of professional and communicative activity of
qualified workers in the service sector in the content-technological unit the
components of professional communicative competence are identified (motivational,
cognitive-normative, pragmatic-discursive, reflexive-prognostic) and the stages of its
13

formation (diagnostic-motivational, activity-operational, reflexive-prognostic); the
formation of professional communicative competence is carried out in the process of
mastering the content of education by future qualified workers and the use of
appropriate technologies, methods and techniques. The control-evaluative unit
reflects the criteria, indicators, levels of formation of professional communicative
competence and the result – the positive dynamics of professional training of future
qualified workers in the service sector.
The author’s method of the gradual formation of the professional
communicative competence for future qualified workers covers diagnosticmotivational, activity-operational and reflexive-prognostic stages and is aimed at
developing the positive motivation of students to master the professional vocabulary,
updating the content of social-humanitarian and professional disciplines in the context of
professional training of future qualified workers in the service sector, the use of a set of
innovative technologies for the formation of the professional communicative competence.
The results of the experimental verification of the gradual method of forming
professional communicative competence for future qualified workers in the service sector
proved its effectiveness, as the experimental group increased a number of the students with
a high level of professional communicative competence while reducing a number of the
students with the medium and low levels.
The educational and methodical complex on the formation of professional
communicative competence for future qualified workers in the professional (vocational)
educational establishments is developed, covering the working programs, thematic and
lesson-thematic plans on the Ukrainian language, the Ukrainian Literature and Basics of
Professional Ethics, the methodical recommendations, a collection of tasks for the subject
“Ukrainian language” and a workbook. The effectiveness of the developed educational
and methodological complex is confirmed by the results of the participation in the
International Competition of Ukrainian Language Connoisseurs named after P. Jacyk and
the regional results of the External Evaluation of the Ukrainian language among the
professional (vocational) educational establishments of Vinnytsia region.
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The scientific novelty and theoretical significance of the results are that for the
first time a model and methodology of the gradual formation of professional
communicative competence of future qualified workers in the service sector are
theoretically substantiated, developed and experimentally tested, which allows to
have the relationship of the methodological approaches, principles, pedagogical
conditions, stages, indicators, criteria and levels of the formation of professional
communicative competence for future qualified workers in the service sector; the
method is aimed at mastering by students the theoretical professional and languageand-communicative knowledge, the formation of professional-and-communicative
skills, the development of critical thinking and ability to professional communication;
the diagnostic tools for the research of the professional communicative competence
formation for future qualified workers in the service sector are improved on the
following

criteria:

motivational-and-value-oriented,

knowledgeable-cognitive,

activity-oriented, reflexive; the concept of “professional communicative competence
of future qualified workers in the service sector” is introduced into the scientific
circulation; the content of the concepts “competence”, “communicative competence”,
“professional competence” in the context of professional training of competitive
workers in the service sector is specified; the provisions on the component structure
and indicators of the professional communicative competence formation of students
in the professional (vocational) educational establishments of the service sector is
further developed.
The practical implication of the study is in the preparation of the educational
and methodological complex, which includes: the working programs, thematic and
lesson-thematic plans on the Ukrainian language, Ukrainian literature and Basics of
Psychology for the professions “Hairdresser. Hairdresser-fashion designer”, “Florist.
Decorator of shop windows and premises”, “Photographer. Designer of scoreboards,
vignettes and albums”; the methodical recommendations “Enrichment of students’
speech with professional vocabulary: an activity book for the subject “Ukrainian
language” for professions “Hairdresser. Hairdresser-fashion designer”, “Florist.
15

Decorator of shop windows and premises”, “Photographer. Designer of scoreboards,
vignettes and albums”, the guidelines “Formation of professional communicative
competence of future qualified workers in the service sector based on a
multidisciplinary approach to the organization of the educational process”,
“Innovative pedagogical technologies for professional communicative competence
formation of future qualified workers in the service sector”, “Methods of professional
communicative competence formation of future qualified workers in the service
sector: traditions and innovation” for teachers, the workbook “Practical Rhetoric”.
The theoretical conclusions and didactic statements substantiated in the course of the
research can be useful in the further scientific researches concerning the training of
future qualified workers in the service sector. The educational and methodical
complex can be used by teachers of the professional (vocational) educational
establishments in practical professional activity: while preparing for lessons of the
Ukrainian language and literature, organizing of extracurricular activities, working
with gifted students and their training for the international language and literature
competitions named after P. Jacyk and Taras Shevchenko.
Key words: professional communicative competence, future qualified worker,
professional training, service sector, methods, components, criteria, indicators,
vocational education.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Значні зміни в економічному
та соціальному житті українського суспільства в умовах глобалізаційних та
євроінтеграційних процесів зумовлюють поступове зростання третинного
сектору економіки – сфери послуг, який в економічно розвинених країнах
становить 60-70% ВВП, а в Україні, за даними Держкомстату України за 2018
рік, – близько 45% ВВП. Згідно з дослідженнями Міжнародної організації
праці, попит на працівників сфери послуг у 2020 році становив 35,9%. Законом
України «Про освіту» передбачено підготовку працівників для різних галузей
на основі професійних стандартів, що «розробляються роботодавцями, їх
організаціями та об’єднаннями, органами державної влади, науковими
установами, галузевими радами, громадськими об’єднаннями» відповідно до
кваліфікаційних рівнів, визначених Національною рамкою кваліфікацій за
такими дескрипторами: знання, уміння, навички, комунікація, відповідальність
і автономія. Аналіз опису кваліфікаційних рівнів дає змогу стверджувати, що
сучасний ринок праці на національному та міжнародному рівні вимагає від
системи освіти підготовки компетентних працівників, які володіють системою
знань, умінь і навичок, здатні до ефективної комунікації у виробничому
середовищі та можуть нести відповідальність за свою діяльність.
Нормативна

база дослідження. Пріоритети підготовки сучасних

фахівців різних рівнів, зокрема майбутніх кваліфікованих робітників, на основі
компетентнісного підходу простежуються в законах і нормативно-правових
документах: Законах України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»
(редакція від 01.01.2021), «Про професійний розвиток працівників» (2012),
«Про освіту» (2017), «Про фахову передвищу освіту» (2019), «Про повну
загальну

середню

освіту»

(2020),

«Про

забезпечення

функціонування

української мови як державної» (редакція від 11.09.2020); Національній
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Національній
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рамці кваліфікацій (2011), Концепції розвитку освіти України на період 20152025 років (2014), Розпорядженні Кабінету Міністрів України «Про схвалення
Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період
до 2027 року» (2019). У цих та інших документах наголошується на
необхідності забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих
робітниках, створення умов для професійної самореалізації особистості,
сприяння національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в
Україні, налагодження ефективної взаємодії сфери освіти і ринку праці, а також
запропоновано напрями реформування системи освіти в Україні та окреслено
шляхи підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців.
Теоретико-методологічною
формування

мовної

культури

основою
досліджували

дослідження

Проблему

В. Виноградов,

І. Огієнко,

О. Потебня, мовнокомунікативної компетентності особистості – Ф. Бацевич,
М. Вовк, В. Гордієнко, Л. Мацько, О. Семеног, Т. Симоненко. У вітчизняному і
зарубіжному педагогічному дискурсі наявні наукові дослідження з проблем
професійної педагогіки (С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, І. Зязюн,
Г. Ігнатенко, Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.); проаналізовано особливості
освітнього процесу на основі компетентнісного підходу (П. Лузан, В. Радкевич,
А. Хуторський та ін.); виявлено специфіку професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників (С. Вдович, Т. Герлянд, М. Кадемія, В. Уманець,
О. Щербак) та професійної підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг
(І. Бабій, С. Кравець, Л. Руденко, С. Шевчук). Водночас проблема формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг як сектору економіки, що активно розвивається й
потребує працівників з високим рівнем професійної підготовки, що відповідає
сучасним вимогам цієї сфери, залишається поза увагою науковців.
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На основі вивчення літературних і документальних джерел та стану
прoфeciйнoї підготовки майбутніх кваліфікованих робітників для сфери послуг
на практиці виявлено cупeрeчнocті між:
- запитами ринку праці на виcoкoквaлiфiкoвaних робітників сфери послуг,
які володіють професійними знаннями, уміннями, навичками до ефективної
комунікативної взаємодії у професійному середовищі, та нeдocтaтнім рівнем
їхньої

професійно-комунікативної

підготовки

в

закладах

професійної

(професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О);
- потребою підвищення якості професійної освіти відповідно до вимог
оновлених державних стандартів, що передбачають підготовку кваліфікованих
робітників

на

основі

особистісно

орієнтованого,

компетентнісного

та

інтегративного підходів, та здійсненням професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників за традиційними методиками.
- нагальною потребою oнoвлeння змicту і структури та форм організації
освітнього процесу в ЗП(ПТ)О та недостатнім теоретичним і практичним
обґрунтуванням прoблeми формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у cучacнiй пeдaгoгiчнiй тeoрiї i
прaктицi.
Актуальність цієї міждисциплінарної проблеми, відсутність її цілісного
вивчення, а також необхідність розв’язання виявлених суперечностей зумoвили
вибiр

тeми

дисертаційного

дocлiджeння:

«Формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до плану наукових досліджень Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України «Розвиток
педагогічної майстерності викладача закладу непедагогічного профілю в
умовах інформаційно-технічного суспільства» (РК №0111U000188). Тему
дослідження затверджено вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти
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дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол №12 від 19.11.2018 р.) й
узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі
освіти, педагогіки і психології НАПН України (протокол №1 від 29.01.2019 р.).
Мета дослідження полягає у розробленні й експериментальній перевірці
методики поетапного формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О сфери послуг.
Об'єкт дослідження – професійна підготовка кваліфікованих робітників
сфери послуг у ЗП(ПТ)О.
Предмет дослідження – формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у ЗП(ПТ)О.
Відповідно до мети, об’єкта і предмета визначено такі завдання
дослідження:
1. Вивчити стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії і на практиці.
2. Уточнити

сутність

понять

«компетентність»,

«професійна

компетентність», «комунікативна компетентність», «професійна комунікативна
компетентність кваліфікованих робітників сфери послуг».
3. Проаналізувати освітньо-професійні програми й навчальні плани
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
4. Теоретично
професійної

обґрунтувати

комунікативної

і

розробити

компетентності

модель

майбутніх

формування

кваліфікованих

робітників сфери послуг.
5.

Розробити й експериментально перевірити авторську методику

поетапного формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг.
6. Підготувати
професійної

навчально-методичний

комунікативної

компетентності

комплекс
майбутніх

з

формування
кваліфікованих

робітників у ЗП(ПТ)О.
Концептуальна ідея дослідження полягає у тому, що професійна
комунікативна компетентність майбутніх кваліфікованих робітників сфери
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послуг сприятиме підвищенню якості їхньої професійної підготовки в ЗП(ПТ)О
та реалізації на ринку послуг. Вона виявляється у володінні професійною
лексикою та у здатності до ефективної професійної комунікації. Обов’язковими
умовами формування цієї компетентності є спрямованість на розвиток
позитивної мотивації учнів на нормативне оволодіння професійною лексикою;
оновлення змісту суспільно-гуманітарних та професійних дисциплін у
контексті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг; застосування інноваційних технологій формування професійної
комунікативної компетентності.
Для

розв’язання

дослідження:

визначених

теоретичні

–

завдань

вивчення

використано

такі

філософської,

методи

психологічної,

педагогічної та навчально-методичної літератури, а також законодавчих і
нормативно-правових документів: аналіз, синтез, порівняння – з метою
виявлення стану дослідженості проблеми в педагогічній теорії та її вирішення в
освітній практиці, визначення напрямів наукового пошуку, обґрунтування
поняттєво-термінологічного апарату, а також моделювання – для деталізації
авторського

бачення

компетентності

процесу

майбутніх

формування

кваліфікованих

професійної
робітників

комунікативної
сфери

послуг;

узагальнення – для формулювання висновків; емпіричні – спостереження,
бесіди,

опитування,

сформованості

анкетування,

професійної

тестування

комунікативної

–

для

виявлення

компетентності

рівнів

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг; педагогічний експеримент – для
отримання даних щодо ефективності запропонованої методики поетапного
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг; математичної статистики – для
опрацювання даних і встановлення залежності між досліджуваними об’єктами й
означеними процесами .
Гіпотеза

дослідження:

ефективність

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
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послуг суттєво підвищиться за умови її формування відповідно до авторської
методики, що охоплює діагностично-мотиваційний, діяльнісно-операційний,
рефлексивно-прогностичний етапи.
Організація та етапи дослідження. Дисертаційне дослідження тривало
впродовж 2014–2020 років і здійснювалося у чотири взаємопов’язані етапи.
На першому етапі (2014–2016 рр.) визначено методологічні засади,
об’єкт, предмет, мету, завдання наукового пошуку; обгрунтовано гіпотезу
дослідження; систематизовано й опрацьовано джерельну базу; визначено
експериментальну базу.
На другому етапі (2016–2017 рр.) уточнено форми і методи навчання;
розроблено

модель

та

авторську

методику

формування

професійної

комунікативної компетентності, підготовлено навчально-методичний комплекс,
спрямований

на

розвиток

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
На

третьому

етапі

(2017-2018

рр.)

проведено

констатувальний

експеримент для виявлення вхідного рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності та формувальний експеримент, що підтвердив
вірогідність висунутої гіпотези.
На четвертому етапі (2018–2020 рр.) здійснено кількісний і якісний аналіз
результатів

дисертаційного

дослідження;

статистично

опрацьовано

експериментальні дані; сформульовано загальні висновки.
Експериментальна база дослідження. Експеримент проводився на базі
ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»,
ДПТНЗ «Вінницьке вище професійно-технічне училище сфери послуг», ДНЗ
«Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник», Комунальної соціальнореабілітаційної установи «Житомирське вище професійне училище-інтернат»
Житомирської обласної ради.
На різних етапах до експерименту було залучено 441 особу.

28

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
полягають у тому, що вперше:
- теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено
модель

і

методику

компетентності

поетапного

майбутніх

формування

кваліфікованих

професійної

робітників

комунікативної

сфери

послуг,

що

уможливлює взаємозв’язок методологічних підходів, принципів, педагогічних
умов, етапів, показників, критеріїв та рівнів сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг;
методика спрямована на оволодіння учнями теоретичними професійними і мовнокомунікативними знаннями, формування професійно-комунікативних умінь та
навичок, розвиток критичного мислення та здатності до професійної комунікації;
- удосконалено діагностичний інструментарій дослідження сформованості
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг за такими критеріями: мотиваційно-ціннісний,
знаннєво-пізнавальний, діяльнісний, рефлексивний;
-

у

науковий

обіг

поняття

введено

«професійна комунікативна

компетентність майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг»; уточнено
сутність

понять

«професійна

«компетентність»,

компетентність»

у

«комунікативна
контексті

компетентність»,

професійної

підготовки

конкурентоздатних робітників сфери послуг;
- набули подальшого розвитку положення щодо компонентної структури і
показників

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

здобувачів освіти у ЗП(ПТ)О сфери послуг.
Практичне значення дocлiджeння полягає в підготовці навчальнометодичного комплексу, щo охоплює: робочі програми, тематичні та поурочнотематичні плани з української мови, української літератури та основ професійної
етики для професій «Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист. Оформлювач вітрин
та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та альбомів»; методичні
рекомендації «Збагачення мовлення учнів професійною лексикою: збірник
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завдань з української мови для професій «Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист.
Оформлювач вітрин та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та
альбомів»

для

здобувачів

освіти,

методичні

рекомендації

«Формування

професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг на основі мультидисциплінарного підходу до організації освітнього
процесу»,

«Інноваційні

педагогічні

технології

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг», «Методика формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг: традиції і новаторство» для
викладачів, робочий зошит «Практична риторика». Обгрунтовані в процесі
дocлiджeння теоретичні виcнoвки і дидактичні положення мoжуть бути
корисними в пoдaльших наукових розвідках щодо пiдгoтoвки мaйбутнiх
кваліфікованих робітників сфери послуг. Навчально-методичний комплекс
можуть

використовувати викладачі ЗП(ПТ)О

в прaктичній прoфeciйній

діяльності: під час підготовки до уроків української мови та літератури,
організації позаурочної діяльності, у роботі з обдарованими здобувачами освіти та
підготовки їх до міжнародних мовно-літературних конкурсів імені П. Яцика та
Т. Г. Шевченка. Ефективність розробленого навчально-методичного комплексу
підтверджена результатами участі в Міжнародному конкурсі знавців української
мови імені П. Яцика (2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.) та регіональними
результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (2018 р.,
2019 р.) серед ЗП(ПТ)О Вінницької області.
Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес закладів
освіти, а саме: ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та
дизайну» (довідка № 51 від 17.01.2020 р.) ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м.
Вінниці», ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», ДПТНЗ
«Вінницьке

вище

професійно-технічне

училище

сфери

послуг»

(довідка

Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації № 0122/368 від 11.02.2020 р.); Комунальної соціально-реабілітаційної установи
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«Житомирське вище професійне училище-інтернат» (довідка № 396-1 від
17.10.2019 р.); Хмельницького національного університету (довідка № 11 від
23.03.2020 р.); Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій
області (довідка № 1а від 06.03.2020 р.); Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Вінницькій області (довідка № 14 від 12.02. 2020 р.).
Особистий внесок здобувача. У статті, опублікованій у співавторстві з
Р. Гуревичем автором розкрито сутність поняття «професійна комунікативна
компетентність»; з Л. Дідух – обґрунтовано необхідність міждисциплінарного
підходу до здійснення професійної підготовки; з В. Уманцем – проаналізовано
дослідження вітчизняних науковців з питань STEAMосвіти; з Я. Паланською –
проаналізовано особливості використання сучасних інформаційних технологій
з метою формування професійної комунікативної компетентності. У статтях з
В. Бойчуком автором узагальнено результати експериментального дослідження,
обґрунтовано положення щодо формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців на засадах міждисциплінарного підходу, з
А. Лісовою – проаналізовано поняття «комунікативна культура». У монографії
автором проаналізовано можливості смарт-освіти у формуванні професійних
компетентностей фахівців.
Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні
результати дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних
конференціях, наукових і науково-методичних семінарах, освітніх форумах,
зокрема:

міжнародних

–

українсько-польському

/

польсько-українському

науковому форумі «Освіта для миру» (Переяслав-Хмельницький, 2019), «Сучасні
інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід, проблеми» (Вінниця 2018); «Інноваційні технології
навчання в епоху цивілізаційних змін» (Вінниця, 2018); «Професійне становлення
особистості» (Хмельницький, 2019); «Національні традиції в сучасному мистецтві
та художній освіті» (Вітебськ, 2019 р.); «Теорія і методика дошкільної і початкової
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освіти в сучасному педагогічному просторі» (Суми, 2019); всеукраїнських:
«Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» (Вінниця, 2016-2019);
«Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці
фахівців у коледжах і технікумах: досвід, проблеми, перспективи» (Вінниця, 2019);
«Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, соціальний,
національно-патріотичний вектори» (Вінниця, 2019); «Теорія і практика смартнавчання у професійній освіті» (Вінниця, 2019); регіональній: «Виховання молоді
на принципах християнської моралі» (Вінниця, 2015); проміжні результати
дослідження доповідалися на засіданнях відділу змісту і технологій педагогічної
освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН
України, на семінарах навчально-методичного центру професійно-технічної освіти
для викладачів української мови та літератури, на засіданнях методичних комісій
ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну».
Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертації
відображено у 21 публікації (11 одноосібних), з-поміж яких: 1 колективна
монографія, 6 статей у наукових фахових виданнях України; 1 стаття у
зарубіжному періодичному науковому виданні (Республіка Польща); 3
методичні рекомендації; 1 збірник завдань з української мови; 1 робочий
зошит; 8 публікацій у збірниках наукових праць та матеріалах науковопрактичних конференцій.
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,
висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (281
найменування), 19 додатків на 69 сторінках. Повний обсяг дисертації – 317
сторінок, із них – 211 сторінок основного тексту. Робота містить 12 таблиць, 3
схеми, 6 діаграм.
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РОЗДІЛ І
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ СФЕРИ ПОСЛУГ
У розділі здійснено теоретичний аналіз проблеми формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
у контексті державних стратегій, гуманітаризації освіти, досліджено особливості
виникнення, розвитку та функціонування на сучасному етапі сфери послуг як
галузі народного господарства, з’ясовано специфіку професійної діяльності
представників

цієї

сфери,

уточнено

зміст

понять

«компетентність»,

«професійна компетентність», «комунікативна компетентність» у контексті
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг,
визначено сутність поняття «професійна комунікативна компетентність
майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг», виявлено структурні
компоненти цієї компетентності, з’ясовано критерії, показники і рівні
сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

зазначених

кваліфікованих робітників, проаналізовано стан сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг на початковому етапі навчання в закладі професійної (професійнотехнічної) освіти. Проаналізовано освітні програми, навчальні плани підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг і виявлено в них
професійно-комунікативну складову.
1.1.

Професійна комунікативна компетентність як предмет
наукового дослідження

Для проєктування траєкторії формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг нам
важливо дослідити особливості виникнення та розвитку цієї галузі народного
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господарства, з’ясувати специфіку професійної діяльності її представників та
визначити їхні професійно-комунікативні функції.
Передусім зазначимо, що історія зародження та розвитку професійної
освіти в цілому і щодо сфери послуг зокрема зумовлена соціальноекономічним, культурним і політичним розвитком суспільства, і хоча серед
науковців немає єдиного підходу щодо періодизації розвитку професійної
освіти, можна стверджувати, що її підвалини закладено ще в період, коли
почали користуватися попитом послуги шевців, кравців, ювелірів, ковалів,
інших майстрів. Саме тоді у традиційному суспільстві людина змінювала свою
професію дуже рідко. Як правило, діти займалися тим самим, що й батьки, діди,
прадіди (Сушенцева, Л., 2018, с.67). З початку ХVІІІ ст. до середини ХІХ ст.
починає активно розвиватися виробництво, ускладнюються технологічні
процеси, які потребують спеціальної підготовки робітників, тому з᾿являються
перші професійні навчальні заклади, а поняття «професійна освіта» вперше
введено Д. Дьюї у 1863 році, коли він запропонував дві її форми: перша –
класична, для так званих ліберальних професій, а інша – професійна, для
працівників промисловості, торгівлі та землеробства (Дьюї, Д., 2003). На
теренах України в цей час виникають реальні училища, в яких, на відміну від
гімназій, акцент був не на вивченні класичних мов, а на вивченні математики,
фізики, природознавства та креслення. Таким чином можна зробити висновок
про технологізацію навчального процесу в цей період.
У другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. професійна освіта набула
розвитку в більшості європейських країн. Саме в цей час починається
розроблення теоретичних положень та методики професійної освіти. На
теренах України наприкінці ХIX століття підготовка робітничих кадрів мала
індивідуальний характер, навчання проводилося в контексті професійної
діяльності. У ХХ столітті розвиток професійногонавчання полягав у переході
до широкої програми професійної підготовки, обумовленої бурхливим
розвитком промисловості в епоху індустріалізації. У наш час
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професійно-

технічне навчання – складова професійно-технічної освіти, що складається з
ЗП(ПТ)О різних форм власності і підпорядкування, які забезпечують здобуття
громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а
також допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації.
Поряд з професією значна частина учнів здобувають загальну середню освіту.
Кожен другий за час навчання здобуває дві й більше професії, що посилює їхню
мобільність на ринку праці (Енциклопедія освіти, 2008, с. 736).
Теоретико-методологічні засади дослідження становлення сфери послуг
були

сформовані під

впливом

індустріального й постіндустріального

суспільства, а також загальної теорії послуг Ж. Фурастьє. Методологічною
основою аналізу постіндустріального суспільства стала запропонована в 40-х
рр. XX ст. модель Кларка-Фішера, згідно з якою структура будь-якої
національної економіки складається з трьох секторів: первинного (сільське й
лісове

господарства,

рибальство

та

гірничодобувна

промисловість),

вторинного (видобувна промисловість) і третинного (сфера послуг) (Fisher,
A.G.B., 1939), с. 25).
Д. Белл серед основних рис постіндустріального суспільства виокремив
перехід від виробництва товарів до виробництва послуг. Як наслідок, праця
переростає у взаємодію між людьми, передусім через домінування сфери
послуг (Bell, D., с.102). Д. Белл розглядає постіндустріальне суспільство як
систему людських взаємодій, де головними ресурсами виступають інтелект та
інформація, а виробнича діяльність полягає в наданні нового типу послуг, які
займають важливе місце в структурі професійної діяльності (Bell, D.). Тієї ж
думки дотримується і засновник наукової теорії сфери послуг Ж. Фурастьє
(Fourastié, J., 1954).
Ринок послуг порівняно з ринками інших товарів має певні особливості та
характеризується високою швидкістю обороту капіталу внаслідок більш
короткого виробничого циклу; територіальною сегментацією і локальністю;
високою

диференційованістю

продукту
35

в

одній

і

тій

же

галузі;

індивідуальністю і нестандартністю наданих послуг і технологій у багатьох
галузях сфери послуг; високою невизначеністю результату під час надання
послуг, наявністю асиметрії маркетингової інформації; високою чуттєвістю до
ринкової кон’юнктури (Співак, Л.С., 2002).
Професор В. Апопій (2006) зазначає, що сферу послуг утворюють
різноманітні і різнорідні галузі діяльності, які створюють матеріальні та
нематеріальні послуги, що дає підстави стверджувати про неї як про сукупність
економічно неоднорідних ринкових сегментів, тобто як цілісну систему,
складниками якої є різні види послуг, які потрібні населенню та суспільству для
нормальної життєдіяльності загалом та для задоволення потреб кожної людини
зокрема (с. 26).
Період радянської системи професійної освіти (1917-1991) відзначається
етапністю, значним реформуванням на кожному етапі, разом з тим варто
відзначити надзвичайно низький інтерес до підготовки фахівців сфери послуг,
надмірну політизацію й ідеологізацію змісту загальноосвітньої підготовки,
концентрацію основної уваги на виконанні кількісних показників, а не на якості
підготовки випускників ПТНЗ.
З проголошенням незалежності України 24 серпня 1991 р. тривають
пошуки національного шляху розбудови професійно-технічної освіти, її
адаптації до ринкової економіки та інтеграції в європейський простір. У цей
період відбулося суттєве зростання уваги до підготовки фахівців сфери
обслуговування, упроваджені нові й інтегровані професії; на державному рівні
прийняті важливі нормативно-правові документи, які регламентують діяльність
професійно-технічних навчальних закладів і визначають професійну підготовку
майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування (Зельман, Л. Н.,
2017). Нині сфера послуг – це багатоаспектна галузь, до якої залучені фахівці
різних рівнів, від кваліфікованих робітників до фахівців вищої кваліфікації. У
нашому дослідженні йдеться про підготовку кваліфікованих робітників для
сфери послуг.
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Роль сфери послуг у наш час виявляється в тому, що вона є важливим
сектором національного і світового господарства; відіграє важливу роль у
розвитку людського капіталу; впливає на функціонування і розвиток
матеріального виробництва; сприяє збільшенню вільного часу; створює
можливості для повнішого задоволення і розвитку потреб людей і суспільства;
є найважливішим елементом формування сучасної якості життя; забезпечує
якість економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності країни
(Філіпенко, А., Геєць, В., Крючкова, І., Ліанова, Е., Опарін, В., & Федорова, В.,
2003, с. 292). Найважливіша закономірність еволюції сфери послуг полягає в
тому, що вона розвивається не ізольовано від матеріального виробництва, а в
інтеграції цих видів діяльності, й від глибини інтеграції багато в чому залежить
ефективність сучасного господарства. З огляду на сказане вище сучасне
суспільство висуває до професійної діяльності робітника сфери послуг нові
вимоги, серед яких центральне місце належить здатності працівника до
неперервного професійного й особистісного розвитку і вмінню приймати
нестандартні рішення відповідно до спонтанних виробничих ситуацій. У
зв’язку з цим актуалізується проблема підвищення якості професійної
(професійно-технічної) освіти в Україні та її спрямованості на підготовку
компетентного висококваліфікованого конкурентного робітника.
Сучасні дослідники розглядають професійну освіту як процес і результат
професійного становлення і розвитку особистості, який супроводжується
оволодінням знаннями, навичками і вміннями з конкретних професій і
спеціальностей (Гончаренко, С., 2004); підготовленість людини до визначеного
виду діяльності, професії, засвідчена документом (атестатом, дипломом) про
закінчення відповідного навчального закладу; важливий соціально-державний
інститут, який виконує функцію підготовки молодого покоління до вирішення в
майбутньому професійних завдань у певній сфері діяльності та передбачає
достатньо високий рівень сформованості різних умінь і навичок, а також
здібності безперервного їх вдосконалення (Коржуев, А. В.,
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2003, с. 8); неперервний процес, зумовлений потребами особистості,
суспільства й економічного розвитку держави, направлений на постійний
професійно-особистісний розвиток і самовдосконалення фахівців, розширення
їхніх можливостей в умовах якісної зміни праці як в рамках однієї професії, так
і в умовах зміни сфери професійної діяльності (Батечко, Н. Г. (2014), с. 138).
У контексті проблеми професійної освіти у вітчизняній науці здійснено
низку досліджень за такими напрямами: загальні теоретичні та методологічні
проблеми

функціонування

системи

професійно-технічної

освіти

(С.У.

Гончаренко, Р. С. Гуревич, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Г. Є. Гребенюк, І. М.
Козловська та ін.); професійна підготовка фахівців в Україні (А. О. Лігоцький,
П. М. Олійник, М. Піндера, О. О. Гаврилюк, В. О. Зайчук, О. О. Кіяшко та ін.);
методологічне обґрунтування професійного навчання у закладах професійнотехнічної освіти (В. О. Радкевич, Л. Г. Притула, І. Ф. Прокопенко, П. І.
Сікорський, Н. О. Ткачова та ін.); управлінська діяльність у закладах
професійно-технічної освіти (Л. Л. Сушенцева, В. П. Стельмашенко, Л. М.
Сергеєва та ін.); формування різних видів професійної компетентності у
майбутніх фахівців (В. В. Баркасі, С. О. Демченко, О. І. Мармаза, Т. М.
Мацевко, І. Б. Міщенко та ін.); психологія професійного розвитку особистості
(К. Чернецькі, І. В. Бандурка, С. В. Ситнік та ін.); методологія неперервної
професійної освіти (С. У. Гончаренко, Т. М. Десятов, М. Б. Євтух, В. О.
Луговий, С. О. Сисоєва).
Ми професійну освіту розглядаємо як ланку неперервної освіти людини
впродовж життя, що спрямована на всебічний розвиток особистості, оскільки
висока кваліфікація фахівця, його професіоналізм є запорукою широкого й
ефективного застосування новітніх наукомістких інформаційних технологій,
підвищення добробуту населення, забезпечення економічної стабільності
країни. З цією метою ми досліджуватимемо формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, що здобувають професійну (професійно-технічну) освіту на першому
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освітньому рівні професійної освіти – базової професійної освіти, який
відповідає

другому,

Національної

рамки

третьому

та

четвертому

кваліфікацій

та

кваліфікаційним

передбачає

набуття

рівням
особою

спеціалізованих фактологічних знань, професійно-орієнтованої підготовки,
спеціальних умінь та навичок з метою виконання типових завдань у типових
ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи чи у певній галузі
професійної діяльності, яку надають професійні ліцеї та центри професійної
освіти, зокрема про окрему її галузь – сферу послуг.(Додаток Б)
Оскільки

ми

досліджуємо

процес

формування

професійної

комунікативної компетеності, то вважаємо за доцільне уточнити сутність
понять

«компетентність»,

«професійна

компетентність»,

«комунікативна

компетентність» у контексті підготовки кваліфікованих робітників для сфери
послуг.
Енциклопедичні, філософські, педагогічні та інші джерела дають різні
визначення поняття «компетентність» та по-різному розкривають її сутність.
Первинне тлумачення терміну «компетентність», як зауважує М. Докторович
(2007), стосувалося переважно професійної діяльності і трактувалося як
досконале знання своєї справи, вершина розвитку професійної майстерності (с.
10). Однак нині компетентність вже не вкладається у вузькі межі
професіоналізму і є робочим поняттям і психології, і педагогіки, і філософії
(Звєрєва, І. Д., 2012, с. 116–117).
Експерти

Міжнародної

«компетентність»

комісії

(competency)

як

Ради

Європи

здатність

розуміють

успішно

поняття

задовольняти

індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання. Кожна
компетентність побудована на комбінації (поєднанні) взаємовідповідних
пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових
компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії
(Овчарук, О. В., 2003, с. 13-41). У європейських документах «Європейській
кваліфікаційній

рамці

навчання

протягом
39

життя»

до

«компетентності

(компетентностей)» віднесено відповідальність й автономність, тобто здатність
фахівця працювати і в автономному режимі вирішувати професійні завдання,
«Кваліфікаційна рамка європейського простору вищої освіти» поняття
«компетентність» представляє як динамічне поєднання знань, розуміння, умінь
і здатностей.
У

великому

тлумачному

словнику

української

мови

термін

«компетентність» (лат. сompetentia) стосується особи, «яка має достатні знання
в певній галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща», або «яка має
повноваження, повноправна, повновладна» (Бусел, В. Т., 2005, с.445).
Узагальнення

визначень

дефініції

«компетентність»

у

«Словнику

іншомовних слів» та «Енциклопедії освіти» дозволяє стверджувати, що в них
«компетентність» (competentia – належний по праву) розглядається з точки зору
володіння знаннями, що дозволяють судити про що-небудь, висловлювати
вагому, авторитетну думку, інформованість,

обізнаність, авторитетність у

певній галузі.
Одним із перших терміни «компетенція» та «компетентність» увів в обіг
Н. Хомський (1965) наполягав на трактуванні поняття «компетенція» як знання,
а «компетентність» - як використання, застосування (знань, умінь, навичок).
М. Головань (2008) наголошує, що поняття компетентності ширше за
поняття знання, уміння, навички; воно містить їх у собі, але на відміну від
функціональної грамотності дозволяє розв’язувати цілий комплекс задач; на
відміну від навички є усвідомленою; на відміну від уміння є здатною до
перенесення, удосконалюється не шляхом автоматизації та перетворення на
навичку, а шляхом інтеграції з іншими знаннями, уміннями, навичками; через
усвідомлення загальної основи діяльності зростає компетентність; на відміну
від знання існує у формі діяльності (реальної чи мисленнєвої), а не інформації
про неї (с. 28). Цей же автор зазначає, що в існуючих визначеннях
підкреслюються наступні сутнісні характеристики компетентності: ефективне
використання здібностей, що дозволяє плідно здійснювати професійну
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діяльність згідно з вимогами робочого місця; володіння знаннями, уміннями і
здібностями, необхідними для роботи за фахом при одночасній автономності і
гнучкості в частині вирішення професійних проблем; розвинена співпраця з
колегами і професійним міжособистісним середовищем; інтегроване поєднання
знань, здібностей і установок, оптимальних для виконання трудової діяльності
в сучасному виробничому середовищі; здатність робити що-небудь добре,
ефективно

в

широкому

форматі

контекстів

з

високим

ступенем

саморегулювання, саморефлексії, самооцінки; швидкою, гнучкою і адаптивною
реакцією на динаміку обставин і середовища (Головань, М. С., 2008, 29).
Академік І. Зязюн (2008) стверджував, що «компетентність як властивість
індивіда існує в різних формах – як високий рівень умілості, як спосіб
особистісної самореалізації (звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення); як
деякий підсумок саморозвитку індивіда, форма вияву здібностей та ін.» (с. 17).
Академік Н. Ничкало (2008) компетентність розглядає у сукупності таких
ознак: «… мобільність знань, володіння оперативними знаннями, гнучкість,
критичність

мислення,

здатність

обирати

серед

багатьох

рішень

найоптимальніше» (с. 87).
На думку О. Пометун (2004), компетентність є складною інтегрованою
характеристикою особистості, що включає набір знань, вмінь, навичок,
ставлень, які дають змогу ефективно діяти або виконувати певні функції,
забезпечуючи розв'язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі
професії або виді діяльності (с. 18-20).
Узагальнюючи

підходи

науковців

до

визначення

поняття

“компетентність”, Н. Волкова та В. Полторак (2014) зазначають, що
компетентність – складне й багатогранне явище, яке характеризує здатність
людини застосовувати знання та вміння у різноманітних соціальних,
професійних ситуаціях, кваліфіковано виконувати певну діяльність, зокрема
професійну (с.33).
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Українська дослідниця Л. Дибкова (2006) розглядає компетентність як
динамічну сукупність знань, вмінь, навичок, здібностей, цінностей, яка
необхідна для ефективної професійної і соціальної діяльності та розвитку
особистості випускника, і яку він зобов’язаний засвоїти та продемонструвати
після завершення частини або всієї навчальної програми (с.19).
На думку В. Байденко та Б. Оскарссон (2002), компетенції охоплюють
здатність, готовність пізнання і взаємини (образи поведінки), що необхідні для
виконання діяльності (с. 22-46).
А.

Хуторський

(2008)

пропонує

таке

визначення

компетенції:

«Компетенція включає сукупність взаємозв'язаних якостей особистості (знань,
умінь, навичок, способів діяльності), що задаються по відношенню до певного
кола предметів і процесів, і необхідні для якісної продуктивної діяльності по
відношенню до них» (с. 225).
Компетентність, як вважає А. Щукін (2007), означає властивості, якості
особистості, що визначають її здатність до виконання діяльності на основі
набутих знань і сформованих на їх основі навичок і вмінь (с.117).
І. Зимняя (2004) вважає, що компетентність є інтегральним соціальноособистісним феноменом, як результат поєднання освіти з сукупністю
мотиваційно-ціннісних і когнітивних складових особистості (с. 24). Авторка
виокремлює компоненти, що належать до компетентності: а) готовність до
прояву цього феномену у діяльності, поведінці людини; б) знання правил і норм
поведінки засобів, способів, програм виконання дій, рішення соціальних і
професійних задач, що складає зміст компетенцій; в) ціннісно-смислове
ставлення до змісту компетенції, його особистісну значущість; г) досвід
реалізації знань, тобто уміння, навички; д) емоційно-вольову регуляцію як
здатність адекватно ситуаціям соціальної та професійної взаємодії проявляти і
регулювати прояви компетентності (с. 25).
У наведених тлумаченнях поняття «компетентність» йдеться про якісну
характеристику особистості, яка здатна вирішувати певні завдання, виносити
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рішення та судження у певній галузі. Основою цієї якісної характеристики є
знання, обізнаність, досвід професійної діяльності людини. Цим самим
підкреслюється інтегративний характер поняття «компетентність». Таке
розуміння компетентності стало базовим у багатьох теоретичних і прикладних
дослідженнях, педагогічних теоріях. З опорою саме на нього вивчалися
конкретні властивості компетентності як умови професіоналізму, механізми її
формування.

Компетентність

можна

визначити

як

здатність

успішно

задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й успішно виконувати
поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на комбінації
(поєднанні) взаємовідповідних пізнавальних відношень та практичних навичок,
цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, усього того, що
можна мобілізувати для активної дії. Компетентність проявляється в діяльності
особистості в різних контекстах. Вона формується не лише в освітньому закладі
у процесі навчання, а й під впливом соціального середовища, у якому перебуває
особистість.
Вивчивши трактування сутності поняття «компетентність» вітчизняними
та зарубіжними науковцями,

у проекції на кваліфікованих робітників сфери

послуг вважаємо за доцільне розглядати його як інтегративну якісну
характеристику, яка уможливлює оптимальну діяльність у конкретній ситуації
і ґрунтується на володінні сучасними знаннями, уміннями і навичками.
Компетентний робітник сфери послуг обізнаний із тенденціями розвитку цієї
сфери, розуміє специфіку діяльності в ній, і це дозволяє йому усвідомлено
вибудовувати свою діяльність у цьому середовищі.
Поняття «професійна компетентність» увійшло в термінологію у 80-ті
роки минулого століття з праць Ю. Бабанського, В. Сластьоніна і вважалось
складовою професіоналізму. З позицій системного підходу професійна
компетентність розуміється як певна система, що інтегрує знання, уміння,
навички, професійно значущі якості особистості, яка забезпечує виконання
особистих

професійних зобов’язань
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(Бабанский,

Ю.

К.,

1989,

с.187).

Професійну компетентність розглядають як загальні або ключові вміння, базові
вміння, фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, крос навчальні
вміння або навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання (Овчарук, О.
В., 2003, с. 19); системне інтегральне явище щодо суб’єкта професійної
діяльності, що охоплює не тільки його професійні та фахові знання, навички,
вміння, професійно важливі якості, професійний і фаховий досвід, але і
мотиваційну готовність і позитивне ставлення до цілей, завдань, змісту,
методик, технологій, засобів і результатів своєї професійної діяльності (Ягупов,
В. В., & Свистун, В. І., 2007, с. 5); «здатність ефективно використовувати набуті
знання, вміння і навички; вміння вирішити ту чи іншу проблему, здійснити
активний пошук нового досвіду і визначити його самостійну цінність, наявність
вмінь і навичок самостійності в плануванні, організації, контролі власної
діяльності;

креативність,

здатність

до

саморозвитку,

самоаналізу,

саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю» (Дибкова, Л. М., 2006, с. 19).
О. Губарєва (2005) у своєму дисертаційному дослідженні розглядає
професійну компетентність як сукупність загальнопрофесійних знань та вмінь з
організації та планування робочих процесів, читання та складання документів,
способів рішення проблем, використання нових інформаційних технологій
(с. 37).
Під професійною компетентністю С. Самойленко (2004) розуміє
комплексну характеристику людини, що виявляється в конкретній професійній
діяльності та включає знання, уміння, навички, здібності, досвід, мотивацію і
особистісні властивості (с. 5).
О. Олексюк (2014) аналізує професійну компетентність як володіння
знаннями, уміннями, нормативами, необхідними для виконання професійних
обов’язків, психологічними якостями, а також як реальну професійну діяльність
відповідно до еталонів і норм (с. 158).
Н. Волкова і В. Полторак (2014) висловлюють думку, що професійна
компетентність, професіоналізм передбачають наявність професійних знань
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(суспільних, психолого-педагогічних, предметних, прикладних умінь та
навичок). Особливостями професійних знань є їх комплексність, натхненність.
Розглядаючи проблему професійної компетентності, А. Маркова (1996)
визначає її характеристики: компетентність не ототожнюється з освіченістю
людини; компетентність – це поєднання психічних якостей, які дають змогу
діяти самостійно та відповідально; основою для висновків про компетентність
людини

є

оцінка

кінцевого

результату

діяльності;

компетентність

є

характеристикою окремої людини і проявляється у результатах її діяльності
(с. 6).
В Енциклопедії освіти за редакцією В. Г. Кременя поняття професійна
компетентність

трактується

як

інтегративна

характеристика

ділових

і

особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду,
достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а також
моральну позицію фахівця. Компетентність – це сукупність знань і умінь,
необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної діяльності: вміння
аналізувати та прогнозувати результати праці, використовувати сучасну
інформацію щодо певної галузі виробництва. Професійна компетентність
фахівця виявляється у підготовленості до здійснення такої діяльності: аналіз
результатів праці і технологічних процесів;

аналіз професійних ситуацій і

проблем; аналіз технічної документації, завдань діяльності; організація праці;
дотримання технічних і технологічних вимог виробництва; координація різних
видів професійної діяльності; володіння професійно важливою інформацією
стосовно об᾿єкта діяльності; прогнозування типових і нетипових виробничих
ситуацій; забезпечення безпечних умов праці; оволодіння додатковими
кваліфікаціями і професіями; забезпечення високого рівня культури праці;
дотримання правил експлуатації галузевого устаткування; своєчасне усунення
технічних і технологічних порушень; дотримання рекомендацій, норм і вимог
щодо фізіологічних,економічних, екологічних і ергономічних чинників.
Професійна компетентність передбачає сформованість уміння розмірковувати й
45

оцінювати професійні ситуації і проблеми, виявляти ініціативу у виконанні
виробничих завдань (Кремень, В. Г. (ред.), 2008, Енциклопедія освіти, с. 722).
Л. Мітіна (2003) під професійною компетентністю розуміє гармонійне
співвідношення елементів дієвої і комунікативної (культура спілкування,
навички соціальної поведінки) підструктур. На її погляд, професійна
компетентність включає знання, уміння, навички, а також способи і прийоми
реалізації їх в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості
(с.63).
Професійна компетентність, на думку О. Семеног (2014), є «… вже
існуючою якістю, реальною демонстрацією набутих знань і відповідних умінь,
навичок

людини

як

суб’єкта

професійної

діяльності,

володіння

нею

відповідними компетенціями і здатність їх застосовувати у відповідних
професійних ситуаціях».
Досліджуючи поняття фахової компетентності, В. Петрук визначила, що
це система знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей особистості,
які забезпечують можливість виконання професійних обов’язків певного рівня,
а компонентами фахової компетентності є професійні компетенції (Петрук, В.
А., 2008, с. 209).
Узагальнивши різні визначення можна констатувати, що професійна
компетентність будь-якого фахівця є складним інтегрованим психологічним,
професійним, фаховим і суб’єктним утворенням, яке формується в процесі
набуття професійної освіти, актуалізується, розвивається і вдосконалюється у
процесі практичної професійної діяльності. Ефективність її здійснення
залежить

від

теоретичного,

практичного

та

психологічного

видів

підготовленості фахівця до неї, здатності та готовності до її здійснення,
суб’єктних, професійно важливих та індивідуальних психічних якостей
фахівця, сприйняття ним цілей, цінностей, змісту, результатів та особливостей
цієї діяльності.
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Професійну компетентність майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг ми розглядаємо як критерій їхньої підготовки в ЗП(ПТ)О, що охоплює
володіння професійними знаннями, сформованість технологічних умінь і
навичок, здатність ефективно їх застосовувати з урахуванням специфіки
професійної діяльності у сфері послуг.
Комунікативна

компетентність

або

компетентність

у

спілкуванні

вважається однією з життєво та професійно необхідних компетентностей
людини, що підтверджується аналізом нормативних документів країн Європи
та України та сучасних наукових джерел щодо місця комунікативної
компетентності серед інших ключових компетентностей. Так Європейська
рамка ключових компетентностей для навчання протягом життя серед восьми
ключових

компетентностей

включає

комунікацію

рідною

мовою.

У

Національній рамці кваліфікацій України комунікативна компетентність
включена до системи базових компетентностей та передбачає взаємодію з
людьми, роботу у команді, донесення інформації. Відмінною особливістю
Національної рамки кваліфікацій є наявність дескриптора «комунікація», який
ускладнюється від рівня до рівня – від ситуативної взаємодії в обмеженому колі
осіб за допомогою інших і реагування на прості усні повідомлення на рівні 0 до
лідерства, вільного компетентного спілкування в діалоговому режимі з
широким колом фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, та громадськістю в
певній галузі наукової та/або професійної діяльності на рівні 9 (Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій).
Поняття "комунікативна компетентність" (з лат. communico – роблю
загальним, зв'язую, спілкуюся і competens (competentis) – здатний) означає
сукупність знань про норми і правила ведення природної комунікації – діалогу,
суперечки, переговорів та ін. (Бусел, В. Т., 2005, с.107). Це поняття було
введено в сучасну науку соціолінгвістом Д. Хаймсом (1975), який наголошував,
що

потрібно

розрізняти

лінгвістичну

компетентність,

тобто

здатність

продукувати та розуміти граматично правильні речення, та комунікативну
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компетентність – здатність продукувати і розуміти речення, які підходять до
конкретної ситуації. Він визначив комунікативну компетентність як «знання
правил для розуміння та продукування як преференціального, так і соціального
значення мови» (Хаймс, Д. Х., 1975), таким чином, відносив комунікативну
компетентність не лише до теоретичних, але і до практичних потреб людини.
Досліджуючи

дидактичні

принципи

формування

комунікативної

компетентності, Н. Ничкало (2013) стверджує, що ця компетентність забезпечує
адекватність спілкування у різних ситуаціях, з урахуванням наявних у людини
відповідних культурних зразків взаємодії (с.8).
Дж.

Віманн

та

П.

Бекланд

вивчаючи

(1980),

комунікативну

компетентність, визначили її як «здатність комуніканта обирати серед
доступних комунікативних типів поведінки для успішного досягнення своїх
міжособистісних цілей протягом зустрічі, підтримуючи лінію партнера в межах
ситуації» (с. 193), тим самим підкреслюючи, що комунікативна компетентність
відноситься як до знань, так і до поведінки людини.
Комунікативна

компетентність

–

це

здатність

встановлювати

і

підтримувати необхідні контакти з оточуючими людьми, певна сукупність
знань,

умінь

та

навичок,

що

забезпечують

ефективне

спілкування,

передбачають уміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти й бути
зрозумілим для партнера у процесі спілкування(Семеног, О. М., & Насілєнко, Л.
А., 2015,с.28). Вона формується в умовах безпосередньої взаємодії, оскільки є
результатом досвіду спілкування між людьми.
На думку Н. Моревої, людей з високою комунікативною компетентністю
характеризують такі зовнішні, поведінкові прояви: швидке, своєчасне і точне
орієнтування в ситуації взаємодії та партнерства; прагнення зрозуміти іншу
людину в контексті вимог конкретної ситуації; установка в контакті не тільки
на справу, але й на партнера; шанобливе, доброзичливе ставлення до нього,
урахування його стану й можливостей; впевненість у собі, розкутість, адекватна
включеність у ситуацію; суттєве задоволення спілкуванням і зменшення
48

нервово-психічних затрат у процесі комунікації; уміння спілкуватися у різних
статусно-рольових позиціях, встановлювати і підтримувати необхідні робочі
контакти незалежно, а інколи і всупереч відносинам, які складаються; високий
статус і популярність у тому чи іншому колективі; уміння організувати дружну
сумісну роботу, формувати сприятливий соціально-психологічний клімат у
колективі, досягати високого результату діяльності (Морева, Н. А., 2003, с.61).
О. Холостова (2003) стверджує, що компетентність у спілкуванні означає
володіння комплексом особистісних можливостей, це один з показників
психологічної зрілості та компетентності (с. 130). О. Веретеннікова (2008)
привертає увагу до того, що під час взаємодії з людьми, комунікативна
компетентність проявляється у спроможності різноманітного спілкування,
формування

завдань,

вирішення

конфліктів,

вмінні

взаємодіяти

з

представниками різних культур, здібності ведення переговорів (с. 28).
На думку О. Семеног (2015), значною мірою у комунікативній
компетентності відіграє роль уміння сприймати і розуміти партнерів з
комунікації з їхніми цінностями, поглядами, намірами; уміти комунікувати
означає вміти співпрацювати, координувати, узгоджувати свої дії, сумніватися,
приходити до згоди, вирішуючи конфлікти (с. 25).
Аналізуючи інформаційний, лінгвістичний та діяльнісний підходи до
розуміння комунікативної компетентності, О. Добротвор (2007) визначає її як
неодмінну якість ділової людини, зорієнтованої на розвиток колективної
діяльності (с.183). В. Нароліна (2008) вважає, що комунікативна компентність є
засобом досягнення успіхів у професійно-діловому та особистісному спілкуванні,
в основі якої лежать знання цінностей, норм, стандартів поведінки і спілкування
(с. 24).
17 січня 2018 року Європейський парламент і Рада Європейського Союзу
схвалили Рамкову програму оновлених ключових компетентностей для
навчання протягом життя, у якій наголошується, що у мінливому і тісно
взаємопов’язаному світі кожна людина потребує широкого спектра навичок, які
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вона має постійно розвивати протягом усього життя, починаючи з раннього
дитинства шляхом формального, неформального та інформального навчання.
Ключовими компетентностями є ті, які необхідні всім людям для підвищення
особистого

потенціалу

і

розвитку,

розширення

можливостей

працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства.
Серед вітчизняних науковців немає єдиного підходу до визначення
кількості ключових компетентностей, їх структури, технології формування
тощо, однак усі сходяться на думці, що ключовими серед них є ті, що необхідні
людині для життя. До ключових компетентностей дослідники відносять такі:
ціннісно-смислова, загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна,
комунікативна, соціально-трудова, особистого самовдосконалення (Хуторской,
А. В., 2003, с.61); соціальна, полікультурна, комунікативна, інформаційна,
раціонально-продуктивна; загальні та комунікативні мовленнєві компетенції
(Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти).
До ключових компетенцій Л. Сушенцева (2018) відносить такі:
спілкування (комунікативні навички і здібності); уміння розв’язувати проблеми
(уміння так планувати і виконувати дії, щоб одержати очікуваний результат);
співпрацю (уміння здійснювати ефективну взаємодію в команді); саморозвиток
(здатність організовувати свою діяльність, самопізнання, самооцінка, критичне
й аналітичне мислення); компенсаційна готовність (здатність і вміння
самостійно долати труднощі, які виникають при засвоєнні нового знання),
підприємливість (уміння “продати себе” на ринку праці, вміння проектувати
свою діяльність і діяльність інших); володіння інформаційними технологіями
(уміння не лише використовувати відомі технічні програмні засоби обробки
інформації, але й здатність до самостійного освоєння нових) (с. 66-70).
Усі ключові компетентності вважаються однаково важливими: кожна з
них

сприяє

успішній

життєдіяльності

в

суспільстві.

Вони

можуть

застосовуватися у багатьох контекстах і в різних комбінаціях, переплітатися та
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поєднуватися: розвиваючи компетентності, важливі для однієї життєвої сфери,
ми одночасно розвиваємо й пріоритетні для іншої.
Попри різні підходи щодо переліку ключових компетентностей, усі
науковці одностайні щодо того, що комунікативна серед них є визначальною,
на чому наголошується в Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти:
«Усі компетентності людини слугують, так чи інакше, здатності користувача
мовою до спілкування і можуть розглядатися як аспекти комунікативної
компетентності» (Ніколаєва, С. Ю., 2003).
Поняття «комунікативна компетентність» майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг ми розглядаємо як здатність встановлювати та
підтримувати комунікативний контакт з клієнтами, колегами та роботодавцями,
через невербальні засоби спілкування розпізнавати їхній емоційний стан,
прогнозувати поведінку та визначати ефективні комунікативні стратегії
відповідно до соціальної ролі та ситуації спілкування. В основі комунікативної
компетентності є особистісні якості, мовно-комунікативні норми, знання про
способи організації комунікативної діяльності та уміння ефективно їх
використовувати. Комунікативна компетентність як життєво необхідна якість є
засобом досягнення успіху в професійній діяльності у сфері послуг.
Сучасний ринок праці вимагає не просто технологічно підготовленого
кваліфікованого робітника, здатного якісно виконувати певні операції, а
комунікабельного, ініціативного, стресостійкого, здатного до швидкої адаптації
у змінному професійному середовищі та до самоудосконалення у процесі
професійної діяльності.
Щоб бути конкурентоздатним, працівник повинен володіти професійною
компетентністю

–

сукупністю

умінь

і

навичок,

що

забезпечують

кваліфікованому робітникові можливість надавати якісну послугу відповідно до
здобутої

кваліфікації;

разом

з

тим

необхідною

для

самореалізації

висококваліфікованого робітника сфери послуг на сучасному ринку праці є
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компетентність у спілкуванні, тому вважаємо за доцільне розглядати їх
синергетично.
Із

викладеного

вище зрозуміло,

що

комунікативна

як ключова

компетентність багатофункціональна, надпредметна й багатовимірна, вона
акумулює мовний, мовленнєвий компоненти, навички спілкування,

а отже,

оволодіння нею дає можливість майбутнім кваліфікованим робітникам сфери
послуг досягати високого рівня розвиненості таких якостей як енергійність,
діяльнісна поведінка, самостійність, ініціативність, рішучість, контактність,
креативність, а професійна так чи інакше пов᾿язується із соціальною роллю
людини.
Враховуючи

визначення

дефініцій

«компетентність»,

«професійна

компетентність», «комунікативна компетентність», уважаємо за доцільне
визначити поняття «професійна комунікативна компетентність
кваліфікованих робітників сфери послуг»

майбутніх

як інтегративне утворення

професійних і комунікативних знань, умінь і навичок та особистісних якостей
кваліфікованого робітника, що формується у процесі професійної підготовки,
розвивається і вдосконалюється під час практичної професійної діяльності
випускника ЗП(ПТ)О сфери послуг. Вона передбачає широку обізнаність із
специфікою професійної діяльності у сфері послуг, сформованість позитивних
мотивів до майбутньої професійно-комунікативної діяльності у цій сфері,
володіння

професійною

термінологією,

необхідними

професійно-

комунікативними знаннями та уміннями використовувати їх для ефективної
професійної діяльності.
Основою для професійної комунікативної компетентності є лінгвістичні
знання і вміння (знання основних мовознавчих понять, базових відомостей з
різних розділів мовознавства, передбачених типовою програмою з української
мови; базові лексичні, граматичні, стилістичні, орфоепічні, правописні вміння;
уміння проникати в смисл дидактичного тексту; здатність правильно
сприймати, розуміти, критично оцінювати і відтворювати почуте чи прочитане;
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здатність планувати, готувати майбутнє висловлювання в різних жанрах,
виступати з повідомленням; здатність творчо реалізовувати задум у процесі
мовленнєвої діяльності; здатність до асоціативної мовленнєво-мислительної
діяльності; вміння гнучко використовувати засоби мови залежно від типу,
стилю мовлення; навички красномовства; уміння редагувати власне та чуже
мовлення;

здатність до контролю, самоконтролю результатів мовленнєвої

діяльності); володіння професійною термінологією та професійно-комунікативні
уміння (уміння доцільно використовувати засоби мови в практиці живого
професійного спілкування; уміння наводити переконливі аргументи в процесі
професійної комунікації; здатність орієнтуватися в ситуації спілкування,
комунікативно виправдано добирати вербальні і невербальні засоби у сфері
професійного спілкування; уміння встановлювати і підтримувати професійний
комунікативний акт із співрозмовником, змінювати комунікативну стратегію,
обирати відповідну комунікативну тактику залежно від комунікативної
ситуації;

здатність аналізувати свою професійно-комунікативну поведінку,

виявляти причини мовних девіацій та усувати їх ).
Професійна комунікативна
компетентність
Особистісні якості
Комунікативні знання і
уміння
Професійна лексика
Лінгвістичні знання і
вміння
Рис. 1.1. Схема формування професійної комунікативної
компетентності
Отже, здійснивши теоретичний аналіз наукових джерел, ми

дійшли

висновку, що професійна комунікативна компетентність кваліфікованого
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робітника сфери послуг є якісною характеристикою випускника ЗП(ПТ)О. ЇЇ
сформованість є необхідною умовою для ефективної професійної діяльності
майбутніх кваліфікованих робітників

у галузі сфери послуг, оскільки ця

діяльність передбачає пряму взаємодію з іншою людиною і вимагає
сформованості як професійних технологічних умінь, так і вмінь орієнтуватися в
ситуації спілкування і добирати відповідні засоби з урахуванням соціальної
ролі

в

конкретній

володіння

професійно-комунікативній

професійною

термінологією,

діяльності.

лінгвістичні

та

Нормативне
професійно-

комунікативні знання та уміння можуть розглядатися як основа (передумова)
формування

майбутньої

професійної

комунікативної

компетентності

в

ЗП(ПТ)О.
1.2.

Сутність і компоненти професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
Серед науковців немає єдності щодо структури компетентності як

інтегрального утворення. На думку М. Чошанова (1997), компетентність – це
інтерактивне поняття, що включає такі складові, як: мобільність знань,
варіативність методу і критичність мислення. Компетентність включає в себе
три взаємопов’язані компоненти: знання і розуміння; навички й здібності;
поведінку та ставлення. Ці компоненти, на думку М. Петрова (2008),
міжнародного експерта Європейської Комісії, нерозривно пов’язані між собою
у процесі визначення результатів, процедур та витрат освітянського сектора, і їх
слід брати до уваги у структурності, зважаючи на те, що жоден з аспектів не
може існувати без двох інших. Також усі вони пов’язані з контекстом, у якому
здобуваються або демонструються.
У структурі загальної компетентності науковці Головань, М. С. (2008),
Зеер, Э. Ф. (2000), Зимняя, И. А. (2004), Овчарук, О. В. (2003) виокремлюють
мотиваційний, цільовий, орієнтаційний, функціональний, контрольний та
оцінний компоненти.
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Мотиваційний компонент відображає глибоку зацікавленість здобувача
освіти у даному виді діяльності, наявність особистісних смислів вирішувати
конкретне завдання. Цільовий компонент пов'язаний з умінням визначати
особисті цілі, співвідносні з власними смислами, складанням особистих
проектів та планів, усвідомленим конструюванням конкретних дій, вчинків, які
забезпечать

досягнення бажаного

результату діяльності. Орієнтаційний

компонент передбачає урахування зовнішніх умов діяльності (усвідомлення
загальної основи діяльності; знання про об'єкти цієї діяльності; знання, уміння і
навички, які стосуються цих об᾿єктів) і внутрішніх (суб'єктний досвід, наявні
знання, предметні і міжпредметні вміння, навички, способи діяльності,
психологічні особливості тощо); обізнаність учня щодо власних сильних і
слабких

сторін.

використовувати

Функціональний
знання,

уміння,

компонент
способи

передбачає

діяльності

та

здатність

інформаційну

грамотність як основу для формування можливих варіантів своїх дій, прийняття
рішень, застосування нових форм взаємодії тощо. Контрольний компонент
передбачає наявність чітких вимірювачів процесу і результатів діяльності,
закріплення правильних способів діяльності, удосконалення дій відповідно до
визначеної і прийнятої мети. Оцінний компонент пов'язаний із здатністю до
самоаналізу; адекватного самооцінювання своєї позиції, конкретного знання,
необхідності чи непотрібності його для своєї діяльності, а також методу його
здобування чи використання (Ягупов, В. В., 2002).
Ці компоненти в структурі загальної компетентності здобувача освіти
тісно взаємопов'язані. Тому кожний компонент може впливати на розвиток
інших.
Обов᾿язковою складовою професійної компетентності майбутнього
фахівця-економіста, зазначає І. Романова (2008), мають бути такі мовленнєві
уміння й навички: володіти необхідним запасом термінологічної лексики під
час

усної

відповіді,

рецензування

виступу;

пояснювати,

коментувати

економічні положення, теоретичний матеріал; самостійно допрацьовувати
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теоретичний матеріал; використовувати економічну термінологію у відповідях,
доповідях, оформленні звітів з виробничої практики тощо; брати участь у
дискусіях, конференціях, брифінгах з економічних проблем; аналізувати
матеріали з економічної періодики; готувати й здійснювати інформаційні
повідомлення, презентації з проблем економіки; вільно володіти економічною
термінологією (с.26-35).
У структурі професійного мовлення студентів-аграрників Т.Берегова
(2009) також виокремлює мовленнєву майстерність, що визначається як уміння:
орієнтуватися в змісті висловлювання (визначити основну думку, тему,
передавати його зміст); чітко й логічно будувати висловлювання на професійну
тему (складати план, визначати композицію, здійснювати послідовний перехід
від однієї мікротеми до іншої, дотримуючись відповідних засобів зв’язку в
тексті, послуговуючись офіційно-діловим, науковим, розмовним стилями);
відбирати мовні засоби відповідно до змісту, стилю висловлювання (с.39).
Процес мовної комунікації студентів-аграрників здійснюється за допомогою
різних видів мовленнєвої діяльності: слухання, читання, говоріння, письма. Для
сприйняття мовлення учні повинні володіти знаннями, що допомагають пізнавати
мовні форми і співвідносити їх з позамовною діяльністю; для породження мовлення
необхідні знання, які допомагають відбирати потрібні мовні одиниці і
використовувати їх з урахуванням змісту мовлення, ситуації спілкування. Висока
мовленнєва

культура

майбутнього

спеціаліста

визначається

передусім

комунікативною компетенцією, що передбачає наявність у мовця умінь будувати
текст в усній чи писемній формі, послуговуючись офіційно-діловим, науковим і
розмовним стилем (Берегова, И. Л., 2009, с.65).
Ми поділяємо думку Т. Герлянд (2011), яка розглядає такі компоненти
професійної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників:

мотиваційний – який включає у себе мотиви, цілі, потреби, ціннісні установки
та стимул до творчого вияву у професії, ставлення до неї, а також прагнення до
особистісного кар’єрного зростання; когнітивний компонент – виявляється у
56

з’ясуванні способів професійної

діяльності, необхідних учню закладу

професійної (професійно-технічної) освіти для проектування та реалізації
різноманітних

технологічних

процесів

у

своїй

майбутній

професії;

рефлексивний – виявляє навички контролю, прогнозування результатів власної
праці, уміння усвідомлено контролювати результати власної
рівень особистого розвитку та особистісних

діяльності та

досягнень; поведінковий –

включає формування адекватних способів трудової діяльності, уміння чітко
висловлювати

думки,

переконувати,

аргументувати,

будувати

докази,

аналізувати, висловлювати судження, передавати раціональну та емоційну
інформацію, встановлювати міжособистісні зв’язки, узгоджувати власні дії з
діями колег, обирати оптимальний стиль спілкування в різноманітних ділових
ситуаціях.
Наведені компоненти не можна розглядати ізольовано, вони мають
інтегративний,

цілісний

характер,

виступаючи

продуктом

професійної

підготовки здобувачів освіти закладу професійної (професійно-технічної)
освіти в цілому.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість зробити
висновок, що існують різні підходи до визначення структурних компонентів
комунікативної компетентності. Зміст комунікативної компетенції представляє
методично, психологічно, лінгвістично узгоджену єдність усіх компонентів, які
виникають у ситуаціях спілкування: соціальні й комунікативні ролі, місце
спілкування, теми спілкування й плани їх розкриття, тощо.
Так, Є. Прозорова (2000) в структурі комунікативної компетентності
виокремлює два компоненти: комунікативні цінності, орієнтація та специфіка
мотивації комуніканта, його потреби в спілкуванні; прояви комунікативної
компетентності безпосередньо в спілкуванні, комунікативній поведінці, що
містять два складники, а саме: дії під час акту комунікації (уміння та навички
спілкування) та знання про спілкування (с. 191-202).
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В.

Захаров

та Н.

Хрящова (1989)

у

структурі комунікативної

компетентності аналізують знання з психології особистісного і групового
спілкування, уміння і навички комунікації; здатність адекватно сприймати і
оцінювати себе та інших.
У дослідженнях Б. Шпітсберга та В. Купаха (1984) знаходимо наступні
компоненти комунікативної компетентності: знання (усвідомлення того, яка
комунікативна поведінка є найбільш влучною в конкретній ситуації); уміння
(здатність застосувати цю поведінку в тому чи іншому контексті) та мотивація
(прагнення ефективної та компетентної комунікації).
Цікаву структуру комунікативної компетентності, що охоплює чотири
компоненти, запропонували М. Кенел та М. Свейн (1980): дискурсивна
компетенція – вміння поєднувати окремі речення у зв’язне письмове чи усне
повідомлення; граматичну компетенцію – рівень засвоєння комунікантом
граматичного коду, зокрема словниковий запас, правила правопису й вимови,
словотвору та побудови речень; соціолінгвістична компетенція – уміння
своєчасно

застосовувати

й

розуміти

граматичні

форми

в

різних

соціолінгвістичних контекстах виконання окремих комунікативних функцій
(опису, повідомлення, переконання, запиту інформації тощо); стратегічна
компетенція – здатність використовувати вербальні та невербальні засоби при
загрозі зриву комунікації у випадку «недостатнього рівня компетентності
комуніканта або через наявність побічних ефектів» (с. 10).
Науковці Л. Бахман і А. Палмер (1982) запропонували модель
комунікативної компетенції, складовими якої є мовна компетенція, стратегічна
компетенція, психомоторні уміння, ілокутивна компетенція (с. 149).
Н. Кузьміна (1995) виокремлює наступні компоненти комунікативної
компетентності: теоретичний блок – знання в галузі міжособистісної взаємодії;
практичний блок – комунікативні уміння; особистісний блок – комунікативні
властивості і якості особистості, необхідні для встановлення міжособистісної
взаємодії.
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Таким чином, сучасні дослідники доводять, що більшість науковців до
структури комунікативної компетентності відносять наступні елементи:
комунікативні знання, комунікативні здібності та комунікативні вміння.
До

комплексу

комунікативних

знань

та

вмінь,

що

складають

комунікативну компетентність фахівця, дослідники відносять наступні: знання
норм та правил спілкування (ділового, повсякденного, святкового тощо);
високий рівень мовленнєвого розвитку, що дозволяє у процесі спілкування
вільно передавати і сприймати інформацію; розуміння невербальної мови
спілкування; уміння вступати в контакт з людьми з урахуванням їх статевих,
вікових, соціокультурних, статусних характеристик; уміння вести себе
адекватно ситуації та використовувати її специфіку для досягнення власних
комунікативних цілей; уміння впливати на співрозмовника таким чином, щоб
переконати

у

силі

своїх

аргументів;

здатність

правильно

оцінити

співрозмовника як особистість, як потенційного конкурента або партнера й
обирати власну комунікативну стратегію залежно від цієї оцінки; здатність
викликати у співрозмовника позитивне сприйняття власної особистості. Усі
названі характеристики мають бути притаманні фахівцям будь-якої галузі, тому
комунікативна

компетентність

є

невід’ємною

складовою

професійної

підготовки.
Дослідження в галузі психолінгвістики дають підстави стверджувати, що
для повноцінного спілкування людина повинна володіти цілою низкою вмінь:
по-перше, швидко і правильно орієнтуватися в умовах спілкування; по-друге,
правильно спланувати своє мовлення; по-третє, знайти адекватні засоби для
передачі його змісту. Сам мовленнєвий процес учені визначають як творчий,
оскільки одну і ту саму думку різні люди передають по-різному.
Специфіка

мовленнєвого

вміння

особистості,

на

думку

С.

Шумовецької(1999), полягає в тому, що їй постійно доводиться свідомо робити
відбір мовних засобів з урахуванням мовленнєвої ситуації, яка, зазвичай, не
повторюється, виступаючи завжди в новій якості. При цьому змінюються
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мотиви, цілі, умови та інші екстралінгвістичні фактори, і тому ступінь
складності різних варіативних реалізацій треба враховувати в кожному
конкретному випадку. Ось чому особистість з високою мовною культурою
повинна володіти не стільки навичками, одним із компонентів яких є
автоматизм, а мовленнєвими вміннями, що є діями, які складаються з різних
операцій, але мають загальну мету, тобто найбільшою мірою відповідають
потребам спілкування (с. 32). У зв’язку з цим дослідниця подає перелік
мовленнєвих

умінь

особистості,

необхідних

для

ведення ефективного

спілкування: грамотно та чітко сформулювати свою думку; досягати бажаної
комунікативної мети; здійснювати основні мовленнєві функції (підтвердити,
спростувати, виразити сумнів, схвалити, погодитися, запропонувати, дізнатись,
запросити); говорити виразно (вибрати правильний тон розмови, правильну
синтагмативність мовлення, поставити логічний наголос, знайти точну
інтонацію); висловлюватися цілісно, тобто досягати смислової єдності
висловлювання;

висловлюватися

логічно

та

зв’язно;

висловлюватися

продуктивно, тобто змістовно; говорити самостійно (це проявляється в умінні
вибрати стратегію виступу); розробляти власну програму мовлення; говорити
без опори на письмовий текст (використовувати власний аналіз теми);
висловлюватися

експромтом,

без

попередньої

підготовки;

виразити

у

мовленнєвій діяльності власну оцінку прочитаного або почутого; передавати у
мовленні бачене та результати спостережень. Цей перелік мовленнєвих умінь
дає певне уявлення про операційне наповнення комунікативної діяльності
особистості, проте ще не визначає рівень володіння мовою тією чи іншою
людиною. Є ще низка особистісних утворень, які саме його і забезпечують (там
же, с.33).
На думку В.Момота (2002), високий рівень професійно зорієнтованого
мовлення забезпечується комплексом умінь, найголовніші серед яких такі:
організаторські – вміння організувати процес спілкування, спираючись на
знання ситуації, мотиву й мети спілкування, на правильне розуміння партнера,
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встановлення контакту; вміння викликати й підтримувати інтерес до процесу
спілкування, поступово розв’язуючи одне за одним поставлені завдання;
інформативні – уміння викласти інформацію за темою спілкування в
монологічній або діалогічній формі, узгоджуючи інформативну насиченість
повідомлення доступним для адресата лексичним матеріалом, синтаксичними
конструкціями, інтонаційним оформленням; перцептивні – уміння словом і
ділом впливати на партнерів, переконувати їх, схиляти до своєї точки зору;
контрольно-стимулюючі – вміння оцінювати діяльність співрозмовника на
кожному етапі спілкування у такій формі, яка сприяє прагненню до подальшого
спілкування, а також уміння самооцінки, аналізу власної мовленнєвої
діяльності. Ці вміння, як підкреслює дослідник, взаємодіють в акті спілкування,
забезпечуючи здатність спеціаліста до ділового спілкування (с.51).
До найважливіших умінь, що є основою професійної мовленнєвої
компетентності майбутнього фахівця, Н.Тоцька (2001) відносить: уміння вести
діалог, дотримуючись вимог мовного етикету в різних життєвих ситуаціях (у
дружньому колі, у ситуації безпосереднього спілкування на зборах, виробничих
засіданнях, ділових зустрічах, під час телефонних розмов); уміння створювати
усні монологічні висловлення, виступати з повідомленням, доповіддю;
поділитися побаченим, почутим, пережитим; висловити своє ставлення до
обговорюваного питання; дати певні роз’яснення); уміння адекватно сприймати
на слух діалог і монолог, що передбачає зосередження уваги на осмисленні
висловлення (теми, фактів, доказів головного і другорядного, логіки викладу),
використання різних прийомів фіксації почутого (запис ключових слів, плану
висловлення, статистичних даних) залежно від комунікативного завдання
(участь у дискусії, передача інформації іншому, використання її у своїй роботі);
уміння створювати письмові тексти різних стилів і типів, різних жанрів; уміння
користуватися різними видами читання (с.16).
Професійна школа має готувати випускника до різнобічної творчої
діяльності: професійної, соціально-культурної, закладати не просто конкретні
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знання певного діапазону й об’єму, а фундамент соціальної ініціативи,
здатності працювати з людиною і для людини (Зязюн, І. А., 2000, с. 12). Проте
недостатня спрямованість існуючої системи навчання і виховання майбутніх
кваліфікованих робітників у системі професійної (професійно-технічної) освіти
на формування суб’єктних якостей особистості призводить до певних
труднощів у розвитку індивіда як активного суб’єкта, здатного брати на себе
відповідальність, самостійно ставити перед собою цілі та знаходити шляхи їх
досягнення, адаптуватися до життя в складних сучасних умовах і до
професійної діяльності на виробництві, тобто бути мотивованим до тієї чи
іншої діяльності.
З огляду на викладене вище, на нашу думку, професійна комунікативна
компетентність майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг містить у
своїй

структурі

функціональні

і

структурні

компоненти.

Структурні

компоненти в ньому забезпечуються наявністю професійних інтересів,
ціннісних установок та позитивної мотивації до професійної діяльності,
сукупністю знань про нормативність мовлення, про психологічні особливості
професійного спілкування, володінням фаховою термінологією. Функціональні
компоненти реалізуються сукупністю професійних умінь і навичок, навичок
точного

оформлення

думки,

побудовою

діалогічних

і

монологічних

висловлювань відповідно до комунікативного наміру, доцільністю залучення
невербальних

засобів,

набутих

навичок

мовленнєвої

діяльності.

Для

працівника

контролю
системи

та

самоконтролю

«людина-людина»

надзвичайно важливими є уміння «читати клієнта», прогнозувати його
подальші наміри, обирати адекватні засоби спілкування, бути якоюсь мірою
психологом, який не просто надасть послугу, а зуміє створити атмосферу
відкритості, довіри, легкості, що сприятиме встановленню стійкого контакту з
клієнтом. З огляду на це вважаємо за доцільне визначити такі компоненти
професійної

комунікативної

компетентності:

мотиваційний;

когнітивно-

нормативний; прагматично-дискурсивний; рефлексивно-прогностичний.
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Кожен із цих компонентів не може розглядатися ізольовано; вони
взаємопов’язані, постійно взаємодіють, забезпечуючи всі разом виразно
індивідуалізоване

професійне

мовлення,

яке

дозволяє

кваліфікованому

робітникові розкрити рівень своєї професійної майстерності, встановити і
підтримувати

необхідні

для

професійної

самореалізації

професійно-

комунікативні контакти.
Мотиваційний компонент охоплює такі складові: інтереси (до змісту
освіти, навчального предмета, пов’язаного певним чином з практичною чи
професійною діяльністю), ціннісні установки (ставлення до професії,
надбань народу), мотиви до діяльності (прагнення до особистісного кар’єрного
зростання і розуміння необхідності комунікативних умінь для досягнення
мети).
• ціннісні установки
• мотиви до
діяльності
• інтереси
МОТИВАЦІЙНИЙ

КОГНІТИВНОНОРМАТИВНИЙ

РЕФЛЕКСИВНОПРОГНОСТИЧНИЙ

ПРАГМАТИЧНОДИСКУРСИВНИЙ

• самоконтроль
• самоаналіз
• проєктування

• мовні норми
• фахова
термінологія
• норми
професійного
спілкування

• соціальні ролі
• професійна етика
• комунікативні
стратегії

Рис. 1.2. Зміст компонентів професійної комунікативної компетентності
В

основу

мотиваційного

компонента

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників покладено професійні
інтереси, які

визначають мотивацію їхньої професійної комунікативної

діяльності, впливають на розуміння ними цілей і завдань професійної
комунікативної діяльності. На основі інтересів формуються ціннісні установки
майбутніх кваліфікованих робітників – ідеальні образи професійної поведінки,
63

діяльності, які породжують бажання досягнути цього ідеалу шляхом
вдосконалення своєї підготовки до професійної діяльності через саморозвиток
та самоосвіту. З одного боку, сформовані пізнавальні інтереси та цінності
спрямовують майбутніх кваліфікованих робітників на усвідомлене оволодіння
професійною

комунікативною

компетентністю

у

процесі

професійної

підготовки в ЗП(ПТ)О. З іншого боку, ці інтереси та цінності формуються у
процесі навчання залежно від умов, у яких здійснюється освітній процес,
значущого змісту освіти, який опановують майбутні кваліфіковані робітники,
організації освітнього процесу, тощо.
Основою

когнітивно-нормативного

компонента

є

взаємодія

сприйняття, свідомості, пам’яті та мови. Він виступає як наявність необхідного
мінімуму лінгвістичних та професійних знань; знання раціональних способів
комунікативної діяльності. Цей компонент передбачає знання майбутніми
кваліфікованими робітниками сфери послуг норм сучасної української
літературної

мови

(орфоепічних,

акцентних,

лексичних,

синтаксичних,

морфологічних, стилістичних, орфографічних, пунктуаційних); нормативне
володіння фаховою термінологією; наявність знань про особливості, структуру,
функції професійного спілкування. Когнітивно-нормативний компонент також
включає високий рівень професійної ерудиції, знання про комунікативні
стратегії, методи психологічного впливу; правила і прийоми риторики,
полеміки, рефлексивного слухання. Правильним є професійне мовлення
кваліфікованого робітника, який володіє відповідною термінологією на різних
рівнях мовної системи. Ці знання не можуть бути формалізованими, вони
мають усвідомлюватися майбутнім кваліфікованим робітником як необхідність
для особистісного зростання та ефективної професійної діяльності.
Предметом когнітивної науки є дослідження когнітивного світу людини,
її внутрішнього сприймання й усвідомлення, які породжують дії на основі
знань. Із позицій когнітивізму людина є суб’єктом дії, який активно сприймає і
продукує інформацію, керуючись у своїй розумовій діяльності певними
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схемами,

програмами,

планами.

Якість

цієї

діяльності

залежить

від

інтелектуального розвитку індивіда та його здатності мислити. Розуміння
особливої ролі мови у мисленнєвій діяльності людини стало характерною
рисою когнітивістики. З урахуванням викладеного когнітивно-нормативний
контекст формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки
передбачає

осмислення

професійно-комунікативних

знань

як

підвалин

конструктивної комунікативної діяльності у професійній сфері, усвідомлення їх
значущості для професійного становлення й саморозвитку.
Хоча одних знань недостатньо для компетентного працівника, потрібно
вміти їх використовувати відповідно до ситуації мовлення, до реальних умов
професійної діяльності. Ми поділяємо думку І. Романової (2008) про те, що
особливості мови людини, фахівця безпосередньо пов’язані з виконанням ними
соціальної ролі, з рівнем культури. Широта відбору лексики, уміння знайти
вдале і потрібне слово для вираження певного стану – все це компоненти
соціального портрету людини (с. 17).
Прагматично-дискурсивний

компонент

потребує

усвідомлення

кваліфікованим робітником сфери послуг своєї соціальної ролі та уміння
обирати стратегії спілкування відповідно до комунікативної ситуації. Основою
мовних контактів працівника та клієнта чи замовника послуг, складниками
сформованого

прагматично-дискурсивного

компонента

професійної

комунікативної компетентності працівників сфери послуг вважаємо тонкий
психологізм, спостережливість і увагу до кожного клієнта, уміння встановити
психотип співрозмовника з метою індивідуалізації мовних впливів, що мають
бути виваженими й точно адресованими конкретному клієнтові, негайне
врахування психологічної реакції на будь-який мовний „хід” співрозмовника.
Прагматична складова передбачає уміння входити в контакт із
співрозмовником, здатність підтримувати його упродовж процесу професійного
спілкування та логічно завершити.
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Складність процесу сприймання у ході професійного спілкування
кваліфікованих робітників сфери послуг полягає в тому, що при формуванні
образу партнера, вони отримують переважно фрагментарну інформацію про
нього, оцінюють її з урахуванням власних психологічних, емоційних чинників і
«фонових знань». Важливо, щоб працівник сфери послуг зважав не лише на ті
відомості, які відповідають його уявленням і цілям, а й на ті, що найбільш
сприяють досягненню ефективності спільної діяльності. Ця інформація
становить основу майбутніх взаємин, накладає відбиток на процес взаємодії,
тому

варто

враховувати

низку

психологічних

закономірностей

міжособистісного спілкування: повідомлення сприймаються й оцінюються у
контексті

актуальних

потреб

адресата;

неминуче

спотворення

змісту

повідомлення через відмінності в досвіді адресанта та адресата; інформація, яка
не перебуває в межах досвіду адресата, сприймається повільніше, ніж знайома
йому; у незнайомій ситуації фахівці схильні орієнтуватися на рішення,
випробувані в подібних ситуаціях; вирішити проблему точності інтерпретації
неможливо виключно мовними засобами(Руденко, Л. А., 2008), с.118-119).
Дискурсом називається форма комунікативного змісту („що сказати” і „як
сказати”),

що

характеризується

зв’язністю,

змістовою

логічністю

та

відповідною організацією висловлювання.
Володіння професійними та мовними знаннями ще не засвідчує
сформованої професійної комунікативної компетентності. Можна на високому
рівні володіти професійними навичками, але не вміти проявити себе під час
комунікативного контакту з клієнтом, оскільки

мовленню працівника не

вистачає творчого підходу, стилістичної виразності, що досягається вмілим і
доцільним уживанням слів різних стилів, різноманітних синтаксичних
конструкцій, багатством інтонацій. Для тактовного спілкування із замовниками
послуг чи колегами має велике значення не тільки зміст слів, але й форма,
інтонація, вираз обличчя, врахування індивідуальних особливостей людей. Без
цього не можна говорити про володіння професійним мовленням працівників
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сфери обслуговування на високому рівні, про рівень сформованості його
експресивного

компонента,

показниками

якого

є

володіння

екстра-

лінгвістичними засобами спілкування: уміннями використовувати тон, силу
голосу, виражальні можливості інтонації.
Вся мовленнєва поведінка працівника сфери послуг орієнтована на певну
реакцію

клієнта.

кваліфікований

Для

того,

робітник

щоб

сфери

вона

була

послуг

адекватною,

має

майбутній

дотримуватися

таких

комунікативних законів: закон дзеркального розвитку спілкування; закон
залежності ефективності спілкування від комунікативних зусиль; закон
прогресивного зростання нетерпіння слухачів; закон ритму спілкування; закон
довіри до зрозумілих висловлювань; прискореного поширення негативної
інформації; закон спотворення інформації (Бацевич, Ф. С., 2004, с.39).
Особливе значення для працівників сфери послуг має володіння
кооперативними

стратегіями

спілкування

та

відповідним

набором

комунікативних тактик, що дозволить усвідомлено ставити комунікативні цілі
та правильно добирати засоби для їх досягнення.
Рефлексивно-прогностичний компонент охоплює такі компетенції як
самооцінка, самоаналіз, проектування. Самоконтроль у будь-якій діяльності
дозволяє людині порівняти результат дії, що завершилася, із

ідеальним

зразком, до якого вона прагнула, виявити позитивні і негативні сторони,
встановити чинники, що призвели до невдач, намітити шляхи їх усунення.
Якщо

говорити

сформованість

про

саме

професійну

комунікативну

рефлексивно-прогностичного

компетентність,
компонента

то

дозволяє

майбутньому кваліфікованому робітнику виявити об’єктивні та суб’єктивні
причини комунікативних девіацій. Самооцінка передбачає уміння усвідомлено
оцінювати

результати

своєї

професійно-комунікативної

діяльності

або

оцінювати свою спроможність впоратися із наступним професійним завданням;
від самооцінки майбутнього кваліфікованого робітника залежить успішність
його

професійної

самореалізації:

майбутні
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працівники

з

адекватною

самооцінкою відзначаються професійною активністю, готовністю проявляти
ініціативу в спілкуванні та професійній діяльності та долати комунікативні
бар’єри, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність;
натомість низька самооцінка націлює на очікування невдачі і призводить до
нерішучості й навіть страху здійснювати професійно-комунікативну діяльність,
відсутності ініціативи. Самооцінка виконує регулятивну функцію: якщо вона
відбувається під час професійно-комунікативної

взаємодії, то

дозволяє

коригувати свою діяльність у процесі її здійснення; якщо після професійнокомунікативної взаємодії - дозволяє проектувати майбутню діяльність.
Самоаналіз передбачає уміння аналізувати та коригувати рівень особистого
розвитку та особистісних досягнень, а проектування – будувати траєкторію
свого професійного самоудосконалення та зростання. Він виступає регулятором
досягнень та формування індивідуального стилю праці. Кваліфікований
робітник сфери послуг повинен усвідомлювати свої професійні знання,
поведінку, моральність та інтереси; уміти цілісно оцінювати самого себе як
професіонала з метою усунення прогалин у знаннях, недоліків у поведінці та
самоудосконалення.
У педагогічній практиці для визначення або вивчення наявності явища
використовують критерії. Поняття «крите́рій» (від лат. critērium, яке зводиться
до грец. Χριτήριον — здатність розрізнення; засіб судження, мірило,
пов’язаного з грец. Χρινω — розділяю, розрізняю) — підстава для оцінки,
визначення або класифікації чогось; мірило (АТС, Т.4, с. 349).
Складність діагностування професійної комунікативної компетентності
полягає як у її критеріальному визначенні, так і в доборі інструментарію, який
має описувати одночасно розуміння і дії суб’єктів професійної підготовки. З
метою

ефективного

визначення

критеріїв

сформованості

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг необхідно виявити співвідношення понять “критерій” та “показник”.
Якщо

взяти

до

уваги

сутність

“критерію”,
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“показник” виступає

як

співвідношення окремого до загального: кожен критерій - це група показників,
які його характеризують. При цьому критерій є більш стабільним, а показник –
динамічним.
У нашому дослідженні компоненти розглядаємо як складники ПКК
(мотиваційний,

когнітивно-нормативний,

прагматично-дискурсивний,

рефлексивно-прогностичний), критерії – як мірило сформованості ПКК
(мотиваційно-ціннісний, знаннєво-пізнавальний, діяльнісний, рефлексивний),
показники – як ознаку

сформованості ПКК. Таким чином,

критерії

розкриваються через систему показників, зміна яких має виявити міру
успішності формування і розвитку компетентності фахівця. Нині немає
універсальних критеріїв визначення сформованості професійної комунікативної
компетентності майбутнього кваліфікованого робітника. Кожний дослідник
виокремлює свої критерії, трактуючи їх крізь призму власного дослідження.
Критерій, на думку В. Монахова (2001), – це сукупність основних
показників, що розкривають норму, вищий рівень розвитку відповідної якості.
Отже, будучи компонентом критерію, показник є конкретним і типовим
проявом однієї із суттєвих сторін, на підставі якого можна «визнати» наявність
якості, судити про рівень її розвитку. Для того, щоб показник відповідав своєму
призначенню, він має розкривати сутність відповідної якості за кожним із
критеріїв (с. 5-7).
На нашу думку, критерії оцінювання професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг мають
відображати

основні

закономірності

формування

цього

інтегративного

утворення, взаємозв’язки між його компонентами, динаміку явища, що
вивчається, і розкриватися через специфічні ознаки кожного структурного
компонента. Визначаючи критерії діагностики професійної комунікативної
компетентності майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг, ми
спиралися на її сутнісні характеристики і положення критеріального підходу
(критерії мають фіксувати діяльнісний стан суб’єкта, містити інформацію про
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характер і специфіку діяльності, мотиви і ставлення до її виконання). Також ці
критерії мають чітко й недвозначно вимірюватися якісними показниками та
виражатися

у

кількісних

показниках.

Розглядаючи

ПКК

майбутнього

кваліфікованого робітника сфери послуг як складне інтегративне особистісне
утворення, а її структуру – як єдність мотиваційного, когнітивно-нормативного,
прагматично-дискурсивного

і

рефлексивно-прогностичного

компонентів,

уважаємо за доцільне оцінювати міру її сформованості та розвитку, відповідно,
за

такими

критеріями:

мотиваційно-ціннісний,

знаннєво-пізнавальний,

діяльнісний і рефлексивний.
В

основі обґрунтування мотиваційно-ціннісного критерію лежить

твердження, що будь-яка діяльність людини викликана певними мотивами.
Мотив - спонукання до діяльності, спонукальна причина дій, вчинків.
Формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг розглядається як формування
особистої мотиваційної налаштованості останніх на таку діяльність, у якій
віддзеркалюються

інтереси

особистості,

професійні

прагнення

та

комунікативні навички у професійній діяльності, і вдосконалення своїх знань й
умінь. Інтерес майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг до
оволодіння професійною діяльністю та до вивчення лінгвістичних дисциплін
сприяє їх становленню як майбутніх професіоналів своєї справи.
До показників мотиваційного критерію сформованості професійної
комунікативної компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг відносимо налаштованість на майбутню професійну діяльність та
усвідомлення пов’язаних з нею вимог суспільства.
Перед кваліфікованим робітником сфери послуг у процесі практичного
застосування знань у професійній діяльності постає низка труднощів, які може
подолати тільки цілеспрямована, наполеглива, самостійна, впевнена в собі
особистість, тому мотив прагнення до успіху та уникнення невдач, готовність
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до подолання труднощів в організації навчального процесу є наступним
показником мотиваційного критерію сформованості досліджуваного феномена.
Одним із основних завдань кваліфікованого робітника сфери послуг є
формування підґрунтя для подальшої самореалізації та самовдосконалення. Для
цього у нього мають бути сформовані ціннісні орієнтації - це також показник
мотиваційного

критерію

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Знаннєво-пізнавальний

критерій

передбачає

засвоєння

системи

професійних мовних знань, спрямованих на формування у майбутніх
кваліфікованих робітників цілісного уявлення про професійну діяльність, що
підвищує ступінь їх застосування та активного використання. Отже, учень
закладу професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг повинен
оволодіти професійними знаннями і вміти використовувати їх відповідно до
усталених мовних норм у конкретних комунікативних ситуаціях, що дозволяє
підвищити

його загальну ерудицію,

інформованість

у різних сферах

професійної діяльності та зробить його компетентним працівником. Саме тому
головним показником знаннєво-пізнавального критерію вважаємо повноту
знань майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг, а саме: професійні
мовні знання, знання з теорії та психології спілкування, знання норм
професійної етики; знання засобів впливу на клієнта та прийомів формування
іміджу; знання засобів і прийомів установлення, підтримки та завершення
мовленнєвого контакту для досягнення певної мети; адекватна орієнтація в
особі співрозмовника, у ситуації професійного спілкування та конкретних
комунікативно-професійних цілях, а також, що важливо, – це знання
комунікативної культури.
До діяльнісного критерію відносимо вміння використовувати систему
професійно-лінгвістичних знань під час практичної професійної діяльності:
комунікативно грамотно будувати мовленнєві акти в професійних мовленнєвих
ситуаціях, правильно визначати комунікативні стратегії та використовувати
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різноманітні ефективні тактики спілкування; уміння правильно завершувати
спілкування відповідно до вимог культури мовлення; уміння презентувати себе,
вести професійну дискусію та аргументовано захищати свою позицію тощо.
Таблиця 1.1
Критерії та показники сформованості професійної компетентності
кваліфікованих робітників сфери послуг
Критерії

Показники

Мотиваційно-

Мотиви до професійної діяльності

ціннісний

Мотиви до вивчення лінгвістичних навчальних предметів
Ціннісні орієнтації

Знаннєво-

Нормативне володіння професійною термінологією

пізнавальний

Комунікативні знання

Діяльнісний

Здатність до використання теоретичних знань у процесі
професійної діяльності
Наявність комунікативних та організаторських здібностей

Рефлексивний

Здатність до самоорганізації
Здатність до самооцінки

Сутність рефлексивного критерію полягає в осмисленні майбутнім
кваліфікованим робітником закономірностей і механізмів власної професійної
діяльності та місця в ній професійної комунікативної компетентності. Він
передбачає здійснення об’єктивного осмислення й оцінки власних дій у процесі
професійно-комунікативної взаємодії, що дозволяє виокремити складові успіху
або виявити причини невдачі цієї взаємодії. Реалізація цього критерію
відбувається в умінні свідомо контролювати результати своєї діяльності,
адекватно оцінювати рівень власного професійно-комунікативного розвитку,
динаміку особистісного зростання. Активна рефлексивна позиція є необхідною
умовою саморозвитку кваліфікованого робітника, а її відсутність практично
повністю виключає можливість його як особистісного так і професійного
саморозвитку.
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Визначені
компетентності

критерії
в

сформованості

майбутніх

професійної

кваліфікованих

робітників

комунікативної
сфери

послуг

безпосередньо співвідносяться з компонентами цього феномена.
“Рівень” розглядається як шкала вимірювання, ступінь якості або здатності
суб’єкта, що визначається набором об’єктивних чинників – критеріїв та показників,
які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище та мати відповідне
теоретичне і практичне обґрунтування сформованості професійної комунікативної
компетентності в майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг на засадах
компетентнісного підходу. Під рівнем сформованості досліджуваного феномена
розуміємо характеристику навчальних досягнень учнів у процесі оволодіння ними
знаннями та уміннями, а також оцінку їх реальної поведінки у змодельованих
ситуаціях професійного спілкування.
Дослідники можуть довільно, тобто на свій розсуд, встановлювати
кількість “рівнів”, беручи за основу їх виокремлення різні критерії та
наповнюючи кожний рівень відповідним змістом. У межах компонентної
структури за обґрунтованими вище критеріями та показниками нами були
визначені три рівні сформованості професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Здобувачам освіти з низьким рівнем сформованості професійної
комунікативної компетентності властиве байдуже ставлення до професії,
пасивний, епізодичний інтерес до опанування нею (часто він взагалі відсутній),
у них переважають зовнішні позитивні мотиви до діяльності. Такі здобувачі
освіти мають загальне уявлення про мовні норми, основи психології та
культури

спілкування,

знання

засвоюються

формально.

Прагматично-

дискурсивний компонент характеризується дуже низьким або низьким рівнем
комунікативних та організаторських здібностей, майбутні кваліфіковані
робітники можуть обирати окремі стратегії та тактики професійного
спілкування у стандартних професійних ситуаціях. Майбутній кваліфікований
робітник, навчальні досягнення якого відповідають низькому рівню, має
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низький рівень самооцінки, переважно діє за підказкою, часто не може
пояснити, на що спрямовані започатковані дії, не вміє працювати самостійно.
Здобувачам освіти, в яких виявлено середній рівень сформованості
професійної комунікативної компетентності, властива нестійка позитивна
мотивація, епізодичний інтерес до формування професійної комунікативної
компетентності, у них домінують внутрішні індивідуально значимі мотиви. Такі
здобувачі освіти допускають окремі помилки під час використання професійної
термінології відповідно до мовних норм, але самостійно виправляють їх, мають
поверхові знання з основ психології, культури спілкування, однак у
стандартних професійних ситуаціях інтуїтивно використовують різноманітні
комунікативні тактики і стратегії. Їм властивий середній або високий рівень
комунікативних та організаторських здібностей. Майбутні кваліфіковані
робітники сфери послуг, яким властивий цей рівень сформованості професійної
комунікативної компетентності, мають середній рівень самооцінки, вміють
контролювати свої дії та керувати ними у традиційних обставинах, регулярно
усувають недоліки навчальної та професійної підготовленості. Важливою
умовою для віднесення здобувача освіти до групи середнього рівня
сформованості професійної комунікативної компетентності є наявність у нього
намагання досягти вищого професіоналізму, усвідомлення недоліків своєї
підготовки.
Здобувачам освіти, які досягли високого рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності, властива внутрішня соціально

значима

мотивація до діяльності, стійкий інтерес до професії. Для майбутніх
кваліфікованих робітників цієї групи характерні ґрунтовні знання, наявні
можливості пошуку нестандартних рішень та застосування їх на практиці,
стійке й упевнене володіння знаннями мовних норм, основ психології та
культури спілкування, професійною термінологією. У них спостерігається
високий рівень сформованості навичок самостійного критичного мислення, що
надає професійній діяльності творчого характеру. Вони мають високий або
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дуже

високий

рівень

комунікативних

і

організаторських

здібностей,

використовують різноманітні комунікативні стратегії і тактики під час
професійної діяльності в нестандартних професійних ситуаціях. Майбутні
кваліфіковані робітники вміють контролювати свої дії у стандартних і
нестандартних професійних ситуаціях, мають високий адекватний рівень
самооцінки, вміють аналізувати і прогнозувати свою подальшу професійну
діяльність.
1.3. Стан формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
Відповідно до Закону України «Про освіту» професійна (професійнотехнічної) освіта надається за такими рівнями: перший (початковий) рівень
професійної

(професійно-технічної)

освіти

відповідає

другому

рівню

Національної рамки кваліфікацій; другий (базовий) рівень професійної
(професійно-технічної) освіти – третьому; третій (вищий) рівень професійної
(професійно-технічної) освіти – четвертому (Додаток Б). Кожен рівень
Національної рамки кваліфікацій характеризується за чотирма дескрипторами:
1 – знання, 2 – уміння складають професійну компетенцію; 3 - комунікація, 4 –
автономність і відповідальність утворюють персональну компетенцію. На
другому рівні національної рамки кваліфікацій комунікація передбачає
взаємодію в колективі з метою виконання завдань продукування деталізованих
усних і письмових повідомлень; на третьому – здатність до ефективної роботи в
команді, сприйняття критики, порад і вказівок, продукування

деталізованих

усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності; на
четвертому – здійснення наставництва, передавання досвіду, продукування
складних деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній
діяльності або навчанні. З огляду на вищезазначене можна стверджувати, що
вимоги

Національної

рамки

кваліфікацій

відображають

необхідність

сформованості у кваліфікованих робітників комунікативних умінь і навичок.
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Спектр професій сфери послуг достатньо різноманітний, постійно
розширюється та оновлюється, а відтак і перелік компетентностей, якими
мають оволодіти майбутні кваліфіковані робітники в ЗП(ПТ)О, значно
відрізняється залежно від особливостей майбутньої професійної діяльності.
Нами проаналізовано навчальні плани Вінницького центру професійнотехнічної освіти для професій «Перукар(перукар-модельєр)», «Флорист.
Оформлювач вітрин та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та
альбомів», які здобувають майбутні кваліфіковані робітники на основі базової
середньої освіти. Термін навчання – 3 роки. Паралельно з професією майбутні
кваліфіковані робітники здобувають повну середню освіту.
навчальні предмети
загальноосвітньої
підготовки

навчальні предмети
загальнопрофесійної
підготовки

виробниче
навчання
Рис.

1.3.

професійна
комунікативна
компетентність

Навчально-змістовий

ресурс

виробнича
практика
формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
На основі аналізу встановлено, що спеціального навчального предмета для
формування професійної комунікативної компетентності в навчальних планах
немає. Комунікативно орієнтованими серед базових навчальних предметів
(компонентів) є українська мова, українська та зарубіжна літератури, англійська
мова, історії, а з блоку навчальних предметів професійної підготовки – основи
професійної етики. У процесі оволодіння знаннями з цих навчальних предметів
формуються компоненти професійної комунікативної компетентності. До недоліків
навчального плану можна віднести відсутність автономності у регулюванні
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кількості навчального навантаження на вивчення компонентів загальноосвітньої
підготовки з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності.
Аналіз змісту програм з цих навчальних предметів дозволив виявити
предметну мету та змістове наповнення кожного з них.
Предметна мета української мови – формування компетентного мовця,
національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.
Відповідно до напряму профільного навчання (рівень стандарту)
програмою вивчення української мови у 10-11 класах визначено такі завдання:
- формування ціннісного ставлення до української мови як державної
мови України;
- формування предметної і ключових компетентностей;
- формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень,
системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;
- навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне
співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати
емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;
- формування

мовленнєвої

культури,

раціональної

мовленнєвої

поведінки;
- розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви;
- формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння
усвідомленню краси й естетики української мови (Українська мова: програма,
рівень стандарту, 2016).
- «Програма з іноземної мови є рамковою, а відтак не обмежує діяльність
викладачів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми
можуть вивчатись інтегровано, наприклад, Україна + Країни виучуваної мови,
Шкільне життя + Робота і професії. Мовні засоби добираються відповідно до
комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання.
Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або
граматичні теми.» (Іноземні мови: програма, 2018). Базовий загальноосвітній
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рівень передбачає оволодіння учнями іншомовним досвідом, який забезпечує
сформованість у них іншомовної комунікативної компетентності на рівні
незалежного користувача. Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови»
передбачає організацію навчання в закладі професійної (професійно-технічної)
освіти на основі ключових компетентностей як результату навчання. Приміром,
формування такої ключової компетентності як ініціативність і підприємливість
передбачає такі уміння: ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію
іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої проблеми; генерувати
нові ідеї, переконувати в їх доцільності та об’єднувати однодумців задля
втілення цих ідей у життя; презентувати себе і створювати тексти (усно і
письмово) іноземною мовою, які сприятимуть майбутній кар’єрі - та ставлення:
дотримання етичної поведінки під час розв’язання життєвих проблем;
комунікабельність та ініціативність; ставлення до викликів як до нових
можливостей; відкритість до інновацій; креативність. В освітній програмі з
іноземних мов для 10-11 класів передбачено реалізацію інтегрованих змістових
ліній, що реалізуються під час вивчення іноземної мови у спеціалізованих
школах із поглибленим вивченням предмета, у загальноосвітніх навчальних
закладах, а також під час вивчення другої іноземної мови. Види діяльності та
уміння, зазначені у змістових лініях, добираються відповідно до комунікативної
потреби, тематики ситуативного спілкування, вікових особливостей та рівня
підготовленості учнів. Отже, програма загальноосвітнього курсу іноземної
мови орієнтована на формування комунікативної компетентності, однак в
закладі професійної (професійно-технічної) освіти вона повинна бути націлена
на професійну підготовку кваліфікованого робітника і бути інтегрованою із
відповідними

навчальними

дисциплінами.

Формування

професійної

комунікативної компетентності в чинній освітній програмі з іноземної мови
здійснюється під час вивчення теми «Робота і професії».
Компетентнісний потенціал предмета «Українська література» щодо
професійної і комунікативної підготовки передбачає уміння визначати мету і
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цілі власної діяльності й розвитку, планувати й організовувати їх, здійснювати
задумане, рефлексувати й оцінювати результат, постійно поповнювати власний
словниковий запас, використовувати різноманітні стратегії навчання та
застосовувати

комунікативні

тактики

відповідно

до

мети

й

ситуації

спілкування; аналізувати життєву ситуацію з певної позиції, презентувати
власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні
засоби, використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних
пропозицій,

рішень

і

виявлення

лідерських

якостей;

готовність

удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію,
брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь
для успішної професійної кар’єри; повагу до різних поглядів, ідей, вірувань;
здатність співчувати, довіряти й викликати довіру. (Українська література:
програма, 2018, с.5 ). Отже, уроки української літератури продуктивні для
формування

прагматично-дискурсивного

та

рефлексивно-прогностичного

компонентів.
Вивчення історії України та всесвітньої історії має опосередковане
значення

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності,

формування якої можливе під час аналізу повсякденного життя українців у ту
чи іншу епоху, а також під час вивчення причин трудової еміграції українців у
ХХ-ХХІ ст.
Підготовка

кваліфікованих

робітників

у

закладах

професійної

(професійно-технічної) освіти передбачає первинну професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації. Підготовка за кожною
професійною кваліфікацією здійснюється на основі компетентнісного підходу
та структурується за модульним принципом. Навчальний модуль – логічно
завершена складова стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, що
формується на основі кваліфікаційної характеристики та/або, за наявності,
професійного стандарту, потреб роботодавців, сучасних технологій та новітніх
матеріалів.
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Структура навчального модуля охоплює перелік компетентностей
(загальнопрофесійні, ключові та професійні) і їх зміст.
Загальнопрофесійні компетентності – знання та уміння, що є загальними
(спільними) для професії. Якщо навчання здійснюється безперервно на декілька
професійних кваліфікацій, то загальнопрофесійні компетентності набуваються
один раз – перед оволодінням навчальним матеріалом початкової професійної
кваліфікації.
Ключові компетентності – загальні здібності й уміння (психологічні,
когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають
змогу особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному
житті,

набувати

соціальної

самостійності

та

забезпечують

ефективну

професійну й міжособистісну взаємодію.
Професійні компетентності – знання та уміння фахівця, які дають йому
змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній
діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.
У процесі аналізу навчальних

планів підготовки кваліфікованих

робітників за професіями «5141 Перукар (перукар-модельєр). 5141 Візажист»,
«7344 Фотограф (фотороботи). 7344 Оформлювач табло, віньєток та альбомів»,
«7331 Флорист. 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель» виявлено,
що цілеспрямоване формування професійної комунікативної компетентності
можливе під час вивчення
навчальний

предмет

компонента «основи професійної етики». Цей

виявлений

для

усіх

названих

професій,

окрім

«оформлювача вітрин, приміщень та будівель». Його відносять до

блоку

загальнопрофесійної або професійно-теоретичної підготовки. У характеристиці
компетентності зазначено, що майбутній кваліфікований робітник повинен
знати

індивідуальні

психологічні

властивості

особистості;

особливості

спілкування у сфері послуг; психологічні властивості поведінки людини;
характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому
колективі; основні психологічні вимоги до професії; моральні вимоги до роботи
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кваліфікованого

робітника;

підходи

до

забезпечення

сприятливого

психологічного клімату в колективі; професійну поведінку, етичний кодекс та
уміння визначати індивідуальні психологічні особливості (самодіагностика);
розв’язувати конфліктні ситуації, знаходити спільну мову зі співробітниками;
володіти

технікою

ведення

ділових

індивідуальних

бесід,

слухати

і

переконувати.
Таким

чином,

можна

констатувати,

що

оволодіння

професійно-

комунікативними знаннями здійснюється у процесі вивчення компонентів
загальноосвітнього та загальнопрофесійного та професійно-теоретичного
блоків. Удосконалення практичних професійно-комунікативних

умінь і

навичок здійснюється під час професійно-практичної підготовки.
Водночас аналіз державних стандартів професійної підготовки, освітніх
програм та навчальних планів підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг дає змогу стверджувати, що професійна підготовка в ЗП(ПТ)О
орієнтована на формування професійних компетентностей, а загальноосвітня
суспільно-гуманітарна підготовка – на формування ключових та предметних
компетентностей, однак специфіка професійної комунікативної діяльності
кваліфікованих робітників сфери послуг вимагає формування у них такого
інтегрованого феномену як професійна комунікативна компетентність, оскільки
саме вона є необхідною умовою конкурентоздатності та кар’єрного зростання
працівника на сучасному ринку послуг.
З метою вивчення проблеми формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників на цьому етапі ми
дослідили мотиви до професійної діяльності (вибору місця роботи), які
переважають у випускників ЗП(ПТ)О, ставлення здобувачів освіти до
необхідності оволодіння професійним мовленням, сформованість у них
професійно-комунікативних

знань

та

умінь,

навичок

самооцінки

та

прогностичної діяльності. З цією метою було вивчено мотивацію учнів до
вибору місця роботи, проаналізовано результати контрольних робіт майбутніх
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кваліфікованих робітників сфери послуг з української мови, проведено
спостереження за поведінкою випускників на кваліфікаційному іспиті та бесіди
з керівниками установ, у яких майбутні кваліфіковані робітники проходили
практику.
Мотив є джерелом діяльності, спонукальною причиною або сукупністю
дій і вчинків людини. Система мотивів або стимулів, яка детермінує конкретні
форми людської діяльності чи поведінки, складає мотивацію. Мотиваційна
сфера особистості є складним і внутрішньо диференційованим системним
утворенням, яке може включати потреби, цілі, інтереси, переконання,
установки. Сформовані сталі мотиви до професійної діяльності та оволодіння
професійним мовленням допомагають здобувачам освіти подолати труднощі
під час навчання, стимулюють пізнавальну активність, є основою для
формування професійної комунікативної компетентності. Випускникам було
запропоновано дати відповідь на питання: 1) За яким критерієм ви будете
обирати майбутнє місце роботи? 2) Для чого ви вивчаєте українську мову? На
перше питання було запропоновано такі варіанти відповіді: розмір заробітної
плати, можливість кар’єрного зростання, можливість реалізувати свої здібності,
можливість удосконалити свої уміння. На друге – такі: щоб отримати гарну
оцінку; переживаю, що не складу ЗНО; щоб знати мову, бо я громадянин
України; це важливо для моєї професійної діяльності. Результати опитування
показали переважання зовнішніх позитивних мотивів вибору місця роботи, та
зовнішніх негативних до вивчення української мови. Ці мотиви спонукають до
діяльності щодо оволодіння професійною комунікативною компетентністю,
однак вони не є стійкими, адже саме внутрішні індивідуально та соціально
значимі мотиви та соціально значимі цінності є основою успішної професійної
діяльності.
З метою вивчення стану сформованості професійної комунікативної
компетентності за знаннєво-пізнавальним критерієм були проаналізовані
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результати контрольних робіт, що передбачали виконання тестових завдань,
написання формального есе на задану тему.
Результати

аналізу

засвідчили

недостатній

рівень

сформованості

граматичних умінь здобувачів освіти ЗП(ПТ)О сфери послуг. Нагадаємо, що
граматичні норми визначають правила зміни слів, зв’язку їх у реченні, тобто
регулюють вибір правильних відмінкових, особових і синтаксичних форм.
Аналіз контрольних робіт засвідчив такі граматичні помилки в здобувачів
освіти ЗП(ПТ)О сфери послуг:
1. Використання неправильних відмінкових закінчень іменників у формі
родового, орудного, місцевого відмінків. Порушення норм при творенні
кличного відмінка. Прикметно, що більшість здобувачів освіти, які брали
участь у констатувальному експерименті, не знають про наявність кличного
відмінка у відмінковій системі української мови.
2. Порушення норм дієслівного формотворення.
3. Помилки при визначенні категорії роду в іменників.
4. Неправильне утворення форм вищого і найвищого ступенів порівняння
прикметників.
5. Порушення норм дієслівного формотворення.
6. Помилки в побудові словосполучень, а саме вживання неправильних
відмінкових форм або неправильне використання прийменників.
7. Ненормативне узгодження числівника з іменником.
8. Порушення правил координації підмета і присудка.
9. Труднощі в пунктуаційному оформленні простих ускладнених і
складних речень.
Майбутні кваліфіковані робітники найчастіше роблять такі лексичні
помилки: вживання слів у невластивому значенні, невиправдане повторення
слів; вживання росіянізмів, порушення лексичної сполучуваності, змішування
паронімів, неправильний вибір синоніма. Причинами лексичних помилок у
мовленні здобувачів освіти ЗП(ПТ)О є неувага до слова, байдуже ставлення до
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власного мовлення; несформованість в учнів потреби читати; невміння вводити
слово в контекст; вплив соціальних діалектів, місцевої говірки тощо.
Про

сформованість

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників за діяльнісним та рефлексивним
критеріями ми робили висновок на основі спостережень за професійною
комунікативною діяльністю здобувачів освіти під час уроків виробничого
навчання та кваліфікаційного іспиту.
У результаті такої роботи було виявлено, що лише незначна частина
майбутніх кваліфікованих робітників уміють контролювати свої дії у
стандартних і нестандартних професійних комунікативних ситуаціях, вміють
передбачити результати комунікативного впливу на співрозмовника, можуть
усвідомлено і цілеспрямовано керувати своїми діями в нестандартних
комунікативних ситуаціях. Більша частина мають труднощі в комунікації,
переважно діють за підказкою, часто не можуть пояснити, на що спрямовані
започатковані дії. Деякі майбутні кваліфіковані робітники сфери послуг не
усвідомлюють значущість лінгвістичних знань для професійної діяльності у
сфері послуг, не володіють особистісними якостями, необхідними для успішної
професійної комунікації.
Майже третина здобувачів освіти вміють контролювати свої дії та
керувати ними у традиційних комунікативних професійних ситуаціях,
регулярно усувають недоліки навчальної та професійної підготовки. Однак у
значної частини майбутніх кваліфікованих робітників відсутні навички
самоконтролю – усвідомлення та оцінки власних дій, психічних процесів і
станів, та самооцінки, однак саме ці якості є дуже важливими для майбутніх
робітників сфери послуг, адже вони повинні завжди бути готовими до
професійної комунікації, бути впевненими у собі, своїй професійності та бути
готовими до частої зміни професійної ситуації.
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Під час спостережень за професійною комунікативною діяльністю
майбутніх кваліфікованих робітників виявлено нерівномірну

сформованість

професійної комунікативної компетентності за різними критеріями.
Підбиваючи підсумки дослідження стану сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, необхідно наголосити, що у процесі професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників в ЗП(ПТ)О під час вивчення як загальноосвітніх так
професійних навчальних предметів здобувачів освіти необхідно готувати до
свідомого конструювання професійних взаємовідносин із партнерами за
допомогою різних комунікативних засобів (вербальних і невербальних), вчити
ефективним прийомам спілкування задля ефективної координації спільної
діяльності. З цією метою особливу увагу необхідно приділяти розвитку
позитивної мотивації до професійної діяльності та оволодіння професійною
лексикою відповідно до мовних норм, оскільки сформовані стійкі позитивні
мотиви, що ґрунтуються на особистісних інтересах та схильності до вибраної
діяльності, є основою формування професійної комунікативної компетентності;
оновлення змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів з метою
наповнення їх професійно значущим матеріалом та використання інноваційних
технологій навчання, які забезпечать формування професійної комунікативної
компетентності на діяльнісній основі. Очікуваний результат – сформовані
відповідні уміння у сфері професійного спілкування. Це вимагає розроблення
та

обґрунтування

методики

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Висновки до першого розділу
У розділі звикладено результати теоретичного аналізу проблеми
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг у контексті державних стратегій,
гуманітаризації освіти. Проаналізовано поняття «компетентність», «професійна
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компетентність», «комунікативна компетентність» та визначено сутність
дефініції

«професійна

комунікативна

компетентність

майбутнього

кваліфікованого робітника сфери послуг» як інтегративне утворення мовних,
комунікативних і професійних знань, умінь і навичок та особистісних якостей
кваліфікованого робітника, що формуються у процесі професійної мовної
підготовки, розвивається і вдосконалюється під час практичної професійної
діяльності і є якісною характеристикою випускника ЗП(ПТ)О сфери послуг.
Професійну

комунікативну

компетентність

кваліфікованого

робітника

розглядаємо як найвищий рівень його професійної підготовки в ЗП(ПТ)О, що
виявляється в ціннісному ставленні до професійної діяльності, позитивній
мотивації

до

оволодіння

нею,

спрямованості

на

саморозвиток

та

самоудосконалення, що забезпечує його конкурентоспроможність на ринку
праці та можливість кар’єрного зростання. Структурними компонентами цієї
компетентності

визначено

мотиваційний,

прагматично-дискурсивний,
взаємопов’язані,

когнітивно-нормативний,

рефлексивно-прогностичний.

постійно

взаємодіють,

що

Вони

уможливлює

розвиток

індивідуалізованого професійного мовлення. Професійне навчання та мовну
підготовку розглядаємо як основу для формування професійної комунікативної
компетентності майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг.
Аналіз освітніх програм, навчальних планів підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг засвідчив, що серед навчальних
предметів,

спрямованих

на

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, можна
виокремити такі: «Українська мова», «Українська література», «Іноземна
мова»,

«Основи

професійної

етики»,

навчальні

предмети

професійної

підготовки. Виявлено також низку недоліків, що ускладнюють процес
формування
кваліфікованих

професійної
робітників

комунікативної
сфери

послуг,

компетентності
серед

них:

майбутніх

недосконалість

навчального плану, що унеможливлює варіювання кількості годин на вивчення
86

державного компонента відповідно до спрямованості професії; відсутністю
спеціального

предмета

з

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, а у процесі
вивчення української мови, української літератури, іноземної мови, основ
психології та етики професійного спілкування та компонентів професійної
підготовки з іншими програмовими цілями й змістовим наповненням не можна
вирішити наявної проблеми. Традиційні методи навчання, за яких майбутній
кваліфікований

робітник

є

пасивним

учасником

освітнього

процесу

ускладнюють процес формування професійного мовлення в майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг. До виявлених недоліків слід також
віднести й обмежену кількість посібників і методичних рекомендацій щодо
висвітлення особливостей професійно спрямованого вивчення загальноосвітніх
предметів у ЗП(ПТ)О та відсутність єдиної онлайн-платформи для обміну
досвідом викладачів ЗП(ПТ)О.
Відповідно до визначених критеріїв і показників у розділі проаналізовано
стан сформованості цієї якісної характеристики майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг у ЗП(ПТ)О та виявлено недостатній рівень
сформованості

компонентів

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників.
Основні результати першого розділу висвітлено в таких публікаціях: [1],
[2], [5], [6], [10], [15], [21].
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РОЗДІЛ ІІ
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ФАХОВІЙ
ПІДГОТОВЦІ
У розділі обгрунтовано авторську методику поетапного формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників, що спрямована на розвиток позитивної мотивації майбутніх
кваліфікованих робітників до оволодіння нормативною професійною лексикою,
оновлення змісту навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу та
використання інноваційних технологій навчання. Проаналізовано напрями
оновлення

змісту

суспільно-гуманітарних

(українська

мова,

українська

література, іноземна мова) та професійних (основи психології та етики
професійного спілкування) дисциплін у контексті професійної підготовки
майбутніх кваліфікованих дисциплін сфери послуг. Проаналізовано способи
розвитку позитивної мотивації учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти сфери послуг до оволодіння професійною лексикою.
Визначено особливості використання інноваційних педагогічних технологій у
формуванні

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг та розроблено модель формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг.
2.1. Розвиток позитивної мотивації учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти сфери послуг до оволодіння професійною
лексикою
Інтенсивний розвиток сфери послуг на сучасному етапі транформації
суспільства зумовлює постійне підвищення вимог до якості підготовки
кваліфікованих робітників цієї сфери. Щоб відповідати запитам суспільства та
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бути конкурентоздатним на ринку праці, робітник повинен працювати над
підвищенням своєї кваліфікації впродовж усієї професійної діяльності. Така
неперервна систематична активність щодо професійного удосконалення та
самоудосконалення може здійснюватися лише за умови сформованої системи
цінностей, інтересів, потреб та позитивних соціально значимих мотивів до
професійної діяльності. Навчання в ЗП(ПТО – перший етап на шляху
непереврного професійного удосконалення впродовж життя. Одним із завдань
на цьому етапі є формування в майбутніх кваліфікованих робітників стійкого
інтересу до професійної діяльності, системи соціально значущих цінностей та
позитивних соціально значущих мотивів, які стануть надійною платформою для
професійного самоудосконалення впродовж життя.
Контингент учнів закладу професійної (професійно-технічної) освіти
своєрідний, має певні особливості: як правило, це учні з низьким рівнем знань,
відсутністю мотивації до навчання, нерідко з проблемною поведінкою. Певна
кількість учнів уже на першому курсі мають позитивну мотивацію до
професійної діяльності. Очевидно, що вони свідомо і самостійно обрали свою
майбутню професію і бажають здобувати нові знання як для свого
професійного майбутнього, так і для особистісного зростання, розуміють
важливість

володіння

професійною

термінологією

та

комунікативними

навичками для працівника контактної зони і готові цілеспрямовано працювати
над удосконаленням професійно-комунікативних умінь і навичок. Хоча є й такі,
які

не

усвідомлюють

значення

професійної

освіти

для

соціальної

самоідентифікації, а відтак і мотивації до оволодіння професійною лексикою та
комунікативними уміннями у них немає. Сформоване ще в школі небажання
вчитись стає бар᾿єром для якісного оволодіння обраною професією з
можливістю наступної соціальної самореалізації. Потрібно зауважити, що якщо
опануванням майбутньої професії зацікавлена значна частина здобувачів
освіти, то мотивація щодо продовження вивчення лінгвістичних навчальних
предметів загальноосвітнього циклу, зокрема української мови, в майбутніх
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кваліфікованих робітників сфери послуг майже відсутня. Більшість з них
вважає, що тих знань, які вони отримали в школі, і рівня володіння
комунікативними навичками їм достатньо, щоб бути успішними в професійній
діяльності, де важливіше володіти технологічними уміннями. Неадекватність
мотивів навчальної діяльності частини цих учнів стає причиною їх академічної
та

професійної

неуспішності.

Отже,

формування

ПКК

майбутніх

кваліфікованих робітників необхідно розпочати з формування позитивної
мотивації до навчання, нормативного оволодіння професійною термінологією,
мовленнєвими та комунікативними навичками.

На початку співпраці з

майбутніми кваліфікованими робітниками дуже важливо створити позитивну
психологічну атмосферу, яка сприятиме розвитку особистості. Викладачу
потрібно знайти такий підхід, щоб через професійний інтерес мотивувати
здобувачів освіти до нормативного оволодіння професійною термінологією, що
стане підґрунтям для формування професійної комунікативної компетентності.
Мотив – це реальне спонукання, що змушує людину діяти у певній
життєвій ситуації, за певних умов. На думку І. Малафіїка (2004), мотиви
характеризують тенденції, спрямованість діяльності людини, її ставлення до
тієї чи іншої справи, життєву значущість цієї справи для неї. Від мотивів
навчальної діяльності залежить, чим є для учня сама навчальна діяльність, «що
він засвоює, що бере з неї» (с. 84).
Як наголошує С. Л. Рубінштейн (1989), «мотив як спонукач — це джерело
дій» (Т. 2, с. 42). Цей же автор серед інших мотивів виокремлює пізнавальні, що
виявляються у пробудженні пізнавальних інтересів і реалізуються через
отримання задоволення від самого процесу пізнання і його результатів, та
професійно-ціннісні, які відображають прагнення студентів отримати ґрунтовну
професійну підготовку для ефективної діяльності в різних сферах життя (Там же).
Мотиви другої групи особливо важливі для навчання в ЗП(ПТ)О.
У сучасній психолого-педагогічній науці знаходимо поділ мотивів на:
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- пізнавальні мотиви, пов’язані зі змістом навчальної діяльності і
процесом її виконання;
- соціальні мотиви, пов’язані з різноманітними соціальними взаємодіями
учня з іншими людьми.
У класифікації мотивів навчання Сопнева Н.Б. виокремлює такі основні
групи:
1.
•

Мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
навчально-пізнавальні мотиви, пов'язані зі змістом навчальної діяльності,

які спонукають пізнати нові факти, опановувати теоретичними знаннями й
узагальненими способами дій, проникати в сутність явищ і твін.
•

навчальні мотиви, пов'язані з процесом навчання, які спонукають до

виявлення інтелектуальної активності, подолання перешкод в процесі
розв’язання задач.

Передбачається, що в даному випадку захоплює сам

процес рішення, а не тільки очікувані результати.
2.
•

Мотиви, пов'язані з позанавчальною діяльністю:
широкі соціальні мотиви (мотиви обов’язку і відповідальності перед

батьками, викладачами, суспільством);
•

мотиви самовизначення (розуміння значущості знань для майбутньої

професії і постійне самовдосконалення);
•

вузькоособистісні мотиви: прагнення одержати схвалення, добрі оцінки

(мотивація благополуччя); бажання бути першим, зайняти гідне місце в групі
(престижна мотивація );
3.

Негативні мотиви: прагнення уникнути покарання від викладачів,

батьків (мотивація запобігання покарань).
Коли ми говоримо про мотиви навчальної діяльності, як правило, маємо
на увазі мотиви першої групи, оскільки вони змістовно близькі до самої
навчальної діяльності, однак для викладача важливо створити умови для появи
мотивів як першої, так і другої груп.
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Поняття «мотивація» науковці (М. Алексєєва, Б. Баєв, Г. Костюк та інші)
визначають як систему мотивів, що є значущими для людини. Мотивація
відіграє важливу роль у навчально-творчій діяльності. Так Л. Виготський (1999)
наголошує, що «думка народжується не з іншої думки, а з мотиваційної сфери
нашої свідомості», остання захоплює всі сфери: і інтереси, і потреби, і емоції, і
афекти (с. 309). А. Мудрик (1990) вважає, що мотивація – це не лише мотиви, а
й ситуативні чинники, які є досить динамічними та мінливими (с. 6). О.
Леонтьєв(1971) визначає мотивацію як цілеспрямованість дії, організованість і
стійкість діяльності, спрямованої на досягнення кінцевої мети (с. 246). Отже,
мотивацію можна трактувати як сукупність складних, багаторівневих,
неоднорідних,

внутрішніх

і

зовнішніх

спонукальних

чинників,

що

обумовлюють успіх у тій чи іншій діяльності.
Як справедливо зауважують В. Михайличенко та В. Полянська (2011),
дослідження

проблеми

формування

мотивації

навчально-пізнавальної

діяльності дає змогу зробити об’єктом вивчення багато аспектів внутрішнього
життя студента: його інтереси, цінності і переконання, мотиви діяльності,
здібності, знання, уміння, навички, що складатимуть у подальшому його
професійну спрямованість (с. 320-321). Успішне формування мотивації
можливе лише тоді, коли індивід пов’язує мету з особистісними цінностями.
Для того, щоб зацікавити учня нормативним опануванням професійної
термінології та комунікативними навичками, потрібно показати необхідність
цих компетенцій для успішної професійної діяльності. Ефективність діяльності,
її процес, а головне, результат визначаються, по-перше, спрямованістю мотивів,
по-друге, їх силою та активністю.
«Існує певний оптимум мотивації для кожної професії за рівнем її
сформованості, за певним співвідношенням між зовнішньою і внутрішньою
мотивацією для кожної особистості, … що треба враховувати вже на стадії
професійного самовизначення, у виборі професії, у професійному відборі,
підборі, навчанні працівника» (Рибалка, В.В. (2016), с. 178).
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Формування особистісно-мотиваційної сфери під час професійної
підготовки

робітників

сфери

послуг

потребує

усвідомлення

змісту,

спрямованості професії на благо суспільства, гуманістичну орієнтацію, бажання
працювати за обраною спеціальністю, внесення свого доробку в професію,
комунікабельність, справжню майстерність.
Вважаємо, що розвиток позитивної мотивації майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг до оволодіння професійною лексикою можливий на
основі: засвоєння учнями закладу професійної (професійно-технічної) освіти
навчального матеріалу; мотивації до навчання.
Важливою умовою успішного навчання майбутнього кваліфікованого
робітника в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг є
наявність

потреби

самовдосконалення,

самовираження,

самореалізації.

Задоволення цих потреб під час здобуття професійної кваліфікації забезпечить
формування

позитивної

мотиваційної

сфери

майбутніх

кваліфікованих

робітників.
Перед сучасним викладачем будь-якого навчального закладу, а закладу
професійної

(професійно-технічної) освіти

особливо гостро,

оскільки

переважна більшість учнів мають низький і середній рівні успішності, стоїть
завдання

так

організувати

навчальний

процес,

щоб

пробуджувати

і

підтримувати в учнів інтерес до набуття нових знань. У таких умовах мотивація
як компонент освіти набуває особливого значення, адже успішність у
професійній діяльності більшою мірою залежить не від інтелекту, а від
мотивованості до цієї діяльності. Отже, якщо розглядати питання стратегічно,
то мотивований учень закладу професійної (професійно-технічної) освіти не
тільки успішно опановуватиме професію і знання,

а й усвідомлено

працюватиме над формуванням професійної комунікативної компетентності у
процесі навчання.
Спостереження за навчальною діяльністю здобувачів освіти на різних
етапах нашого дослідження підтверджують твердження психологів та педагогів
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про роль позитивного ставлення до навчання у забезпеченні успішного
оволодіння знаннями та уміннями. При цьому виявлено, що висока позитивна
мотивованість може відігравати роль компенсуючого фактору у випадку
недостатніх навчальних здібностей, але у зворотному напрямку цей фактор не
спрацьовує. Високий рівень навчальних здібностей не може компенсувати
відсутність навчального мотиву, не може привести до значних успіхів у
навчанні.
До загальних стратегій формування в майбутніх кваліфікованих
робітників мотивації до навчання можна віднести такі: визначення й уточнення
цілей навчання (аналіз у цьому зв’язку сутності, змісту, спрямованості і сили
мотивів, необхідних і достатніх для підтримки процесу й успішної реалізації
намічених завдань. Якщо цілі і завдання не мають відхилень від державного
стандарту, то вводяться в дію широко відомі загальні мотиви і стимули.
Спеціальні цілі потребують використання специфічних мотивів); виявлення
вікових можливостей мотивації; вивчення вихідного (тобто початкового) рівня
мотивації, щоб можна було надалі обґрунтовано аналізувати зміни, що
відбулися у мотиваційній сфері учня; вивчення переважаючих мотивів та
індивідуальних особливостей мотивації; аналіз причин зміни (зниження,
стабільності,

підвищення)

мотивації:

такими

причинами

можуть

бути

недостатній рівень розвитку самої мотиваційної сфери, низька навченість,
нерозвиненість навчальної діяльності та інші; формування належних мотивів;
вибудова логіки викладання предмета, орієнтування учнів щодо формування в
них розумових дій; розуміння учнем мети його розумових дій; чергування
методів і форм навчання; реалістичні вимоги до учня; поступове ускладнення
вимог; забезпечення оперативного і якісного зворотного зв᾿язку

між

викладачем та учнем; винагорода за успіх (у будь-якій, навіть найбільш
невдалій роботі потрібно знайти позитивні якості); конкретність в оцінюванні
робіт; конкуренція між учнями заохочується, але вона не має бути жорсткою;
створення для учня умов для самостійного вибору видів і форм роботи.
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До методів і прийомів формування позитивної мотивації та активізації
навчально-дослідницької діяльності учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти сфери послуг з метою набуття професійної комунікативної
компетентності відносимо такі:

створення на уроках ситуації «наукових

відкриттів» – учні мають чітко усвідомлювати, що нове вони дізнаються на
кожному уроці або у які нові зв’язки можна поєднати уже відомий матеріал;
створення атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці спонукає

майбутніх

ефективним

кваліфікованих

прийомом

є

робітників

проблемне

до

самовдосконалення,

навчання;

емоційно-моральне

стимулювання передбачає аналіз професійних моральних ситуацій, що
викликають у здобувачів освіти позитивні або негативні переживання; опора на
життєвий досвід полягає у використанні в навчальному процесі життєвого
досвіду майбутніх кваліфікованих робітників, що дозволяє продемонструвати
дію абстрактних теоретичних понять у реальних життєвих ситуаціях; метод
зацікавлення сприяє створенню ситуації зацікавленості змістом матеріалу і
реалізується

за

допомогою

наведення

цікавих

історій

життєвого

чи

професійного успіху, парадоксальних фактів; емоційні сплески та заохочення
проявляються в емоційній підтримці, підбадьорюванні, заохоченні правильних
дій за допомогою слова, жестів, міміки, створенні атмосфери відкритості,
довіри, ситуацій успіху, що дає змогу невпевненим у своїх силах або замкненим
чи надмірно скромним учням повірити у свої сили.
1. Мотивація до оволодіння професійним нормативним мовленням
шляхом

бесіди.

У

вступному

слові

окреслюємо

коло

питань,

що

розглядатимуться на уроці. При цьому залучаються знання і суб’єктивний
досвід учнів, наводяться цікаві приклади й парадоксальні ситуації, аналізуємо
їх з лінгво-комунікативного боку, забезпечуємо зв᾿язок нового навчального
матеріалу з уже вивченим. Наприклад, після перегляду фрагмента художнього
фільму «За двома зайцями» (режисер В.М.Іванов), необхідно проаналізувати
поведінку головних героїв та їхнє мовлення, згадати автора твору, залежно від
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професії, яку опановують учні, зупинитися на висловленні їх думки щодо
зачісок, макіяжу, одягу, інтер᾿єру тощо.
2. Мотивація до оволодіння професійним мовленням за допомогою
прийомів роботи з текстом. Досвід упровадження в освітній процес ЗП(ПТ)О
особистісно-орієнтованого навчання засвідчив, що підготовку до групової
роботи найкраще розпочинати з роботи в парах, коли майбутні кваліфіковані
робітники виробляють уміння комуні кувати із співрозмовником (слухати,
ставити запитання, відповідати на запитання, дискутувати, створювати спільні
проекти тощо), користуватися текстом. Форми роботи з текстом можуть бути
такі: оволодіння прийомами активного слухання; перефразування; кероване
читання; читання з позначками (+ - я це знав; ! – нова інформація); рефлексія
читання з позначками; сенкан. Переконані, що в закладі професійної
(професійно-технічної) освіти на уроках української мови вивчати мовні явища
необхідно на професійно орієнтованих текстах. Таким чином можна
відпрацьовувати граматичні навички правильного літературного вживання
професійної термінології та фразеології, пробуджувати інтерес до професії в
учнів з низьким рівнем мотивації, розширювати професійний світогляд
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
3. Мотивація до оволодіння професійним нормативним мовленням на
основі діяльнісного підходу до навчання. Важливо навчити, як використовувати
отримані знання. Тому на перший план виходить набуття навичок, освоєння
певних особистісних технік, розвиток здатності діяти, використовуючи всі
наявні ресурси. Здобувач освіти не повинен поглинати «готові» знання — він їх
має виробити сам і сам зрозуміти, чого йому не вистачає, щоб домогтися
успіху. Набуває значення пошук рішення — не саме рішення, а шлях, який веде
до

нього.

Всі

ключові

компетентності:

комунікативні,

організаційні,

саморозвитку і самоорганізації можуть бути сформовані тільки на основі
діяльнісного підходу, що передбачає вироблення в учнів умінь самостійно
здобувати і застосовувати знання, тобто самостійно вчитися. Стосовно
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професійної
робітників

комунікативної
сфери

послуг,

компетентності
це означає

майбутніх

кваліфікованих

вироблення умінь:

аналізувати,

класифікувати, робити умовиводи за аналогією, діставати наслідки з даних
передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо. Зрозуміло, що без
звернення до активних та інтерактивних технологій цього не досягнути, адже
найвищий відсоток засвоєння досягається саме в процесі взаємонавчання, коли
викладач з передавача інформації перетворюється на посередника між якісним
освітнім продуктом та сучасним мобільним учнем. Це стає можливим тоді,
коли окремі етапи роботи або робота загалом виконується учнем без допомоги
педагога. Можливе використання алгоритму дій на уроці або переважної
частини уроків з певної теми. Викладач виступає в ролі консультанта.
4. Мотивація до оволодіння професійним нормативним мовленням на
основі самоосвітньої діяльності майбутніх кваліфікованих робітників.Сьогодні
заклад освіти насамперед повинен навчити учня вчитися, планувати свою
працю, вчитися самостійно, самому шукати шляхи власного розвитку. Йдеться
не про те, щоб напхати учня новими даними про новітні відкриття і забезпечити
науковий підхід до змісту освіти, а насамперед про розвиток навичок
самостійного навчання, здатності до самоорганізації і планування часу,
відповідальності, комунікабельності, уміння працювати в команді – якості, які
майже не розвинені у наших учнів. Для будь-якого учня більш значимими і
ціннісними будуть ті знання, які він здобув самостійно або лише з
координаційною допомогою викладача. Самовиховання учня має надзвичайно
важливе значення, тому що воно приводить до саморозвитку особистості, що в
свою чергу, сприяє розвитку творчої особистості. Саморозвиток можна
розглядати як ціннісну перспективу особистості у професійній сфері, ідеальне
«Я». Актуалізація в людини мотиву саморозвитку підсилює її мотивацію до
діяльності. І. Зязюн (2004) доводить, що «саморозвиток особистості – основне
завдання освіти», тому що «в учнів (студентів) необхідно розвивати почуття
відповідальності за те, як вони навчаються» (с. 47). Саморозвиток особистості
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майбутнього

працівника

у

засвоєнні

основ

професійної

майстерності

характеризується самоосвітою, самоорганізацією і самооцінкою, адже таке її
становлення направлене, в першу чергу, на соціальне спрямування, що дуже
важливо для становлення молодого робітника у новому колективі. Прийоми
організації самостійної роботи учнів закладу професійної (професійнотехнічної) освіти:
• прийом смислового опрацювання тексту, виокремлення в ньому ідей,
принципів, законів, осмислення узагальнених способів розв'язання задач;
• прийоми стислого та найбільш раціонального конспектування (план,
тези, конспект, реферат);
• Використання різноманітних видів контролю, поетапної перевірки своєї
роботи тощо.
•

Загальні

прийоми

пошуку

додаткової

інформації

(робота

з

бібліографіями, довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями).
• Прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання,
тощо.
5.

Мотивація

до

оволодіння

професійним

мовленням

шляхом

використання інтерактивних технологій. Розвиток інтересу в навчанні –
проблема освіти XXI століття, яка хвилює кожного сучасного педагога. Чим
активніші методи навчання, тим легше зацікавити ними учнів. Основний засіб
виховання стійкого інтересу до навчання — використання таких запитань та
завдань, рішення яких вимагає від учнів активної пошукової діяльності.
Інтерес стимулює волю й увагу, зацікавлені учні легше й міцніше
запам’ятовують. Повернути учням інтерес до навчання, посилити бажання
навчатися мають інтерактивні технології. Адже зміст інтерактивного навчання
полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної
взаємодії всіх учнів. Це взаємонавчання, де вчитель та учні є рівноцінними
суб’єктами

навчання.

Організація

інтерактивного

навчання

передбачає

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне
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вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно
ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери
співпраці,

взаємодії.

Під

час

такого

навчання

учні

вчаться

бути

демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати
зважені рішення. Велику роль у формуванні інтересу до навчання відіграє
створення проблемної ситуації, зіткнення учнів з трудністю, яку вони не
можуть вирішити за допомогою наявного в них запасу знань; стикаючись з
трудністю, вони переконуються в необхідності отримання нових знань або
застосування старих в нових ситуаціях. Мета використання інтерактивних
методик - створити «зону психологічного комфорту», запобігти зниженню
рівня уваги під час уроку; уникнути зниження рівня зацікавленості навчальним
матеріалом;

подолати

дискомфорт

через

недосконале

володіння

інструментарієм інтерактивного навчання.
6. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих
завдань та методу проектів. Творчі або проектні завдання, які сприяли б
підвищенню мотивації учнів до опанування професійною лексикою та
фразеологією, повинні інтегрувати як лінгвістичні, так і практичні професійні
цілі, але з акцентом на професійному удосконаленні. Наприклад, під час
вивчення творів української літератури майбутні фотографи виконують творчі
проекти, які дозволяють розкрити твір через призму професійного сприйняття:
відтворити найбільш зворушливий для них фрагмент твору у фотографії,
підібрати цитату, пояснити свій вибір та композицію фотографії, тощо.
Формування професійної комунікативної компетентності неможливе без
сформованої позитивної мотивації до професійної діяльності, а відтак і на
оволодіння професійним нормативним мовленням. Процес розвитку такої
мотивації необхідно розпочинати на початкових етапах професійної підготовки
шляхом наповнення змісту викладання загальноосвітніх предметів суспільногуманітарного циклу професійно значущими текстами, які розкриватимуть
широку палітру професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників
99

сфери послуг, на основі яких формуватиметься широкий професійний світогляд
та інтерес до оволодіння професією та до вивчення загальноосвітніх дисциплін.
Формування позитивної мотивації до оволодіння нормативною професійною
лексикою можливе і через способи організації освітнього процесу, які
передбачають глибокий особистісно орієнтований підхід та тісну співпрацю
викладачів-предметників, керівництва навчальної групи та психологічної
служби навчального закладу. Обов᾿язковою умовою цього етапу є використання
сучасних інноваційних та інформаційних методів навчання.
2.2. Оновлення змісту суспільно-гуманітарних та професійних дисциплін у
контексті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг
У переліку ключових компетентностей, що подається в досліджених
стандартах професійної (професійно-технічної) освіти (СП(ПТ)О 5141.S.96.02 –
2017; СП(ПТ)О 7344.КО.74.81-2018 ; СП(ПТ)О 7331.С.32.99-2020) (Додаток В),
знаходимо такі: оперативність у прийнятті правильних рішень у позаштатних
ситуаціях під час роботи; здатність відповідально ставитись до професійної
діяльності; знання професійної лексики та термінології; здатність діяти в
нестандартних ситуаціях; здатність працювати в команді; дотримання
професійної етики; запобігання конфліктних ситуацій, - однак набуваються
вони впродовж всього терміну навчання поза робочим навчальним планом.
Актуальним завданням закладів професійної (професійно-технічної)
освіти

є

формування

висококваліфікованого

конкурентоспроможного

компетентного робітника сфери послуг, який володіє міцними знаннями й
уміннями і може їх використати, орієнтується у процесах сьогодення та
постійно прагне до професійного удосконалення. Цей процес здійснюється під
час

опанування

навчальних

предметів

суспільно-гуманітарного,

загальнопрофесійного, професійно-теоретичного та професійно-практичного
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блоків, адже саме такі блоки виділені в навчальних планах підготовки
кваліфікованих робітників сфери послуг.
Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту»
(редакція від 01.01.2021) зміст професійно-технічної освіти систематично
оновлюється відповідно до змін у науці, техніці, технологіях виробництва чи у
сфері послуг, організації праці шляхом розроблення нових типових навчальних
планів і типових навчальних програм, а також внесення відповідних змін до
робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.
На основі аналізу навчальних планів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти сфери послуг (параграф 1.3), нами встановлено, що
цілеспрямоване

формування професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників здійснюється у процесі вивчення
української

мови,

української

та зарубіжної

літератур,

історії,

етики

професійного спілкування, а також удосконалюється під час виробничого
навчання.
Оновлення змісту суспільно-гуманітарних
та професійних дисциплін
Суспільно-гуманітарні
дисципліни
іноземна
мова

українська
література

Дисципліни загальнопрофесійної та
професійно-практичної підготовки
українська
мова

основи психології та
етики професійного
спілкування

спеціальні
дисциплінипрофесійнопрактичної підготовки

навчально-методичні комплекси: робочі програми, навчальні посібники,
робочі зошоти, методичні рекомендації
формування професійно-комунікативних умінь на основі
мультидисциплінарних зв’язків
застосування системи набутих інтегрованих професійнокомунікативних знань, умінь, навичок у професійній діяльності

Рис.2.1. Оновлення змісту суспільно-гуманітарних та професійних дисциплін
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На

нашу

думку,

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх робітників сфери послуг важливими є навчальні
предмети суспільно-гуманітарного циклу, оскільки знання, здобуті під час їх
вивчення, не тільки розширюють світогляд майбутнього кваліфікованого
робітника, а й формують його особистість відповідно до сучасних вимог
українського суспільства.
Оскільки

окремого

навчального

компонента,

спрямованого

на

формування професійної комунікативної компетентності в навчальних планах
не виявлено, цілеспрямоване формування цієї компетентності доцільно
здійснювати під час вивчення загальноосвітнього курсу української мови,
української літератури, іноземної мови, історії для 10-11 класів (для тих, хто
навчається на основі базової середньої освіти).
Розглянемо
«Українська

можливості

мова».

У

оновлення

контексті

змісту

ключових

навчального

підходів

предмета

сучасної

освіти

(компетентнісний, особистісно орієнтований і діяльнісний) цей предмет є
засобом розвитку й соціалізації учнів, становлення їх як особистостей і
громадян своєї країни. Здобуті у процесі навчання української мови знання,
набуті вміння і навички мають бути фундаментом, що дасть змогу здобувачам
освіти реалізувати себе в житті, стати носіями культури свого народу,
ініціаторами відновлення й збереження найкращих культурних традицій свого
народу.
Інститут

модернізації

змісту

освіти

МОН

Українипропонує

для

використання під час вивчення загальноосвітнього курсу української мови за
рівнем стандарту у 10-11 класах підручники таких авторів: Заболотний О. В,
Заболотний В. В (10, 11 класи), Глазова О. П. (10 клас), Авраменко О. М. (10
клас), Голуб Н. Б, Новосьолова В. І, (10 клас), Єрмоленко С. Я, Сичова В. Г (11
клас), Пентилюк М. І, Горошкіна О. М, Попова Л. О. (11 клас). на основі
аналізу змісту підручників нами виявлено, що лексичне та текстове наповнення
їх орієнтоване на підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання, розвиток
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предметної та ключових компетентностей, однак воно не може бути достатнім
для використання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери
послуг з метою формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників цієї сфери, оскільки не відображає
галузевої фразеології та термінології. Це зумовлює необхідність створення
спеціальних навчальних посібників, методичних рекомендацій, робочих
зошитів, спрямованих на формування означеної компетентності.
Значну увагу в програмі приділено вивченню основ риторики. Це
передбачає не лише теорію і практику досконалого мовлення, переконливого,
гарного, доцільного, ефективного, це насамперед виховує мовленнєву
особистість молодої людини.
Необхідність опанування основами риторики зумовлена суспільними
функціями цього розділу: виховання мовця, компетентного у публічному
спілкуванні;
забезпечують
організація

визначення
ефективне
мовленнєвих

норм

і

правил

публічної

аргументації,

що

обговорення

важливих

суспільних

проблем;

суспільних

відносин;

визначення

критеріїв

оцінювання публічної діяльності, на основі яких добирають осіб, здатних
обіймати відповідальні посади.
Знання основ практичної мовленнєвої діяльності дасть змогу забезпечити
формування в майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг таких
життєво важливих умінь і навичок:
- орієнтуватися у різних ситуаціях спілкування;
- будувати діалог залежно від мети спілкування й соціального контексту;
- надавати висловленню сенсу і змісту засобами професійної лексики і
фразеології та граматики;
- ініціювати, підтримувати, розвивати й завершувати спілкування;
- налагоджувати гармонійні стосунки з людьми;
- бути переконливим у своїх висловленнях, бажаним співрозмовником,
привабливим і впливовим оратором.
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Загальний

час

на

вивчення

основ

практичної

риторики

в

загальноосвітньому курсі української мови в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти впродовж усіх трьох років навчання відводиться 32 години із
140, виділених на весь курс. Вважаємо, що цей розділ можна спрямувати на
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг. З цією метою нами розроблено
робочий зошит з практичної риторики (Бойчук, О.Ю., 2017б).
Погоджуємося з визначенням І. Г. Майоровою (2011) робочого зошита як
навчального видання, на основі якого відбувається усвідомлення нового
навчального матеріалу та формування практичних вмінь, а також організація
самостійної роботи учнів (студентів, слухачів), контроль їх навчальних
досягнень(с. 84).
Головна мета використання робочого зошита з практичної риторики в
освітньому процесі ЗП(ПТ)О - оптимізація навчального процесу та підвищення
ефективності

формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Робочий зошит розроблено відповідно до навчальної програми з
української мови для 10-11 класу (рівень стандарту) і призначено для роботи
під час вивчення теми «Практична риторика» за підручниками О.Авраменка
«Українська мова: рівень стандарту» для 10,11 класів.
У передмові до цого зошит наголошено, що в сучасну надзвичайно
динамічну інформаційну епоху, де немає кордонів між людьми, легко знайти чи
поширити будь-яку інформацію, спілкуватися з усім світом без обмежень,
важливо не загубитися,

навчитися

виокремлювати потрібну інформацію,

читати критично й вибірково, чинити опір інформаційним маніпуляціям, бути
людьми глобального мислення, громадянами відкритого суспільства при цьому
зберегти власні цінності й надбання.
Кожен урок містить як обов’язковий елемент артикуляційну розминку
для роботи над дикцією та своїм голосом, мінівисновки, які майбутні
104

кваліфіковані робітники мають сформулювати самостійно, блок «Самооцінка»,
в якому здобувачі освіти записують свої успіхи і невдачі в опрацюванні теми
уроку.
Зміст уроків з практичної риторики інтегрований із змістом навчального
предмета основи

професійної етики, зокрема щодо типів темпераменту,

спілкування з клієнтами залежно від типу темпераменту, принципи професійної
етики, професійну поведінку з клієнтом, причини виникнення та способи
розв’язання конфліктів. Наприклад, здобувачам запропоновано змоделювати
свою поведінку: Ви на своєму робочому місці, заходить клієнт (роздратований,
засмучений, надмірно веселий). Опишіть вашу поведінку (міміка, жести,
постава), манеру спілкування (запишіть по п’ять фраз, з яких можна розпочати
спілкування з кожним із клієнтів). Теми, запропоновані для обговорення,
відображають зміст майбутньої професійної діяльності, наприклад: «Сфера
послуг і сучасність», «Місце моєї професії в сфері послуг», «Як я планую
досягти успіху у своїй професії», «Чи будуть потрібні мені навички
самопрезентації у моїй професії і коли?», «Коротко розкажіть про зв’язок Вашої
професії з риторикою», тощо.
Система запитань і завдань творчого характеру забезпечує ефективне
засвоєння майбутніми кваліфікованими робітниками програмового матеріалу з
риторики, сприяє розвитку стійкої мотивації до професійної діяльності та
оволодіння

професійною

термінологією,

формуванню

професійної

комунікативної компетентності, виявленню особистісного потенціалу та
творчих можливостей майбутніх кваліфікованих робітників.
У робочому зошиті до кожного уроку запропоновано перелік корисних
посилань (на сайт «Красномовець»,

фільми, промови відомих ораторів,

публічні дискусії та диспути, тощо), які майбутні кваліфіковані робітники
опрацьовують самостійно, а їх обговорення або аналіз здійснюється під час
уроку. Блок «Історії успіху» призначений для формування в майбутніх
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кваліфікованих робітників позитивної мотивації та розвитку умінь планувати
своє життя та кар’єру.
Окремими пунктами винесено теми для підготовки промов, самостійного
опрацювання та написання формальних есе. У кінці зошита розміщено
короткий термінологічний словник з теми «Риторика», який окреслює поняття,
які мають засвоїти здобувачі освіти у процесі вивчення цієї теми.
Цікава форма подання матеріалу, стислий виклад, насиченість професійно
значущим практичним матеріалом та використання інтерактивних форм роботи
сприятиме формуванню професійно-комунікативних умінь і навичок. Зошит
рекомендований для майбутніх працівників сфери послуг, що здобувають
професійну (професійно-технічну) або фахову передвищу освіту.
Оскільки в 9-му класі учні завершили вивчення всіх розділів української
мови, зміст мовної лінії загальноосвітнього курсу української мови, що
вивчається у закладі професійної освіти, має узагальнюючий характер, тому
навчальний матеріал згруповано згідно з нормами сучасної української
літературної мови, оволодіння якими важливе для кожної освіченої людини.
Під час вивчення мовних тем викладач акцентує увагу не на розпізнаванні,
класифікуванні мовних явищ, не на мовних розборах, а на правилах
використання мовних одиниць усіх рівнів в усному мовленні й на письмі,
приділяє увагу труднощам слововжитку, складним випадкам правопису,
нормам узгодження мовних одиниць, культурі слова тощо. Викладання
української мови в ЗП(ПТ)О необхідно спрямувати ще й на опанування
майбутніми кваліфікованими робітниками професійним мовленням – галузевою
фразеологією та термінологією, що допоможе у подальшій професійній
діяльності, котра вимагає застосування у сфері послуг української мови
відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української
мови як державної» (2019). Для вільного володіння усною та писемною
формами професійного спілкування учні закладу професійної (професійнотехнічної) освіти сфери послуг повинні мати чималий активний лексичний
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запас фахової термінології, бо мовленнєва специфіка такого стилю спілкування
визначається
обслуговують

насамперед
сферу

великою

кількістю

професійно-виробничої

термінів,
діяльності.

що

активно

Передумовою

успішного засвоєння і подальшого активного використання базової наукової та
професійної термінології, на наш погляд, слугує раціональне поєднання
комунікативного підходу та професійного контексту, а реалізації цього
сприятиме текстоцентричний підхід до навчання мови, що передбачає добір і
системну роботу на кожному уроці з текстами різних типів, стилів і жанрів
мовлення.
Текст є настільки універсальним засобом, що застосовується на різних
уроках, сприяє реалізації багатьох методів навчання, усіх визначених цілей
уроку, однак, як стверджують науковці О. М. Семеног та Н. П. Пономаренко
(2017), «текст також повинен бути наповнений комунікативно-значущою
лексикою для збагачення словникового запасу, мовними явищами для
лінгвістичного аналізу» (с.73).
Програмою з української мови визначено, що текст на уроці доцільно
використовувати з метою читання, створення його інтонаційної карти,
переказування, проведення словникової роботи; визначення й осмислення теми,
головної думки; з’ясування ознак і композиційних елементів тексту; визначення
стильових рис, мети висловлення; співвіднесення мовних засобів із задумом,
типом, жанром і стилем мовлення; визначення та обґрунтування типу мовлення.
На основі роботи з текстом на уроках необхідно здійснювати групові чи
індивідуальні лінгвістичні дослідження, організовувати самостійну роботу,
досліджувати емоційний вплив мовних засобів на читачів чи слухачів. Текст
доцільно використовувати для узагальнення мовного матеріалу: пояснення
написання й вимови; організації супутнього повторення; привернення уваги до
тропів

задля

формування

відчуття

естетичної

насолоди;

редагування.

Формування навичок формулювати тези, гіпотези, добирати аргументи,
проводити аналогії з відомими фактами, прикладами з життя людей,
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історичними подіями відбувається у процесі створення текстів. Добір слів і
виразів,

що

сприяють

налагодженню

психологічного

комфорту,

унеможливлюють різного роду конфлікти необхідно здійснювати у контексті
роботи

з

текстовим

матеріалом:

видозміни

(розширення,

скорочення,

збагачення певними одиницями (влучними словами і виразами, синонімами,
епітетами, фразеологізмами, тропами), заміна одних одиниць іншими, логічне
розташування змістових елементів структури тексту); виявлення проблеми;
виконання логічних

операцій (аналіз, синтез, порівняння, зіставлення,

висновки). Під час роботи з текстами відбувається осмислення поведінкових
зразків героїв тексту й зіставлення їх з поведінковими нормами суспільства,
вимогами до поведінки залежно від соціальних ролей учасників.
Прогнозування психологічного впливу тексту на співрозмовника;
виявлення

прийомів

гармонійного

спілкування;

висловлення

власного

ставлення до змісту тексту, добору коментарів – це уміння, які формуються у
процесі аналізу текстів. На нашу думку, зміст текстів у підручниках з
української мови для 10-11 класу, що використовуються і в ЗП(ПТ)О, потребує
доповнення.

З

цією

метою

необхідно

створювати

банки

професійно

спрямованих текстів, які потрібно використовувати на уроках української мови
для розвитку позитивної мотивації до нормативного оволодіння майбутніми
кваліфікованими робітниками професійною лексикою. Головне завдання
використання професійно орієнтованих текстів – формувати професійну
комунікативну компетентність майбутніх кваліфікованих робітників, що
містить знання і практичне оволодіння нормами літературної професійної мови,
навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні, вміння і
навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері, сталі навички
усного й писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку,
навички оперування професійною термінологією. Досліджуючи такі тексти,
майбутні кваліфіковані робітники сфери послуг набувають теоретичних знань
про професійне спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності,
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засвоюють термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і
структуру ділових
формують

документів,

необхідних

фахівцю певного

профілю,

стійкі комунікативні компетенції, потрібні у професійному

спілкуванні, навички послуговування вербальними і невербальними засобами
обміну інформацією. Мета – сформувати у майбутніх робітників сфери послуг
професійно важливі уміння і навички досконалого володіння українською
літературною мовою у професійній сфері.
У запропонованому нами збірнику завдань з української мови (Бойчук,
О.Ю. (2017а) кожен

розділ наповнений лексикою, характерною для

працівників сфери послуг, та текстами для лінгвістичного аналізу, для професій
«Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист. Оформлювач вітрин та приміщень»,
«Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та альбомів». Більш мобільними для
наповнення та використання є електронні версії добірок професійних текстів:
вони більш зручні для оновлення, до їх створення можна залучати здобувачів
освіти, стимулюючи таким чином їхню пошукову діяльність та інтерес до
професійної діяльності та оволодіння професійним мовленням.
Викладач-мовник покликаний організувати роботу з вивчення фахової
термінології як системи, що слугує основою для опанування майбутньою
професією, знайти інформативні тексти за фахом, із великої кількості термінів
відібрати найбільш уживані у певній сфері виробництва надзвичайно складно.
Отже, перспективи виходу з цієї ситуації ми вбачаємо у тісній співпраці
викладачів української мови із викладачами дисциплін загальнопрофесійної
підготовки, у створенні інтегрованих методичних посібників з української
мови, наповнених текстами, що мотивують до оволодіння професійною
діяльністю, текстами-тренажерами для відпрацювання навичок нормативного
володіння професійною лексикою, створенні перекладних словників-мінімумів
фахових термінів та професійних сполук, які б описували фахову термінологію
у терміносистемі, тобто з урахуванням усіх родо-видових та логіко-понятійних
зв'язків.
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Зміст навчального предмета «англійська мова» у 10-11 класах є
комунікативно орієнтованим. Активне формування професійної комунікативної
компетентності можливе під час вивчення теми «Робота і професії». Зміст
підручників з англійської мови для 1-11 класів відображає

цю тему в

загальних рисах щодо професійної орієнтації випускників загальноосвітніх
шкіл. Викладання цієї теми в закладах професійної(професійно-технічної)
освіти потребує авторських розробок (робочих зошитів, посібників, методичних
рекомендацій), спрямованих на формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг відповідно
до специфіки обраної професії: з наповненням професійною термінологією за
професією, відпрацювання граматичних навичок на основі професійної
лексики, аналізом конкретних комунікативних ситуацій.
Зміст української та зарубіжної літератур спрямовується на формування
професійної комунікативної компетентності. Водночас зазначимо,що цей
процес

значною

мірою

залежить

від

спрямованості

викладача

на

цілеспрямоване формування цієї компетентності. Під час викладання цих
навчальних предметів у ЗП(ПТ)О для уроків позакласного читання необхідно
добирати художні твори, аналіз яких має потенціал для формування
відповідних

професійних

цінностей,

моральних

якостей

майбутніх

кваліфікованих робітників. У процесі художнього аналізу обов’язкових для
вивчення творів доцільно зупинятися на професійно значущих комунікативних
ситуаціях. Особливо важливим є зміст творчих завдань, які можна інтегрувати з
безпосередньою професійною діяльністю майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг. Особливо результативними для формування професійної
комунікативної компетентності є завдання щодо презентації здобувачами
професійної освіти їхніх творчих на пошукових робіт. Таким чином оновленню
змісту української

та зарубіжної літератур для закладів професійної

(професійно-технічної) освіти сприяє розроблення робочих зошитів, що
доповнюють зміст підручників та хрестоматій з цих предметів професійно
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значущим

матеріалом,

професійно

пошуковими

та

творчими

формування

професійної

та

завданнями,

комунікативно
виконання

комунікативної

орієнтованими

яких

компетентності

уможливлює
майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг.
2.3. Особливості використання інноваційних педагогічних технологій у
формуванні професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг
Інноваційний розвиток нашого суспільства, підвищення вимог до
підготовки робітничих кадрів в Україні вимагають модернізації системи
професійної освіти, насамперед освітнього процесу. У свою чергу, практико
орієнтована компетентнісна методологія має докорінно змінити й саму
організацію навчального процесу.
Поняття «інновація» із латинської мови означає нововведення, тобто
цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище впровадження нові стабільні
елементи (нововведення), що викликають перехід системи з одного стану до
іншого.
Організація економічного співробітництва та розвитку (Pisa-2018 план
посилення спроможності: Україна, 2017) говорить про інновації як про нові
продукти, бізнес-процеси чи організаційні зміни, що створюють багатство або
соціальний добробут.
Педагогічна інноватика за своєю сутністю – складне утворення, яке
охоплює такі теоретичні блоки понять і принципів: створення нового в системі
освіти та педагогічної науки (нове в педагогіці, класифікація педагогічних
інновацій, умови створення нового, критерії новизни, міра готовності нового до
його освоєння і використання, традиції і новаторство, етапи створення нового в
педагогіці); сприйняття нового соціально-педагогічним товариством (специфіка
сприйняття,

освоєння

та

оцінювання,

усвідомлення

педагогічним

співтовариством того, що виникає в педагогічній теорії і практиці); система
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рекомендацій для теоретиків і практиків щодо пізнання інноваційних освітніх
процесів та управління ними (осмислення практики застосування педагогічних
інновацій, вивчення закономірностей і форм упровадження, використання
нового на засадах варіативності) (Вакуленко, В. М. (2010), с.43).
Інновації в освіті це завжди сплановані, спеціально організовані,
обов’язково реалізовані процеси здійснення якісних перетворень в освітньому
процесі: цілей освіти та способів їх досягнення, змісту освіти, методів,
прийомів і форм організації навчального процесу, характеру взаємодії вчителя і
здобувачів освіти, в управлінні освітньою системою, у засобах навчання та
виховання і в підходах до соціальних послуг в освіті, що значно підвищує
якість, ефективність та результативність освітнього процесу. Метою інновацій в
освіті є удосконалення освітнього процесу, полегшення сприйняття інформації,
підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, тощо
(Барабась, Д., Джафаров, Д., & Шпак, І. (2016), с.39).
Деякі автори визначають педагогічні інновації як специфічну форму
передового досвіду, що має радикальний характер, містить нові рішення
актуальної проблеми, дає якісно нові результати, що поширюються на інші
компоненти освітньої системи. Дубасенюк О. (2014) стверджує, що інновації в
освіті – це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці
нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті
яких підвищуються показники (рівні) досягнень

структурних

компонентів

освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану(с.13). При цьому,
основними елементами освітньої інновації є її носій, який має певну
інноваційну ідею та проводить інноваційний експеримент; споживач інновації –
здобувач освіти, який здобуває знання з певного напряму; а також заклади
освіти, що забезпечують упровадження інновацій у навчальний процес.
Барабась Д., Джафаров Д. та Шпак І. (2016) стверджують, що «інноваціями в
освіті є впровадження нових (в даний період часу і для даної території) методів,
форм і підходів до передачі знань, формування вмінь і навичок» (с.38).
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Створення нового в галузі професійної (професійно-технічної) освіти
має свою специфіку, що пов’язана

з особливостями освітніх послуг, що

надаються в закладах цього рівня освіти, специфікою професійної підготовки
кваліфікованих

робітників,

підготовку

яких

здійснюють

такі

заклади,

неповторністю особистості педагога, особливостями здобувачів освіти.
Нині більшість закладів системи професійної (професійно-технічної) освіти
працюють в інноваційному режимі. Найважливіша риса сучасного навчання – його
спрямованість на те, щоб навчити майбутніх кваліфікованих робітників не лише
пристосовуватися, а й активно діяти в ситуаціях, які зазнали соціальних змін. Ці
освітні орієнтири отримали міжнародне визначення як робочі орієнтири в
програмах ЮНЕСКО (UNESCO Education Strategy 2014–2021,2014).
Інноваційна діяльність педагога закладу професійної (професійнотехнічної) освіти пов'язана з проектуванням і реалізацією інноваційних
технологій. Вона буде ефективною за умови наявності у нього системи
прогностичних,

проектувальних,

конструктивних,

організаційних,

ко-

мунікативних, рефлексивних, аналітичних та інших умінь.
Істотною особливістю сучасних інноваційних процесів у професійній
(професійно-технічній) освіті є їх технологізація – неухильне дотримання
змісту й послідовності етапів впровадження нововведень.

Йдеться про

гарантовані результати навчання, яких можна досягнути за умови застосування
ефективних педагогічних технологій (технологій навчання, освітніх технологій,
дидактичних технологій тощо).
Педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні
нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом
яких має бути формування високоадаптованої до змінних умов, активної
діяльної, творчої особистості (Дичківська, І. М. (2004), с. 19). У 1986 р.
ЮНЕСКО опублікувало офіційне визначення поняття „педагогічна технологія”.
Його визначили як систематичний метод планування, застосування й
оцінювання процесу навчання й оволодіння знань здобувачами освіти на основі
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врахування людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для
досягнення більш якісної освіти.
Поняття «педагогічна технологія» у психолого-педагогічній літературі
вживається у різних аспектах: як напрям у дидактиці; технологічно розроблена
навчаюча система; система методів і прийомів викладання; як модернізація
дидактичної системи на основі вивчення і дослідження елементів, що її
утворюють тощо. Ми поділяємо думку професора Х.Ш. Бахтіярової (2017) про
те, що «педагогічна технологія – це упорядкована система дій, виконання яких
призводить до гарантованого досягнення педагогічних цілей, наприклад,
проблемне навчання, кредитно-модульне, розвивальне тощо. Таким чином,
можна стверджувати, що освітні технології відображають загальну стратегію
розвитку освіти, а педагогічні технології розкривають тактику їх реалізації.
Поняття «інноваційна технологія» В.П. Безпалько (1989) розглядає як
«систематичне і послідовне практичне втілення заздалегідь спроектованого
навчально-виховного процесу; проект певної педагогічної системи, реалізованої
на практиці» (с. 5). В.І. Загвязинський (2006) аналізує його як «галузь знань, що
охоплює сферу практичних взаємодій учня та вчителя у будь-яких різновидах
діяльності, зорганізованих на засадах чіткого цілепокладання, систематизації,
алгоритмізації прийомів навчання». В працях П. І. Підкасистого знаходимо
пояснення інноваційної технології як технологічно розробленої навчальної
системи; системи методів та прийомів професійної роботи вчителя; методики та
окремих методів виховання. Г.К. Селевко стверджує, що це частина
педагогічної науки, що вивчає і розробляє мету, зміст та методи навчання, а
також проектує педагогічні процеси; опис (алгоритм) процесу, сукупність
цілей, змісту, методів і засобів для досягнення запланованих цілей навчання;
здійснення

педагогічного

інструментальних

і

процесу,

педагогічних

функціювання

засобів;

навчально-виховного процесу.
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всіх

технологія

особистісних,

окремої

частини

Враховуючи те, що впровадження інноваційних педагогічних технологій
передбачає систему вмінь, що забезпечують проектування і реалізацію
освітнього процесу, педагог професійного (професійно-технічного) закладу
освіти має оволодіти вміннями організації кожного етапу освітньої діяльності з
урахуванням низки чинників: пріоритетності цілей професійної освіти,
специфіки змісту навчання, вікового і освітнього рівня здобувачів освіти,
фізичного стану, рівня навчально-методичного та матеріально-технічного
забезпечення та технологіями навчання –детально обгрунтованими моделями
спільної діяльності з проектування, організації та проведення освітнього
процесу.
Як відомо, нині розроблено чимало технологій навчання, що зумовлює
необхідність узагальнення, аналізу, класифікації та вибору оптимальних.
Найбільш

ефективними

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, на наш
погляд є такі інноваційні педагогічні технології: проблемного навчання,
ситуативного моделювання, технологія колективного та групового способу
навчання,

розвитку

інтегрованого

критичного

навчання,

мислення,

мотивації

успіхом,

інтерактивного

навчання,

розвивального

навчання,

інформаційно-комунікаційних технологій.
Технологія проблемного навчання передбачає використання проблемних
завдань, проблемне пояснення предмета навчання. Готуючись до заняття,
викладач має виокремлювати суперечливі твердження, сформулювати їх у
вигляді проблемних питань та пропонувати здобувачам освіти знаходити
найбільш ефективні шляхи його розв’язання. При цьому діяльність викладача
має бути організована таким чином, щоб майбутні кваліфіковані робітники
чітко усвідомлювали алгоритм вирішення поставленої проблеми: що задано і
відомо, що невідомо і що належить розв’язати. Це вимагає чіткості пояснень і
формулювань, тому проблемний виклад матеріалу належить поєднувати з
пояснювально-ілюстративними та іншими активними методами навчання.
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Проблемні ситуації можна створювати на усіх етапах заняття, однак їх
проведення потребує ретельної підготовки і високого рівня педагогічної
майстерності викладача. Зіштовхнувшись із проблемною ситуацією, здобувач
освіти за правильної постановки завдання вникає в неї і самостійно або за
підтримки викладача намагається знайти шляхи та методи її розв’язання. Для
ефективного розв’язання проблемних завдань необхідно дотримуватися такої
послідовності дій: проблемне питання (Чи залежить успіх перукаря у
професійної діяльності від володіння іноземною мовою?) – проблемна ситуація
(необхідно постригти англомовного клієнта) – проблема (Хто це може
зробити?) – гіпотеза (варіанти здобувачів освіти) – доведення гіпотези
(демонстрація двох фрагментів обслуговування у перукарні) – аналіз
(порівняння якості обслуговування) – умовивід (Хто знає англійську мову, той
не втратить клієнта) – висновок або узагальнюючий підсумок ()потрібно вчити
англійську мову.
Викладач при цьому виконує роль досвідченого диригента, який керує
самостійною роботою майбутніх кваліфікованих робітників, активізує їхні
думки, підводить до самостійного розв’язання поставлених проблем. Така
технологія дозволяє розвивати пізнавальний інтерес, який, у свою чергу, сприяє
формуванню мотивації до навчання.
Найбільш ефективним для формування ПКК може бути вирішення
міжпредметних навчальних проблем, що виникають у навчальному процесі в
результаті міжпредметних зв’язків та зв’язку навчання з життям; їх розв’язують
методами різних предметів.
У контексті технології проблемного навчання найбільш придатними для
використання в ЗП(ПТ)О сфери послуг є методи проблемного викладу, за якого
викладач самостійно ставить проблемне завдання та самостійно окреслює
шляхи його вирішення, та частково-пошукові методи, коли до розв’язання
поставлених викладачем проблем залучаються здобувачі освіти. Дослідницький
метод, за якого майбутні кваліфіковані робітники самостійно ставлять
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проблему, шукають шляхи її вирішення, отримують результат та перевіряють
його може бути використаний лише за наявності достатньо глибоких знань та
внутрішньої мотивації до такої діяльності.
Технологія ситуативного моделювання передбачає організацію освітнього
процесу за допомогою включення майбутніх кваліфікованих робітників у
підпорядковану дидактичній меті гру. Вітчизняні педагоги-мовники мають
значні здобутки у розробленні і впровадженні ігрових технологій під час
навчальних занять. Різноаспектний аналіз ігрових методів здійснено в працях
О.Горошкіна (2019), О.Кучерук (2010), М.Пентилюк, Л.Пометун (2004),
О.Семеног (2005), та ін. Використання цієї технології допомагає наблизити
навчання до реалій практичної професійної діяльності, відтак надають
можливість майбутнім кваліфікованим робітникам опанувати професійними
знаннями і уміннями, навичками адаптації до мінливого середовища сфери
послуг,

набути

практичного

досвіду,

конкурентоспроможних

якостей.

Ситуативне моделювання покликане створити такі умови, за яких би кожен
навчався з інтересом й успішно, розкривав свої здібності і таланти, був готовий
до творчої самореалізації.
В цій моделі викладач виконує роль інструктора, який знайомить
здобувачів освіти з правилами гри, консультує, а також судді, який коригує хід
гри, дає поради, тренера, який підказує здобувачам освіти, як пожвавити гру,
модератора,який організовує обговорення.
Найбільш ефективними є імітаційні ігри, що дозволяють відтворювати
предметний і соціально-психологічний зміст професійної діяльності, типові
проблемні й конфліктні ситуації і допомагають відпрацювати навички їх
розв’язання. Під час таких ігор майбутні кваліфіковані робітники можуть
пережити, відчути взаємодію учасників у різних комунікативних ситуаціях,
випробувати різні комунікативні стратегії, перевірити дієвість

певних

комунікативних тактик у тих чи інших ситуаціях, відпрацювати навички
розв’язання конкретних ситуацій. Важливою складовою імітації є обговорення
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отриманих результатів діяльності та усвідомлення здобувачами освіти
причинно-наслідкових зв’язків, алгоритму вирішення проблем.
Не менш ефективними і доцільними для використання з метою формування
ПКК є ділові ігри, покликані відтворити реальну професійну діяльність. Основою
для ділової гри є теоретичний матеріал. Ділова гра дає можливість програти
практично будь-яку конкретну ситуацію. Гра дозволяє об’єднати знання та
навички, перетворити знання з передумови до дій під час самої дії.
Ділові ігри, розроблені під конкретні професійні ситуації, вводять
здобувачів освіти у сферу виробничої діяльності: виховують у них здатність
встановлювати комунікативний контакт, орієнтуватися в змінних умовах
спілкування, удосконалювати навички нормативного використання професійної
лексики, висловлювати свою точку зору та вміти аргументувати її, не допускати
конфліктів або

знаходити рішення щодо їх вирішення. Успіх ділової гри

залежить від різних організаційних, методичних, психологічних, технічних
факторів.
Із загального кола питань, що впливають на якість і результати гри,
виділяють такі: вдалий вибір теми, її актуальність та дискусійні можливості;
підбір учасників гри, розподіл їх на підгрупи, відділи, посади з урахуванням
знань здобувачів освіти й мікроклімату в групі; чітка розробка завдань;
відпрацювання різних варіантів; напрацювання «запасних» ситуацій; аналіз гри,
її оцінка, анкетування учнів. Тільки та гра може вважатися діловою, в якій чітко
розроблені виробнича модель об’єкта або процесу, ігрова модель професійної
діяльності учасників, система пізнавальних та ігрових мотивів.
У діловій грі треба ставити дві цілі: ігрову і дидактичну, однак якщо не
дотримуватися вимог до проведення таких ігор, ймовірне переважання ігрової
цілі над дидактичною, що недопустимо. Спеціально розроблені ділові ігри
помітно сприяють засвоєнню матеріалу.
Ділова гра складається з трьох етапів: підготовчий, ігровий і заключний.
На першому етапі викладач гри готує здобувачів освіти до гри, здійснює
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розподіл ролей. Учні вивчають літературу, нормативні документи, розглядають
можливі варіанти завдань, готують необхідні атрибути для проведення.
Другий етап – безпосередньо гра. Викладач не втручається в її хід, його
мета - дати завдання, забезпечити додатковою інформацією, стежити за
дотриманням часового режиму і спрямувати гру на розвиток в учнів вміння
аналізувати конкретну виробничу ситуацію і проблему. Гра може відбутися
тоді, коли в ній визначено ролі, що взаємодіють між собою,а також проблема,
правила гри, ігровий результат.
На третьому етапі обговорюються результати гри. Оцінюється діяльність
кожного учасника: за що і як він заохочується, і навпаки .
Під час гри учні реалізують комплекс умінь: бачення ситуації в цілому;
вміння аналізувати складові частини об’єкта діяльності; виділення в цій
ситуації предмета дій, мети, засобів та результатів, яких потрібно досягти;
постановка завдання; виконання дій, спрямованих на вирішення конкретних
виробничих завдань; проведення оцінювання та аналізу результатів діяльності;
прийняття самостійних рішень.
Можна констатувати, що під час проведення ділової гри здобувачі освіти
набувають навички самоорганізації, вміння самостійно планувати свою
діяльність, цілеспрямованість, вміння домовитися про розподіл ролей та
здійснювати діяльність відповідно до них, розвивається здатність враховувати
думки інших і допомагати один одному заради досягнення поставленої мети –
формуються усі компоненти професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. Результативність ігрової
діяльності залежить від соціально-психологічних якостей і знань учасників і
професійної компетентності керівника гри.
Технологія колективного та групового способу навчання передбачає
організацію освітнього процесу на основі спілкування у змінних парах за
принципом «навчаючи навчаюсь», що сприяє формуванню і розвитку мотивації
здобувачів освіти до співробітництва, залучення кожного здобувача освіти до
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активної роботи під час заняття у мікрогрупах і у парах, склад яких змінюється,
розвитку комунікативних навичок, вміння опрацьовувати новий матеріал і
представляти результати своєї роботи.
Освітній процес, організований за цією технологією, значною мірою
сприяє комунікативній активізації здобувачів освіти, розкриває їх творчий
потенціал, мотивує і стимулює до навчання і суспільної активності, розвиває
самостійність і комунікативні навички, формує культуру мовлення, повагу до
співрозмовників, сприяє формуванню особистої відповідальності за спільну
справу. Така технологія

сприяє розвитку комунікативних, лідерських,

професійних здібностей і таким чином збільшує шанси й перспективи
майбутніх кваліфікованих робітників в професійній самореалізації у сфері
послуг, а також виховує готовність до прийняття рішень не лише в професійній
діяльності, а й в різноманітних життєвих ситуаціях.
Технологія розвитку критичного мислення —

це система таких

педагогічних прийомів, що спонукають здобувачів освіти до дослідницької та
творчої

активності,

сприяють

усвідомленому

сприйняттю

навчального

матеріалу, узагальненню набутих знань. Впровадження цієї технології сприяє
формуванню вміння критично оцінювати інформацію, що надходить з
навколишнього світу, професійні ситуації,

за результатами аналітико-

синтетичної розумової діяльності робити власні висновки та приймати
нестандартні рішення, спілкуватися, слухати та чути інших. Очевидним стає те,
що знання, набуті здобувачами освіти у процесі упровадження такої технології,
ефективніші для використання в практичній діяльності, адже вони набуті не у
процесі простого

запам’ятовування, а в результаті вдумливого творчого

процесу пізнання світу.
Технологія інтерактивного навчання є найбільш дієвою для розвитку
ПКК, оскільки відповідно доцієї технології домінантною є організація
ефективної комунікації, в якій майбутні кваліфіковані робітники як учасники
процесу

багатосторонньої

взаємодії
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стають

більш

мобільними,

більш

відкритими і активними. Така педагогічна інновація передбачає широке
застосування діалогічних методів навчання. Використання інтерактивних
технологій навчання уможливлює створення таких умов, за яких виникає
глибока внутрішня, а не зовнішня мотивація (оцінка, реакція батьків,
викладача) та мотивації спільної діяльності на основі співпраці та,
співтворчості.
Вумовах інтерактивного навчання недоцільно виокремлювати лише
одного учасника або домінування однієї думки та ігнорування решти ідей. Під
час використання інтерактивного навчання майбутні кваліфіковані робітники
сфери послуг опановують прийоми конструктивної критики, у них розвивається
культура спілкування з людьми, які їх оточують, вони вчаться розпізнавати
наближення конфліктної ситуації, проявляти терпимість до помилок інших
учасників, приймати оптимальні рішення, логічно та критично мислити, тобто у
них формуються компоненти професійної комунікативної компетентності.
Дослідники О. Пометун і Л. Пироженко (2004) згрупували інтерактивні
технології навчання таким чином: технологія кооперативного навчання;
технологія колективно-групового навчання; технологія ситуативного навчання;
технології опрацювання дискусійних питань. Ці технології передбачають такі
варіанти роботи з учнями: діяльність у парах, малих групах; використання
інтерактивних прийомів «Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон»,
«Навчаючи – навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незавершені речення», «Ажурна
пилка»; дискусійне навчання (дискусія, диспут, дебати); вправи «Відстрочена
увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Дружня порада», «Створи символ»;
нестандартні форми роботи (сенкани, інтерв’ю, вернісаж ідей, рольова гра
тощо). Усі вищеозначені інтерактивні методи роботи є ефективними для
розвитку професійної комунікативної компетентності за умови наповнення цієї
роботи спеціально відібраним лексичним і текстовим наповненням. В умовах
розвивального навчання необхідно домогтися максимальної активності учнів,
що забезпечується інтерактивними методами навчання. На відміну від активних
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методів, інтерактивні орієнтовані на більш широку взаємодію учнів не тільки з
викладачем, а й між собою у процесі навчання, однак до інтерактивного
навчання не можна ставитися як до універсального засобу викладання й
прагнути переведення всього процесу навчання на «інтерактивні рейки».
Логічно говорити про застосування інтерактивних методів викладання, однак
потрібно враховувати підготовленість як педагога, так і учнів до цього виду
роботи.
В основу інтерактивного навчання покладено принципи безпосередньої
участі кожного учасника занять, що зобов’язує педагога (організатора
навчального процесу) зробити кожного учасника занять активним шукачем
шляхів і засобів вирішення тієї чи іншої проблеми; взаємного інформаційного,
духовного збагачення (при цьому навчальний процес організовано таким
чином, щоб учасники його мали можливість обмінятися своїм життєвим
досвідом, одержаною інформацією); особистісно орієнтованого навчання.
Технологія

мотивацією

успіху

ґрунтується

на

цілеспрямованому

створенні педагогом таких ситуацій для розвитку особистості майбутнього
кваліфікованого робітника, у яких кожному вдається пережити радість
досягнення успіху, повірити у власні сили й здібності, а відтак відчути інтерес
до навчання як сфери успішної діяльності, досягати значних результатів у
діяльності. У процесі навчання за такою технологією здобувачі освіти вчаться
долати труднощі,

усвідомлювати значимість власних зусиль для досягнення

результату. Створюючи ситуацію успіху для кожного здобувача освіти,
необхідно

враховувати

його

інтереси,

захоплення,

здібності. Потрібно

відзначити, що умовно здобувачів освіти у процесі впровадження технології
мотивації успіхом можна поділити на чотири групи. До першої віднесемо
здібних, самостійних, активних у суспільній діяльності, упевнених у своїх
силах. Вони мають адекватний своїм можливостям рівень домагань. В
колективі вони користуються авторитетом і серед друзів, і серед педагогів,
почуваються захищено,спокійно, упевнено. Як правило, стосунки в сім’ї добрі.
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До другої групи належать ті,

що мають здібності до навчання та

професійної діяльності, однак їм не вистачає емоційної стійкості, системності й
послідовності в роботі. У таких здобувачів освіти періоди успіху чергуються з
періодами спаду, втрати інтересу. В колективі вони викликають симпатію і у
одногрупників, і у викладачів, але часто мають завищену самооцінку, що
призводить до неадекватності іх домагань та переростання впевненості у
самовпевненість.
Третя група охоплює цілком успішних здобувачів освіти, які мають
непогані здібності і достатньо відповідально ставляться до роботи, але
невпевнені у власних силах. Причина невпевненості може бути занижена
самооцінка, емоційна нестабільність, складна психологічна атмосфера в сім’ї,
педагогічні помилки тощо. для них надзвичайно важлива об’єктивність
оцінювання.
Четверта група – це здобувачі освіти

із середнім рівнем підготовки,

здібностями та успіхами в навчанні, які з різних причин втратили віру у свої
сили. Причини їхньої зневіри могли бути різними, однак вони призвели до
надмірної замкненості особи в собі. Такі здобувачі освіти із-за своєї
вразливості, нестандартності, небажання змінювати світогляд не завжди
знаходять спільну мову в колективі. Якщо з ними не працювати над корекцією
поведінки, вони в подальшому не зможуть реалізуватися в професійній
діяльності у сфері послуг.
Ефективними
«невтручання»,

прийомами

«холодний душ»,

роботи

можуть

бути

такі:

прийом

«анонсування», «емоційне заохочення»,

«сходинки до успіху», «емоційне блокування», «стабілізація», «даю шанс»,
«обмін ролями», «створення ситуації змагань», «допомога друга», «адекватний
стимул», «навмисна помилка».
Технології інтегрованого навчання мають принципово важливе значення
як для формування професійної комунікативної компетентності майбутнього
кваліфікованого робітника, так і для його майбутньої професійної діяльності.
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Проблеми інтеграції в педагогіці розглядаються в різних аспектах у працях
зарубіжних і ітчизняних дослідників, опрацьовуються на методологічному,
концептуальному рівнях та мають вихід у практику навчання. Зокрема,
розробляються такі основні інтегративнопедагогічні концепції, як: концепція
інтеграції загальної і професійної освіти (М. Берулава, Ю. Тюнников); концепція
інтегрованого змісту початкової професійної освіти (Л.Д. Федотова); концепція
інтеграції педагогічного і технічного знання (Н. Чапаєв, В. Якимець); концепція
інтеграції і диференціації форм організації навчання (І. Ібрагімов); концепція
відкритості професійної освіти (Є. Ткаченко, І. Смирнов, В. Поляков) тощо. На
педагогічному полі України проблеми інтеграції знань досліджуються за такими
провідними напрямами: методологічне обґрунтування проблем інтеграції (С.
Гончаренко, Ю. Мальований, О. Сергєєв); системологічні аспекти інтеграції (О.
Джулик, Є. Яворський); шляхи інтегрування в навчальному процесі (Л. Вичорова,
Т. Горзій, О. Проказа, Є. Романенко); взаємозв’язок інтеграції та диференціації (В.
Моргун); психологічні аспекти інтеграції (Т. Яценко); моделі дидактичної
інтеграції в професійно-технічній освіті, дидактична інтегрологія (І. Козловська).
Приміром, якщо вивчення загальноосвітнього курсу української мови 10-11
класів в школі ґрунтується на основі кращих зразків української літератури та
народної творчості, то у закладі професійної (професійно-технічної) освіти цей
курс вимагає інтегрування із предметами професійної підготовки. Окрім того,
зважаючи на відсутність у навчальному плані курсу української мови за
професійним спрямуванням, саме на уроках української мови загальноосвітньої
підготовки

мають

відпрацьовуватися

уміння

і

навички

професійної

самопрезентації у професійній комунікативній взаємодії, організації колективної
діяльності, запобігання конфліктам або їх врегулювання, вибору оптимальних
засобів спілкування у конкретній виробничій ситуації, проектування різних видів
професійної діяльності відповідно до ситуації, моделювання комунікативного
процесу, передбачення реакції потенційного клієнта на певні слова і вчинки, тощо.
Це можливо лише за умови інтеграції з начальними предметами професійної
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підготовки, як от: українська мова і історія флористики, історія мистецтв;
українська мова і перукарська справа, матеріалознавство, основи пластичної
анатомії та фізіології шкіри обличчя; українська мова і технологія фоторобіт чи
технологія оформлювальних робіт.
Ідея інтегрованого навчання є надзвичайно актуальною, оскільки сприяє
формуванню цілісної системи знань і вмінь учнів, розвитку їхніх креативних
здібностей та потенційних можливостей. Її успішна методична реалізація
уможливлюється

досягнення

мети

якісної

освіти,

тобто

освіти

конкурентноспроможної, здатної забезпечити кожну людину необхідними
засобами

самостійно

досягати

тієї

чи

іншої

життєвої

цілі,

творчо

самостверджуватися в різних соціальних сферах.
Інтегроване навчання може здійснюватися на основі інтердисциплінарного,
мультидисциплінарного і трансдисциплінарного підходів. Найбільш оптимальним
у формуванні в майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг професійної
комунікативної компетентності є мультидисциплінарний підхід. Він розширив
межі традиційного завдяки застосування знань з інших галузей наукового знання,
проте його мета залишилася тією ж, що й при дисциплінарному підході. Аналіз
літературних та інформаційних джерел виявив, що мультидисциплінарний підхід
у дослідженнях передбачає залучення знань з різних предметних галузей, але не
поєднує

їх.

Проте,

незважаючи

мультидисциплінарні

на

всі

дослідження

відмінності,
є

дисциплінарні

взаємопов’язаними

і
і

взаємодоповнювальними за своєю природою.
У

мультидисциплінарних

дослідженнях,

інтерпретація

отриманих

дисциплінарних результатів здійснюється в контексті «провідної» дисципліни.
Тому такий підхід є ефективним з точки зору накопичення дисциплінарних і
міждисциплінарних знань, але не сприяє виявленню загальних закономірностей і
механізмів їх взаємодії всередині предмета дослідження. У нашому дослідженні
формування

професійної

комунікативної
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компетентності

на

основі

мультидисциплінарного

підходу

розглядається

крізь

призму

викладання

«провідного» навчального предмета - української мови
Основними ознаками застосування мультидисциплінарного підходу в
освітньому процесі закладу професійної (професійно-технічної) освіти є:
-

взаємодія декількох навчальних предметів (більше двох);

-

викладачі окремих навчальних предметів, досліджуючи різні аспекти

проблеми,

працюють

самостійно,

паралельно

або

послідовно,

ставлять

індивідуальні цілі, не виходять за межі окремого навчального предмета,
використовуючи специфічні знання, методики та інструменти;
-

діяльності викладачів властива зовнішня узгодженість, зосередженість на

потребах здобувачів освіти та поставлених завданнях;
-

учасники проекту поінформовані про міждисциплінарну взаємодію;

-

висновки окремих досліджень підсумовуються і зіставляються;

-

результатом вирішення проблеми є сума окремих частин (висновків),

здобутих у межах кожної окремої дисципліни.
Ключова особливість мультидисциплінарного підходу – постійна тісна
взаємодія фахівців різних напрямків для досягнення найбільш об’єктивного
результату і прийняття найбільш ефективних рішень. За такої взаємодії складові
навчального предмета та їх мета не змінюються, однак часто контрастують:
філолог, психолог і викладач спеціальних дисциплін трактуватимуть однакові
освітні ситуації по-різному, перебуваючи у полі своїх компетенцій (рис. 2.2).
Мультидисциплінарний підхід забезпечує аналіз проблеми дослідження з
різних точок зору. Викладачі відповідних навчальних предметів аналізують
отримані в освітньому процесі дані і реагують на них відповідно до структури і
специфіки предмета, що викладають.
Така спільна робота має низку переваг: розширення знань учасників
освітнього процесу, формування та розвиток ключових та професійних
компетентностей, більш ефективне використання навчального часу, розвиток
мотивації до набуття професійної освіти, підвищення ефективності і якості
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освітніх послуг. Йдеться також про можливість дискусії між учасниками
освітнього процесу, спрямованого на формування професійної комунікативної
компетентності, роботу у команді, отримання нових ідей, набуття нових знань і
навичок, позитивний вплив на професійну кар’єру.

викладачі
суспільногуманітарних
навчальних
предметів

викладачі навчальних
предметів професійної
підготовки
майстри виробничого
навчання

Рис. 2.2. Взаємодія педагогічних кадрів з метою формування професійної
комунікативної компетентності
В основу формування професійної комунікативної компетентності
майбутнього

кваліфікованого

робітника

сфери

послуг

на

основі

мультидисциплінарного підходу покладено виокремлене ядро – реально
існуючі проблемні завдань, виконання яких здійснюється під час вивчення
загальноосвітніх навчальних предметів, навчальних предметів професійної
підготовки відповідно до напряму підготовки, а також під час виробничого
навчання та виробничої практики.
Зміст

формування

професійної

комунікативної

компетентності

розкривають, з одного боку, професійні і комунікативні знання, уміння і досвід
професійної комунікативної діяльності, що є базою компонентів професійної
комунікативної компетентності кваліфікованих робітників сфери послуг, а
саме: мотиваційного, когнітивного, соціолінгвістичного, рефлексивного, а з
іншого

боку

–

навчально-змістовий

ресурс:

комунікативно-орієнтовані

навчальні предмети циклу загальнопрофесійної підготовки і лінгвістичні
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навчальні предмети загальноосвітньої підготовки гуманітарного циклу, що
забезпечують її формування.
Навчально-змістовий ресурс становлять навчальні предмети циклу
загальнопрофесійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, зміст яких стосується окремих аспектів формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, тобто ці дисципліни є комунікативно орієнтованими.
Комунікативно орієнтовані дисципліни розуміємо як такі, що спрямовані
на формування знань, умінь і навичок комунікативної діяльності майбутніх
кваліфікованих

робітників

сфери

послуг

як

частини

професійної

комунікативної компетентності. Безпосереднім об’єктом їх вивчення є
комунікація загалом або її окрема частина. До таких фахових комунікативноорієнтованих навчальних предметів належать «Основи психології та етики
професійного спілкування».
Базовий рівень професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг формується також під час опанування
ними лінгвістичних дисциплін загальноосвітньої підготовки гуманітарного
циклу, а саме - «Українська мова».
Отже, згідно з навчальними планами і програмами професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі
професійної
формування

(професійно-технічної)
професійної

освіти,

комунікативної

навчально-змістовий
компетентності

ресурс

майбутніх

кваліфікованих робітників цієї сфери становлять такі навчальні предмети:
«Українська мова», «Основи психології та етики професійного спілкування»,
навчальні

предмети

професійної

підготовки.

Практичні

професійно-

комунікативні навички формуються також у процесі проходження виробничого
навчання в освітньому закладі та удосконалюються і відшліфовуються під час
практики в умовах виробництва чи надання послуг.
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Структура інтегрованих уроків може бути різною. Це залежить від мети,
завдань, змісту уроків, способів діяльності.
У процесі вивчення поняття інтеграції ми дійшли висновку, що єдиного
розуміння цього явища немає. Найчастіше під інтеграцією розуміється
поєднання в освітньому процесі окремих явищ, які дозволяють аналізувати
предмет вивчення більш ґрунтовно та різнопланово, сприяють розвитку
критичного мислення учнів, формуванню цілісної картини світу. Як наслідок
перед процесом інтеграції стоїть безліч невирішених проблем, головною з яких
на сьогоднішній день можна назвати таку: як інтегрувати?
Завдання викладача полягає передусім у тому, щоб максимально
активізувати внутрішні ресурси учнів. Для цього педагогу потрібно знайти такі
підходи, форми й способи організації навчання, які б апелювали до власного
досвіду учня, активізували б його емоційну, інтелектуально-вольову, моральну
сфери, підключали б до процесу пізнання. Саме тоді учень відчуватиме власну
причетність до всього, що відбувається на уроці. Однією з форм такого
навчання є бінарні уроки.
Бінарний урок є практичним відображенням інтегральної технології
навчання

і

являє

собою

нестандартну

форму

навчання

з

реалізації

міжпредметних зв’язків; це творчий підхід до викладання; це урок, на якому
проявляється креативність двох педагогів, переростає у творчий процес учнів та
формує в останніх креативну компетентність.
Вивчення будь-якої проблеми на межі двох предметів – це завжди цікаво.
Такий вид діяльності викликає високу мотивацію, спонукає до творчого пошуку
і захоплює учнів.
До того ж, бінарні уроки в системі освіти – скоріше, виняток ніж правило.
Їх проводять не часто, перш за все, як відкриті уроки. Це пояснюється тим, що
їх важко узгодити з навчальною програмою двох, або більшої кількості
навчальних предметів. Бінарні уроки необхідно проводити на основі творчого
застосування матеріалу, і на таких уроках вирішуються цікаві, практично
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значущі і доступні учням проблеми міжособистісної взаємодії. Результати такої
роботи мають практичну цінність.
Бінарні уроки вимагають ґрунтовної підготовки як викладачів, так і учнів
– це ще одна причина щодо неможливості проводити їх часто. Але в той же час
такий урок проводиться не заради зовнішнього ефекту, а для систематизації
знань, формування переконань через поєднання предметів і є важливим етапом
у формуванні світогляду учня, розвитку його мислення.
Методику проведення бінарних занять досліджували С. Базиль, О. Бобир,
О. Клевцова, М. Ковальчук, О. Красик, Г. Липак, О. Оробчук, В. Рекуненко.
У науковій літературі зустрічаються назви «інтегрований урок (заняття)»
та «бінарний урок (заняття)». На нашу думку, доцільно розрізняти ці поняття.
Науковці визначають, що інтегрований урок (від лат. integratio – поповнення) –
тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано відомості різних навчальних
предметів. Якщо урок містить короткі вкраплення відомостей з інших
предметів, то в такому разі йдеться лише про міжпредметні зв’язки,
застосування яких сприяє глибшому сприйманню й осмисленню матеріалу,
розвиток ерудиції учнів. Бінарний урок (від лат. binarius – подвійний) –
різновид інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів,
наприклад, мови й літератури, географії та іноземної мови, біології та хімії,
біології та інформатики тощо (Козловська І. М., 1999, с.162). Бінарне заняття –
нестандартна форма навчання для реалізації міжпредметних зв'язків, заняття
ведуть два викладачі, це творчість двох педагогів, що переростає у творчий
процес учнів (Базиль С. М. Бінарне заняття).
Отже, єдина загальна риса бінарного та інтегрованого уроку полягає в
тому, що вони будуються на тісних міжпредметних зв’язках.
Якщо інтегрований урок може проводити лише один викладач (не
виключається варіант – проводять два викладачі), використовуючи тісні
міжпредметні зв’язки, то бінарний урок – це заняття, яке однозначно проводять
два педагоги.(Додаток П)
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Залежно від дидактичної мети бінарні уроки поділяють на уроки
вивчення нового матеріалу, уроки систематизації та узагальнення знань,
комбіновані уроки.
Методичними принципами інтеграції навчальних предметів в сучасній
освіті є: опора на знання з багатьох предметів; взаємозв'язок змісту окремих
навчальних предметів на основі подібного.
Для ефективного проведення інтегрованих (бінарних) уроків необхідно
дотримуватися певних умов, а саме:
-

правильне визначення об’єкта вивчення, ретельний відбір змісту уроку;

-

високі професійні якості викладачів, що забезпечать творчу співпрацю

викладачів і учнів у підготовці уроку;
-

включення самоосвіти учнів в навчальний процес;

-

використання

методів

проблемного

навчання,

проектної

роботи,

активізація розумової діяльності на всіх етапах уроку;
-

продумане

поєднання

індивідуальних

і

групових

форм

роботи;

обов’язкове врахування вікових психологічних особливостей учнів.
Мета бінарних уроків – формування в учнів цілісного світогляду про
навколишній світ, активізація їхньої пізнавальної діяльності; підвищення якості
засвоєння навчального матеріалу; створення творчої атмосфери в колективі
учнів; виявлення здібностей учнів та їх особливостей; формування навичок
самостійної роботи учнів із додатковою довідковою літературою, таблицями,
опорними схемами; підвищення інтересу учнів до предмета; ефективна
реалізація розвивально-виховної функції навчання. Відмінність бінарного уроку
від традиційного в тому, що предметом вивчення (аналізу) на такому уроці
виступають багатопланові об’єкти, інформація про сутність яких міститься в
різних навчальних дисциплінах.
Бінарні уроки, здебільшого, мають оригінальну форму проведення, а це,
безперечно, підвищує інтерес учнів. Уже сам факт присутності більше одного
педагога на уроці посилює інтерес здобувачів освіти. Уроки, проведені в
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нестандартному форматі сприятимуть кращому запам’ятовуванню навчального
матеріалу.
Крім цього, бінарні уроки допомагають згуртувати педагогічний
колектив, поставити перед педагогами спільні завдання, виробити спільні дії і
єдині вимоги та розширити кругозір і культуру учнів.
Отже, можна виокремити такі переваги бінарних уроків:
-

захоплююча і нестандартна форма проведення;

-

використання різних видів діяльності на уроці дає можливість здобувачам

освіти підтримувати увагу на високому рівні, веде до осмислення і знаходження
причинно-наслідкових зв'язків,

до

розвитку

логічного

або критичного

мислення, комунікативних здібностей, створення умов для творчої самостійної
роботи;
-

формування ключових життєвих та предметних компетенцій здобувачів

освіти;
-

підвищення продуктивності уроку та рівня використання наочності на

уроці; установлення міжпредметних зв’язків;
-

індивідуалізація та диференціація навчання;

-

розвиток навичок комп’ютерного оформлення матеріалу;

-

створення партнерських умов спілкування на уроці;

-

зростання ролі здобувачів освіти в пошуку й доборі необхідного

матеріалу відповідно до теми і мети в різних джерелах: текстах художнього
твору,

бібліотечному

фонді,

періодичних

виданнях,

мережі

Інтернет,

електронних енциклопедіях, довідниках, бібліотеках;
-

комплексне формування знань здобувачів освіти, оскільки фрагментарне

вивчення предметів не дає цілісного уявлення про об´єкт;
-

можливість творчої самореалізації викладача та здобувачів освіти у

освітньому процесі.
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Як показують наші спостереження, здобувачі освіти люблять такі уроки і
завжди чекають на них. А це головне мірило того, що такі уроки потрібні, і
вони – не данина моді, а необхідність сучасного освітнього простору.
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що бінарні уроки сприяють
активізації пізнавальної діяльності учнів, активному, емоційному сприйняттю
нових знань, розвитку творчого, самостійного та критичного мислення.
Технологія розвивального навчання орієнтована не на готові знання, а на
принципи здобуття нових знань. Метою освітнього процесу стає забезпечення
необхідних для розвитку, самореалізації, самоактуалізації кожного майбутнього
кваліфікованого робітника умов, за яких він є не об’єктом, а суб’єктом
діяльності.

Важливою

умовою

розвивальної

педагогічної

технології

є

забезпечення особистісного становлення й розвитку здобувачів освіти. При
цьому вагомого значення набуває зміст навчального матеріалу, його структура,
загальна логіка побудови навчальних предметів і їх окремих розділів,

які

мають бути направлені на організацію навчальної діяльності майбутніх
кваліфікованих робітників від загального, абстрактного до конкретного, коли
вони виступають у ролі шукачів нових знань. Особлива цінність розвивального
навчання

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг полягає у дискусійному
характері його здійснення. Запитання і припущення частіше з’являються у
здобувачів освіти тоді, коли викладач організовує їхню спільну діяльність так,
щоб різні точки зору на обговорювану проблему виникали не в площині
«викладач – здобувачі освіти», а в площині «здобувач – здобувач», між
ровесниками, які знаходяться на одному рівні, однаково недосконалих
партнерів.
Використання

інформаційно-комунікаційних

технологій

навчання

зумовлюється сучасним розвитком суспільства і підвищеними вимогами до
кваліфікації робітників та особливостями нинішнього покоління, що здобуває
освіту в ЗП(ПТ)О – народжене після 2000 року, перше повністю цифрове
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покоління. Їх називають «generation Ζ» або «покоління Ζ», «цифрові люди», бо
вони пов'язані між собою за допомогою мережі Інтернет, YouTube, мобільних
телефонів, SMS і MP3-плеєрів. Їх цінності знаходяться ще у процесі
формування,

але

психологи

відзначають

тяжіння

до

індивідуалізму,

самовпевненість і спрямованість до успіху. Схильні до читання невеликих
статей, міні-новин, формату твітів і статусів у соціальних мережах, техніку
знають краще, ніж розуміють почуття людей (запитують не у вчителів і батьків,
а в Інтернеті, тому збільшується комунікативна відстань дітей від їхніх батьків і
переривається ланцюг

соціального

наслідування,

передавання

досвіду).

Зрозуміло, що умови традиційного навчання з вимогами фундаментальних
системних знань із предметів та методами суб’єкт-об’єктного репродуктивного
навчання не є ефективними для порозуміння тих, хто навчається, із тими, хто
навчає. Необхідно шукати нові підходи та технології оптимізації навчання.
Завдання викладача в таких умовах – використати цифрові засоби як
ефективний спосіб підвищення результативності навчання. У контексті
формування

професійної

кваліфікованих

комунікативної

робітників

сфери

послуг

компетентності

майбутніх

інформаційно-комунікаційні

технології мають допоміжне значення, однак вони необхідні для активізації
освітнього

процесу

та

з

метою

вивільнення

аудиторного

часу

для

безпосередньої особистісної комунікації, корекції, тощо. Серед цих технологій
доцільно використовувати електронне та мобільне навчання.
Електронне навчання (e-learning) – це перспективна модель навчання,
заснована на використанні нових мультимедійних технологій Інтернету для
підвищення якості освітнього процесу шляхом полегшення доступу до ресурсів
і послуг, а також обміну ними, спільною роботою на відстані (Кадемія, М. Ю.
(2014), с.13); система навчання, що пропонує використання Інтернеттехнологій,

електронних

бібліотек,

навчально-методичних

мультимедіа-

матеріалів, віртуальних лабораторій і практикумів тощо. Як відомо, створено
багато платформ для забезпечення дистанційної форми освітньої діяльності.
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Найбільш актуальними та доступними в нашій роботі стали різноманітні
додатки Google: Google classroom, Google календар, Meet, документи, таблиці,
презентації, - освітній проект «На урок», освітній портал «Всеосвіта». Google
classroom дозволяє розміщувати будь-які текстові, аудіовізуальні навчальні
матеріали від викладача, встановлювати терміни здачі робіт, здійснювати
зворотній зв’язок із здобувачами освіти, редагувати та оцінювати їхні роботи,
вести систематичний облік оцінювання, виконаних та невиконаних робіт.
Google

календар дозволяє систематизувати та планувати свою роботу як

викладачам, так і здобувачам освіти, безкоштовний додаток Meet дозволяє
здійснювати освітній процес для значної кількості учасників за дистанційною
формою в синхронному режимі. Освітній проект «На урок» та освітній портал
«Всеосвіта» сприяють залученню учнів до різноманітних творчих конкурсів та
олімпіад, розвитку позитивної мотивації до навчання, що стимулюють
майбутніх кваліфікованих робітників до самоудосконалення. Ці платформи
мають потужний потенціал для обміну досвідом та самоосвіти педагогічних
працівників, використання розміщених там уже готових навчальних матеріалів
або створення авторського доробку, однак якість цих матеріалів може бути
незадовільною. Крім того, вони призначені для середньої освіти і не
відображають специфіку підготовки в ЗП(ПТ)О, а подібних спеціалізованих
всеукраїнських платформ для обміну досвідом викладачів цього рівня освіти
немає.
Мобільне навчання (m-learning) – це передавання знань на мобільні
пристрої (Кадемія, М. Ю. (2014), с.13), що дозволяє зробити освітній процес
більш гнучким, доступним і персоніфікованим, в якому реалізується головний
принцип мобільного навчання – навчання в будь-якому місці, в зручний час. З
цією метою використовую такі мобільні додатки як Viber та WhatsApp, які
дозволяють спілкуватися із здобувачами освіти, пересилаючи текстові
повідомлення, відео- та аудіоматеріали, необхідні для підготовки до уроків. У
контексті формування ПКК ці технології дозволяють формувати в майбутніх
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кваліфікованих робітників навички культури професійного та ділового
спілкування в соціальних мережах, що особливо актуально для сучасного
покоління. Онлайн спілкування стирає між комунікантами, особливо молодого
покоління, вікові, соціальні, національні межі і може призводити до
неадекватного сприйняття ними комунікативної ситуації опосередкованого
спілкування, що спричиняє різні мовні девіації, а в подальшому – професійні
невдачі. Завдання викладача – коригувати комунікативну поведінку майбутніх
кваліфікованих робітників в соціальному онлайн середовищі.
2.4. Модель формування професійної комунікативної компетентності
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг
Характерною ознакою модернізації освітньої галузі є використання
методу моделювання як найбільш доцільного способу пошуку ефективного
вирішення поставлених завдань, оскільки він дозволяє відобразити цілісність
об’єкту та спрогнозувати його перспективи. Взаємозв’язок педагогічної науки і
практики сприяє розширенню культурно-освітнього простору та поглибленню
його змісту й свідчить про нагальність використання цього методу і
необхідність

впровадження

його

в

освітній

процес.

Використовуючи

педагогічне моделювання, науковці мають можливість з’ясувати суттєві ознаки
та особливості досліджуваного явища, виокремити компоненти цього процесу й
об’єднати його у структуроване, взаємозалежне єдине ціле.
Створення

моделі

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг потребує
передусім з’ясування сутності поняття «модель». У філософії модель (від англ.
model, франц. modele, лат. modulus – міра, зразок, норма) визначається як
аналог (схема, структура, знакова система) визначеного фрагменту природної
чи соціальної реальності, продукту людської культури, концептуальнотеоретичного утворення – оригіналу (Кондрашин, И. И. (2006); предметна,
знакова чи мисленнєва система, що відповідно відтворює, імітує чи відображає
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певні характеристики (властивості, ознаки, принципи внутрішньої організації
або функціонування) оригіналу (Філософський енциклопедичний словник,
2002, с. 392).
Визначенню цього поняття та використанню його в педагогічних
дослідженнях приділено увагу у публікаціях В. Штоффа (1966), І. Зязюна
(2008), Т. Пушкар (2013) та ін.
Дослідник О. Кочергін (1969) переконує, що модель – це уявна або
матеріально утілена система, яка відтворює об’єкт дослідження і здатна
замінити його так, що й сама стає джерелом нової дослідницької інформації
(с.105).
На думку С. Гончаренка (1997), модель є штучно створеною системою
елементів, які з певною точністю відображають певні властивості, сторони,
зв’язки об’єктів, що вивчаються (с.120). Ю. Лавриков (1973) зазначає, що
модель професійної підготовки фахівця у найбільш загальному вигляді являє
собою

схематичний

прояв

обсягу

і

структури

суспільно-політичних,

специфічно професійних, організаційно- управлінських, морально-етичних
знань, властивостей, навичок, необхідних для трудової діяльності (с. 19).
Ми погоджуємося зі В. Штоффом, який називає моделлю таку розумово
реалізовану систему, що, відображаючи та відтворюючи об’єкт дослідження,
здатна замінити його так, щоб її вивчення дало нам нову інформацію про цей
об’єкт .
Моделювання

–

це певна технологія

навчання,

яка

передбачає

організацію, управління і контроль процесу навчання. Причому всі аспекти
цього процесу взаємопов’язані і впливають один на одного. Варто одній ланці
«дати збій, як відразу ж це позначиться на всіх інших. Для успішного
функціонування всієї системи потрібно ретельне і продумане налагодження
всіх її складових» (Сабатовська,І. С. & Кайдалова, Л. Г. (2014), с.29)
Винятково

важливе

значення

має

система

принципів,

що

виокремлюються у процесі вибудови теорії, адже кожен з них має задовольняти
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умови несуперечливості та незалежності. Ці положення є основоположними
для будь-якої моделі, зорієнтованої на опис функціонування системи.
Під час створення моделі формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг ми
ґрунтувалися на певних принципах педагогічного моделювання, таких як:
відповідність
узгодженість

та

підпорядкованість

компонентів,

загальній

реалістичність

меті;

взаємозалежність

виконання,

і

конкретність,

прогнозованість, зворотній зв'язок, інформаційна достатність.
З

допомогою

моделі

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг можна
пояснити специфіку та зміст означеного процесу, а також встановити суттєві
змістові характеристики професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг як професійно важливої якості, можна
передбачити перспективний розвиток її окремих компонентів як найбільш
значущих для кваліфікованих робітників цієї галузі, побудувати бажаний
ідеальний образ процесу вдосконалення професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти

шляхом формування в них належного рівня професійної

комунікативної компетентності. Ці властивості ми враховували при побудові
моделі формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг.
Вимоги до моделі цілісного процесу формування досліджуваної якості
обгрунтовано І. Зязюном. Відповідно до цих вимог модель має бути цілісною,
тобто відображати проектування та реалізацію всієї послідовності процесу;
виявляти динаміку процесу, показуючи послідовну зміну його етапів, систему
засобів вирішення завдань, умов ефективного досягнення результатів;
реалізувати прагнення суб’єкта-організатора органічно включатися в реальний
педагогічний процес з метою формування в учнів певної якості, у тому числі в
контексті всієї їхньої життєдіяльності. «Це можливо, – підкреслює І. А. Зязюн
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(2011), – лише завдяки пильній увазі до цілісних властивостей формованої
якості, властивостей, які й «сполучають» все організовуване для її розвитку зі
всім контекстом життя вихованця, основними його устремліннями (с. 24–25).
Отже, враховуючи результати відомих досліджень з проблем професійної
(профемійно-технічної)

освіти, можемо констатувати, що моделювання

процесу формування певної професійно важливої якості (в нашій дисертаційній
праці – професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих
робітників

сфери

послуг)

передусім

має

передбачати

вдосконалення

особистості.
В основу нашої моделі покладено: логічно пов’язані мету формування
професійної комунікативної компетентності, педагогічні умови формування
професійної

комунікативної

компетентності,

методологічні

підходи

і

дидактичні принципи цього процесу, зміст навчальних дисциплін, систему
методів форм і засобів навчання, критерії, показники та рівні

діагностики

сформованості професійної комунікативної компетентності і результат.
У

науково-педагогічній

«дидактичне

моделювання»

–

літературі
система

дій,

використовуються
що

забезпечує

поняття
адекватне

засвоювання (розуміння) модельованих властивостей, зв’язків і відношень
пізнаваного і перетворюваного об’єкта і «педагогічне моделювання». Останнє
трактується як метод дослідження педагогічних явищ або фактів на аналогічних
фрагментах педагогічної реальності; конструювання та вивчення динаміки
моделей реальних педагогічних феноменів, а також штучно створених
педагогічних ситуацій (Семиченко, В., 200, с. 201). Педагогічне моделювання
дозволяє вивчати освітній процес як у статиці, так і в динаміці. Поряд із цим,
воно дозволяє фіксувати зміни, що відбуваються у досліджуваному явищі та
засвідчують його розвиток. Отже, головна мета педагогічного моделювання
полягає в організації процесу, що дає початок прогнозованим змінам, а основне
завдання

–

розроблення

необхідних
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траєкторій

розвитку

особистості,

моделюванні

ситуацій

для

розвитку

особистісних

функцій,

реалізації

педагогічних механізмів, що забезпечують ефективність цього процесу.
У нашому дослідженні моделювання пов’язане із проєктуванням на
психологічному, педагогічному, технологічному й організаційному рівнях. Ми
розглядатимемо педагогічне моделювання як напрям дослідження, який має
специфічні риси, що відображають особливості модельованого явища – процесу
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг. Побудова моделі формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг мала на меті створення ідеального зразка, який втілює
абстраговану структуру та реальний проектований процес і дає змогу
проводити на цій адекватній формалізованій схемі спостереження за його
розвитком, а також робити достовірні висновки (Семиченко, В., 2001, с. 201).
Характерною

особливістю

процесу

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг є комплексний вплив на суб’єкт на основі поєднання різних форм,
способів, методів подання інформації відповідного змісту.
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг

спрямовується на досягнення

кінцевого результату – підготовку кваліфікованих робітників сфери послуг з
належним рівнем професійної комунікативної компетентності.
Модель

формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг (рис.2.3.) розроблено з
урахуванням соціального замовлення та вимог до випускників закладів
професійної

(професійно-технічної)

освіти

цього

профілю,

визначених

державними стандартами професійної (професійно-технічної ) освіти.
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Цільовий блок

Теоретикометодологічний блок
Змістово-технологічний блок

Державні
стандарти
освіти

Методологічні
підходи:
системний
культурологічний
аксіологічний
компетентнісний
діяльнісний
синергетичний
особистісно
орієнтований

Мета: підвищення якості
професійної підготовки на
основі формування
професійної
комунікативної
компетентності

Принципи розвитку ПКК:
загальнодидактичні:
науковості
систематичності і
послідовності
гуманізації освіти
доступності
відповідності віковим
особливостям

професійної освіти:
комунікативності
міждисциплінарності
контекстності
проблемності
активності

Компоненти професійної комунікативної компетентності
Мотиваційний

Когнітивнонормативний

Прагматичнодискурсивний

Рефлексивнопрогностичний

Етапи формування професійної комунікативної компетентності
діагностично-мотиваційний, діяльнісно-операційний, рефлексивно-прогностичний

Педагогічні умови:

•розвиток позитивної мотивації на оволодіння нормативною професій-

ною лексикою;
•оновлення змісту суспільно-гуманірних та професійних дисциплін;
•використання інноваційних технологій;

форми і методи

зміст освіти

Критерії:

мотиваційноціннісний
знаннєвопізнавальний
діяльнісний
рефлексивний

технології

Рівні сформованості ПКК

Показники

Контрольнооцінювальний блок

Соціальне замовлення
на кваліфікованих
робітників сфери
послуг

низький

середній

високий

Методи діагностики
формування ПКК

Результат: позитивна динаміка професійної підготовки кваліфікованих
робітників сфери послуг на основі цілеспрямованого формування ПКК

Рис. 2.3. Модель формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
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Модель ґрунтується на синергетичних засадах узгодженості блоків, що
взаємодіють. Цілісність забезпечується сукупністю її блоків та єдністю
структурних і функціональних компонентів. Зважаючи на те, що моделювання
педагогічного процесу передбачає не лише проектування моделі, а й
визначення шляхів її упровадження в освітню практику, у структурі моделі
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг виокремлено цільовий, теоретикометодологічний, змістово-технологічний та контрольно-оцінний блоки.
Схарактеризуємо розроблену нами модель формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг.
Перший цільовий блок спрямований на обґрунтування й актуалізацію
моделі,

врахування

соціального

замовлення

суспільства

на

висококваліфікованих робітників сфери послуг, яким притаманні самостійність,
соціальна та професійна відповідальність, готовність у мінімальний термін
адаптуватися й ефективно виконувати професійну діяльність. Мета моделі –
підвищити якість професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом
формування професійної комунікативної компетентності, необхідність якої
зумовлена особливостями сфери обслуговування, специфікою професійнокомунікативної діяльності робітників цієї сфери, та спирається на вимоги до
них, відображені у Державних стандартах освіти. Сфера послуг є особливим
видом людської діяльності, спрямованим на задоволення потреб клієнта. Вона
характеризується високою динамічністю і численністю різних за змістом та
емоційною напруженістю контактів. Процес обслуговування клієнтів поєднує
професійну діяльність, ділове спілкування і необхідність порозуміння
комунікантів, а відтак реалізація професійних функцій кваліфікованого
робітника відбувається під час професійної комунікативної діяльності, тому
висококваліфіковані працівники сфери послуг повинні вміти адекватно
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оцінювати ситуацію спілкування, розуміти і передбачати комунікативну
поведінку клієнтів, комунікативно грамотно визначати стратегії спілкування та
обирати відповідні комунікативні тактики

з метою найвищого рівня

обслуговування клієнта; свідомо регулювати власну професійно-комунікативну
поведінку; адекватно ставитися до поведінки своїх колег для надання їм (у разі
необхідності) допомоги і підтримки; враховувати соціально-психологічні
особливості клієнтів. Специфіка професійної комунікативної діяльності
кваліфікованих робітників сфери послуг полягає в тому, що вони мають
з’ясувати потреби клієнта, збагнути сутність їх потреб чи проблемної ситуації
та визначити шляхи її вирішення; особисто долучитися до конструювання
взаємин із клієнтом на засадах взаєморозуміння та ділового професійного
спілкування. Необхідність впливати на поведінку споживачів послуг ставить
працівників цієї сфери в певну залежність від них і зумовлює високу
відповідальність за результат комунікативної взаємодії.
У теоретико-методологічному блоці розробленої нами моделі викладено
вихідні

методологічні

формування

та

професійної

психолого-педагогічні
комунікативної

положення

компетентності

процесу
майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі професійної (професійнотехнічної)

освіти.

культурологічному,

Наше

дослідження

аксіологічному,

ґрунтується

на

компетентнісному,

системному,
діяльнісному,

синергетичному, особистісно орієнтованому методологічних підходах.
Аксiологiчний (ціннісний) підхід дозволяє досліджувати явища з позиції
виявлення їх можливостей для задоволення потреб людини, розв'язувати
завдання

гуманізації

суспільства.

В

основі

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг – розуміння людини як найвищої цінності суспільства, для якої і заради
якої існує сфера послуг як галузь народного господарства.
Культурологічний пiдxiд ми розглядаємо професійну комунікативну
компетентність у контексті загальної культури людини, яка ґрунтується на
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знаннях

про

способи

діяльності

в

тих

чи

інших

умовах,

уміннях

використовувати ці способи діяльності у своєму житті, навички емоційновольового й ціннісного ставлення людини до тих, хто поряд, до праці,
спілкування.
Системний

підхід

–

формування

професійної

комунікативної

компетентності ми розглядаємо як систему взаємопов’язаних і взаємозалежних
компонентів, що не можуть розглядатися ізольовано. Ці відносно самостійні
компоненти лише у поєднанні між собою можуть дати прогнозований
результат. Цього підходу ми дотримувалися у визначенні компонентів
професійної комунікативної компетентності та етапів її формування.
Cинергетичний

підхід

–

комплекс

взаємозалежних

принципів

функціонування різних систем, здатних до самоорганізації. Такий підхід
розглядається в сучасному наукознавстві як загальнонаукова методологія
педагогіки. Згідно із синергетичним баченням всесвіту більшість існуючих у
природі систем відкритого типу спричиняє постійний обмін енергією чи
інформацією.

Відповідно

до

синергетичного

підходу

ми

розглядаємо

формування ПКК майбутніх кваліфікованиз робітників сфери послуг лише за
умови комплексного впливу всіх складових. Лише за таких умов результат
може відповідати очікуваним результатам.
У нашому дослідженні компетентнісний підхід є ключовим і ґрунтується
на компетентності – здатності людини використовувати набуті теоретичні знання,
практичний та професійний досвід у практичній професійній діяльності в
стандартних та нестандартних ситуаціях. У цьому контексті ми досліджуємо
професійну комунікативну компетентність як інтегративне утворення мовних,
комунікативних і професійних знань, умінь і навичок та особистісних якостей
кваліфікованого робітника, що формується у процесі набуття професійної мовної
підготовки, актуалізується, розвивається і вдосконалюється під час практичної
професійної діяльності і є якісною характеристикою випускника закладу
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професійної

(професійно-технічної)

освіти

сфери

послуг,

що

дозволить

випускнику успішно реалівати себе в професійній діяльності.
Діяльнісний підхід –уможливлює ктивну мовно-професійну практичну
діяльність. Цей підхід ми застосовували на другому, діяльнісно-операційному
етапі формування професійної комунікативної компетентності.
У запропонованій моделі ми виокремлюємо особистісно орієнтований
підхід,

оскільки

розглядаємо

формування

професійної

комунікативної

компетентності як цілеспрямований, планомірний, безперервний, спеціально
організований педагогічний процес, який спрямований на розвиток і
саморозвиток здобувача освіти в ЗП(ПТ)О, становлення його як майбутнього
кваліфікованого робітника сфери послуг з урахуванням індивідуальних
особливостей, інтересів, здібностей.
Різні методологічні підходи до розв’язання проблеми формування
професійної комунікативної компетентності визначили принципи професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг – загально
дидактичні та професійної підготовки.
Серед

загальнодидактичних

принципів

виокремлюємо

принципи

науковості, систематичності і послідовності, гуманізації освіти, доступності та
відповідності віковим особливостям. Серед принципів професійної освіти
важливими для формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх

кваліфікованих

комунікативності,
контекстності.

робітників

міждисциплінарності,

Формування

професійної

вважаємо

такі:

проблемності,
комунікативної

принцип
активності,

компетентності

відповідно до цих принципів розглядається як цілісна система, що будується на
основі єдності загального, особливого та індивідуального.
Ефективність формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг можлива лише за умови
дослідження сутності та причинно-наслідкових зв’язків складників формування
цього процесу. Принцип науковості по відношенню до формування професійної
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комунікативної компетентності означає, що цей процес має бути науково
обґрунтованим (йдеться про мету, принципи, підходи, педагогічні умови,
компоненти означеної компетентності і блоки для їх формування).
Із принципом науковості логічно пов’язані принципи системності і
послідовності відповідно до яких ми розглядаємо професійну комунікативну
компетентність як комплексне утворення взаємопов’язаних компонентів, що
формуються у процесі діяльності.
Принцип

гуманізації

освіти

передбачає

реалізацію

особистісно-

орієнтованого підходу до організації процесу формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, тобто орієнтованість навчального процесу на розвиток особистості
майбутнього робітника, а також гуманітаризацію змісту освіти. Навчання,
орієнтоване на особистість здобувача освіти, сприяє його духовно-моральному
розвитку і саморозвитку, формує позитивну Я-концепцію майбутнього
кваліфікованого робітника.
Принцип

доступності

уможливлює

формування

професійної

комунікативної компетентності, що вимагає врахування рівня їхньої базової
освітньої підготовленості, сформованості професійних знань і відбору таких
форм, методів і педагогічних технологій, які дозволять, долаючи труднощі у
навчанні, забезпечувати особистісний і професійний розвиток та опанування
професійно-комунікативними уміннями і навичками.
Із принципом доступності нерозривно пов’язаний принцип відповідності
віковим особливостям, що вимагає врахування особливостей віку здобувачів
освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, індивідуальних
особливостей

кожного

учасника освітнього процесу та психологічних

особливостей молодого «комп’ютеризованого» покоління учнів.
Хоча основою формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг є загальнодидактичні
принципи навчання, водночас доцільно враховувати і специфічні принципи
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професійної освіти: комунікативності, міждисциплінарності, контекстності,
проблемності та активності.
Принцип комунікативності допомагає викладачу зосередити увагу на
вдосконаленні

лексичних

навичок

під

час

обговорення,

вільного

висловлювання власних думок, спонтанного мовлення (Ничкало, Н. Г. (2013).
Він

є

основоположним

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. Відповідно
до цього принципу необхідно значну увагу і під час уроків, і в позанавчальній
діяльності приділяти міжособистісній комунікації, бо саме це забезпечить
можливість подолання бар’єрів у спілкуванні.
Із

синергетичним

підходому

логічно

пов’язаний

принцип

міждисциплінарності, що породжує здатність розпізнати і сприйняти те, що є
недоступним в межах однієї науки. Професійна комунікативна компетентність
– це інтегративне утворення, що формується на перетині комунікативної і
професійної взаємодії, а відтак процес її формування має відповідати принципу
міждисциплінарності.
Формуванню

професійної

комунікативної

компетентності

сприяє

врахуванняпринципу проблемності у навчанні, відповідно до якого процес
оволодіння знаннями буде більш ефективним, якщо здобувачі освіти
набуватимуть їх під час розв’язання освітніх проблем, що мають особистісне
значення.
Із

принципом

проблемності

у

процесі

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг нерозривно пов’язаний принцип активності. Відповідно до цього
принципу процес формування досліджуваної компетентності можливий лише
за активної репродуктивної та творчої діяльності майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг.
Урахування принципу контекстності є однією з найбільш вагомих
предметних основ формування професійної комунікативної компетентності
147

майбутнього кваліфікованого робітника. Метою діяльності здобувача освіти в
ЗП(ПТ)О стає здійснення комунікативної професійної поведінки згідно із
завданнями професійних ситуацій спілкування, а в освітньому процесі
відтворюється

цілісний

використанням

мови.

зміст

професійної

Особливостями

діяльності,

керування

пов’язаної

процесом

з

професійної

комунікації здобувачів освіти на основі принципу контекстності є врахування
потреб майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, що зумовлюються
особливостями майбутньої професії, та розгортання змісту професійної
діяльності з урахуванням логіки розвитку комунікативних ситуацій.
Зазначені підходи і принципи до формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг дають
можливість визначити педагогічні умови цього процесу, а саме: 1) оновлення
змісту

суспільно-гуманітарних

та

професійних

дисциплін

у

контексті

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг;
2) розвиток позитивної мотивації учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти сфери послуг на оволодіння професійною лексикою;
3) використання інноваційних педагогічних технологій та методик у
формуванні

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг.
Виокремлені педагогічні умови формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг зумовлені
метою, підходами і принципами формування ПКК і пов’язані з усіма її
компонентами.
Змістово-технологічний
професійної

комунікативної

блок

розробленої

компетентності

моделі

майбутніх

формування
кваліфікованих

робітників сфери послуг відображає зміст і технологію цього процесу.
Зміст формування зазначеної компетентності розкривають, з одного боку,
професійні і комунікативні знання, уміння і досвід професійної комунікативної
діяльності,

що

є

базою

компонентів
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професійної

комунікативної

компетентності

кваліфікованих

мотиваційного,

робітників

сфери

когнітивно-номативного,

послуг,

а

саме:

прагматично-дискурсивного,

рефлексивно-прогностичного, а з іншого боку – навчально-змістовий ресурс:
комунікативно-орієнтовані навчальні предмети циклу загальнопрофесійної
підготовки і філологічні навчальні предмети загальноосвітньої підготовки
гуманітарного циклу, що уможливлюють її формування.
Згідно з результатами аналізу освітніх програм і навчальних планів
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у закладі
професійної

(професійно-технічної)

формування

професійної

освіти,

навчально-змістовий

комунікативної

компетентності

ресурс

майбутніх

кваліфікованих робітників цієї сфери становлять такі навчальні предмети як
українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна літератури, історії,
основи професійної етики.
У змістово-технологічному блоці представлено також компоненти
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг, а саме: мотиваційний, когнітивно-нормативний,
прагматично-дискурсивний і рефлексивно-прогностичний, формування яких
здійснюється у процесі вивчення майбутніми кваліфікованими робітниками
комунікативно
підготовки

орієнтованих

та

навчальних

навчальних

предметів

загальнопрофесійної

предметів

суспільно-гуманітарного

циклу

загальноосвітньої підготовки, що становлять навчально-змістовий ресурс.
Крім того, змістово-технологічний блок розробленої моделі спрямований
на реалізацію сукупності оптимально доцільних технологій формування
професійної
робітників

комунікативної
сфери

послуг

компетентності
і

передбачає

майбутніх

цілеспрямоване

кваліфікованих
використання

відповідних форм і методів.
Найбільш ефективними для формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників цієї сфери, на наш погляд,
є такі: інноваційні педагогічні технології проблемного навчання, ситуативного
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моделювання, технології колективного та групового способу навчання,
розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, інтегрованого
навчання, мотивації до успіху, розвивального навчання, інформаційнокомунікаційних технологій.
Звернемося до мотивів, що сприяють успішному становленню системи:
пізнавальний мотив, професійний мотив, мотиву самовдосконалення та
самоутвердження. Широко використовуються такі форми і методи активного
навчання

як

педагогічного

діалогізація

(переважання

співробітництва);

діалогічних

проблематизація

форм

взаємодії,

(системне

створення

різноманітних проблемних ситуацій різного рівня складності, використання
різноманітних методів і прийомів їх вирішення); персоналізація (акцентування
уваги на особистісному спілкуванні, створення сприятливих умов для розвитку
партнерства); індивідуалізація та диференціація (врахування індивідуальних
особливостей та інтересів здобувачів професійної (професійно-технічної)
освіти, сприяння їх особистісному розвитку). З цією метою доцільно
ознайомлювати майбутніх кваліфікованих робітників з матеріалами про
відомих вітчизняних та зарубіжних представників їхньої професії, історіями
їхнього професійного зростання, ексклюзивними зразками продуктів діяльності
кращих представників професії, спонукати здобувачів освіти висловлювати
свою точку зору.
У цьому ж блоці передбачено подальші етапи формування професійної
комунікативної

компетентності:

діагностично-мотиваційний,

діяльнісно-

операційний, рефлексивно-прогностичний.
Перший етап розпочинається з діагностики оволодіння здобувачами
освіти базовими знаннями з української мови, вивчення рівня сформованості
мотивів до професійної та комунікативної діяльності з метою визначення
наступної траєкторії формування професійної комунікативної компетентності.
На цьому етапі важливою є тісна взаємодія викладачів української мови,
предметів загальнопрофесійної підготовки, психологічної служби освітнього
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закладу та класними керівниками і майстрами академічних груп першого курсу,
оскільки вона дозволяє здійснити повну та об’єктивну діагностику базових
знань здобувачів освіти та встановити причини тієї чи іншої мотивації з метою
її корекції за необхідності.
Для формування у майбутніх кваліфікованих робітників позитивної
мотивації до оволодіння професійною комунікативною компетентністю
важливе значення має особистість педагога, який має бути взірцем культури
мовлення, педагогічної ерудиції, володіння предметом викладання. Успішність
позитивного впливу на розвиток позитивної мотивації до формування
професійної комунікативної компетентності визначається також умінням
викликати в здобувачів освіти допитливість, завойовувати їх довіру,
здійснювати об’єктивний контроль формування знань. Обираючи стиль
спілкування з майбутніми кваліфікованими робітниками, викладачу необхідно
віддавати перевагу педагогіці співробітництва, основою якої має бути єдність
високого професіоналізму педагога та його етичних установок, взаємодія й
співробітництво із здобувачами освіти.
Другий етап формування комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих

робітників

когнітивно-нормативного

сфери

послуг

спрямований

на формування

та прагматично-дискурсивного компонентів. Його

головна мета – оволодіння професійною лексикою відповідно до орфоепічних,
орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних норм
української літературної мови; формування навичок професійної комунікації в
межах

засвоєння

програмового

матеріалу

навчальних

предметів

загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки. З урахуванням цього
необхідно будувати освітній процес на основі діяльнісного (навчання у процесі
виконання

практичних

вправ),

особистісно

орієнтованого

(врахування

результатів дослідження мотивації до оволодіння професії, корекція мотивів з
урахуванням

індивідуальних

особистісних

якостей),

інтегрованого

(використання міжпредметних зв᾿язків та мультидисциплінарного підходу,
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який передбачає комплексне вивчення української мови, основ психології та
етики

професійного

спілкування

і

навчальних

предметів

професійної

підготовки) підходів.
Завершальним

етапом

формування

професійної

комунікативної

компетентності є рефлексивно-прогностичний, що передбачає формування
уміння оцінювати власний рівень сформованих компетенцій, порівнювати своє
сприйняття з думками, поглядами та позиціями інших, за потреби коригувати
його та прогнозувати подальші кроки.
Контрольно-оцінювальний блок запропонованої моделі містить у собі
критерії сформованості професійної комунікативної компетентності, відповідні
показники і рівні, а також методи діагностики ефективності формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг.
Нами виокремлено три рівні сформованості професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг: високий,
середній, низький. Для характеристики рівнів сформованості професійної
комунікативної компетентності обрано критерії: мотиваційно-ціннісний –
сформованість

мотивації

до

професійної

комунікативної

діяльності

кваліфікованого робітника сфери послуг; знаннєво-пізнавальний – володіння
майбутнім кваліфікованим робітником сфери послуг сукупністю лінгвістичних
і професійних знань, необхідних для ефективної професійної комунікативної
діяльності; діяльнісний – досвід виявлення професійної комунікативної
компетентності в різноманітних стандартних і нестандартних ситуаціях
професійної діяльності кваліфікованого робітника сфери послуг; рефлексивний
–

професійна

спрямованість

особистості

майбутнього

кваліфікованого

робітника сфери послуг, здатність до самоконтролю, самовдосконалення,
самооцінки.

Виходячи

зі

структури

професійної

комунікативної

компетентності, до кожного критерію визначено комплекс показників. Міра
прояву показників кожного критерію зумовлює якісну характеристику рівнів
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сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг. Так низький рівень означає
невідповідність розвитку професійної комунікативної компетентності вимогам
професії кваліфікованого робітника сфери послуг; середній рівень відповідає
вимогам професії кваліфікованого робітника сфери послуг, є достатнім для
здійснення ефективної професійної комунікативної діяльності у стандартних
виробничих умовах; високий рівень передбачає здатність майбутнього
кваліфікованого
професійну

робітника

комунікативну

ефективно

здійснювати

діяльність

для

і

варіювати

досягнення

свою

професійно-

комунікативної мети, а також ефективно розв’язувати проблемні ситуації
професійної комунікативної діяльності кваліфікованих робітників сфери
послуг.
У цьому блоці висвітлено прогнозування бажаного і очікуваного
результату,

а

саме

позитивної

–

динаміки

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг.
Отже, розроблена модель формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг відображає
чотири функціонально поєднані між собою блоки: цільовий, компоненти й
ознаки дидактичної системи: мету, методологічні підходи, принципи, зміст,
форми, методи, педагогічні умови формування, критерії, показники, рівні та
діагностику

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Висновки до другого розділу
Запропонова

модель

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у ЗП(ПТ)О
охоплює чотири взаємопов’язані блоки. Цільовий блок визначає мету
формування

професійної

комунікативної
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компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг – підвищення якості професійної
підготовки.

Необхідність

компетентності

зумовлена

формування
соціальним

професійної

замовленням

на

комунікативної
кваліфікованих

робітників сфери послуг, пов’язана з особливостями професійної діяльності в
цій сфері та специфікою професійної комунікації кваліфікованих робітників і
враховується

в

державних

стандартах.

Теоретико-методологічний

блок

відображає методологічні підходи до формування професійної комунікативної
компетентності та відповідні принципи і загальнодидактичні положення щодо
професійної підготовки. Змістово-технологічний блок містить компоненти
професійної комунікативної компетентності, відображає етапи її формування у
процесі опанування майбутніми кваліфікованими робітниками змістом освіти
та використання технологій, доцільних методів і прийомів роботи. Контрольнооцінювальний блок передбачає використання діагностичного інструментарію
експериментальної перевірки сформованості професійної комунікативної
компетентності та результати дослідження. Модель формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг покладено в основу авторської методики формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг на трьох взаємопов’язаних етапах: діагностично-мотиваційному,
діяльнісно-операційному, рефлексивно-прогностичному.
Перший етап розпочинається з діагностики оволодіння здобувачами освіти
базовими знаннями з лінгвістичних дисциплін, вивчення рівня сформованості
мотивів до професійної та комунікативної діяльності з метою визначення
наступної траєкторії формування професійної комунікативної компетентності й
спрямований на розвиток позитивної мотивації учнів на нормативне оволодіння
професійною лексикою і постійне стимулювання та підвищення пізнавального
інтересу до вивчення мови, літератури, оволодіння професією. Важливе
значення на цьому етапі має співпраця викладачів, класних керівників та
фахівців соціально-психологічної служби закладу освіти. До методів і прийомів
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розвитку позитивної мотивації та формування системи цінностей здобувачів
освіти

з

метою

розвитку

професійної

комунікативної

компетентності

відносимо такі: створення під час занять ситуації «наукових

відкриттів»,

атмосфери морального задоволення від інтелектуальної праці; емоційноморальне стимулювання; опора на життєвий досвід; створення атмосфери
відкритості, довіри, ситуацій успіху, що дає змогу кожному учню повірити у
свої сили. Здійснення самостійної пошуково-дослідницької роботи, пов᾿язаної з
вивченням

кращого

професійного

досвіду,

дозволило

створити

банки

професійних текстів для подальшого лінгвістичного аналізу, формувати
професійний світогляд учнів та їхню професійну мобільність. Використання під
час практичних занять засобів ІКТ дало змогу широко застосовувати ігрові
методи, проблемні методи навчання позитивно вплинули на підвищення
ефективності освітнього процесу. Здобувачів освіти активно залучали до
мовно-літературних та професійних конкурсів фахової майстерності, олімпіад
та інших заходів. Це не лише мотивувало учнів до оволодіння професійною
комунікативною компетентністю, а й стимулювало пізнавальну діяльність.
Другий етап формування ПКК майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг спрямовувався на формування когнітивно-нормативного та
прагматично-дискурсивного компонентів. Його головна мета– оволодіння
професійною

лексикою

відповідно

до

орфоепічних,

орфографічних,

пунктуаційних, лексичних, граматичних та стилістичних норм української
літературної мови; формування навичок професійної комунікації. Необхідність
оновлення змісту суспільно-гуманітарних та професійних дисциплін у
контексті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг зумовлює узгодження змісту професійної та мовної підготовки для
розширення

можливостей

комплексного

використання

професійної

термінології в усному і писемному мовленні. У процесі дослідження
реструктуризовано
«Українська

зміст

література»,

навчальних
«Основи

дисциплін

психології
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та

«Українська
етики

мова»,

професійного

спілкування» для усунення оглядовості окремих тем й посилення уваги до
професійного аспекту комунікативної підготовки. Значну увагу було приділено
вивченню

видів

спілкування,

комунікативних

бар᾿єрів,

невербальній

комунікації, мистецтву проведення переговорів та розв᾿язання конфліктів,
публічних виступів, комунікативних стратегій, етикету ділового спілкування з
урахуванням соціального статусу співрозмовника. Врахування принципу
інтегрування знань сприяло поєднанню досягнень сучасної мовознавчої науки
та професійного дискурсу («Перукарська справа», «Основи флористики»,
«Фотосправа»), максимальному наближення мовно-комунікативної підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг до їхніх професійних
потреб.

Для

ефективного

формування

професійної

комунікативної

компетентності розроблено професійно орієнтовані робочі зошити з української
мови та запропоновано комплекс вправ для розширення і поглиблення мовних і
професійних знань, ознайомлення із специфікою ділового етикету сфери
послуг. Виконання дослідницьких завдань спрямовувалося на розвиток
комунікативних стратегій, практичних навичок ділового спілкування, формування
рефлексивно-прогностичних умінь. Особлива увага на цьому етапі приділялася
тісній співпраці викладачів загальноосвітніх навчальних предметів суспільногуманітарного циклу, навчальних предметів загальнопрофесійної та професійнотеоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання.
Завершальним етапом формування ПКК є рефлексивно-прогностичний,
спрямований на формування уміння оцінювати власний рівень ПКК, порівнювати
своє сприйняття з думками, поглядами та позиціями інших, за потреби коригувати

його, прогнозувати подальші кроки.

Завдання цього

етапу

реалізувалися на третьому році навчання, під час якого майбутні кваліфіковані
робітники проходили виробничу практику. Важливу роль на цьому етапі відіграла
тісна співпраця викладачів, майстрів виробничого навчання та роботодавців.
У розділі доведено ефективність творчого використання сукупності
інноваційних технологій, зокрема: технології проблемного, інтерактивного,
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розвивального, інтегрованого навчання, ситуативного моделювання, розвитку
критичного мислення, мотивації на успіх, використання ІКТ і таких методів та
прийомів роботи: «Коло ідей», «Акваріум», «Асоціація», «Мікрофон»,
«Навчаючи – навчаюсь», «Мозковий штурм», «Незавершені речення», «Ажурна
пилка»; нестандартних форм роботи (сенкани, інтерв’ю, вернісаж ідей, рольова
гра, бінарні уроки, створення банків професійних текстів, проектів тощо).
Основні результати другого розділу висвітлено в публікаціях: [4], [8], [9],
[11], [12], [13], [14].

157

РОЗДІЛ ІІІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ СФЕРИ
ПОСЛУГ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ
У розділі викладено результати констатувального експерименту та
здійснено

аналіз

результатів

формувального

експерименту.

Виявлення

фактичного рівня сформованості професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі констатувального
експерименту передбачало проведення відібраних діагностичних методик;
проведення контрольних зрізів; математичну обробку та аналіз отриманих
даних. Під час формувального етапу здійснено експериментальну перевірку
авторської методики поетапного формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; порівняння
ефективності

авторської

методики

із

методиками,

що

традиційно

використовуються у ЗП(ПТ)О. На заключному етапі експерименту проведено
тестування майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; сформульовано
й уточнено основні теоретичні та експериментальні висновки; здійснено аналіз
одержаних

результатів;

виконано

математичне

оброблення

результатів

дослідження.

3.1.

Організація і методика проведення педагогічного експерименту

У сучасній науково-педагогічній літературі експеримент розглядають як
«загальнонауковий метод дослідження, що полягає в активній теоретикопрактичній діяльності експериментатора, що створить сприятливу ситуацію для
планомірного вивчення об'єкта в процесі запланованого, цілеспрямованого,
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спеціально організованого його розвитку й функціонування» (Грабченко, А.І.,
Федорович, В.О., Гаращенко Я.М., 2009, с.13). За визначенням С. Гончаренка
«педагогічний експеримент – науково поставлений дослід у галузі навчальної
чи виховної роботи, спостереження досліджуваного педагогічного явища в
спеціально створених і контрольованих дослідником умовах. При цьому
встановлюється залежність між тим чи іншим впливом або умовою навчання чи
виховання і його результатом. Одержання точних та вірогідних результатів
педагогічного експерименту залежить головним чином від теоретичної позиції
дослідника,

вираженої

в

робочій

гіпотезі,

і

методики

дослідження»

Кушнер

розглядає

як

(Гончаренко, С. У., 1997, с. 112).
Педагогічний

експеримент

Ю.

науково

обґрунтовану систему організації педагогічного процесу, спрямовану на
відкриття нового педагогічного знання, перевірку та обґрунтування раніше
розроблених наукових пропозицій, гіпотез (Кушнер, Ю.З., 2013).
Суть педагогічного експерименту як методу дослідження

полягає у

спеціальній організації педагогічної діяльності учасників освітнього процесу з
метою

перевірки

й

обґрунтування

наперед

розроблених

теоретичних

припущень або гіпотез. Якщо гіпотеза знаходить своє підтвердження в
педагогічній практиці, дослідник робить відповідні теоретичні узагальнення і
висновки. «Експеримент дає можливість, – пише Г. Ващенко, – робити
спостереження в такій кількості й протягом такого часу, як це потрібно для
досконалого вивчення явища. …В експерименті є змога розкласти явище на
його складові елементи і вивчати кожен з них зокрема» (Ващенко, Г. Г., 1997, с.
123). Традиційно педагогічний експеримент здійснюється так: нові моделі чи
системи, що пропонуються, реалізуються частково або повністю в умовах
дослідження, проводиться моніторинг змін, що відбулися, і як результат
виноситься ухвала про ефективність апробованої моделі чи системи,
значущість окремих чинників.
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Науково-методичною

базою

експериментального

дослідження

дослідження стали праці таких науковців як С. У. Гончаренко, Я. М.
Гаращенко, А. І. Грабченко, Н. М. Кушнаренко, В. О.Федорович, В.О. Шейко.
Перевірку результативності формування професійної комунікативної
компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за
пропонованою нами авторською методикою, що спрямована на розвиток
позитивної мотивації до оволодіння професійно-комунікативними знаннями,
оновлення змісту суспільно-гуманітарних наук та використання інноваційних
технологій навчання, ми здійснюватимемо у межах природного педагогічного
експерименту. Він охоплює різні види: констатувальний (діагностика володіння
мовними нормами, комунікативними уміннями і навичками та визначення
мотивованості здобувачів освіти на оволодіння професією та формування
професійної комунікативної компетентності) і формувальний (забезпечення
однакових умов для проведення експерименту в експериментальних і
контрольних групах, перевірка авторської моделі поетапного формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг).
У педагогічному експерименті з формування професійної комунікативної
компетентності враховувалася специфіка професійної діяльності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг, інноваційні процеси, що відбуваються
в освіті та стратегічні плани держави щодо підготовки кваліфікованих
робітників у ЗП(ПТ)О. Будь-які інноваційні впровадження мають бути
експериментально

перевірені

і

апробовані,

тому

науково-педагогічне

дослідження здійснювалась на основі розробленої програми експериментальної
роботи та з урахуванням методичних рекомендацій щодо її організації,
структурування

та проведення,

зокрема

І. Беха

та О. Кононко,

щодо

забезпечення його науковості, ефективності та результативності (Бех, І.,
Кононко, О., 2001).

160

На початку дослідження нами було висунуто гіпотезу, що ефективність
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг суттєво підвищиться за умови її
формування відповідно до авторської методики, що охоплює діагностичномотиваційний, діяльнісно-операційний, рефлексивно-прогностичний етапи.
Наше припущення, теоретичні положення та висновки, розроблена і
обґрунтована

модель

та

авторська

методика

поетапного

формування

професійної комунікативної компетентності потребували експериментальної
перевірки та апробації, достовірність яких не підлягає сумнівам.
Мета експерименту полягала в перевірці ефективності

розробленої

авторської методики поетапного формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Незалежні змінні – авторська методика поетапного формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників.
Залежною змінною є рівень сформованості професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.
Учасниками експерименту є здобувачі освіти, викладачі, майстри
виробничого навчання, науково-педагогічний персонал закладів вищої освіти,
роботодавці.
Дослідно-експериментальна робота проводилась у 2014-2020 рр. у чотири
взаємопов’язані етапи: теоретико-аналітичний (2014–2016 рр.), діагностичнопошуковий (2016–2017 рр.), експериментально-дослідний (2017–2018 рр.) та
підсумково-узагальнювальний (2018–2020 р.р.).
Організація

педагогічного

експерименту

потребувала

розробки

діагностичного інструментарію для визначення сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг, що обгрунтований в підпункті 1.3.
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На

теоретико-аналітичному

етапі

(2014–2016рр.)

здійснено

теоретичний аналіз філософської, педагогічної, психологічної та спеціальної
літератури

з

проблеми

компетентності;

системний

формування
аналіз

професійної

інноваційного

комунікативної

педагогічного

досвіду

підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг; окреслено досліджувану
проблему, сформульована робочу гіпотезу; конкретизовано цілі та визначено
завдання; розроблено методи теоретичного та експериментального дослідження
і обрано відповідні методики, виділено показники та розроблено критерії та
рівні оцінка сформованості професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих працівників сфери послуг.
На діагностично-пошуковому етапі (2016–2017рр.) проаналізовано
компоненти професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг та виявлено у ній саме професійно-комунікативну складову,
накопичено емпіричний матеріал; визначено теоретичні основи формування
професійної комунікативної компетентності як інтегративного особистіснопрофесійного утворення; уточнено завдання і методи науково-педагогічного
дослідження; розроблено та обґрунтовано модель

та апробовано авторську

методику поетапного формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг; розроблено навчальнометодичний

комплекс

з

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
На експериментально-дослідному етапі (2017–2018 рр.) здійснено
аналіз проміжних результатів та скориговано експериментальні методики. З
метою виявлення вхідного рівня сформованості професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг проведено
констатувальний етап педагогічного експерименту. Визначалися заклади освіти
- учасники експерименту та методики проведення експерименту (анкетування,
діагностичні прийоми, тестові, практичні, ситуативні завдання тощо); здійснено
формувальний етап педагогічного експерименту.
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Визначаючи заклади освіти, ми враховували стан матеріально-технічної
бази, можливості забезпечення освітнього процесу необхідними дидактичними
і технічними засобами, профіль підготовки здобувачів освіти та готовність
викладацького складу провести експеримент. В експерименті взяли участь
чотири навчальні заклади, що проводять початкове професійне навчання
майбутніх кваліфікованих робітників для сфери послуг з одночасним
забезпеченням повної загальної середньої освіти
Формувальний етап педагогічного експерименту розпочався з проведення
вибірки учасників та розподілу їх на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕК)
групи. В КГ формування ПКК здійснювалось за методиками, що склалися в
навчальних закладах, а в ЕГ – за методикою поетапного формування ПКК, що
спрямована на розвиток позитивної мотивації, оновлення змісту суспільногуманітарних наук та використання інноваційних технологій навчання.
На підсумково-узагальнюючому етапі (2018–2020 рр.) реалізовано
обробку та систематизацію даних, отриманих у процесі теоретичного аналізу та
експериментальної роботи. З метою контрольної перевірки, якості та надійності
результатів досліджень проведено порівняльний та статистичний аналіз,
сформульовано загальні висновки, підготовлено методичні рекомендації щодо
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О.
Педагогічний експеримент з формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників був спланований і
реалізований на основі основних положень запропонованої нами в розділі 2
авторської методики поетапного формування ПКК. Результати експерименту
зафіксовано та вивчено відповідно до визначених до кожного критерію
показників професійної комунікативної компетентності, співвіднесено із
виявленими нами рівнями. На основі аналізу отриманих даних встановлено
чинники позитивного і негативного впливу й внесено корективи в методику.
Порівняльний аналіз результатів формування професійної комунікативної
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компетентності в КГ і ЕГ дозволив визначити ефективність розробленої
методики поетапного формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у ЗП(ПТ)О.
Оскільки загальна кількість здобувачів освіти за професією «Перукар (перукармодельєр)» в ЗП(ПТ)О України впродовж 2017-2018 років нам невідома,
припустимо, що ця кількість нескінченно велика. У цьому випадку, коли
невідомі дані та розмір генеральної сукупності нескінченно великі, формула
для розрахунку необхідного мінімального обсягу вибірки для проведення
анкетування учнів ЗП(ПТ)О майбутніх робітників сфери послуг матиме такий
вигляд (Мармоза, А. Т. (2003), с. 140):
𝑛𝑛в =

𝑡𝑡 2 σ2
ε2𝑥𝑥

,

(3.1.)

де 𝑛𝑛в – необхідний мінімальний обсяг вибірки;

t – нормоване відхилення Стьюдента, яке для рівняння надійної
ймовірності 0,95 приймає значення 1,96;

σ2 – дисперсія альтернативної ознаки, яка дорівнює своїй максимальній

величині 𝜎𝜎 2 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,5 ∙ 0,5 = 0,25;

𝜀𝜀𝑥𝑥 – гранична помилка вибірки, яку приймаємо рівною 0,05 (тобто 5%).

Проведені розрахунки за цим алгоритмом дозволили виявити найменший

необхідний обсяг вибірки, він становить 384 особи. Така кількість реципієнтів
дозволить отримати точні дані і показує, що для надійної ймовірності 95%
гранична помилка фактичної вибірки є ±4,4 %.
В основу експерименту покладено методику об’єктивних розрахунків.
Методики, які було використано з метою діагностування сформованості
професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг відповідно до визначених критеріїв, наведені в таблиці 3.1.
У

педагогічному

експерименті

щодо

формування

професійної

комунікативної компетентності на різних етапах дослідно-експериментальної
роботи брала участь 441 особа, а саме: 420 учнів (221 учень на діагностичнопошуковому етапі і 199 на експериментально-дослідному (ЕГ – 101 особа,
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Таблиця 3.1
Критерії, показники та методики , які використовувались у дослідженні
професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг

Мотиваційно-ціннісний

3/п
1.

Критерії

Знаннєвопізнавальний

2.

4.

Рефлексивни
й

Діяльнісний

3.

Показ Показники,
які
ники досліджувались
позитивної
ПКК1.1. Наявність
мотивації до професійної
діяльності
ПКК1.2.
Мотиви
вивчення
філологічних дисциплін
ПКК1.3. Ціннісні орієнтації

Назва методики, анкети, тесту
Діагностика мотивації «Мотиви
вибору професії» (додаток Д )
Методика
«Мотиви
вивчення
філологічних дисциплін»
(додаток Е)
Анкета «Ціннісні орієнтації молоді»
(додаток Ж)

Рівень
володіння Тести (додаток И)
ПКК2.1.
.
професійною
термінологією відповідно
до мовних норм
Рівень
комунікативних Практичні завдання.
ПКК2.2.
.
знань
ПКК3.1. Здатність використовувати
теоретичні знання
ПКК3.2. Наявність комунікативних
та
організаторських
здібностей
ПКК4.1.
ПКК4.2.

Творчі
завдання
професійного
спрямування та спостереження.
Тест «Визначення комунікативних
та організаторських здібностей» (за
В.Синявським і Б.Федоришиним),
(додаток К)
Здатність
до Тест «Чи організована ви людина?»
самоорганізації
(додаток М)
Здатність до самооцінки
Тест
«Визначення
рівня
самооцінки»(за В. Тернопільською),
(додаток Л)

КГ – 98 осіб); експерти – 21 особа: педагогічні працівники ЗП(ПТ)О –
майстри виробничого навчання, методисти, викладачі загальноосвітньої та
загально-професійної підготовки – 8 осіб; науково-педагогічні працівники
закладів вищої освіти – 7 осіб; представники підприємств сфери послуг – 6 осіб.
Щоб обґрунтувати доцільність проведення педагогічного експерименту
та

виявити

проблеми

у

формуванні
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професійної

комунікативної

компетентності,

було

досліджено

рівень

сформованості

цієї

якісної

характеристики у здобувачів освіти третього курсу, в яких вже проводилась
загальнопрофесійна,

професійно-теоретична

та

професійно-практична

підготовка.
З метою виявлення рівня сформованості професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників за запропонованими
критеріями на діагностично-пошуковому етапі було проведено анкетування,
тестування майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг,

проведено

необхідні спостереження.
Кожен

критерій,

що

охоплює

певну

кількість

показників,

має

максимальне значення – 10 балів (100%). Розрахувавши середні значення
оцінки за кожним критерієм, ми здійснили розподіл рівнів сформованості
професійної комунікативної компетентності.
Щоб розрахувати середні значення результату за кожним критерієм з
врахуванням

неоднакової чисельності респондентів у групах, поведено

розрахунок середніх значень оцінки компонентів професійної комунікативної
компетентності. Результати внесені в таблицю 3.2.
Таблиця 3.2
Узагальнені результати сформованості професійної комунікативної
компетентності в здобувачів освіти ІІІ курсів за професією «Перукар
(перукар-модельєр)» на діагностично-пошуковому етапі, у балах
№ з/п

Критерії

Результати

1

Мотиваційно-ціннісний

6,58 ±0,29

2

Знаннєво-пізнавальний

6,68 ±0,29

3

Діяльнісний

6,84 ± 0,30

4

Рефлексивний

6,72 ±0,29

Необхідно зазначити, що до кожного критерію розраховано довірчий
інтервал з врахуванням рівня надійної ймовірності 95% при відповідній
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граничній похибці вибірки ± 4,4%. Отримані результати засвідчують найнижчі
результати за мотиваційно-ціннісним та знаннєво-пізнавальним критеріями.
Детально проаналізувавши отримані дані щодо показників сформованості
за кожним критерієм на діагностично-пошуковому етапі, ми виявили стан
сформованості ПКК за усіма критеріями.
Для мотиваційно-ціннісного критерію виявлено такі особливості: низький
рівень мотивації для набуття знань, зокрема щодо навчальних предметів
суспільно-гуманітарного циклу, не сформовані мотиви досягти успіху в
професійній діяльності; формування життєвих цілей у

здобувачів освіти

відбувається з позиції матеріального забезпечення, однак як його досягнути
вони не завжди усвідомлюють. Здобувачі освіти не пов’язують майбутній
професійний успіх з володінням комунікативними навичками, вони не
розуміють проблеми сучасної сфери послуг, тому не спрямовані на розв’язання
проблем, що можуть виникати під час професійно-комунікативної діяльності.
Для знаннєво-пізнавального критерію виявлено середній рівень володіння
професійною термінологією, знання мовних норм та низький рівень знань з
основ психології спілкування та риторики.
Найменш сформованою виявилася ПКК за діяльнісним та рефлексивнопрогностичним

критеріями.

Для

діяльнісного

критерію

встановлено

недостатньо сформовані вміння самопрезентації, використання різноманітних
тактик і стратегій спілкування; недостатні вміння встановлювати професійнокомунікативний контакт, контролювати свій емоційний стан, визначати
алгоритм дій в конкретній ситуації спілкування. За рефлексивним критерієм
недостатньо розвинутими виявилися здатність до самооцінки професійнокомунікативної діяльностіі, недостатні вміння до аналізу власної діяльності,
психологічно майбутні кваліфіковані робітники сфери послуг не готові нести
відповідальність за власну професійно-комунікативну діяльність, тому що не
пов’язують її з своїм професійним становленням.
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У процесі дослідження виявлено, що під час професійної підготовки
здобувачів освіти за професією 5141 «Перукар (перукар-модельєр)» існує низка
нерозв’язаних проблем, що впливають на рівень професійної комунікативної
компетентості (Бойчук, О.Ю. (2018). Формування означеної компетентості за
авторською методикою, описаною у розділі 2 дозволить, на нашу думку,
підвищити загальний рівень її сформованості, що, у свою чергу, позитивно
вплине на рівень професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг.
Констатувальний та формувальний етапи експерименту були проведені із
залученням здобувачів освіти першого курсу з урахуванням рівня загальної
освіти, успішності, віку, статі та напряму професійної підготовки. Серед
загальної сукупності з базовою середньою освітою до контрольної та
експериментальної груп були відібрані майбутні кваліфіковані робітники за
професією 5141 "Перукар (перукар-модельєр)" віком 15-16 років і переважно
жіночої статі.
До

складу

контрольних

груп

увійшло

98

здобувачів

освіти,

експериментальні групи складались із 101 здобувача освіти із таких ЗП(ПТ)О:
ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»,
ДНЗ «Вище професійне училище № 7 м. Вінниці», ДПТНЗ «Вінницьке вище
професійно-технічне училище сфери послуг»,

Комунальної соціально-

реабілітаційної установи «Житомирське вище професійне училище-інтернат»
Житомирської обласної ради.
В основу розподілу учасників експерименту на групи, ми поклали рівні
навчальних досягнень майбутніх кваліфікованих робітників за 12-бальною
шкалою: початковий - від 1 до 3 балів; середній – від 4 до 6 балів, достатній–
від 7 до 9 балів і високий – від 10 до 12 балів) (Про запровадження 12-бальної
шкали оцінювання…(2001).
Розподіл респондентів на експериментальну та контрольну групи з
урахуванням результатів успішності здобувачів освіти представлені в табл. 3.3.
168

Таблиця 3.3
Розподіл учасників контрольної та експериментальної груп за
успішністю
Експериментальна група (ЕГ), 101

Контрольна група (КГ), 98 осіб

особи

Оцінка

Кількість

Загальний

Середній

(бали)

оцінок

бал

бал

1

–

2

Оцінка Кількість

Загальний

Середній
бал

(бали)

оцінок

бал

–

1

–

–

–

–

2

–

–

3

3

9

3

3

9

4

6

24

4

5

20

5

18

90

5

20

100

6

26

156

6

25

150

7

19

133

7

17

119

8

14

144

8

18

144

9

9

81

9

10

90

10

2

20

10

3

30

11

1

11

11

–

–

12

–

–

12

–

–

Разом

98

668

Разом

101

662

6,82

6,55

Представлені в таблиці 3.3. дані вказують на необхідність вирівнювання
КГ та EГ для академічної успішності, тому сформувались дві гіпотези - H0 та
H1. Згідно з гіпотезою H0, ступінь успіху в групах незначний, тоді як гіпотеза
Н1 - у групах існує суттєва різниця в успіху (Мармоза, А. Т. (2003), с. 51−54).
Для перевірки гіпотез та врахування того, що рівень знань має
прямопропорційний вплив на результати досліджень, ми перевіримо надійність
результату за допомогою статистичного епараметричного критерію χ ^ 2, який
обчислюється за формулою:
2
𝜒𝜒емп.

= 𝑁𝑁 ∙ 𝑀𝑀

𝑛𝑛

𝑚𝑚

� 𝑁𝑁𝑖𝑖 − 𝑀𝑀𝑖𝑖 �
𝐿𝐿
∑
∙ 𝑖𝑖=1 𝑛𝑛 + 𝑚𝑚
𝑖𝑖
𝑖𝑖

2

,

(3.2.)
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де N –загальна кількість здобувачів освіти ЕГ (101 особа); M – загальна
кількість здобувачів освіти КГ (98 осіб); 𝑛𝑛𝑖𝑖 – кількість здобувачів освіти ЕГ, які
мають бали високого рівня – 𝑛𝑛1 , середнього рівня – 𝑛𝑛2 та низького – 𝑛𝑛3 ; 𝑚𝑚𝑖𝑖 –
кількість учнів КГ, які мають бали високого рівня – 𝑚𝑚1 , середнього рівня – 𝑚𝑚2

та низького – 𝑚𝑚3 ;L – шкала оцінювання (у нашому випадку L=3).
2
𝜒𝜒емп.

= 98 ∙ 101 ∙ �

3

�101−

3 2
�
98

3+ 3

+

∙ 0,000086 = 0,8512.

50

50 2

�101− 98�
50+ 50

+

45

42 2

�101− 98�
45+ 42

+

3

3 2

�101− 98�
3+ 3

� = 9898 ∙

2
2
Значення критерію 𝜒𝜒емп.
становить 0,8512, 𝜒𝜒теор.
становить 7,815.

2
2
𝜒𝜒емп.
<𝜒𝜒теор.
, це свідчить, що вибірки КГ та ЕГ мають незначну

відмінність, є однорідними, а тому немає підстав для спростування гіпотези H0.

Було виявлено, що фактор знань здобувачів освіти не впливає на
надійність та об’єктивність результатів констатувального та формувального
етапів експерименту, оскільки склад контрольної та експериментальної груп
однорідний. Це дає можливість здійснювати запланований педагогічний
експеримент щодо дослідження ефективності авторської методики поетапного
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг.
3.2 Аналіз результатів педагогічного експерименту
З

метою

комунікативної

визначення

компетентності

експериментального
сформованості

вхідного

дослідження.

професійної

рівня

сформованості

проведено
Для

комунікативної

професійної

констатувальний

неупередженого

етап

оцінювання

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників, зауважимо, що використовувались методи та
методики однакові для КГ і для ЕГ (табл. 3.1.).
За

мотиваційно-ціннісним

критерієм

професійна

комунікативна

компетентність оцінювалась за показниками та методиками, які визначені у
підрозділі 3.1. та представлені у додатках (Додатки Д, Е, Ж). Для виявлення
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рівня сформованості професійної комунікативної компетентності за цим
критерієм кожну відповідь учасників експерименту оцінювали відповідно до
рекомендацій, наведених до відібраних методик. Розподіл балів та шкала
оцінювання представлені у кожній діагностичній методиці. Загальний бал
розраховано як середнє арифметичне значення між показниками критерію.
Визначені на констатувальному етапі педагогічного експерименту рівні
сформованості професійної комунікативної компетентності за мотиваційноціннісним критерієм наведено в табл. 3.4.
Таблиця 3.4.
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності за мотиваційно-ціннісним критерієм
(констатувальний етап)
Рівні

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

Високий

5

5,1

3

3,0

Середній

74

75,5

81

80,2

Низький

19

19,4

17

16,8

Всього:

98

100,00

101

100,00

Отримані на констатувальному

етапі педагогічного експерименту

результати сформованості професійної комунікативної компетентності за
мотиваційно-ціннісним критерієм засвідчують, що переважна більшість
здобувачів освіти ЕГ (80,2% - 81 особа) та КГ (75,5% - 74 особи) мають
середній рівень сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту. Високий
рівень мають 5,1% (5 осіб) КГ та 3% ЕГ (3 особи). Низький рівень виявлено у
19,4% КГ (19 осіб) і 16,8% ЕГ (7 осіб).
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Рис. 3.1. Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної

компетентності

за

мотиваційно-ціннісним

критерієм

(констатувальний етап)
На цьому етапі педагогічного експерименту домінують внутрішні
індивідуально значимі та зовнішні негативні мотиви, здобувачі освіти
нейтрально ставляться до пізнання нового, відзначають, що навчання - це нудна
справа, воно не є необхідним для пізнання нового.
За результатами аналізу показників мотиваційно-ціннісного критерію
можемо зробити висновок, що для здобувачів освіти в освітньому процесі
необхідно створювати умови, які забезпечать їм можливість вільно виявляти
свої розумові здібності, використовувати різноманітні засоби (інформаційні,
аудіовізуальні, e-learning та m-learning) для реалізації особистісних потреб,
розвитку бажання долати перешкоди.
Мотивацію здобувачів освіти щодо вивчення лінгвістичних дисциплін
досліджено за допомогою анкети «Мотиви вивчення філологічних дисциплін»
(Додаток Е). В анкету введено перелік мотивів, що спонукають майбутніх
перукарів вивчати українську мову, іноземну мову та українську і зарубіжну
літератури.

Майбутнім

кваліфікованим

робітникам

необхідно

було

проранжувати мотиви вивчення означених дисциплін за рівнем «значущості» у
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такому порядку: ранг 1 надавався мотиву, який є визначальним, має велике
значення та спонукає до навчання, а 10 – тому, який має найменше значення.
Табл. 3.5
Результати анкетування «Мотиви вивчення лінгвістичних дисциплін»
(констатувальний етап)
КГ
№

Мотиви

Ранг

з/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Структура

ЕГ
Ранг

рангів, %
Бажання краще
налагоджувати контакт з
іншими людьми
Вимога освітнього
процесу
Звичка до системного
накопичення нових знань
Розуміння важливості
спілкування для
працівника сфери послуг
Розуміння необхідності
комунікабельності для
відкриття власної справи
Розуміння важливості
комунікабельності під час
пошуку роботи
Бажання поглибити свої
професійнокомунікативні знання
Бажання мати гарну
оцінку та можливість
самовираження
Бажання
самовдосконалення
Перспективи
професійного зростання

Структура
рангів, %

7

8,4

7

10,0

6

8,5

6

10,1

10

7,9

10

3,1

5

8,7

3

14,3

2

14,2

1

16,1

3

10,4

5

10,2

4

10,3

4

12,3

1

15,1

2

15,6

9

8,2

8

4,3

8

8,3

9

4,0

Результати таблиці 3.5. засвідчують, що значущими мотивами у вивченні
лінгвістичних дисциплін в КГ є гарна оцінка та можливість самовираження
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(15,1%), розуміння важливості комунікабельності для відкриття власної справи
(14,2%), розуміння важливості комунікабельності під час пошуку роботи
(10,4%), бажання поглибити свої професійно-комунікативні знання (10,3%),
розуміння важливості спілкування для працівника сфери послуг (8,6 %)
(Бойчук, О.Ю. (2020).
В ЕГ на першому місці серед мотивів є розуміння значення
комунікабельності для успішної діяльності (16,1%). Значна частина здобувачів
освіти вивчає філологічні предмети через бажання мати гарну оцінку(15,6%),
розуміння важливості спілкування для працівника сфери послуг (14,3
%),бажання

поглибити

свої

професійно-комунікативні

знання

(12,3%),

розуміння важливості комунікабельності під час пошуку роботи (10,2%). Ці всі
мотиви тісно пов’язані зі знаннями, які потрібно набути при вивченні
лінгвістичних дисциплін.
Ціннісні орієнтації майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
досліджено за допомогою анкети «Ціннісні орієнтації молоді» (Додаток Ж). У
табл. 3.6. наведено результати анкетування, які є значимими для формування
професійної комунікативної компетентності і визначають життєві цінності,
проблеми та погляди сучасної молоді.
За результатами аналізу дослідження ціннісних орієнтацій встановлено,
що основними життєвими цінностями для майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг є: матеріальний достаток, бажання мати хороших і надійних
друзів, престижну професію, зробити кар’єру.
Найбільш значимими (55,4% в КГ і 46,3% в ЕГ) для респондентів є
проблеми, пов’язані з матеріальним становищем. Проблемам, пов’язаним з
професійною перспективою, а відтак і з професійною комунікативною
компетентністю ранг 1 надали лише 5,4 % респондентів у КГ і 6,5% в ЕГ.
Очевидно, що майбутні кваліфіковані робітники не пов’язують прагнення
до покращення матеріального становища із професійним зростанням. Це
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Таблиця 3.6
Результати анкети «Ціннісні орієнтації молоді»
(констатувальний етап)
Цінності

КГ

з/п

Ранг

ЕГ
%

Ранг

%

респондентів

респондентів

Життєві цінності
1.

Знайти кохання

3

7,8

4

8,9

2.

Мати хороших і надійних друзів

2

10,9

2

10,9

3.

Здобути цікаву професію

1

15,8

1

16,3

4.

Вдосконалювати себе

2

14,6

3

10,2

5.

Досягти матеріального

1

25,4

1

23,9

достатку
6.

Зробити кар'єру

1

10,3

2

15,6

7.

Інше

-

15,2

-

14,2

Найбільше турбують проблеми
1.

Матеріальне становище

1

55,4

1

46,3

2.

Професійна перспектива

1

5,4

1

6,5

3.

Особисте життя

1

15,6

1

10,9

4.

Здоров’я

1

8,9

1

9,6

5.

Інше

-

14,7

-

26,7

Що забезпечує матеріальний достаток у житті?
1

26,6

1

28,9

2.

Добре оплачувана посада або
робота
Власна справа, бізнес

1

15,3

2

15,9

3.

Добре забезпечені батьки

2

10,2

1

25,3

4.

Впливові знайомі

3

10,1

3

12,6

5.

Інше

-

37,8

-

17,3

1.
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підтвердило необхідність спрямувати авторську методику на розвиток
позитивної мотивації до оволодіння професією та вивчення лінгвістичних
навчальних предметів.
професійної

Зазначимо, що аксіологічний підхід у формуванні

комунікативної

компетентності

виступає

як

основа

для

професійної та особистісної самореалізації і самоідентифікації. Особистість не
просто самореалізується, вона перетворюється якісно, переосмислює життєві
прагнення,

самовдосконалюється,

виробляє

особистісну

траєкторію

саморозвитку (Бойчук, В.М., Бойчук, О.Ю. & Лісова, А.В. (2018).
Сформованість професійної комунікативної компетентності за знаннєвопізнавальним критерієм оцінювалась за результатами тестових, практичних
(Додаток И) і ситуаційних завдань, які увійшли до методичних рекомендацій з
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг. За результатами оцінювання
виконання завдань відповідно до цього критерію було виявлено рівень
володіння мовними нормами, професійною термінологією та основами
психології.

Для

визначення

сформованості

когнітивно-нормативного

компонента кожну відповідь здобувача освіти оцінювали 1 балом, ситуативні
завдання ми оцінювали 1 - 5 балами, зважаючи на повноту та правильність
відповіді. Підрахована кількість балів співвідносилась з рівнем оцінювання.
Загальний бал розраховано як середнє арифметичне значення між показниками
даного

критерію.

Рівні

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників за знаннєво-пізнавальним
критерієм на констатувальному етапі педагогічного експерименту наведено в
табл. 3.7.
Отримані на констатувальному
результати

сформованості

етапі педагогічного експерименту

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників за знаннєво-пізнавальним критерієм
свідчать, що переважна більшість здобувачів освіти ЕГ 68 осіб (67,3%) та КГ
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62 особи (63,3%) мають середній рівень сформованості знаннєво-пізнавального
критерію, високий рівень властивий лише 1 особі (1%) КГ та 3 особам (3%) ЕГ,
Таблиця 3.7
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за знаннєво-пізнавальним критерієм
(констатувальний етап)
Рівні

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

Високий

1

1,0

3

3,0

Середній

62

63,3

68

67,3

Низький

35

35,7

30

29,7

Всього:

98

100,00

101

100,0
0

низький рівень мають 35 осіб (35,7%) КГ і 30 осіб (29,7%) ЕГ.
Результати педагогічного експерименту на цьому етапі засвідчують
зв’язок між мотивацією до вибору професії та вивчення лінгвістичних
дисциплін і рівнем оволодіння мовно-комунікативними нормами, професійною
термінологією та основами психології та етики професійного спілкування. Це
підтвердило необхідність оновлення змісту навчальних предметів суспільногуманітарного циклу та введення інтегрованого їх вивчення з навчальними
предметами професійної підготовки (Бойчук, О.Ю., 2019; Бойчук, О.Ю.,

&

Бойчук, В.М., 2019).
Здатність майбутніх кваліфікованих робітників використовувати наявні
теоретичні професійно-комунікативні знання під час професійної діяльності
перевірено на основі дослідження показників діяльнісного критерію.
Рівень

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників за цим критерієм встановлено за
177

результатами опитування щодо виявлення комунікативних і організаторських
здібностей (Додаток К) та результатами творчих завдань, представлених у
робочому зошиті з практичної риторики.
Рівні

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за діяльнісним критерієм на
констатувальному етапі педагогічного експерименту наведено в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за діяльнісним критерієм
(констатувальний етап)
Рівні

КГ
осіб

ЕГ
осіб

%

%

Високий

1

1,1

-

Середній

55

56,1

63

62,4

Низький

42

42,8

38

37,6

98

100,00

101

100,00

Всього:

Отримані на констатувальному
результати

сформованості

-

етапі педагогічного експерименту

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за діяльнісним критерієм
засвідчують, що переважна більшість учнів ЕГ 63 особи (62,4%) та КГ 55 особи
(56,1%) мають середній рівень сформованості діяльнісного компонента,
високий рівень має лише 1 особа (1%) КГ. Достатньо високий відсоток (42
особи (42,8%) КГ і 38 осіб (37,6%) ЕГ) сформованості

професійної

комунікативної компетентності за цим критерієм на низькому рівні підтвердив
необхідність упровадження діяльнісного підходу в процес формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

робітників сфери послуг у ЗП(ПТ)О (Бойчук, О.Ю., 2020в).
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кваліфікованих

Вивчення ставлення майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
до

майбутньої

самоорганізації

трудової
та

діяльності

психологічної

через

готовності

дослідження
нести

самооцінки,

відповідальність за

результати професійної діяльності (Додатки Л,М) дозволило виявити рівень
сформованості професійної комунікативної компетентності за рефлексивним
критерієм.
Результати

діагностування

рівня

сформованості

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за рефлексивним критерієм представлено в табл. 3.9.
Таблиця 3.9
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за рефлексивним критерієм
(констатувальний етап)
Рівні

КГ
осіб

ЕГ
%

осіб

%

Високий

-

-

-

-

Середній

30

30,6

47

46,5

Низький

68

69,4

54

53,5

98

100,00

101

100,00

Всього:

Результати дослідження на цьому етапі експерименту засвідчують
низький рівень сформованості професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за рефлексивним критерієм
у переважної більшості здобувачів освіти. Так в КГ 68 осіб (69,4%) та ЕГ 54
особи (53,5%) мають низький рівень, 30 осіб (30,6%) КГ та 47 осіб (46,5%) ЕГ
мають середній рівень, високого рівня в КГ та ЕГ не виявлено. Такі результати
підтвердили

необхідність

упровадження
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інноваційних

інтерактивних

технологій навчання, спрямованих на розвиток навичок самооцінки, корекції та
проєктування своєї діяльності (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Зазначимо, що для визначення рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг використовувались методи, методики (табл. 3.1.) однакові як для КГ, так
і для ЕГ, це дало можливість оцінювати сформованість даної компетентності
неупереджено.
На

формувальному

педагогічного

етапі

дослідження

перевіряли

ефективність авторської методики поетапного формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих працівників сфери
послуг, яка передбачає три взаємопов’язані етапи і спрямована на розвиток
позитивної мотивації, оновлення змісту навчальних предметів суспільногуманітарного циклу та використання інноваційних освітніх технологій.
Відповідно до гіпотези нашого дослідження ефективність формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг суттєво підвищиться за умови її формування
відповідно до авторської методики, що охоплює діагностично-мотиваційний,
діяльнісно-операційний, рефлексивно-прогностичний етапи.
З метою статистичної обробки результатів дослідження ми високий
рівень оцінили 3 умовними одиницями, середній – 2, низький – 1. Щоб
проаналізувати

рівень

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за всіма
критеріями, скористаємося формулами для обчислення середньої вибіркової

х:
n

х=

∑x n

i i

i =1

n

,

(3.3)

та середнього квадратичного відхилення D:
n

D=

∑ (x
i =1

i

− x) 2

n

.

(3.4)
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де п = 98 для КГ і п = 101 для ЕГ.
Результати

рівнів

сформованості

компетентності майбутніх

професійної

кваліфікованих

комунікативної

робітників сфери

послуг за

мотиваційно-ціннісним критерієм детально висвітлено в табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за мотиваційно-ціннісним критерієм
(формувальний етап)
Рівні

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

Високий

11

11,2

17

16,8

Середній

79

80,6

79

78,3

Низький

8

8,2

5

4,9

Всього:

98

100,00

101

100,00

Графічно отримані результати можемо представити на рис. 3.2.
100

80,6

80

78,3

60
40
8,2

20

11,2

4,9

16,8

0

Низький

Середній
КГ %

Рис.

3.2

Рівні

Високий

ЕГ %

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за
мотиваційно-ціннісним критерієм
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За формулою (3.3) дізнаємося середню вибіркову х для контрольних
та експериментальних груп за мотиваційно-ціннісним критерієм:
для КГ: 𝑥𝑥 =
для ЕГ: 𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

=

8∙1+79∙2+11∙3

= 2,03 .

=

5∙1+79∙2+17∙3

= 2,12 .

98

101

Отримані дані свідчать про зростання високого рівня формування
професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг за мотиваційно-ціннісним критерієм як в КГ, так і в
ЕГ, однак в ЕГ це зростання більш значне – 16,8 % , а в КГ – 11,2%, про що
свідчать результати статистичних розрахунків та табл. 3.10.
Результати формування професійної комунікативної компетентності за
знаннєво-пізнавальним критерієм представлено в табл. 3.11. та графічно
відображено на рис. 3.3.
Таблиця 3.11
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за знаннєво-пізнавальним критерієм
(формувальний етап)
Рівні

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

Високий

8

8,2

15

14,9

Середній

72

73,4

77

76,2

Низький

18

18,4

9

8,9

Всього:

98

100,00

101

100,00
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100

76,2

73,4

80
60
40

18,4

20

8,9

8,2

14,9

0

Низький

Середній
КГ %

Рис.

3.3

Рівні

Високий

ЕГ %

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за
знаннєво-пізнавальним критерієм
Визначимо за формулою (3.3) середню вибіркову х для знаннєвопізнавального критерію:
для КГ: 𝑥𝑥 =
для ЕГ: 𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

=

18∙1+72∙2+8∙3

= 1,90 .

=

9∙1+77∙2+15∙3

= 2,06 .

98

101

Результати свідчать про більш суттєве зниження в ЕГ кількості
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг з низьким рівнем
Таблиця 3.12
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за діяльнісним критерієм
(формувальний етап)
Рівні

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

Високий

10

10,2

23

22,8

Середній

67

68,4

71

70,3

Низький

21

21,4

7

6,9

Всього:

98

100,00

101

100,00
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сформованості професійної комунікативної компетентності за знаннєвопізнавальним критерієм ніж в КГ, і, відповідно, середній та високий рівні
сформовані професійної комунікативної компетентності теж є вищими.
Результати сформованості професійної комунікативної компетентності за
діяльнісним критерієм відображено в табл. 3.12.
Візуалізуємо результати у вигляді діаграми (рис. 3.4).

100
68,4 70,3

80
60
40

21,4

0

10,2

6,9

20

Низький

Середній

КГ %
Рис.

3.4.

Рівні

22,8

Високий

ЕГ %

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за
діяльнісним критерієм
За формулою (3.3) визначимо середню вибіркову х для діяльнісного
критерію:
для КГ: 𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖

для ЕГ: 𝑥𝑥 =

𝑛𝑛

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

=

21∙1+67∙2+10∙3

=

98

7∙1+71∙2+23∙3
101

= 1,89 .
= 2,16.

Знову чітко простежується значна різниця в КГ та ЕГ: так здобувачів
освіти з низьким рівнем в ЕГ лише 6,9 %, з середнім – 70,3 %, з високим – 22,8
%, тоді як в КГ з низьким – 21,4 %, середнім – 68,4 %, а з високим – 10,2 %.
Результати формування професійної комунікативної компетентності за
рефлексивним критерієм презентовано в табл. 3.13 та на рис. 3.5.
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Таблиця 3.13
Результати діагностування рівня сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг за рефлексивним критерієм
(формувальний етап)
КГ

ЕГ

Рівні

осіб

%

осіб

%

Високий

8

8,2

19

18,8

Середній

71

72,4

68

67,3

Низький

19

19,4

14

13,9

Всього:

98

100,00

101

100,00

Представимо отримані статистичні дані у вигляді діаграми (рис.3.5).

100
72,4

80

67,3

60
40
20
0

19,4

13,9

8,2

Низький

Середній
КГ %

Рис.

3.5.

Рівні

18,8

Високий

ЕГ %

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг за
рефлексивним критерієм
За формулою (3.3) дізнаємося середню вибіркову х для рефлексивного
критерію:
для КГ: 𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛
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=

19∙1+71∙2+8∙3
98

= 1,89 .

для ЕГ: 𝑥𝑥 =

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛

=

14∙1+68∙2+19∙3
101

= 2,05.

Аналіз проведених розрахунків, даних таблиці 3.13. та рис. 3.5.
дозволяє стверджувати про більш суттєве зростання високого рівня
сформованості

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг за рефлексивним критерієм в ЕГ
(18,8%) порівняно із КГ (8,2 %). При цьому в ЕГ середній рівень становить 67,3
%, а в КГ – 72,4 %, низький – 13,9 та 19,4 % відповідно.
Визначимо середнє арифметичне значення середньої вибіркової для
контрольних та експериментальних груп:
для ЕГ: 𝑥𝑥𝑐𝑐 =
Знаходимо

для КГ: 𝑥𝑥𝑐𝑐 =
значення

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

=

2.12+2.06+2.16+2.05

= 2,09.

=

2.03+1.9+1.89+1.895

= 1,93.

дисперсії

4

4

розподілу

для

контрольних

експериментальних груп за кожним із визначених нами критеріїв:
– для мотиваційно-ціннісного критерію:
n ег

DЕГ =

∑х

2

і

i =1

пЕГ

nкг

DКГ =

пі ЕГ

∑х

2

і

i =1

піКГ

пКГ

− ( хЕГ ) 2 =

5 ⋅ (1) 2 + 79 ⋅ (2) 2 + 17 ⋅ (3) 2
− 2,092 = 0,32 ;
101

− ( хКГ ) 2 =

8 ⋅ (1) 2 + 79 ⋅ (2) 2 + 11 ⋅ (3) 2
− 1,932 = 0,59 ;
98

– для знаннєво-пізнавального критерію:
nег

DЕГ =

∑х
i =1

пі ЕГ

пЕГ

nкг

DКГ =

2

і

∑х
i =1

і

2

пі КГ

пКГ

− ( хЕГ ) 2 =

9 ⋅ (1) 2 + 77(2) 2 + 15 ⋅ (3) 2
− 2,092 = 0,11 ;
101

− ( хКГ ) 2 =

18 ⋅ (1) 2 + 72 ⋅ (2) 2 + 8 ⋅ (3) 2
− 1,932 = 0,13 ;
98

– для діяльнісного критерію:
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та

n ег

DЕГ =

∑х

2

і

i =1

пЕГ

nкг

DКГ =

пі ЕГ

∑х

2

і

i =1

піКГ

пКГ

7 ⋅ (1) 2 + 71 ⋅ (2) 2 + 23 ⋅ (3) 2
− ( хЕГ ) =
− 2,092 = 0,56 ;
101
2

21 ⋅ (1) 2 + 67 ⋅ (2) 2 + 10 ⋅ (3) 2
− ( хКГ ) =
− 1,932 = 0,14 ;
98
2

– для рефлексивного критерію:
n ег

DЕГ =

∑х

2

і

i =1

пЕГ

nкг

DКГ =

пі ЕГ

∑х
i =1

і

2

пі КГ

пКГ

− ( хЕГ ) 2 =

14 ⋅ (1) 2 + 68 ⋅ (2) 2 + 19 ⋅ (3) 2
− 2,092 = 0,16 ;
101

− ( хКГ ) 2 =

19 ⋅ (1) 2 + 71 ⋅ (2) 2 + 8 ⋅ (3) 2
− 1,932 = 0,11 .
98

Визначимо середнє арифметичне значення середньої вибіркової
дисперсії для контрольних та експериментальних груп:
для ЕГ: 𝐷𝐷ЕГ = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐷𝐷ЕГ =
для КГ:𝐷𝐷КГ = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝐷𝐷КГ =

0,32+0,11+0,56+0,16
4

0,59+0,13+0,14+0,11
4

= 0,29;
= 0,24.

Отримані результати свідчать про зростання рівня професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг

упродовж

проведення

педагогічного

експерименту

за

усіма

критеріями в обох типах груп, однак в ЕГ – це зростання відбулося
інтенсивніше.
За отриманими даними за кожним критерієм перевіримо висунуті на
початку експерименту гіпотези, скориставшись формулою 3.2. для обчислення
критерію Пірсона ( 𝜒𝜒 2 ).

Гіпотези для мотиваційно-ціннісного критерію:
За гіпотезою H0 відмінність результатів за мотиваційно-ціннісним

критерієм в групах є суттєвою. Відповідно до гіпотези H1 ця відмінність не
суттєва.
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2
𝜒𝜒емп.

1,9261.

= 98 ∙ 101 ∙ �

Знайшовши

5

�101−

8 2
�
98

5+8

значення

+

79

79 2

�101− 98�
79+79

критерію

+

17

11 2

�101− 98�
17+11

� = 9898 ∙ 0,00019 =

2
(2; 0,05) = 6,0 ,
𝜒𝜒теор.

2
2
𝜒𝜒емп.
<𝜒𝜒теор.
,

приймаємо гіпотезу H0, за якою відмінність результатів є суттєвою, що
підтверджує

ефективність

обґрунтованої

нами

формування

професійної

комунікативної

методики

поетапного

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників. Запропоновані та розроблені мотиваційні заходи, а
саме: співпраця викладачів-предметників, соціально-психологічної служби
навчального

закладу

та

керівництва

навчальних

груп,

використання

інтерактивних методів навчання: навчальні дискусії, моделювання пізнавальних
ігор, створення проблемних ситуацій та ситуацій опори на життєвий досвід,
здійснення самостійної пошуково-дослідницької роботи, пов᾿язаної з вивченням
кращого професійного досвіду, активне залучення здобувачів освіти до мовнолітературних та професійних конкурсів фахової майстерності, олімпіад,
виховних заходів – сприяли формуванню стійких інтересів до вивчення
філологічних дисциплін і професійної діяльності та підвищенню рівня
позитивної мотивації, усвідомлення необхідності комунікативної підготовки
для професійного зростання майбутніх кваліфікованих робітників (Бойчук,
О.Ю., 2020в).
Гіпотези для знаннєво-пізнавального критерію:
H0 – в групах відмінність результату за знаннєво-пізнавальним критерієм
є суттєвим, тоді як гіпотеза H1 – у групах не суттєва відмінність результату за
цим критерієм.
2
= 98 ∙ 101 ∙ �
𝜒𝜒емп.

0,5245.

9

18 2

�101− 98�
9+18

+

77

72 2

�101− 98�
77+72

+

15

8 2

�101− 98�
15+8

� = 9898 ∙ 0,000053 =

2
2
𝜒𝜒емп.
<𝜒𝜒теор.
, це означає - приймається гіпотеза H0. Результат спричинено

ефективністю застосування методики поетапного формування професійної
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комунікативної

компетентності,

що

спрямована

на

оновлення

змісту

навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу, а саме: наповнення
змісту лінгвістичних дисциплін професійною термінологією та професійно
значущими текстами, вивчення загальноосвітніх навчальних предметів і
навчальних предметів професійної підготовки на інтегративній основі,
розроблення

для

загальноосвітніх

навчальних

предметів

професійно

орієнтованих робочих зошитів (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Гіпотези для діяльнісного критерію:
H0 – в групах відмінність результату за діяльнісним критерієм є
суттєвою, тоді як гіпотеза H1 – у групах несуттєва відмінність результату за
діяльнісним критерієм.
2
= 98 ∙ 101 ∙ �
𝜒𝜒емп.

12,2389.

7

21 2

�101− 98�
7+21

+

71

67 2

�101− 98�
71+67

+

23

10 2

�101− 98�
23+10

� = 9898 ∙ 0,0012 =

2
2
𝜒𝜒емп.
>𝜒𝜒теор.
, це означає, що приймається гіпотеза H1. Відмінності

результату за діяльнісним критерієм є несуттєвими в обох групах. Здатності до
професійно-комунікативної діяльності сформовані як в КГ так і в ЕГ. Такий
результат можна пояснити ефективністю виробничого навчання та виробничої
практики в закладах сфери послуг, використанням педагогічним складом
ЗП(ПТ)О сучасних освітніх технологій, досягненнями самих здобувачів освіти
та результатом засвоєних професійних знань. Щодо навичок самопрезентації,

то вони розвиваються під впливом усвідомленої потреби саморозвитку та
самовдосконалення, прагнень та мотивів на основі засвоєних знань. Отриманий
результат щодо формування професійної комунікативної компетентності є
цілком виправданим і буде зростати з набуттям досвіду у професійній
діяльності і формувати у майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг
конкурентоздатність (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Гіпотези для рефлексивного критерію: H0 – відмінність результату в
групах є суттєвою за рефлексивним критерієм, тоді як гіпотеза H1 –
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2
відмінність результату у групах не суттєва за рефлексивним критерієм; 𝜒𝜒емп.
=

98 ∙ 101 ∙ �

14

19 2

�101− �
98
14+19

+

68

71 2

�101− 98�
68+71

+

19

8 2

�101− 98�
19+8

� = 9898 ∙ 0,000053 = 5,2459.

2
2
𝜒𝜒емп.
<𝜒𝜒теор.
, це означає, що приймається гіпотеза H0, за якою такий

результат

спричинено

ефективністю

авторської

методики

поетапного

формування професійної комунікативної компетентності, яка спрямована на
розвиток позитивної мотивації, оновлення змісту суспільно-гуманітарних
дисциплін і використання інноваційних технологій навчання. Ці чинники
комплексно вплинули на показники рефлексивного критерію: підвищився
Таблиця 3.14
Зведена таблиця динаміки рівнів сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг
Критерії

Мотиваційно-

Рівні

КГ (%)

ЕГ (%)

Констатувальний

Формувальний

Констатувальний

Формувальний

етап

етап

етап

етап

Високий

5,1

11,2

3,0

16,8

Середній

75,5

80,6

80,2

78,3

Низький

19,4

8,2

16,8

4,9

Знаннєво-

Високий

1,0

8,2

3,0

14,9

пізнавальний

Середній

63,3

73,4

67,3

76,2

Низький

35,7

18,4

29,7

8,9

Високий

1,1

10,2

0,0

22,8

Середній

56,1

68,4

62,4

70,3

Низький

42,8

21,4

37,6

6,9

Високий

0,0

8,2

0,0

18,8

Середній

30,6

72,4

46,5

67,3

Низький

69,4

19,4

53,5

13,9

Високий

1,8

9,5

1,5

18,3

Середній

56,4

73,7

64,1

73,0

Низький

41,8

16,8

34,4

8,7

цінісний

Діяльнісний

Рефлексивний

Σ
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рівень сформованих навичок самооцінки, відповідального ставлення до
виконуваної роботи, психологічної готовності нести відповідальність та
самоорганізації.

За

цим

критерієм

рівень

сформованості

професійної

комунікативної компетентності в ЕГ зріс більш суттєво (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Узагальнені

дані

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг на
констатувальному та формувальному етапах у КГ та ЕГ наведено у табл. 3.14.
Отримані статистичні дані КГ та ЕГ представлено гістограмою
(рис.3.6).
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41,8
34,4
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9,5
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0

18,3

16,8
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Констатувальний Формувальний етап
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Високий

Середній

Низький

Рис. 3.6. Динаміка результатів КГ та ЕГ на констатувальному та
формувальному етапах, у %
Порівняльний аналіз узагальнених результатів констатувального та
формувального
професійної
робітників

етапів

педагогічного

комунікативної
сфери

послуг

експерименту

компетентності

дав змогу

щодо

майбутніх

встановити,

що

формування

кваліфікованих
високий

рівень

сформованості цієї компетентності в КГ підвищився на 7,7%, однак в учнів ЕГ
зростання відбулося на 16,8%, Середній рівень сформованості професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
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послуг в учнів КГ зріс на 17,3%, в ЕГ – на 8,9%. Спостерігається скорочення
низького рівня сформованості професійної комунікативної компетентності в
здобувачів освіти КГ на 25%, в ЕГ – на 25,7% (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Статистичний аналіз результатів формувального етапу педагогічного
експерименту підтвердив об’єктивність змін, що стали підставою для висновку
щодо ефективності авторської методики поетапного формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг.

Вважаємо,

професійної

що

досягнутий

комунікативної

підвищений

компетентності

рівень

сформованості

забезпечить

зростання

продуктивності праці у майбутній професійній діяльності кваліфікованих
робітників сфери послуг (Бойчук, О.Ю., 2020в).
Результати педагогічного експерименту дають підстави вважати, що
авторська методика є ефективною для формування професійної комунікативної
компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі
їхньої професійної підготовки.
3.3 Методичні рекомендації для педагогічних працівників закладів
професійної (професійно-технічної) освіти з формування професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг
Статтею 12 Закону України «Про освіту» визначено мету повної загальної
середньої освіти - всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка
здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має
прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до
свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової
діяльності та громадянської активності (Закон України «Про освіту», 2017) .
Досягнення цієї мети забезпечується на основі формування ключових
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині: вільне володіння
державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від
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державної)

та

іноземними

компетентності

у

галузі

інноваційність;

екологічна

компетентність;

навчання

мовами;

природничих

математична
наук,

компетентність;
впродовж

життя;

компетентність;

техніки

і

технологій;

інформаційно-комунікаційна
громадянські

та

соціальні

компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав
людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і
можливостей; культурна компетентність; підприємливість

та фінансова

грамотність; інші компетентності, передбачені стандартом освіти.
Окрім того, усі компетентності однаково важливі і взаємопов’язані:
елементи, притаманні одній компетентності, впливатимуть на формування
інших. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з
розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та
системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість,
ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми (Програма «Українська мова: рівень стандарту», 2016).
Майбутній кваліфікований робітник сфери послуг з метою вибору
найефективнішого способу обслуговування клієнтів має володіти навичками
«читати» клієнтів і передбачати їхню поведінку; свідомо узгоджувати свою
професійно-комунікативну діяльність відповідно до ситуації; адекватно
вибудовувати професійно-комунікативні контакти зі своїми колегами та
роботодавцями; обирати доцільну стратегію комунікативної поведінки у
процесі

обслуговування;

знати

психотипи

особистості,

враховувати

психологічні особливості клієнтів різних типів і підбирати відповідні
комунікативні методи роботи з ними. З огляду на викладене, специфіка
професійної комунікативної діяльності кваліфікованих робітників сфери послуг
полягає в тому, що вони мають з’ясувати потреби клієнта, збагнути сутність
проблемної ситуації та визначити шляхи її вирішення; особисто долучитися до
конструювання взаємин із клієнтом на засадах взаєморозуміння. Необхідність
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впливати на поведінку споживачів послуг ставить фахівців у певну залежність
від них і накладає на них високу відповідальність за результат комунікативної
взаємодії.
Проведений

теоретичний

аналіз

проблеми

розвитку

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг у процесі їхньої професійної (професійно-технічної) підготовки та
результати

експериментального

дослідження

дозволили

обґрунтувати

методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо розвитку цієї
компетентності.
Зазначимо, що формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг як інтегрованого якісного
утворення – це цілеспрямований багатоаспектний послідовний процес, що
здійснюється в закладах професійної (професійно-технічної) освіти з метою
підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих кадрів для сфери
послуг. Необхідність формування цієї компетентності обумовлена специфікою
професійної діяльності фахівців сфери сервісу, яка полягає у вмінні
налагоджувати комунікативні контакти через різноманітні комунікативні
канали і презентувати свої професійні якості з допомогою вербальних і
невербальних засобів.
Важливо

враховувати,

що

успішне

формування

професійної

комунікативної компетентності можливе в системі спеціального навчання.
Формування
професійної

професійної

комунікативної

(професійно-технічної)

освіти

компетентності
залежить

від

в

закладах

спрямованості

майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг на оволодіння цією
важливою для сфери послуг компетентністю та від усвідомлення важливості
цієї проблеми викладачами, зокрема викладачами-філологами, цих закладів.
Основоположними

для

формування

професійної

комунікативної

компетентності є аксіологічний, культурологічний, системний, синергетичний,
компетентнісний, діяльнісний та особистісно орієнтований підходи. З огляду на
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це,

для

формування

кваліфікованих

професійної

робітників

сфери

комунікативної
послуг

компетентності

важливо

дотримуватись

загальнодидактичних (науковості, систематичності і послідовності, гуманізації,
доступності,

врахування

специфічних

вікових

принципів

(комунікативності,

та

індивідуальних

професійної

особливостей)

(професійно-технічної)

міждисциплінарності,

контекстності,

та

освіти

проблемності,

активності). Врахування цих принципів дозволяє вибудувати систематичну і
послідовну

роботу

компетентності

в

щодо
закладі

формування
професійної

професійної

комунікативної

(професійно-технічної)

освіти,

активізувати процес формування цієї компетентності майбутніх кваліфікованих
робітників, враховувати особистісні та професійні потреби здобувачів освіти і
таким чином формувати у них внутрішню установку на її розвиток.
Для того, щоб майбутні кваліфіковані робітники у закладах професійної
(професійно-технічної) освіти опанували необхідними уміннями професійної
комунікативної

взаємодії,

викладачам

необхідно

оволодіти

методикою

систематичного і цілеспрямованого формування у майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг професійної комунікативної компетентності.
У перекладі з грецької «μέθοδος» означає «шлях до чого-небудь,
дослідження». Методика є сукупністю методів і прийомів доцільного
проведення будь-якої роботи (Академічний тлумачний словник української
мови, с. 42). Нова філософська енциклопедія визначає методику як фіксовану
сукупність прийомів практичної діяльності, що призводить до заздалегідь
визначеного результату (Новая философская энциклопедия., 2010). У науковому
пізнанні вона відіграє важливу роль в емпіричному дослідженні та
концентрується на технічній стороні експерименту та регламентації дій
дослідника.

У

педагогіці

терміном

«методика»

позначають

конкретні

принципи, форми та засоби використання методів, за допомогою яких
здійснюється більш глибоке пізнання різноманітних педагогічних проблем та їх
вирішення (Ягупов, В. В., 2002, с. 103).
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Змістова частина методики формування професійної комунікативної
компетентності

повинна

професійно-технічної

відповідати

освіти,

вимогам

відображених

в

Державних

стандартів

освітньо-кваліфікаційних

характеристиках кваліфікованих робітників сфери послуг, що містять відбір
системи знань, умінь і навичок, на основі якої соціокультурний світогляд
особистості кваліфікованих робітників набуває нового, якісного рівня і дає їм
змогу швидко змінювати себе, адаптуватися до нових умов та вимог
професійної діяльності (СП(ПТ) О 5141.S.96.02 – 2017).
Реформування загальної середньої освіти передбачає модернізацію змісту
освіти,

що

має

ґрунтуватися

на

компетентнісному

та

особистісно

орієнтованому підходах до навчання, а найголовніше – орієнтуватися на
набуття майбутніми кваліфікованими робітниками умінь і навичок, необхідних
сучасній людині для успішної самореалізації у професійній діяльності,
особистого життя, громадської активності.
Зміст навчання має базуватися на положеннях дидактики, психології,
методики, підборі оригінальних завдань і видів діяльності, моделюванні творчої
діяльності учнів, урахуванні розвитку мовних, соціальних, громадянських та
інших компетентностей, визначених навчальними програмами.
Важливою умовою розвитку комунікативної компетентності є відбір
необхідного за змістом навчального матеріалу, адекватного поставленим цілям
розвитку усіх складових професійної комунікативної компетентності майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг. Зміст освіти загалом і кожного уроку
зокрема слід розробляти з урахуванням цих принципів, здійснювати відбір
цілей та організаційних форм заняття з тієї чи іншої теми.
Відібраний матеріал допомагає формуванню в майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг уміння ставити й вирішувати різні типи професійних
комунікативних завдань: визначати цілі комунікації, оцінювати ситуацію,
наміри й комунікативну тактику партнерів, змінювати свою мовну комунікацію
залежно від ситуації, тобто навчати повноцінної мовленнєвої діяльності.
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У нашому дослідженні професійна комунікативна компетентність
майбутніх

кваліфікованих

робітників

сфери

послуг

розглядається

як

можливість реалізувати свої професійні уміння на найвищому рівні, а також як
засіб особистісного і професійного зростання у професійній діяльності. З метою
формування ПКК професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг має бути спрямована на вироблення в них мотиваційноціннісного ставлення до професійної комунікації, потреби вдосконалювати своє
професійні комунікативні вміння. Здобувачів освіти необхідно ознайомлювати
із нормами і правилами професійного спілкування, розвивати у них пізнавальні
здібності і потреби, здатність до ефективного сприймання та осмислення
інформації. Для того, щоб підготувати випускників закладів професійної
(професійно-технічної) освіти сфери послуг до якісного виконання професійних
обов’язків на основі практичного застосування комплексу комунікативних
умінь, навичок міжособистісної комунікативної взаємодії, необхідно відбирати
для аналізу професійно-значущу інформацію, розвивати у них здатність
застосовувати набуті комунікативні уміння під час виконання професійних
комунікативних завдань під час

навчальної, виробничої і майбутньої

професійної діяльності. Ці завдання взаємопов’язані. Формування ціннісного
ставлення до професійної комунікативної діяльності базується на потребі знань
професійної термінології та мовних норм і водночас неможливе без їх
наявності. Розвиток професійних комунікативних умінь і навичок, які
ґрунтуються

на

знаннях,

відповідно,

неможливий

без

прагнення

до

самовдосконалення у професійній діяльності. Зважаючи на це, вважаємо за
доцільне виокремити у методиці формування професійної комунікативної
компетентності кілька етапів, визначити зорієнтованість включених у неї
методів і технологій на формування компонентів професійної комунікативної
компетентності. Діяльність викладачів та майстрів виробничого навчання має
бути спрямована на формування у майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг рефлексивного ставлення до професійної комунікативної діяльності,
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розвиток у них мотивації до оволодіння професійною лексикою, удосконалення
комунікативних навичок, особистісного розвитку і прагнення досягти успіху в
професійній діяльності. Цьому сприятиме широке використання змодельованих
ситуацій професійної комунікативної взаємодії з урахуванням усього спектру
професійних ролей працівників сфери послуг і різних видів комунікативних дій.
Відповідно до структурних компонентів професійної комунікативної
компетентності та з урахуванням завдань і педагогічних умов її формування
виокремлюємо в ньому три етапи: діагностично-мотиваційний, діяльнісноопераційний, рефлексивно-прогностичний. Поетапність дозволить простежити
взаємозалежність і взаємозумовленість структурних компонентів, динаміку їх
становлення і внутрішні взаємозв’язки, а також відобразити багатогранність
комунікативної культури як особистісного утворення.
На

діагностично-мотиваційному

етапі

формування

професійної

комунікативної компетентності, який у часових рамках умовно можна
визначити як перший семестр навчання учнів у закладі професійної
(професійно-технічної) освіти,

викладачу української мови необхідно тісно

співпрацювати з керівництвом груп, у яких він викладає українську мову, щоб
бути ознайомленим із соціальним паспортом контингенту учнів, з практичним
психологом навчального закладу, щоб володіти інформацією про стан адаптації
учнів до нових умов навчання, про мотивацію першокурсників до навчальної
діяльності в цілому

і вивчення української мови зокрема, з викладачами

навчальних дисциплін загальнопрофесійної підготовки, щоб визначити теми, на
основі яких можна здійснювати інтегроване навчання з метою формування
професійної комунікативної компетентності.
Наступним кроком на цьому етапі має бути формування ціннісного
ставлення до оволодіння обраною професією і розвиток в учнів позитивної
мотивації до оволодіння професійною комунікативною компетентністю як
засобом вираження професійної майстерності, особистісного зростання на
основі особистісно зорієнтованого підходу та професійно спрямованого
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вивчення української мови. На цьому етапі викладачу необхідно добирати такі
методи і прийоми роботи, які дозволяють розкрити потенціал нормативного
володіння професійною лексикою та комунікативними уміннями і навичками
для майбутнього професійного зростання та професійної самореалізації,
максимально реалізувати індивідуальні особистісні можливості кожного
майбутнього кваліфікованого робітника сфери послуг.
Відповідно до освітніх програм вивчення української мови у 10-11 класах
рівня стандарту викладачі української мови закладів професійної (професійнотехнічної) освіти розробляють робочі програми, які відкривають поле для
творчої діяльності педагога та дають можливість акцентувати на специфіці
освітньої підготовки, що здійснюється в означених закладах. У робочих
програмах з української мови необхідно враховувати професійну спрямованість
підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти сфери
послуг, міжпредметні зв᾿язки з дисциплінами загальнопрофесійної підготовки,
у професійних компетенціях обов᾿язково має бути зроблено акцент на
нормативному

володінні

професійною

термінологією,

на

формуванні

професійних комунікативних умінь і навичок. Зокрема, під час вивчення теми
«Лексична норма», яке відбувається в першому семестрі на першому році
навчання, необхідно проводити словникову роботу, направлену на розширення
професійного словникового запасу здобувачів освіти, з метою розвитку
позитивної мотивації до оволодіння професійною діяльністю опрацьовувати
тексти, що ознайомлюватимуть їх із життям та історіями успіху відомих
представників професії.
У цьому ж семестрі таке ознайомлення необхідно продовжити під час
вивчення теми «Практична риторика», однак акцентувати увагу на необхідності
комунікативних навичок для досягнення високої результативності професійної
діяльності у сфері послуг. У рекомендованих видах діяльності доцільно ввести
перегляд відеофрагментів, у

яких відображено різноманітні професійно-

комунікативні ситуації, з подальшим їх аналізом, зокрема порівняльним
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аналізом. З метою формування професійних інтересів пропонувати здобувачам
освіти пошуково-дослідницьку та проєктну діяльність, акцентуючи при цьому
на методах та прийомах підготовки публічного виступу. Результатом такої
пошуково-дослідницької роботи на першому етапі можуть стати банки
професійних текстів-мотиваторів у публіцистичному чи художньому стилях,
які викладач української мови використовуватиме з метою удосконалення
мовних умінь, розвитку комунікативних навичок здобувачів освіти.
До рекомендованих видів діяльності доцільно ввести такі теми: «На
уроці виробничого навчання», «Обслуговування клієнта», «Оголошення про
надання послуг», «Створення реклами», «Оформлення візитки», «Новинки у
професії», «Складання професійного портфоліо», «Співбесіда», «На нараді»,
«Переговори з бізнес-партнерами», «У банку», «Мій стартап», тощо.
Діяльнісно-операційний етап передбачає формування когнітивнонормативного

та

прагматично-дискурсивного

компонентів

професійної

комунікативної компетентності передбачає активне включення учнів як
суб᾿єктів навчального процесу, його умовно можна розділити на два періоди.
Перший пов᾿язаний з формуванням когнітивно-нормативного компонента. Він
охоплює найбільший часовий проміжок професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг – від другого семестру першого року
навчання до кінця другого семестру другого року навчання – і пов᾿язаний з
формуванням навичок нормативного володіння професійною термінологією.
Головна мета цього етапу – оволодіння професійною лексикою відповідно до
орфоепічних, орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних та
стилістичних норм української літературної мови; розвиток професійних
комунікативних умінь та навичок. З цією метою необхідно будувати освітній
процес з урахуванням
особистісно
мотиваційного

діяльнісного (навчання у процесі активної дії),

орієнтованого
етапу,

(врахування

корекція мотивів з

результатів

діагностично-

урахуванням індивідуальних

особистісних якостей), інтегрованого (використання міжпредметних зв᾿язків та
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мультидисциплінарного підходу, який передбачає комплексне вивчення
української мови, основ психології та етики професійного спілкування і
навчальних предметів професійної підготовки) підходів.
На цьому етапі удосконалення навичок володіння орфоепічною,
орфографічною, морфологічною, нормами української літературної мови має
відбуватися на матеріалі професійної лексики і термінології та професійно
орієнтованих текстів. З огляду на це особливої актуальності набуває співпраця
викладачів української мови і навчальних предметів загальнопрофесійної
підготовки. Кожен із цих навчальних предметів має окрему предметну мету,
однак з огляду на проблему формування професійної комунікативної
компетентності вони не можуть викладатися ізольовано, а відтак їх вивчення
має здійснюватися на мультидисциплінарній основі.
Важливе значення має викладання навчальних предметів з урахуванням
мультидисциплінарного підходу, який дозволяє комплексно аналізувати
важливі для майбутньої професійної діяльності проблеми. Викладачі за такого
підходу можуть отримувати різні дані і реагувати на них відповідно до
структури і специфіки предмета, що викладають. Така спільна робота має низку
переваг: розширення знань учасників освітнього процесу, формування та
розвиток ключових та професійних компетентностейй, більш ефективне
використання навчального часу, розвиток мотивації до набуття професійної
освіти, підвищення ефективності і якості освітніх послуг. Переваги також
полягають у можливості дискусії між учасниками освітнього процесу,
спрямованого на формування професійної комунікативної компетентності,
роботу у команді, отримання нових ідей, набуття нових знань і навичок,
позитивний вплив на професійну кар’єру.
Формування професійної комунікативної компетентності майбутнього
кваліфікованого робітника сфери послуг з урахуванням мультидисциплінарного
підходу потребує виокремлення ядра – реально існуючих проблемних завдань,
виконання яких здійснюється у процесі вивчення загальноосвітніх навчальних
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предметів, навчальних предметів професійної підготовки відповідно до
напряму підготовки, а також під час виробничого навчання та виробничої
практики.
Необхідно добирати такі методи і прийоми роботи, які дозволяють
включити учня в навчальну на момент учіння і професійну у майбутньому
діяльність.

Викладання

української

мови

повинно

мати

професійно

орієнтований характер, його завдання доцільно визначати насамперед згідно з
комунікативними й пізнавальними потребами майбутніх кваліфікованих
робітників, тобто передбачати не тільки вивчення закономірностей мови й
особливостей мовленнєвої діяльності, але й навчання на основі моделювання
конкретних ситуацій навичкам комунікативної взаємодії. Комплексна мета
викладання навчальних предметів на цьому етапі має передбачати формування
навичок ефективної мовленнєвої діяльності в різних сферах професійної
комунікації, а головною його метою має бути формування комунікативної
компетентності в аспекті здатності співвідносити мовні засоби із завданнями й
умовами професійної комунікації. Змістом таких занять має бути пізнання
особливостей професійного спілкування і його правил, розвиток навичок
ідентифікації й освоєння мовних моделей для різноманітних ситуацій ділового
співробітництва, навчання різним стратегіям професійної комунікативної
взаємодії. Важливе значення має також навчання спеціальних мовних кліше
(мовних моделей), реалізація стратегії комунікативної взаємодії в кожній
ситуації при вирішенні практичних завдань, корекції професійного дискурсу.
При цьому при конструюванні змісту навчального матеріалу важливе значення
має дотримання критеріїв оптимуму та послідовності. Ця мета може бути
досягнута лише за умови використання сучасних інтерактивних методів
навчання (мозковий штурм, рольова гра, дебати, «рівний – рівному», робота в
групах, акваріум, карусель, ажурна пилка, дерево рішень, сенкан тощо).
Інтерактивне навчання можна визначити як взаємодію викладача та здобувачів
освіти в процесі спілкування та навчання з метою вирішення професійних та
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комунікативних завдань. Працюючи в групі, майбутні кваліфіковані робітники
покращують комунікативні навички, можуть проявляти як командний дух, так і
лідерські якості. Інтерактивна взаємодія характеризується високим показником
інтенсивності спілкування учасників, їх прямою комунікацією, зміною
використаних прийомів та форм спілкування, що допомагає урізноманітнити
сприйняття інформації, тим самим, покращуючи її засвоєння.
Вивчення теми «Практична риторика» на цьому етапі необхідно
спрямувати на те, щоб навчити майбутніх робітників сфери послуг усвідомлено
й кваліфіковано діяти в різних ситуаціях спілкування, формувати у них
комплекс комунікативних якостей, які дозволили б успішно виконувати
завдання професійної діяльності. Якщо на першому етапі, коли майбутні
кваліфіковані робітники ще не мали напрацьованого термінологічного запасу та
мінімального досвіду практичної діяльності, переважало спостереження за
комунікативною професійною діяльністю з подальшим її аналізом, то на
другому, коли вони володіють частково сформованими теоретичними знаннями
та мають досвід практичної виробничої діяльності, – здобувачі освіти повинні
бути

активними

учасниками

змодельованих

ситуацій

взаємодії,

опосередкованих змістом професійної діяльності, зокрема, ситуацій прийняття
рішень; взаємодії з керівництвом і клієнтами; а також ситуацій розподілу
обов’язків між колегами. Ситуацію слід розглядати як інтегративну динамічну
систему соціально-статусних, рольових, діяльнісних і моральних взаємин
суб’єктів спілкування. Вона є універсальною формою функціонування процесу
навчання та способом організації мовних засобів, способом їх презентації,
мотивації мовної діяльності, головною умовою формування навичок і розвитку
мовленнєвих умінь, навчання стратегії й тактики професійного спілкування.
Ситуацію слід розглядати як основу для побудови навчання, взаємодії
викладача і здобувачів освіти у всіх аспектах мовної культури. З огляду на це
використання професійно-ділових ситуацій має бути важливим методом роботи
з

розвитку

комунікативної

компетентності
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майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг. Використання професійно-ділових ситуацій дозволяє
максимально наблизити навчання здобувачів освіти до реальних умов їхньої
професійної комунікації.
Другий період пов᾿язаний з формуваням навичок професійної комунікації
в

межах

засвоєння

програмового

матеріалу

навчальних

предметів

загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки. Для досягнення цієї мети
на третьому курсі (1-й семестр) вивчення курсу української мови необхідно
здійснювати на основі інтеграції з курсом «Основи професійної етики».
Педагогічне завдання полягає в озброєнні здобувачів освіти професійних
(професійно-технічних) закладів сфери обслуговування знаннями етичних норм
і вимог до професійно-особистісних якостей майбутнього кваліфікованого
робітника,

соціально-психологічних

особливостей

особистості,

основ

психології професійного спілкування; розвитку гнучкості мислення, здатності
до

аналізу,

синтезу

та

систематизації

необхідної

для

професійно-

комунікативної взаємодії інформації, вміння створювати внутрішній план
комунікативних дій та адекватно сприймати партнера. Стратегічна мета цього
періоду полягає у виробленні в майбутніх кваліфікованих робітників
комунікативних умінь, навичок професійно-комунікативної взаємодії та
відбору і застосування професійно значущої інформації з різних джерел. Його
метою має бути актуалізація готовності випускників ЗП(ПТ)О сфери послуг
виконувати професійну діяльність на основі практичного застосування
комплексу цих умінь і навичок.
Для забезпечення практичної готовності майбутніх кваліфікованих
робітників до комунікативної взаємодії в професійній сфері для здобувачів
освіти доцільно акцентувати увагу під час уроків виробничого навчання не
лише на формуванні технологічних навичок, а й на самому процесі надання
послуг. Під керівництвом викладачів-філологів та практичних психологів
ЗП(ПТ)О здобувачі освіти вчаться налагоджувати і підтримувати контакт із
клієнтом

з

урахуванням

вікових,
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статусних

і

соціально-культурних

характеристик, адекватно використовувати невербальні та вербальні засоби
спілкування під час обслуговування, обслуговувати конфліктного клієнта,
психологічно

грамотно

вести

діалог;

набували

навичок

керувати

комунікативною взаємодією шляхом постановки питань різних типів, ввічливо
відповідати на заперечення, переконувати, управляти своїм емоційним станом,
презентувати послуги; оволодівають техніками виявлення потреб, активного
слухання, постановки запитань різних типів, аргументації з користю для
клієнта, налагодження зворотного зв’язку та презентації послуги. Водночас у
тренінг необхідно включати ситуації, що містять комунікативні бар’єрі, щоб
здобувачі освіти змогли набути позитивного досвіду їх подолання. Це
сприятиме

виробленню

і

практичному

закріпленню

професійно-

комунікативних умінь активного слухання та розуміння потреб співрозмовника,
аналізу своєї реакції на його комунікативну поведінку, швидкого оцінювання
ситуації та побудови власного плану дій у ній, оперативного та якісного
виконання замовлення.
Завершальним

етапом

формування

професійної

комунікативної

компетентності є рефлексивно-проностичний, який передбачає уміння оцінити
власний рівень засвоєння знань, сформованих умінь та навичок, порівняти своє
сприйняття з думками, поглядами та позиціями інших, за потреби скоригувати
його, прогнозувати подальші кроки.
Його суть полягає в інтеграції змісту всіх попередніх етапів і
відображенні

очікуваного

результату

–

належного

рівня

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг. Педагогічним завданням цього етапу є вдосконалення всіх набутих
професійно-комунікативних компетентностей у процесі виробничого навчання і
виробничої практики в закладах сфери послуг, а також їх виявлення у
рефлексивно-прогностичному
компетентності

та

його

компоненті

професійної

соціально-адаптивній,

комунікативної
статусно-рольовій

компетентностях і компетентності самопрезентації. Реалізація цього етапу
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відбувається на третьому курсі (2 семестр) під час навчально-виробничої та
виробничої практики, де майбутні кваліфіковані робітники потрапляють в
реальні виробничі умови. З метою вдосконалення навичок здобувачів освіти
щодо

моделювання

комунікативного

процесу

в

професійній

сфері,

прогнозування реакцій співрозмовника на певні слова і вчинки, розрізнення
конгруентності

його

вербальної

та

невербальної

мови,

розпізнавання

емоційного стану і мотивів поведінки на основі засвоєних знань і сформованих
умінь необхідно застосовувати методи моделювання, імітаційної гри, проектів,
кейс-метод і метод оперативних дій, що сприятиме розвитку навичок роботи в
команді, групі, професійному колективі. Особливу увагу необхідно приділяти
вдосконаленню навичок професійної комунікативної взаємодії в конфліктних
ситуаціях, що можуть виникнути у трудовій діяльності. Відтворення
виробничих умов у навчальній майстерні доцільно здійснювати за допомогою
технології контекстного навчання й інформаційно-комунікаційних технологій,
завдяки цьому в здобувачів освіти складеться цілісне уявлення про предметний
і соціальний зміст майбутньої професійної діяльності. Ефективним для
формування

і

розвитку

компетентностей

рефлексивно-прогностичного

компонента професійної комунікативної компетентності є використання
елементів самопрезентації, які варто вводити в структуру навчальновиробничої практики відповідно до тематики і практичної мети занять. Під час
виробничої практики здобувачів освіти експерти (керівники практики) повинні
спостерігати за тим, як практиканти реалізують набуті під час навчання
компетентності: презентують себе, виконують запропоновану їм на різних
етапах виробничої практики професійну роль, знаходять спільну мову з
колективом

закладу

тощо.

Водночас

викладачі

професійно-теоретичної

підготовки мають здійснювати спостереження за тим, як учні аналізують і
коригують власну комунікативну поведінку, знаходять і виправляють помилки,
допущені під час професійно-комунікативної діяльності, оцінюють свій
професійно-комунікативний

потенціал,
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наскільки

творчо

підходять

до

професійної діяльності та прагнуть досягти в ній успіху, за необхідності давати
поради практичного характеру. Отримані знання допомогли виробленню
професійно-комунікативних умінь і навичок, сприяли розвитку особистіснорефлексивних якостей учнів і формуванню готовності до роботи у сфері послуг.
Найбільш ефективними для розвитку професійної комунікативної
компетентності

є

методи

інтерактивного

навчання,

спрямованого

на

забезпечення спільного процесу пізнання, отримання знань, умінь, навичок,
здобуття необхідних компетенцій у спільній діяльності через діалог, полілог
майбутніх кваліфікованих робітників між собою та з викладачем, а також через
пряму взаємодію з навчальним оточенням або навчальним середовищем, що
забезпечує високий рівень мотивації до навчання і моделює професійну
реальність (Сисоєва, С. О., 2008, с. 37). Під час інтерактивного навчання
викладач

повинен

двоспрямованість

забезпечити
спілкування,

зворотній
оптимальне

зв’язок,
врахування

право

вибору,

життєвого

й

професійного досвіду здобувачів освіти (Сисоєва, С. О., 2008, с. 41). У процесі
такої комунікації майбутні робітники сфери послуг повинні мати можливість
поділитися думками та почуттями в межах певної теми, розповісти про свої
висновки, вислухати думки не тільки викладача, а й одногрупників. За рахунок
цього вони мають набути досвіду встановлення контакту, взаємозалежних
ціннісно-змістовних відносин зі світом, людьми й самими собою – досвіду
діалогічної пізнавальної діяльності, соціально-моральних комунікативних
відносин і самопізнання (Сисоєва, С. О., 2008, с. 38). Для розвитку професійної
комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників важливе
значення має також така діалогова технологія, як дискусія Проблемноорієнтована дискусія – це метод, при якому учасники здійснюють обмін
інформацією та ідеями для того, щоб знайти правильне вирішення проблеми та
знайти єдине погоджене рішення. Дискусію слід організовувати як процес
діалогічного спілкування учасників. Її мета – навчити чітко висловлювати свої
думки й аргументовано відстоювати їх в ситуаціях, коли стикаються кілька
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точок зору; розуміти протилежну думку і враховувати її позитивні сторони. Під
час обговорення викладач має стежити за культурою спілкування учасників
дискусії. Йдеться про збереження черговості виступів, уважне слухання
доповідача, вислуховування критики, самоаналіз і загальна оцінка підгрупи за
найкраще вирішення проблеми. При оцінюванні учасників дискусії важливо
звертати увагу на ступінь комунікабельності, аргументованість виступів,
чіткість подання своєї позиції, впевненість і сміливість, тактовність, ввічливість
до опонентів, вміння слухати і відповідати на критичні зауваження
(Сисоєва, С. О. (2008), 175 – 177).
Важливим видом інтерактивного навчання є також ділова гра, яка сприяє
створенню більш близьких стосунків між учасниками, знімає з них напругу й
тривогу, підвищує самооцінку,дозволяє кожному учаснику відчути ситуацію й
обґрунтувати можливі стратегії власних дій. В основу ділової гри слід покласти
пошук оптимального варіанта вирішення проблеми. Рольова гра має
передбачати моделювання учасниками заданих комунікативних ситуацій,
причому ступінь підготовки до цього виду занять варіюється від вивчених
напам’ять реплік на початку навчання до імпровізації на завершальній стадії.
Викладач має бути партнером, заохочувати здобувачів освіти до
вирішення проблем і прийняття рішень, покладати відповідальність на самих
здобувачів освіти акцентувати довіру, використовувати взаємне навчання,
орієнтувати на вдосконалення комунікативної діяльності. Для успішного
формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг важливе значення має регулярна
діагностика їхніх досягнень з цього напряму. Оцінювання слід використовувати
для визначення рівнів досягнень окремого здобувача освіти, виявлення рівня
його готовності до засвоєння матеріалу щодо особливостей професійного
спілкування, відповідного планування і викладання навчального матеріалу;
організації навчання, зокрема порядку повторення, уточнення й систематизації
навчального

матеріалу

щодо

особливостей
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професійного

спілкування;

коригування,зокрема з’ясування причин труднощів, що виникають під час
вивчення особливостей професійного спілкування, виявлення прогалин у їхніх
знаннях і вміннях та спрямування діяльності на усунення недоліків;
стимулювання навчальних досягнень у професійному спілкуванні, зокрема
бажання покращити свої результати, розвитку відповідальності, сприяння
змагальності у навчанні.
Для

забезпечення

ефективності

контролю

розвитку

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг слід дотримуватись індивідуального підходу до оцінювання навчальних
успіхів здобувачів освіти, вибір методів контролю з урахуванням їхніх
індивідуальних

особливостей,

зокрема

типу

темпераменту,

здібностей,

потенційних можливостей, об’єктивності, що означає справедливу оцінку рівня
навчальних досягнень на основі єдиних вимог відповідно до критеріїв,
визначених навчальними програмами та загальнодержавними стандартами;
систематичності

та

системності,

цілеспрямованого

контролю

протягом

тобто

здійснення

усього

періоду

постійного,
навчання

з

використанням поточних результатів і підсумкового контролю; етичних норм,
що виявляється в педагогічній тактовності при аргументації оцінки, а також в
доброзичливості й делікатності при висловлюванні критичних зауважень,
почутті міри у заохоченні чи покаранні (Туркот, Т. І., 2011, с.261).
Важливе значення має також оптимізація контролю: відповідність змісту і
методів контролю меті навчання, а також об᾿єктивність контролю, який має
охоплювати весь обсяг навчального матеріалу. Методика проведення контролю
має мінімалізувати затрати часу і зусиль для отримання необхідної інформації
про стан знань умінь та навичок здобувачів освіти. У процесі організації роботи
з

формування

професійної

комунікативної

компетентності

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг слід враховувати вплив оцінювання на
розвиток особистості: під впливом оцінки в здобувачів робітничої професії
формуються такі важливі особистісні якості, як самооцінка й рівень домагань.
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Необхідно брати до уваги, що ці чинники є потужним коригувальним фактором
поведінки й діяльності особистості майбутнього кваліфікованого робітника.
Висновки до третього розділу
Виявлення
кваліфікованих

реального
робітників

рівня
сфери

сформованості
послуг

під

час

ПКК

майбутніх

констатувального

експерименту здійснено з використанням відібраних діагностичних методик;
проведено контрольні зрізи; математичну обробку та аналіз отриманих даних.
У процесі формувального етапу експерименту здійснено реалізацію в
освітньому процесі поетапної авторської методики формування ПКК майбутніх
кваліфікованих

робітників

сфери

послуг;

порівняння

ефективності

запропонованої методики із тими, що традиційно застосовуються під час
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг;
вивчено вплив рівня сформованості ПКК на якість професійної підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг.
Формування ПКК майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг було
здійснено в КГ – за традиційною методикою, а в ЕГ – за авторською методикою.
Оцінювання сформованості ПКК здійснювалось за однаковими методиками і для КГ,
і для ЕГ. Це уможливило здійснення неупередженого оцінювання сформованості
досліджуваної компетентності за мотиваційно-ціннісним, знаннєво-пізнавальним,
діяльнісним і рефлексивним критеріями.
Результати формувального етапу експерименту показали зростання усіх
показників сформованості ПКК, однак в ЕГ – показники підвищилися більш суттєво.
Порівняння узагальнених результатів констатувального та формувального
етапів педагогічного експерименту виявило, що в КГ високий рівень
сформованості ПКК майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг зріс на
7,7%, проте серед здобувачів освіти з ЕГ зростання відбулося на 16,8%.
Середній рівень сформованості ПКК майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг в учнів КГ зріс на 17,3%, в ЕГ – на 8,9%. Спостерігається
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скорочення

низького

рівня

сформованості

професійної

комунікативної

компетентності в здобувачів освіти КГ на 25%, в ЕГ – на 25,7%.
Статистичний аналіз результатів формувального етапу педагогічного
експерименту підтвердив об'єктивність змін, що стали основою для висновку
про ефективність авторської методики поетапного формування ПКК майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг.
Результати педагогічного експерименту дають змогу стверджувати, що
сформована професійна комунікативна компетентність позитивно впливає на
якість професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг.
Основні результати третього розділу висвітлено в таких публікаціях: [3],
[7], [16], [17], [18], [19], [20].
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ВИСНОВКИ
Проведене дослідження й одержані під час педагогічного експерименту
результати дали підставу вважати, що вихідна методологія є правильною,
визначені завдання розв’язані. Це уможливило формулювання таких висновків:
1.

Вітчизняними

дослідниками

проаналізовано

формування

комунікативної культури, розвиток професійного мовлення кваліфікованих
робітників сфери послуг, формування ключових компетентностей індустрії
гостинності, однак ця проблема не стала предметом цілісних наукових
досліджень.

Сфера

послуг

як

сектор

вітчизняної

економіки

в

постіндустріальному суспільстві розвивається найбільш інтенсивно і постійно
розширюється. Підготовка для цієї важливої сфери висококваліфікованих
робітників, яким притаманна соціальна відповідальність за результати своєї
професійної діяльності, потребує випереджувального підходу, оновлення змісту
професійного навчання та впровадження в освітній процес закладів професійної
(професійно-технічної) і фахової передвищої освіти інноваційних технологій в
умовах цифровізації.
2. У контексті професійної підготовки майбутніх кваліфікованих
робітників сфери послуг уточнено сутність дефініцій «компетентність»,
«професійна

компетентність»,

«комунікативна

компетентність».

Поняття

«компетентність» у проекції на кваліфікованих робітників сфери послуг
визначено як інтегративну якісну характеристику, що уможливлює оптимальну
діяльність у конкретній ситуації і ґрунтується на володінні сучасними
знаннями, уміннями і навичками. Професійна компетентність майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг розглядається як критерій їхньої
підготовки в ЗП(ПТ)О, що охоплює володіння професійними знаннями,
сформованість технологічних умінь і навичок, здатність ефективно їх
застосовувати з урахуванням специфіки професійної діяльності у сфері послуг.
Поняття

«комунікативна

компетентність»

трактується

як

здатність

встановлювати та підтримувати комунікативний контакт з клієнтами, колегами
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та роботодавцями, визначати ефективні комунікативні стратегії відповідно до
соціальної

ролі

та

ситуації

спілкування.

В

основі

комунікативної

компетентності є особистісні якості, мовно-комунікативні норми, знання про
способи організації комунікативної діяльності та уміння ефективно їх
використовувати.
Комунікативна компетентність як життєво необхідна якість є засобом
досягнення успіху в професійній діяльності у сфері послуг. Результати
наукового пошуку дали змогу визначити ПКК майбутніх кваліфікованих
робітників

сфери

комунікативних

послуг

знань,

як

умінь

інтегративне

утворення

і

та

навичок

професійних

особистісних

і

якостей

кваліфікованого робітника, що формується у процесі професійної підготовки,
розвивається і вдосконалюється під час практичної професійної діяльності
випускника ЗП(ПТ)О сфери послуг. Вона передбачає широку обізнаність із
специфікою професійної діяльності у сфері послуг, сформованість позитивних
мотивів до майбутньої професійно-комунікативної діяльності у цій сфері,
володіння

професійною

термінологією,

необхідними

професійно-

комунікативними знаннями та уміннями використовувати їх для ефективної
професійної діяльності.
3. На основі аналізу освітніх програм, навчальних планів підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг з одночасним здобуттям
повної загальної середньої освіти виявлено відсутність спеціальної дисципліни,
спрямованої на формування ПКК. Комунікативно орієнтованими є такі
навчальні предмети загальноосвітньої підготовки як «Українська мова»,
«Українська література», «Іноземна мова» та навчальний предмет професійної
підготовки «Основи психології та етики професійного спілкування». Доведено,
що у підручниках із загальноосвітніх навчальних предметів не враховано
специфіку професійної підготовки в ЗП(ПТ)О. Це зумовлює нагальну потребу
розроблення моделі ПКК майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг,
обґрунтування

методики

формування
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ПКК

майбутніх

кваліфікованих

робітників сфери послуг та підготовки навчально-методичного комплексу з
формування ПКК майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг. Основою
для цілеспрямованого формування ПКК майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг є культурологічний, аксіологічний, компетентнісний, діяльнісний,
системний, синергетичний та особистісно орієнтований підходи, спрямовані на
опанування професійно значущим змістом загальноосвітніх предметів суспільногуманітарного циклу, а також компонентів загальнопрофесійної підготовки.
4.

Розроблено

модель

формування

професійної

комунікативної

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, що
охоплює чотирі взаємопов’язані блоки: цільовий, теоретико-методологічний,
змістово-технологічний та контрольно-оцінювальний. Цільовий блок враховує
мету формування ПКК – підвищення якості професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг. Визначена мета зумовлюється
соціальним замовленням на підготовку конкурентоспроможних робітників
сфери послуг та специфікою їхньої професійної та комунікативної діяльності,
що

відображено

у

державних

стандартах

професійної

підготовки

кваліфікованих робітників сфери послуг. Теоретико-методологічний блок
охоплює методологічні підходи, на основі яких здійснюється формування ПКК
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг, а також пов’язані з ними
принципи формування ПКК – загальнодидактичні та професійної підготовки. З
урахуванням

специфіки

професійної

та

комунікативної

діяльності

кваліфікованих робітників сфери послуг у змістово-технологічному блоці
визначено

компоненти

прагматично-дискурсивний,
формування

ПКК

(мотиваційний,

когнітивно-нормативний,

рефлексивно-прогностичний)

(діагностично-мотиваційний,

та

етапи

її

діяльнісно-операційний,

рефлексивно-прогностичний); формування ПКК здійснюється у процесі
опанування майбутніми кваліфікованими робітниками змісту освіти та
використання відповідних технологій, методів і прийомів роботи. Контрольнооцінювальний блок відображає критерії, показники, рівні сформованості ПКК
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та результат – позитивну динаміку професійної підготовки майбутніх
кваліфікованих робітників сфери послуг.
5.

Авторська

методика

поетапного

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників охоплює
діагностично-мотиваційний,

діяльнісно-операційний

та

рефлексивно-

прогностичний етапи й спрямовується на розвиток позитивної мотивації учнів до
оволодіння професійною лексикою, оновлення змісту суспільно-гуманітарних та
професійних

дисциплін

у

контексті

професійної

підготовки

майбутніх

кваліфікованих робітників сфери послуг, застосування комплексу інноваційних
технологій формування ПКК.
Результати експериментальної перевірки поетапної методики формування
професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг засвідчили її ефективність, оскільки в експериментальній групі
порівняно з контрольною відбулося зростання кількості учнів з високим рівнем
сформованості ПКК на 9,1% з одночасним зниження їх кількості з середнім та
низьким рівнями сформованості ПКК на 8,4% і 0,7% відповідно. Найбільша динаміка
формування ПКК на високому рівні простежується в експериментальній групі: за
діяльнісним критерієм – на 22,8%, у контрольній групі означений показник зріс на
9,1%. Виявлено позитивну динаміку в учнів ЕГ з низьким рівнем за цим же
критерієм – на 30,7%, натомість в КГ – на 21,4%.
6. Навчально-методичний

комплекс

з

формування

ПКК

майбутніх

кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О охоплює: робочі програми, тематичні та
поурочно-тематичні плани з української мови, української літератури та основ
психології для професій «Перукар. Перукар-модельєр», «Флорист. Оформлювач
вітрин та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло, віньєток та альбомів»,
методичні рекомендації «Збагачення мовлення учнів професійною лексикою:
збірник завдань з української мови для професій «Перукар. Перукар-модельєр»,
«Флорист. Оформлювач вітрин та приміщень», «Фотограф. Оформлювач табло,
віньєток та альбомів» для здобувачів освіти; методичні рекомендації «Формування
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професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників
сфери послуг на основі міждисциплінарного підходу до організації освітнього
процесу»,

«Інноваційні

педагогічні

технології

формування

професійної

комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери
послуг», «Методика формування професійної комунікативної компетентності
майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг: традиції і новаторство» для
викладачів, робочий зошит «Практична риторика». Обгрунтовані в процесі
дocлiджeння теоретичні виcнoвки і дидактичні положення мoжуть бути корисними
в пoдaльших наукових розвідках з проблем пiдгoтoвки мaйбутнiх кваліфікованих
робітників сфери послуг. Запропонований навчально-методичний комплекс можуть
використовувати викладачі ЗП(ПТ)О і закладів фахової передвищої освіти в
прaктичній прoфeciйній діяльності: під час підготовки до занять з української мови
та літератури, організації позанавчальної діяльності, у процесі роботи з
обдарованими здобувачами освіти та підготовки їх до міжнародних мовнолітературних конкурсів імені П. Яцика та Т.Г. Шевченка. Ефективність
розробленого навчально-методичного комплексу підтверджується результатами
участі в Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика та
регіональними результатами ЗНО з української мови серед ЗП(ПТ)О Вінницької
області.
До подальших напрямів досліджень цієї багатоаспектної проблеми
відносимо:

поєднання

загальноосвітньої

і

професійної

підготовки

конкурентоспроможних фахівців у ЗП(ПТ)О і закладів фахової передвищої освіти,
формування професійної етики педагогічного і виробничого персоналу сфери
послуг та вивчення зарубіжного досвіду професійної освіти і навчання
працівників сфери послуг.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Порівняльний аналіз дефініцій «професійна компетентність»,
«комунікативна компетентність»
Професійна компетентність
Певна система, що інтегрує
знання, уміння, навички, професійно
значущі якості особистості, яка
забезпечує
виконання
особистих
професійних зобов’язань… знання та
вміння
з
різнобічних
сфер
життєдіяльності людини, що необхідні
для формування вмінь здійснення
діяльності творчого рівня (Бабанский,
Ю. К. (1988),с.187)
Сукупність загальнопрофесійних
знань та вмінь з організації та
планування робочих процесів, читання
та складання документів, способів
рішення проблем, використання нових
інформаційних технологій (Губарєва,
О. С. (2005),с.42)
Комплексна
характеристика
людини, що виявляється в конкретній
професійній діяльності та включає
знання, уміння, навички, здібності,
досвід, мотивацію і особистісні
властивості (Самойленко, С. А. (2004),
с.4)
Володіння знаннями, уміннями,
нормативами,
необхідними
для
виконання професійних обов’язків,
психологічними якостями, а також як
реальну
професійну
діяльність
відповідно до еталонів і норм
(Олексюк, О. М. (2014), с.158)
Наявність професійних знань
(суспільних, психолого-педагогічних,
предметних) прикладних умінь та
навичок. Особливостями професійних
знань є їх комплексність, натхненність

Комунікативна компетентність
Сукупність знань про норми і
правила
ведення
природної
комунікації – діалогу, суперечки,
переговорів та ін.( Бех, І. Д. (1998),
с.107).

Знання правил для розуміння та
продукування як преференціального,
так і соціального значення мови
(Хаймс, Д. Х. (1975), с. 21)

Здатність комуніканта обирати
серед доступних комунікативних типів
поведінки для успішного досягнення
своїх міжособистісних цілей протягом
зустрічі, підтримуючи лінію партнера
в межах ситуації (Wiemann, J. M.,
Backlund, P. (1980)
Компетентність у спілкуванні
означає
володіння
комплексом
особистісних можливостей, це один з
показників психологічної зрілості та
компетентності (Холостова, Е. И.
(2003)
Комунікативна компетентність
проявляється
у
спроможності
різноманітного
спілкування,
формування
завдань,
вирішення
конфліктів, вмінні взаємодіяти з
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(Волкова, Н. П., & Полторак, В. А. представниками
різних
культур,
(2014), с.33)
здібності
ведення
переговорів
(Веретенникова, А. Е. (2008), с.27).
Інтегративна
характеристика
Комунікативна компетентність
ділових і особистісних якостей забезпечує адекватність спілкування у
фахівця, що відображає рівень знань, різних ситуаціях, з урахуванням
умінь,
досвіду,
достатніх
для наявних у людини відповідних
досягнення мети з певного виду культурних
зразків
взаємодії
професійної діяльності, а також (Ничкало, Н. Г. (2013)
моральну позицію фахівця (Кремень,
В. Г. (ред.) (2008), с.722)
Професійна
компетентність
Комунікативна компетентність –
включає знання, уміння, навички, а неодмінна якість ділової людини,
також способи і прийоми реалізації їх зорієнтованої на розвиток колективної
в діяльності, спілкуванні, розвитку діяльності (Добротвор, О. В. (2007),
(саморозвитку) особистості (Митина, с.152)
Л. М. (2003)
Вже існуюча якість, реальна
Здатність
встановлювати
і
демонстрація
набутих
знань
і підтримувати необхідні контакти з
відповідних умінь, навичок людини як оточуючими людьми, певна сукупність
суб’єкта
професійної
діяльності, знань, умінь та навичок, що
володіння
нею
відповідними забезпечують ефективне спілкування,
компетенціями
і
здатність
їх передбачають
уміння
змінювати
застосовувати
у
відповідних глибину і коло спілкування, розуміти й
професійних ситуаціях (Семеног, О. бути зрозумілим для партнера у
М. (2014)
процесі спілкування (Семеног, О. М.
(2014)
Це система знань, умінь і
Є засобом досягнення успіхів у
навичок,
професійно
значущих професійноділовому та особистісному
якостей особистості, які забезпечують спілкуванні, в основі якої лежать
можливість виконання професійних знання цінностей, норм, стандартів
обов’язків
певного
рівня,
а поведінки
і
спілкування
компонентами фахової компетентності (Наролина, В.И. (2008), с.24)
є професійні компетенції (Петрук, В.
А. (2008)
Підготовлено Бойчук О. Ю.
(на основі теоретичного аналізу вказаних джерел)
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Додаток Б
Таблиця відповідності рівнів професійної (професійно-технічної)
освіти рівням Національної рамки кваліфікацій
Рівень
освіти

перший
(початковий)
рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

другий
(базовий)
рівень
професійної
(професійно
-технічної)
освіти

Рівень
Національної
рамки
каліфікацій
2

3

Опис кваліфікаційних рівнів (відповідно до НРК)
Знання

Уміння

Комунікація

Автономність і
відповідальність

Здатність особи виконувати типові нескладні завдання у
типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері роботи
та/або навчання, виконувати завдання під керівництвом з
елементами самостійності
Базові
використання
взаємодія в
робота та/або
емпіричні
відповідної
колективі з
навчання під
знання та
інформації для
метою
керівництвом
розуміння
виконання
виконання
або наглядом з
основних
нескладних завдань
завдань;
певною
(загальних) та розв’язання
продукування самостійністю;
процесів у повсякденних
деталізованих
індивідуальна
сфері
проблем у типових
усних і
відповідальність
навчання
ситуаціях із
письмових
за результати
та/або
застосуванням
повідомлень виконання
трудової
простих правил,
завдань під час
діяльності інструкцій та
навчання та/або
знарядь;
трудової
оцінювання
діяльності
результатів власної
діяльності
відповідно до
установлених
критеріїв,
застосування
аргументації для
обґрунтування
власних думок та
висновків
Здатність особи виконувати виробничі або навчальні
завдання середньої складності за визначеними алгоритмами та
встановленими нормами часу і якості
знання
виконання типових
здатність до відповідальність
фактів,
завдань та
ефективної
за виконання
принципів, розв’язання проблем роботи в
завдань під час
процесів та шляхом вибору і
команді;
роботи або
загальних
застосування
сприйняття
навчання;
понять у
базових методів,
критики,
адаптація своєї
сфері
інструментів,
порад і
поведінки до
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навчання
та/або
професійно
ї діяльності

третій
(вищий)
рівень
професійної
(професійно
-технічної)
освіти

4

матеріалів та
інформації ;
оцінювання
результатів
виконання завдань
відповідно до
заздалегідь відомих
критеріїв

вказівок ;
зовнішніх
продукування обставин під час
деталізовани виконання
х усних і
завдань або
письмових
розв’язання
повідомлень проблем
зокрема у
професійній
діяльності
Здатність особи самостійно виконувати складні спеціалізовані
виробничі чи навчальні завдання у певній галузі професійної
діяльності та/або у процесі навчання, зокрема в нестандартних
ситуаціях
Емпіричні
виконання
здійснення
самоорганізація
та
складних
наставництва,
відповідно до
теоретичні спеціалізованих
передавання правил, що
знання в
завдань,
досвіду ;
існують у
широких
знаходження або
робочому або
контекстах прийняття рішень
продукуванн навчальному
та
щодо специфічних
я складних
контекстах і
розуміння
проблем у сфері
деталізовани зазвичай є
принципів, професійної
х усних і
передбачуваним
методів,
діяльності або
письмових
и, але можуть
процесів у навчання;
повідомлень зазнавати змін;
сфері
планування власної
, зокрема у
здійснення
навчання
роботи та в
професійній нагляду за
та/або
обмеженому
діяльності
повсякденною
професійно контексті
або навчанні роботою інших,
ї діяльності організація,
обмежена
контроль,
відповідальність
оцінювання та
за оцінювання
коригування роботи
та покращення
інших
результатів їх
трудової або
навчальної
діяльності

Розроблено Бойчук О. Ю.
На основі НРК:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
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Додаток В
Вимоги до кваліфікованих робітників сфери послуг
Національна
рамка
кваліфікацій
(з опису
кваліфікаційних
рівнів для
кваліфікованих
робітників)
здатність
до
ефективної
роботи
в
команді;
сприйняття
критики, порад і
вказівок;
продукування
деталізованих
усних
і
письмових
повідомлень
зокрема
у
професійній
діяльності;
самоорганізація;
відповідальність
за
виконання
завдань під час
роботи
або
навчання;
адаптація своєї
поведінки
до
зовнішніх
обставин під час
виконання
завдань
або
розв’язання
проблем

Державні стандарти професійної
(професійно-технічної) освіти

СП(ПТ)О) 5141.S.96.02 – 2017 Перукар (перукар-модельєр);
СП(ПТ)О
7344.КО.74.81-2018
Фотограф (фотороботи):
ЗПК.3 Оволодіння основами
професійної етики
Знати: індивідуальні психологічні
властивості
особистості;
особливості спілкування в сфері
послуг; психологічні властивості
поведінки людини; характер,
причини і способи розв’язання
конфліктних
ситуацій
у
виробничому
колективі
(із
замовником, клієнтом); основні
психологічні вимоги до перукаря
(фотографа); моральні вимоги до
роботи перукаря (фотографа);
підходи
до
забезпечення
сприятливого
психологічного
клімату в колективі; професійну
поведінку перукаря (фотографа),
кодекс культури.
Уміти: визначати індивідуальні
психологічні
особливості
(самодіагностика);
розв’язувати
конфліктні
ситуації,
знаходити
спільну мову зі співробітниками;
володіти технікою ведення ділових
індивідуальних бесід, слухати і
переконувати
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Програма
Українська мова
10-11 класи
Рівень стандарту
(зі змінами,
затвердженими
наказом МОН від
14.07.2016 № 826
Навчальні завдання:
виховання в учнів
почуття національної
свідомості,
що
значною мірою сприяє
підвищенню мотивації
вивчення української
мови;
формування
комунікативної,
мовної, мовленнєвої,
предметної,
прагматичної,
соціокультурної
компетентностей
учнів
на
основі
свідомого опанування
мовної й мовленнєвої
теорії;
корекція
орфографічної
й
пунктуаційної
грамотності
старшокласників;
збагачення
словникового запасу
учнів
термінологічною
лексикою
та
фразеологією.

СП(ПТ)О) 5141.S.96.02 – 2017 Перукар (перукар-модельєр);
СП(ПТ)О 7344.КО.74.81-2018 Фотограф (фотороботи)
СП(ПТ)О 5312. М. 74.10-2018 Оформлювач вітрин, приміщень
та будівель
Перелік КК:
Оперативність
в
прийнятті
правильних рішень у позаштатних
ситуаціях під час роботи.
Здатність відповідально ставитись
до професійної діяльності.
Знання професійної лексики та
термінології.
Здатність діяти в нестандартних
ситуаціях.
Здатність працювати в команді.
Дотримання професійної етики.
Запобігання
конфліктних
ситуацій.
Загальнопрофесійні компетентності (ЗПК) – знання та уміння, що є
загальними (спільними) для професії.
Ключові компетентності (КК) – загальні здібності й уміння (психологічні,
когнітивні, соціально-особистісні, інформаційні, комунікативні), що дають змогу
особі розуміти ситуацію, досягати успіху в особистісному і професійному житті,
набувати соціальної самостійності та забезпечують ефективну професійну й
міжособистісну взаємодію (набуваються впродовж всього терміну навчання поза
робочим навчальним планом).
Професійні компетентності (ПК) – знання та уміння особи, які дають їй
змогу виконувати трудові функції, швидко адаптуватися до змін у професійній
діяльності та є складовими відповідної професійної кваліфікації.
Розроблено Бойчук О. Ю.
На основі НРК:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text
СП(ПТ)О 5141.S.96.02 – 2017; 7344.КО.74.81-2018; 5312. М. 74.10-2018;
Програма «Українська мова»:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichna-osvita/derzhavni-standartinavchalni-plani-ta-programi
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Додаток Г
Робочі плани освітнього процесу

Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової
загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за професією
«Флорист. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель»

Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової
загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за професією
«Перукар (перукар-модельєр)»
256

Продовження додатка Г

Робочий навчальний план для підготовки кваліфікованих робітників на основі базової
загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти за професією
«Фотограф, оформлювач віньєток та табло»

Підготовлено Бойчук О. Ю.
(на основі аналізу навчальних планів
ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти
технологій та дизайну»)
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Додаток Д
Дослідження сформованості ПКК за мотиваційно-ціннісним критерієм
Методика «Мотиви вибору професії»
Інструкція: нижче наведені твердження, які характеризують будь-яку
професію. Прочитайте та оцініть, якою мірою кожне з них вплинуло на ваш
вибір професії. Шкала оцінок: 5 – дуже вплинуло, 4 – вплинуло, 3 – середньо
вплинуло, 2 – не дуже вплинуло, 1 – зовсім не вплинуло.
Назвіть цю професію.
1.
Передбачає спілкування з різними людьми.
2.
Подобається батькам.
3.
Вимагає почуття відповідальності.
4.
Передбачає переїзд на нове місце проживання.
5.
Відповідає моїм здібностям.
6.
Дозволяє обмежитись наявною освітою.
7.
Дає можливість приносити користь суспільству.
8.
Сприяє розумовому та фізичному розвитку.
9.
Є високооплачуваною.
10. Дозволяє працювати неподалік від дому.
11. Є престижною.
12. Дає можливість професійного зростання.
13. Єдиноможлива в ситуації, що склалася.
14. Дає можливість реалізувати здібності до керівної роботи.
15. Є привабливою.
16. Наближена до улюбленого шкільного предмету.
17. Дозволяє одразу здобути хороший результат праці для інших.
18. Її обрали мої друзі.
19. Дозволяє використовувати професійні навички поза межами роботи.
20. Дає більше можливостей проявляти творчість.
Інтерпретація результатів.
Усі питання опрацьовуються у таких блоках:

Внутрішні індивідуально значимі мотиви: позиції 1,5,8,15,20;

Внутрішні соціально значимі мотиви: 3,7,12,14,17;

Внутрішні позитивні мотиви: 4,9,10,16,19;

Внутрішні негативні мотиви: 2,6,11,13,18.
Максимальна сума вказує на домінуючу мотивацію.
Дякуємо за співпрацю!
Розроблено Бойчук О. Ю.
на основі джерела:
http://proforientator.info/?page_id=6014
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Додаток Е
Дослідження сформованості ПКК за мотиваційно-ціннісним критерієм
Методика «Мотиви вивчення філологічних дисциплін»
Інструкція: нижче наведені мотиви, що спонукають вас вивчати
лінгвістичні дисципліни. Проранжуйте ці мотиви (надайте ранг від 1 до 10, ранг
не може повторюватися) за рівнем «значущості» для вивчення означених
дисциплін за таким порядком: якщо мотив має велике значення та спонукає до
навчання, то йому надайте ранг 1, а найменше значення – 10.
Перелік мотивів, що спонукають вас вивчати лінгвістичні дисципліни.
Мотив

Ранг

Бажання краще налагоджувати контакт з іншими людьми
Вимога освітнього процесу
Звичка до системного накопичення нових знань
Розуміння важливості спілкування для працівника сфери послуг
Розуміння необхідності комунікабельності для відкриття власної
справи
Розуміння важливості комунікабельності під час пошуку роботи
Бажання поглибити свої професійно-комунікативні знання
Бажання мати гарну оцінку та можливість самовираження
Бажання самовдосконалення
Перспективи професійного зростання
Дякуємо за співпрацю!
Укладено Бойчук О. Ю.
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Додаток Ж
Дослідження сформованості ПКК за мотиваційно-ціннісним критерієм
Анкета «Ціннісні орієнтації молоді»
1) Цінність життя для вас полягає в тому, щоб ( виділіть не більш як 3
позиції) *
1) знайти кохання
2) мати хороших і надійних друзів
3) здобути цікаву професію
4) стати порядною і чесною людиною
5) виховувати у собі волю і сильний характер
6) бути корисним для суспільства
7) вірити в Бога і виконувати його заповіді
8) розвиватися духовно , збагачувати свій світогляд
9) вдосконалювати себе
10) досягнути матеріального достатку
11) користуватися життєвими перевагами , брати все від життя
12) зробити кар'єру
13) створити сім'ю
14) мати міцне здоров'я

15) інше (зазначте)__________________
2) Які з перечислених проблем турбують вас найбільше?(Оберіть не більш
як 3 варіанти) *
1) матеріальне становище
2) професійна перспектива
3) навчання
4) злочинна діяльність мафіозних формувань
5) зниження життєвого рівня
6) труднощі в інтимних стосунках
7) відсутність взаєморозуміння з батьками
7) відсутність взаєморозуміння з батьками
9) пошук сенсу життя
10) здоров'я
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11) інше ( напишіть)
3) Назвіть одним словом рису , яку ви найбільше цінуєте в людях:

4) Назвіть одним словом найбільш неприйнятну для вас людську рису:

5) Хто для вас є взірцем для наслідування? *
1) батько
2) мати
3) хтось із рідних
4) ваш безпосередній вчитель
5) історична постать
6) людина культури , мистецтва
7) літературний персонаж
8) кіногерой
9)кумир зі світу музики
10) телеведучий або телевізійний персонаж
11) людина , яка досягла успіху в бізнесі
12) політичний або громадський діяч сучасності
13) не маю взірця для наслідування
14) я сам собі взірець

15) інше ( напишіть)
6) Ким сьогодні для вас є ваші батьки? *
1) наставниками
2) опікунами
3) друзями
4) авторитетом
5) просто людьми , які вас люблять
7) Чи вважаєте ви за потрібне допамагати батькам? *
1) так , зокрема грошима

2) так , але тільки своєю працею
Продовження додатка Ж
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3) ні , вони самі успішно розв'язують свої проблеми
8) Виділіть твердження , яке найбільше відповідає вашому погляду на
сім'ю (родину) *
1) це місце де допомагають розв'язувати мої проблеми , де я обгоаорюю
наболілі запитання
2) це дім , де я проживаю і виконую певні побутові обовязки
3 це оточення , яке я змушений терпіти
1
2
3
9) Чи обов'язково для того , шоб жити разом із коханим ( коханою ) *
1) брати шлюб
2) мати згоду батьків
3) жити окремо від батьків

4) інше (напишіть)
10) Ким для вас є друзі? *
1) колегами з навчання, роботи
2) людьми , які мають спільне з вами захоплення
3) людьми , з якими ви проводите вільний час
4) людьми , які мають певні засади і риси , що відповідають вашим
вимогам
11) Як ви вважаєте , чи друзі повинні зацікавитися проблемами
партнера? *
1) так , обов'зково
2) бажано , але не обов'язково
3) немає значення
4) ні , не повинні
12) Вкажіть , яка з сучасних професій є найбільш *
1) престижною 2) прибутковою 3) творчою

13) Який чинник ,на вашу думку, має вирішальний вплив на вибір вами
майбутньої професії? *
1) престиж професії
2) реальна можливість працевлаштування за обраною професією
2) порада батьків
4) вчителі
5) друзі
6) можливі заробітки
7) обрана професія - це родинна традиція 8) інше(
напишіть)
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14) Щоб мати матеріальний достаток у житті , необхідно передусім
( виділіть не більш ніж 3 позиції) *
1) мати добре оплачувану посаду або роботу
2) не обов'язково чесно і наполегливо працювати
3) мати добре забезпечених батьків
4) здобути хорошу освіту й бути фахівцем у своїй галузі
5) володіти приватною власністю , наприклад , землею , нерухомістю
6) започуткувати власну справу і займатися бізнесом
7) вдало вкласти капітал та отримувати дівідеди
8) бути знайомим з впливовими людьми
8) бути знайомим з впливовими людьми

10) інше (напишіть)
15) Яка стратегія поведінки в реальній професійній діяльності буде
характерною особисто для вас? *
1) шукати таку роботу , яка дасть змогу мені розкрити й реалізувати знання
та вміння
2) для мене є важливим лише розмір заробітньої платні , зміст виконуваної
роботи не матиме для мене жодного значення
3) шукатиму таку роботу , яка є водночас цікавою і високоплачуваною ,
навіть якщо для цього деякий час я залишуся без засобів для існування та
роботи

4) інше (напишіть)
16) Уявіть , що ви маєте можливість поїхати до будь-якої країни світь.
Ваша головна мета *
1) подивитися світ і повернутися
2) швидко заробити капітал і повернутися
3) виїхати назавжди
4) підвищити свою професійну кваліфікацію
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5) інше ( напишіть)
17) Чи вважаєте ви себе віруючою людиною? *
1) так
2) ні
3) важко відповісти
18) Чи ваші релігійні переконання сприяли тому , що хтось повірив в
Бога? *
1) так
2) ні
3) скоріше навпаки
19) Які з наведених ознак найбільшою мірою ріднять вас з українським
народом? *
1) зовнішність
2) риси характеру
3) мова
4) історичне минуле
5) традиції , звичаї , культура
6) релігія , віросповідання
7) побут і спосіб життя
8) територія проживання
9) спільність національно-патріотичних інтересів
10) жодна з наведених ознакне ідентифікує мене з українським народом

11) інше (напишіть)
20) Як ви розцінюєте особисте знання традицій та звичаїв свого народу? *
1) знання досить глибокі
2) поверхневі
3) майже нічого не знаю
4) важко відповісти
21) Чи у повсякденному житті ваша сім'я дотримуєтеся українських
народних традицій та звичаїв? *
1) так , намагаємося це робити завжди
2) лише у випадку великих релігійних свят чи знаменних подій
2) час від часу
4) не надаєте їм особливого значення

Укладено Бойчук О. Ю.
на основі джерела:
https://webanketa.com/forms/6wt30dhf6xh30dk36wsp6/uk/
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Дослідження сформованості ПКК за знаннєво-пізнавальним критерієм
Тестові завдання
І ВАРІАНТ (завдання 1-14 – 0,5 бала, 15-16 – 1 бал)
1.
Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А пр..важкий, пр..дбати
Б пр..бережний, пр..вілля
В пр..буття, пр..довгий
Г пр..здоровий, пр..морозити
2.
На перший склад падає наголос у слові
А цінник Б течія
В русло
Г випадок
3.
Лексичну помилку допущено в рядку
А являється прикладом
Б скасувати конференцію
В непридатний до вжитку
Г зважати на правила
4.
Синонімом до слова збагнути є
А зібгати Б розбагатіти В зрозуміти Г розгубитися
5.
Потребує редагування речення
А Щоб оглянути якнайбільше пам’ятних місць Харкова, заздалегідь знайдіть та ознайомтеся
з переліком екскурсій.
Б Під’їхавши до Кам’янця, ми побачили обриси середньовічного міста й почу- ли шум
сучасної автостради.
В У кожному екскурсійному бюро Львова з гостями міста працюють досвідче ні та
комунікабельні гіди.
Г Екскурсоводи розкажуть про музеї Переяслава-Хмельницького німецькою, польською та
іспанською мовами.
6.
Спільнокореневими до слова роса є всі слова, ОКРІМ
А росинка
Б зрошення
В рослий Г росяний
7.
Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще
Б кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще
В водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во
Г русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще
Д плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н
8.
Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А слов’янський, маслюк, джазист
Б осяяння, юнацький, беззастережний
В блищить, каяття, європейський
Г колючий, в’юнище, їжджений
Д йодований, дзюркотіти, травиця
9.
Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка, ОКРІМ
А розм..якнути, бультер..єр, Лук..ян, різнобарв..я
Б рум..янець, кон..юнктивіт, інтерв..ю, В..єтнам
В відв..язати, дит..ясла, бар..єрний, Аліґ..єрі
Г солов..їний, Мін..юст, інтер..єр, між..ярусний
Д подвір..я, об..єднання, пів..юрти, пів..Європи
10.
Помилку в написанні слова іншомовного походження допущено в рядку
А Апенніни, каса, касета
Б Діккенс, манна, комісія
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В Канни, колектив, брутто
Г Брюссель, буддист, хоббі
Д Міссурі, іммігрант, тонна
11.
Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах
рядка
А сер..цевий, проїз..ний, аген..ський
Б артис..ці, захис..ний, безчес..ний
В пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник
Г тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний
Д радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний
12.
Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).
– (1) Вітаю, Миколо! Сто років тебе не бачив. Як справи, молодий чоловіче?
– (2) Доброго ранку, Валеріє Семеновичу, дякую, нівроку, а Ви як почуваєтеся?
– (3) Непогано, друже, непогано, братику, ось тільки спину щось знову прихопило!
– (4) Поберегли б Ви себе, пане професоре, ще стільки справ попереду, не хворійте!
– (5) Гаразд. А тобі, добродію Гринчишин, зичу успішного захисту дипломної!
НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці
А1
Б2
В3
Г4
Д5
13.
Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в
реченні
А Нарешті настали найзаповітніші для кожного випускника дні, сповнені найприємніших
вражень.
Б До свята діти вирішили купити квіти: для мами взяли троянди, найніжніші з-поміж усіх, які
були, а для бабусі вибрали найяскравіші хризантеми.
В Студенти знають психологічну драму «Блакитна троянда» Лесі Українки як
найекстраординарніший і найпрекрасніший твір поетеси.
Г Що більш відповідальна людина, то більш складне її життя, адже вона все хоче зробити
бездоганно й для цього докладає неабияких зусиль.
Д Найважливіші відкриття людства, як не дивно, є найменш очікуваними: хто б міг собі
уявити, що грибок стане джерелом пеніциліну.
14.
НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні
А Українці дуже талановиті: до дев’яносто відсотків з них музикальні, здатні до
музикування. Б Понад двісті років тому на території Лівобережної України з’явилося це
мальовниче село.
В Місяць мчить навколо Землі зі швидкістю три тисячі шістсот вісімдесят один кілометр за
годину.
Г Молоко містить близько ста різних речовин, має високі споживні властивості, зумовлені
його хімічним складом.
Д Деревоподібні кактуси виростають розгалуженими або зімкнутими і в діаметрі сягають
двадцяти п’яти сантиметрів.
15.
Доберіть до кожного фразеологізму синонім.
Фразеологізм
Синонім
1 зарубати на носі
А виводити на чисту воду
2 бувати в бувальцях
Б облизня піймати
3 сісти в калюжу
В намотати на вус
4 зривати маску
Г стелитися під ноги
Д знати, де раки зимують
16. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово). (1)Зазвичай (2)останнє, що я роблю, (3)вимикаючи комп’ютер, видаляю
історію пошуків, хай би (4)що шукав.
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А займенник Б іменник В форма дієслова (дієприслівник)
Г прислівник Д форма дієслова (дієприкметник)
17.
Складіть 5 речень на професійну тематику, ввівши в них слова-терміни,
характерні для вашої професії
18.
Напишіть вільне есе на тему «Я -професіонал»
ІІ ВАРІАНТ (завдання 1-14 – 0,5 бала, 15-16 – 1 бал)
1. На перший склад падає наголос у слові
А щавель Б злегка
В жаркий Г звести
2. НЕПРАВИЛЬНО утворено відмінкову форму числівника в реченні
А Деякі представники лускатих плазунів мають хребет із чотирьохсот однакових хребців.
Б Відомо близько двохсот двадцяти видів черепах із кістковим панциром, у якому
міститься тулуб.
В Досліджено, що швидкість польоту бабки може сягати ста п’ятдесяти кілометрів за
годину.
Г Динозаври були панівною групою тварин близько шестидесяти мільйонів років тому.
3. НЕ ПОТРЕБУЄ редагування речення
А Вища школа активно впроваджує в навчальний процес інноваційні технології.
Б Молодь України – це передовий авангард нашої незалежної держави.
В Ще й досі тривають дискусії та суперечки вчених щодо походження видів.
Г Важко уявити сучасне життя без засобів масової інформації та мас-медіа.
4. Лексичну помилку допущено в рядку
А виключні здібності
Б поверхове уявлення
В громадська думка
Г виконавча влада . Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка
А на[..]звуковий, [..]іалог, му[..]рець
Б баске[..]бол, пі[..]ручник, по[..]орож
В пі[..]ніжжя, приро[..]ний, б[..]жілка
Г моло[..]ець, [..]оцільний, [..]звінкий
Д рі[..]ний, ін[..]ивід, проїз[..]ний
6. Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ
А Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець
Б Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся
В Біла Церква, Мала Олександрівка, Холодний Яр
Г Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ
Д Чумацький Шлях, Великий Віз, Комета Галлея
7. Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).
(1)Виробле(н,нн)і віками найкращі форми (2)віта(н,нн)ь у (3)повсякде(н,нн)ому
(4)спілкува(н,нн)і – це не якась забаганка, а наш (5)буде(н,нн)ий етикет, наша культура
(6)взаєми(н,нн).
Без подвоєних літер треба писати слова, позначені цифрами
А 1, 2, 3 Б 2, 4, 6 В 1, 4, 5 Г 3, 4, 6 Д 1, 2, 6
8. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А зім..ятий, реп..ях, жираф..ячий
Б матір..ю, між..ярусний, бур..ячок
В з..єднати, кур..йозний, міжгір..я
Г тім..я, розв..язання, св..ятковий
Д кав..ярня, черв..як, медв..яний
9. Закінчення -ю у формі орудного відмінка однини треба писати в усіх іменниках рядка
А папороть, лють, насип
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Б бандероль, ступінь, путь
В радість, емаль, нежить
Г вісь, подорож, накип
Д ваніль, розкіш, мігрень
10. Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А іл..юмінація, ім..іграція, Брюс..ель
Б ал..о, гол..андець, Дарданел..и
В Апол..он, ал..егорія, брут..о
Г мадон..а, ан..отація, Ген..адій
Д Стел..а, сюр..еалізм, апел..яція
11. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А увеч..рі, увічл..во, упередж..ний
Б оч..видячки, змал..чку, ч..мдуж
В беззаст..режно, гр..мить, змуш..ний
Г б..нтежний, к..рівний, кл..котить
Д кр..мезний, наб..рати, упевн..ний
12. Потребує редагування речення
А Формуючи завдяки спорту міцні м’язи, людина вдосконалює своє тіло.
Б Спорт загартовує й характер, виховуючи наполегливість і силу волі.
В Тренуючи різні групи м’язів, не забувай розвивати й свій інтелект.
Г Зміцнівши фізично, завжди ставай на захист слабших за тебе.
Д Попрацювавши на різних тренажерах, спорт стане ще більш корисним.
13. Разом треба писати всі слова в рядку
А світло/непроникний, світло/сірий, світло/стійкий
Б біло/кам’яний, біло/золотистий, біло/сніжний
В ясно/окий, ясно/блакитний, ясно/головий
Г темно/барвний, темно/водний, темно/вишневий
Д ніжно/тонний, ніжно/колірний, ніжно/шкірий
14. Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні
А Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!
Б Про/те, що сьогодні свято, ми дізналися випадково.
В Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.
Г Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.
Д Поміркуйте про/те, що порадити своїм друзям.
15. Установіть відповідніть між фразеологізмом і його значенням
Фразеологізм
А марно трудитися
1 ловити ґав
Б скористатися нагодою
2 ловити кожне слово
В цінувати час
3 ловити кожну мить
Г уважно слухати
4 ловити момент
Д нічого не робити
Значення
16. З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає
наступне слово).
Лайка – (1)екологічно (2)шкідливе явище, (3)насичене (4)негативом.
А іменник Б прикметник В прислівник
Г форма дієслова (дієприкметник) Д форма дієслова (дієприслівник)
17. Складіть 5 речень на професійну тематику, ввівши в них слова-терміни,
характерні для вашої професії
18. Напишіть вільне есе на тему «Я -професіонал»
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Додаток К
Дослідження сформованості ПКК за діяльнісним критерієм
Питальник
для оцінювання комунікативних та організаторських
здібностей (КОЗ-1), розроблений В. Синявським і Б. Федоришиним
Інструкція Вам необхідно дати відповідь на всі запропоновані запитання.
Якщо Ваша відповідь позитивна, то у відповідній клітинці поставте «+», якщо
негативна –«-». Зважайте, будь ласка, аби номер запитання й номер клітинки
збігались.
Запитання:
1.Чи багато у вас друзів, із якими Ви постійно спілкуєтесь?
2.Чи часто Вам вдається схилити своїх друзів і знайомих до Вашої думки?
3.Чи довго Ви ображаєтеся на друзів, колег?
4.Чи важко Вам орієнтуватись у критичній ситуації?
5.Чи прагнете Ви нових знайомств із різними людьми?
6.Чи подобається Вам займатися громадською роботою?
7.Чи правда, що Вам приємніше і простіше проводити свій час із
книжками (або іншим заняттям), ніж спілкуватись з людьми?
8.Чи легко Ви відступаєте перед труднощами?
9.Чи легко Вам порозумітися зі старшими від Вас людьми?
10.Чи любите Ви вигадувати й організовувати розваги з Вашими
друзями?
11.Чи важко Ви вливаєтесь у нову компанію?
12.Чи часто відкладаєте нагальні справи?
13.Чи легко налагоджуєте контакт із незнайомими людьми?
14.Чи нав’язуєте свою думку товаришам?
15.Чи важко Вам адаптуватись у новому колективі?
16.Чи конфліктуєте з друзями, якщо вони не виконали своїх обов’язків
або обіцянок?
17.Чи прагнете за сприятливої нагоди познайомитись і поспілкуватись з
новою людиною?
18.Чи часто Ви переймаєте ініціативу під час виконання важливих справ?
19.Чи часто дратують Вас оточуючі та виникає бажання побути наодинці?
20.Чи правда, що Ви, зазвичай, погано орієнтуєтесь у незнайомій
обстановці?
21.Чи подобається Вам постійно знаходитись у товаристві?
22.Чи дратуєтесь, якщо не можете завершити розпочате?
23.Чи важко, незручно ініціювати знайомство з новою людиною?
24.Чи втомлює Вас часте спілкування з друзями?
25.Чи любите брати участь у колективних іграх?
26.Чи долучаєтесь Ви до розв’язання проблем Ваших товаришів?
27.Чи почуваєтесь невпевнено в товаристві малознайомих людей?

Продовження додатка К
28.Чи правда, що Ви рідко доводите свою правоту?
29.Чи Ви вмієте пожвавити своєю присутністю незнайоме для Вас
товариство?
30.Чи берете участь у громадській роботі рідного навчального закладу?
31.Чи навмисне обмежуєте коло свого спілкування?
32.Чи пасуєте, якщо Вашу думку (погляди) не підтримують друзі?
33.Чи відчуваєте себе комфортно в незнайомій компанії?
34.Чи любите організовувати заходи для своїх друзів?
35.Чи почуваєтеся невпевнено, якщо треба виступати перед великою
кількістю людей?
36.Чи часто запізнюєтеся на важливі зустрічі?
37.Чи маєте багато друзів?
38.Чи часто перебуваєте у центрі уваги оточуючих?
39.Чи відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими
людьми?
40.Чи губитесь у великій групі своїх товаришів?
1
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2

12

22

32

3
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34

5

15
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35

6
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26

36

7

17

27

37

8

18

28

38

9

19

29

39

10

20

30

40

Дякуємо за співпрацю!

Ключ до тесту
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Комунікативні схильності визначають ключові відповіді на наступні питання:
(+) Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(-) Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Організаторські схильності визначають ключові відповіді на наступні питання
(+) Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38
(-) Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40
Обробка результатів тесту
Максимальна кількість балів окремо по кожному параметру - 20. Підраховуються
бали окремо за комунікативними та окремо за організаторськими схильностям за допомогою
ключа для обробки даних «КОС-2».
За кожну відповідь «так» або «ні» для висловлювань, які збігаються із зазначеними в
ключі окремо за відповідними схильностям, приписується один бал. Експериментально
встановлено п'ять рівнів комунікативних і організаторських схильностей. Зразок розподілу
балів за цими рівнями показано нижче.
Рівні комунікативних і організаторських схильностей
Сума балів 1-4 – рівень дуже низький.
Сума балів 5-8 – рівень низький.
Сума балів 9-12 – рівень середній.
Сума балів 13-16 – рівень високий.
Сума балів 17-20 – рівень найвищий.
Сума балів 1-4 говорить про низький рівень прояву комунікативних і
організаторських схильностей.
Сума балів 5-8 говорить про комунікативні та організаторські схильності на рівні
нижче середнього. Такі люди не прагнуть до спілкування, вважають за краще проводити час
наодинці з собою. У новій компанії або колективі відчувають себе скуто. Зазнають
труднощів у встановленні контактів з людьми. Не відстоюють свою думку, важко
переживають образи. Рідко виявляють ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень.
Сума балів 9-12 характеризує середній рівень прояву комунікативних та
організаторських схильностей. Такі особистості прагнуть до контактів з людьми, відстоюють
своє, однак потенціал їх схильностей не відрізняється високою стійкістю. Потрібно
подальша виховна робота з формування та розвитку цих якостей особистості.
Сума балів 13-16 свідчить про високий рівень прояву комунікативних та
організаторських схильностей піддослідних. Люди не губляться у нових обставинах, швидко
знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх знайомих, допомагають близьким і друзям,
проявляють ініціативу в спілкуванні, здатні приймати рішення в складних, нестандартних
ситуаціях.
Сума балів 17-20 – найвищий рівень комунікативних та організаторських
схильностей. Це свідчить про те, що у таких людей сформована потреба в комунікативній і
організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у важких ситуаціях. Невимушено
поводять себе у новому колективі. Ініціативні. Приймають самостійні рішення. Відстоюють
свою думку і домагаються прийняття своїх рішень. Люблять організовувати ігри, різні
заходи. Наполегливі і натхненні у діяльності.

Розроблено Бойчук О. Ю.
на основі джерела:
https://studfile.net/preview/5258514/page:106/

Додаток Л
Діагностика сформованості ПКК за рефлексивним критерієм
Тест «Визначення рівня самооцінки» (за В. Тернопільською)
Інструкція. Перейдіть за покликанням і дайте відповіді на питання
http://www.bibliokid.if.ua/piznavay/piznay-sebe-psykhologichni-testy-dlyaditey/335test-na-vyznachennya-rivnya-samootsinky.html

Рис. Ш. 1. Вигляд тесту «Визначення рівня самооцінки» (за В.
Тернопільською)
Результати: Результат з’явиться після завершення тестування. Сума балів
від 0 – 25 свідчить про високий рівень самооцінки, за якою людина правильно
реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх діях.
Сума балів від 26 – 45 свідчить про середній рівень самооцінки, за якого
людина рідко страждає від “комплексу неповноцінності” і лише час від часу
намагається підладнатися під думку інших.
Сума балів від 46 – 128 вказує на низький рівень самооцінки, за яким
людина хворобливо переносить критичні зауваження на свою адресу,
намагається завжди рахуватися з думками інших і часто страждає від
“комплексу неповноцінності”.
Дякуємо за співпрацю!
Підготовлено Бойчук О. Ю.
на основі джерела:
https://www.bibliokid.if.ua/piznavay/piznay-sebe-psykhologichni-testy-dlyaditey/335-test-na-vyznachennya-rivnya-samootsinky.html

Додаток М
Діагностика сформованості ПКК за рефлексивним критерієм
Тест «Чи є Ви організованою людиною?»
Інструктаж
Після кожного запитання виберіть лише один варіант
відповіді. Відповідно до ключа, який вміщений наприкінці тесту, знайдіть
кількісні оцінки вибраних варіантів відповідей. Складіть усі оцінки та
одержаний добуток порівняйте з оцінками результатів, які Ви знайдете після
ключа до тесту.
1. Чи маєте Ви найголовніші цілі у житті, яких Ви прагнете досягти?
А. У мене є такі цілі.
Б. Хіба можна мати якісь цілі, адже життя таке мінливе?
В. У мене є головні цілі, і я підпорядковую своє життя досягненню їх.
Г. Цілі у мене є, проте моя діяльність мало сприяє їх досягненню.
2. Чи складаєте Ви план роботи, справ на тиждень, використовуючи для
цього тижневик, спецблокнот тощо?
А. Так.
Б. Ні.
В. Не можу сказати “так” чи “ні”, оскільки “тримаю” важливі справи у
голові, а плани поточні – у голові чи на аркуші паперу.
Г. Намагався складати план, використовуючи для цього тижневик, але потім
зрозумів, що це нічого не дасть.
Д. Складати плани – це гра в організованість.
3. Чи “картаєте” Ви себе за невиконання запланованого на тиждень, на
день?
А. “Картаю” в тому разі, коли бачу свою провину, лінь і неповороткість.
Б. “Картаю”, незважаючи на жодні суб'єктивні чи об'єктивні причини.
В. Нині й так усі сварять один одного, навіщо ще “картати” самого себе?
Г. Дотримуюся такого принципу: що вдалося зробити сьогодні – добре, а
що не вдалося – виконаю, можливо, наступного разу.
4. Як Ви ведете свою записну книжку, де Ви занотовуєте номери телефонів
ділових людей чи знайомих, родичів, приятелів тощо?
А. Я – хазяйка (хазяїн) своєї записної книжки, як хочу, так і веду записи
телефонів, прізвищ, імен. Потрібний номер телефону я обов'язково знайду.
Б. Часто міняю записні книжки з номерами телефонів, оскільки нещадно їх
“експлуатую”. Переписуючи телефони, намагаюся все зробити “згідно з
наукою”, однак при подальшому користуванні знову збиваюся на вільний
запис.
В. Записи телефонів, прізвищ, імен веду “рукою настрою”. Вважаю, були б
записані номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові, а на якій сторінці
записано, прямо чи криво, це не має особливого значення.
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Г. Використовуючи узвичаєну систему, відповідно до алфавіту, записую
прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, а якщо потрібно, то і додаткові
відомості (адресу, місце роботи, посаду).
5. Вас оточують речі, що Ви ними часто користуєтесь. Якими є Ваші
принципи розміщення речей?
А. Кожна річ лежить будь-де.
Б. Дотримуюсь принципу: кожній речі – своє місце.
В. Періодично впорядковую свої речі, предмети. Потім кладу їх де
завгодно. Через деякий час знову наводжу лад і т. д.
Г. Вважаю, що це запитання не стосується самоорганізації.
6. Чи можете Ви наприкінці дня сказати: де, скільки та з яких причин Вам
довелося марно витратити час?
А. Можу сказати про загублений час.
Б. Можу сказати лише про місце, де був марно витрачений час.
В. Якщо б загублений час перетворився на гроші, тоді я рахував би його.
Г. Не лише добре уявляю: де, скільки і чому було марно витрачено час, а й
відшукую способи скорочення втрат у тих самих ситуаціях.
7. Які Ваші дії, коли на нараді, на зборах починають переливати з пустого
у порожнє?
А. Пропоную зосередитись на сутності питання.
Б. На будь-якій нараді чи зборах буває і щось потрібне, і щось пусте. І
нічого тут не вдієш – доводиться слухати.
В. Занурююсь у “небуття”.
Г. Починаю займатися тими справами, які взяв (взяла) із собою,
розраховуючи на переливання з пустого у порожнє.
8. Скажімо, Ви маєте виступити з доповіддю. Чи надаєте Ви значення не
лише змісту доповіді, а й її тривалості?
А. Надаю найсерйознішої уваги змісту доповіді. Думаю, що тривалість
треба визначати приблизно. Якщо доповідь цікава, необхідно давати час, щоб її
закінчити.
Б. Надаю однакову увагу змісту і тривалості доповіді, так само його
варіантам, залежно від часу.
9. Чи намагаєтесь Ви використати майже кожну хвилину для виконання
задуманого?
А. Намагаюсь, однак у мене не завжди виходить через особисті причини
(знесилення, поганий настрій тощо).
Б. Не прагну до цього, оскільки вважаю, що не треба бути дріб'язковим
щодо цього.
В. Навіщо прагнути, якщо час все одно не випередиш?
Г. Намагаюся, незважаючи ні на що.
10.
Яку систему занотовування доручень, завдань і прохань Ви
використовуєте?
А. Записую у своєму тижневику, що треба виконати і в який строк.
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Б. Занотовую найважливіші доручення, прохання, завдання у своєму
тижневику. “Дріб’язок” намагаюся запам'ятати. Якщо забуваю про “дріб’язок”,
не вважаю це за недолік.
В. Намагаюся запам’ятати доручення, завдання і прохання, оскільки це
тренує пам’ять. Однак маю зізнатися, що пам'ять часто підводить мене.
Г. Дотримуюся принципу “зворотної пам’яті”: нехай пам'ятає про
доручення і завдання той, хто їх дає. Якщо доручення важливе, про нього не
забудуть і викличуть мене для термінового виконання.
11. Чи точно Ви приходите на ділові зустрічі, збори, наради, засідання?
А. Приходжу раніше на 5 – 7 хв.
Б. Приходжу своєчасно, до початку зборів, засідань, нарад.
В. Як правило, запізнююсь.
Г. Завжди запізнююсь, хоча намагаюся прийти раніше або своєчасно.
Д. Якщо було б видано науково-популярний посібник “Як не
запізнюватись”, я, мабуть, навчився б не запізнюватися.
12. Якого значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, доручень,
прохань?
А. Вважаю, що своєчасне виконання – це один з важливих показників мого
вміння працювати, тріумф організованості. Однак мені не вдається виконати
щось своєчасно.
Б. Своєчасне виконання – це “звір”, який може “вкусити” саме в ту хвилину,
коли завдання виконано. Краще трохи затягти виконання завдань.
В. Я вважаю за краще поменше міркувати про своєчасність, а виконати
завдання і доручення в строк.
Г. Своєчасно виконати завдання чи доручення – це прямий шанс одержати
нове. Ретельність завжди своєрідно карається.
13. Скажімо, Ви пообіцяли щось зробити або у чомусь допомогти іншій
людині. Проте обставини змінилися так, що виконати обіцяне досить важко. Як
Ви будете поводитися?
А. Повідомлю людині про зміну обставин і про неможливість виконати
обіцяне.
Б. Подбаю сказати людині, що обставини змінились і виконати обіцяне
важко. Водночас повідомлю, що не треба втрачати надію на обіцяне.
В. Буду намагатися виконати обіцяне. Якщо виконаю – добре, не виконаю –
теж не біда, оскільки я досить рідко не дотримувався своїх обіцянок.
Г. Нічого не буду обіцяти людині.
Д. Виконаю обіцяне, не дивлячись ні на що.
Оцінка результатів:
1. а – 4, б – 0, в – 6, г – 2;
2. а – 6, б – 0, в – 3, г – 0, д – 0;
3. а – 4, б – 6, в – 0, г – 0;
4. а – 0, б – 0, в – 0, г – 6;
5. а – 0, б – 6, в – 0, г – 0;
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6. а – 2, б – 1, в – 0, г – 4;
7. а – 3, б – 0, в – 0, г – 6;
8. а – 2, б – 6;
9. а – 3, б – 0, в – 0, г – 6;
10. а – 6, б – 1, в – 1, г – 0;
11. а – 6, б – 6, в – 0, г – 0, д – 0;
12. а – 3, б – 0, в – 6, г – 0;
13. а – 2, б – 0, в – 0, г – 6, д – 6.
Від 72 до 78 балів. Ви організована людина. Єдине, що можна порадити: не
зупиняйтеся на досягнутому рівні, розвивайте і надалі самоорганізацію. Не
вважайте, що Ви досягли межі. Організація на відміну від природи дає
найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси невичерпними.
Від 63 до 71 бала. Ви вважаєте організацію невід'ємною частиною роботи.
Це дає Вам незаперечну перевагу перед тими, хто закликає організацію “під
зброю”, на випадок крайньої необхідності. Проте Вам слід уважніше
придивитися до самоорганізації, покращити її.
Менше 63 балів. Ваш спосіб життя, Ваше оточення навчили Вас бути
більш-менш організованим. Організованість то виявляється у Ваших діях, то
зникає. Це ознака відсутності чіткої системи самоорганізації. Існують
об'єктивні організаційні закони та принципи. Спробуйте проаналізувати свої
дії, витрати часу, техніку роботи. Би побачите те, що і не підозрювали. Щоб
стати організованою людиною, треба подолати себе, мати волю та завзятість.
Розроблено Бойчук О. Ю.
на основі джерела:
https://banktestov.ru/test/28710

Додаток Н
Приклад формування когнітивно-нормативного компонента ПКК
Конспект інтегрованого уроку
української мови і флористики
ТЕМА. Cистема частин мови. Мистецтво ікебани.
ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ:
ключові:
узагальнити
й
систематизувати знання про частини мови; розвивати в здобувачів освіти
професійні комунікативні компетенції, збагачувати словниковий запас
загальнопрофесійні: удосконалювати вміння й навички мовного аналізу
професійних текстів; розвивати інтерес до професії та любов до української
мови;
професійні: актуалізувати знання про японське мистецтво ікебани.
ОБЛАДНАННЯ: таблиця, роздавальний матеріал, презентація,
відеоролик, комп’ютер, проектор, українська мова (рівень стандарту):
підручник для 10 класу/ О.Авраменко. – К.: Грамота, 2018. – 208с.
ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНІ
ЗВ’ЯЗКИ: синтаксис
(текст),
лексикологія (терміни), фонетика, морфеміка.
ІНТЕГРОВАНІ
НАВЧАЛЬНІ
ПРЕДМЕТИ: українська
мова,
флористика, художня культура.
ТИП УРОКУ: інтегрований урок узагальнення й систематизації.
ВИКЛАДАЧ: Бойчук О.Ю.
ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. Організаційний момент
1. Відеоролик «Квітковий годинник»
Квіти супроводжують людину усе життя: від народження до смерті;
вони наповнюють сірі будні кольором та створюють настрій, роблять наше
життя прекраснішим.
2. Емоційне налаштування.
Пропоную учням із запропонованих квітів вибрати ту, яка відповідає
настрою в цей момент.
II. Ознайомлення із темою, метою і завданнями уроку. Мотивація
навчальної діяльності
1.
Епіграф уроку:
Творець ікебани повинен володіти "абсолютним зором",
як композитор у музиці - абсолютним слухом.
2.
Інтелектуальна розминка
Слово вчителя. Сьогодні предметом нашої уваги стане термін, що
походить із коренів двох грецьких слів. Його винахідником вважають
німецького поета Гете, який багато років вивчав будову і форму рослин і
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дієвідміна

спосіб

час

вид

ступінь
порівняння

особа

відміна

відмінок

іменник
прикметник
числівник
займенник
дієслово
прислівник

число

рід

тварин. На початку XX століття у підручниках з української мови замість
нього вживали слово «етимологія».
Назвіть згаданий термін (морфологія) і сформулюйте тему й мету уроку.
(слайд 1)
С..ст..м.. ч..ст..н.. м..в.. . М..ст..цтв.. ..к..б..н.. .
3.
Очікування від уроку
Напишіть на листочках, що у вас на столах очікування від уроку.
ІII. Актуалізація опорних знань
1.
Відгадування загадок.
IV. Узагальнення і систематизація знань
1.
Перевірка випереджуючого завдання.
Заповніть таблицю, поставивши знак «+», якщо граматична категорія
відповідає частині мови, або «0», якщо не відповідає:
Самоперевірка: звірте свої відповіді з поданими на слайді, зверніть увагу
на помилки, попрацюйте над їх виправленням

+

+

2.
Опрацювання статті у підручнику (§48, ст.152-153)
V. Удосконалення практичних умінь і навичок
1.
Робота в групах
o
Об’єднайтеся у групи за картинками, які є у вас на партах.
o
Виконайте завдання на картках. Колективно оцініть роботу кожного
учасника групи.
Група 1
Прочитайте текст. Виконайте завдання до тексту
Ікебана — традиційне японське
мистецтво створення композицій з живих
квітів та рослин. З японської ікебана —
“живі квіти”. Це ціла філософія, де зрізані
квіти не руйнують природу, як вважають на
заході, а навпаки — це продовження життя
тільки в іншій формі.
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При створенні ікебани потрібно мовчати. Так само, як ми споглядаємо
природу, ми мовчимо, так і під час роботи над ікебаною ми не повинні
поспішати та говорити. Головне в ікебані — мінімалізм, вона нас вчить
обмежувати себе та бачити красу у декількох речах, в одній квітці.
Завдання
1.
Поясніть значення слова мінімалізм, композиція? Поясніть, що
потрібно враховувати під час створення квіткових композицій.
2.
Виділене слово розберіть за будовою, визначте спосіб творення. До
якої частини мови воно належить?
3.
Випишіть останнє речення, визначте граматичну основу, поясніть
розділові знаки, встановіть морфологічну приналежність кожного слова.
Група 2
Прочитайте текст. Виконайте завдання до тексту
Якщо ви думаєте, що ікебана це
просто квіти у вазі — ви помиляєтеся.
Як і кожне мистецтво, яке має довгу
історію, ікебана існує за певними
канонами.
Характерна особливість ікебани —
асиметрія.
Відрізняє
ікебану
тримірність: в основі композицій
лежить три лінії, що відображають зв’язок між небом, людиною та землею.
Обов’язково має бути непарна кількість квітів.
Завдання
1.
Поясніть лексичне значення слів канон, асиметрія. Доповніть
текст відомостями про вимоги, яких потрібно дотримуватися під час
створення ікебан
2.
Випишіть службові слова.
3.
Випишіть виділене речення, підкресліть граматичні основи,
поясніть розділові знаки, визначте, якою частиною мови виступає кожне
слово.
Група 3
Прочитайте текст. Виконайте завдання
до тексту
У кінці дев’ятнадцятого століття, коли
західна культура була представлена Японії, деякі
майстри
захопилися
західним
стилем
аранжування і одним із них був Уншін Охара,
який започаткував школу Охара. Незабаром він
створив
стиль
“морібана”,
що
означає
“нагромадження квітів”. Цей стиль схилявся до
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більш вільнішого підходу у створенні композицій, проте асиметричність,
нерівність ліній все ще зберігалась. Морібана — один із якнайпопулярніших
стилів ікебани.
Завдання
1. Поясніть лексичне значення слів стиль, аранжування. Назвіть відомі
вам школи ікебани.
2. Виправте помилки в утворенні ступенів порівняння прикметників.
3. Випишіть виділене речення, якою частиною мови виступає кожне
слово, визначте яку синтаксичну роль виконує підкреслене слово.
Група 4
Прочитайте
текст.
Виконайте
завдання до тексту
Кожна японка повинна володіти
мистецтвом
створення
ікебани.
Це
обов’язковий предмет у школах та
коледжах. Оскільки ікебана пов’язана із
релігійно-філософськими
поглядами
японців, саме тому її не можна продавати
чи дарувати. Ікебанами прикрашають
будинки і ставлять їх на самому видному
місці в домі. Коли гість заходить до будинку, то спочатку бачить рослину,
вітається із нею, віддаючи тим самим шану природі та всьому живому, а
потім вітається із господорями.
Завдання
1.
Поясніть, що об’єднує підкреслені літери. Висловіть свою позицію
щодо неможливості дарувати чи продавати ікебани в Японії.
2.
Знайдіть помилку в утворенні ступенів порівняння, виправте її.
3.
Випишіть виділене речення, якою частиною мови виступає кожне
слово, визначте яку синтаксичну роль виконує виділена частина речення,
поясніть розділові знаки.
2.
Виконання тестових завдань (самостійно)
1. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в
дужках позначає наступне слово)
Я хочу, щоб цвіла (1)край шляху квітка, і гула над нею (2)працьовита бджола,
(3)і жайворон співав у високій (4)блакиті.
А іменник
Б прикметник
В дієприкметник (форма дієслова)
Г прийменник
Д сполучник
2. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в
дужках позначає наступне слово)
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(1)Чи знаєте ви, (2)що український віночок — не просто краса, а й оберіг, бо в
ньому (3)є (4)така чаклунська сила, що біль знімає.
А прикметник
Б займенник
В дієслово
Г сполучник
Д частка
3. З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в
дужках позначає наступне слово).
Тут завжди квітнуть мальви і жоржина, тут (1)серед цвіту золота бджола,
(2)тут юності (3)замріяна стежина, (4 )що вабить за околиці села.
А займенник
Б дієприкметник (форма дієслова)
В прислівник
Г прийменник
Д сполучник
3.
Взаємооцінювання
1.
2.
3.
1- Г,
1- Д,
1-Г ,
2 -В,
2 -Г ,
2 -В ,
3 -Д ,
3 -В ,
3 -Б ,
4 -А.
4 -Б .
4 -А .
VІ. Контрольно-рефлексивний етап
1.
Самооцінювання.
2.
Стратегія «Мікрофон».
Запитання1: чи справдилися очікування від сьогоднішнього уроку?
Запитання 2: які очікування маєте від майбутньої професії?
VІI. Домашнє завдання
§48, ст.152-153, вправа 7, ст. 155
Написати вільне есе на тему «Краса моєї професії»
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ

ТЕМА

Ч..ст..н.. м..в.. .
М..ст..цтв.. ..к..б..н.. .

ВЗАЄМООЦІНЮВАННЯ
1.
1-Г,
2 -В,
3 -Д ,
4 -А.
2.
1-Д,
2 -Г ,
3 -В ,
4 -Б .
3.
1-Г ,
2 -В ,
3 -Б ,
4 -А .

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Сьогодні на уроці я
дізнався(лася) ……

 §48, ст.152-153,
вправа 7, ст. 155
 Напишіть вільне есе
«Краса моєї професії»

навчився(лася) ……
зрозумів (ла) …..

Авторська розробка Бойчук О. Ю.

Додаток П
Приклад формування когнітивно-нормативного компонента ПКК з
використанням інноваційних технологій навчання
Конспект бінарного уроку української мови і літератури
Тема. Пунктуаційний аналіз тексту (на основі творів українських
письменників).
Формування
компетентностей:
предметні:
узагальнити
і
систематизувати знання учнів про найпоширеніші пунктограми, актуалізувати
знання про творчість українських письменників періоду 20-30-х років ХХ ст.;
ключові: розвивати уміння застосовувати набуті знання відповідно до
ситуації; розвивати критичне мислення і зв’язне мовлення, увагу, уміння
аналізувати прочитаний текст;
загальнопрофесійні: формувати стійку професійну мотивацію, навички
самопрезентації.
Тип уроку: бінарний урок узагальнення і систематизації знань.
Засоби навчання: ПК, проектор, презентація PowerPoint, опорний
конспект; підручники (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту):
підручник для 11 класу. – К.: Грамота, 2019; Борзенко О. Українська
література: хрестоматія для 11 класу. – Харків: Ранок, 2012)
Технології навчання: smart-технології, «перевернутого навчання», ігрові
технології.
Методи і прийоми роботи: атака запитаннями, бліц-опитування,
інтерактивна вправа «Хвилина мого життя», «два – чотири – всі разом».
Викладачі: Бойчук О.Ю., Овчаренко Л.Ф.
ПЕРЕБІГ УРОКУ
І. Організаційний момент:

Привітання.

Представлення викладачів.
ІІ. Оголошення теми та мети уроку:
Тема уроку. Пунктуаційний аналіз тексту (на основі творів українських
письменників).
Проблемне завдання. Чому у словах українських письменників виділені
саме ці літери; порахуйте у цих словах кількість букв і звуків, надпишіть,
поясніть.
Мета уроку: узагальнити і систематизувати знання учнів про
найпоширеніші пунктограми, актуалізувати знання про творчість українських
письменників періоду 20-30-х років ХХ ст.; підготуватися до контрольного
диктанту та ЗНО; розвивати уміння застосовувати набуті знання відповідно до
ситуації; розвивати критичне мислення і зв’язне мовлення, увагу, уміння
аналізувати прочитаний текст; виховувати повагу до учителів-наставників,
любов до українського слова, рідної мови, близьких людей, пошану до

Пряма мова

Безсполучникові
речення

Складносурядні
речення

Складнопідрядні
речення

Між підметом і
присудком

Порівняльні
звороти

Відокремлені
члени речення

Однорідні члени
речення

,
;
:
-

Вставні слова і
словосполучення

Звертання
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українських діячів культури, інтерес до української літератури як мистецтва
слова; формувати життєствердну особистісну позицію.
ІІІ. Робота з епіграфом:
Епіграф
«Якось я запитав у свого сина:
- Вячку! Чим ти будеш, як виростеш?..»
Мовна атака запитаннями:
Від
якого
імені
походить
вкорочена
форма
Вячко?
(загальнослов’янське В’ячеслав – «найславніший»)?
Чи відповідає подане написання правилам української орфографії?
Аргументуйте свою позицію.
Коментар викладача: згідно з правилами українського правопису ім’я
В’ячеслав пишеться з апострофом, але при написанні імені в офіційних
документах слід використовувати той варіант, який вказаний усвідоцтві про
народження або паспорті людини.
Чому після цього слова стоїть знак оклику?
Якими ще розділовими знаками можна виділяти звертання?
Яким членом речення виступає звертання?
ІV. Узагальнення і систематизація знань.
1.
Технологія «перевернуте навчання».
Заповніть таблицю. Ставте знак «+», якщо розділовий знак вживається.
2.
Самооцінювання: звірте ваші відповіді з поданими на слайді,
порахуйте кількісь «+», поділіть на 2, поставте оцінку за знання правил.

3.
Літературна розминка (запитання за випереджуючим завданням).
1. Як умовно називають літературно-мистецьку генерацію (покоління) 2030-х років ХХ ст.?
2. Чому така назва?
3. Чи був вибір у письменників? Якщо так, то який?
4. Хто вперше запропонував цей термін?
5. З якою подією пов’язують початок цієї трагічної сторінки в історії
нашої держави?
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6. У відповіді прозвучало ім’я Миколи Хвильового – це його псевдонім, а
яке справжнє прізвище письменника?
7. Назвіть вивчений твір цього митця?
8. Назвіть головного героя твору «Місто» В. Підмогильного.
9. Що символізує наречена у творі П. Тичини «Одчиняйте двері –
наречена йде»?
10. Яке виникає бажання у ліричного героя твору Михайля Семенка
«Бажання»?
11. До якого виду лірики належить вірш Миколи Вороного «Блакитна
панна»?
12. Хто із письменників 20-30-х років започаткував в українській
літературі жанр «роман у новелах», назвіть цей твір.
13. За родом діяльності Микола Куліш є драматургом. Запитання: з яким
театром співпрацює митець.
14. Запитання:
Назвіть автора і назву твору рядків:
Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють піснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодість не буде!
15. Справжнє прізвище Олеся - Кандиба. Чому поет обирає такий
псевдонім?
4.
Робота з текстом
1) Виразно прочитайте текст.
1)А я лежу, було, пiдлiжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю печально:
"Господи! Чого тiльки не доводиться переживати через ту лiтературу?!"
2) Iзподiй мого раннього дитинства, що вплинули (подiї) на моє
лiтературне майбутнє, твердо врiзалася в пам'ять одна: упав я дуже з коня. 3)
Здорово впав. 4) Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся... 5) Тижнiв зо три
пiсля того хворiв. 6) I отодi я зрозумiв, що я на щось потрiбний, коли в такий
слушний момент не вбився. 7) Неясна ворухнулася в мене тодi думка: мабуть, я
для лiтературипотрiбний. 8) Так i вийшло.
9) Отак між природою з одного боку та людьми – з другого й
промайнули перші кроки мого дитинства золотого.
10) Потiм - оддали мене в школу.
11) Вчив мене хороший учитель Iван Максимович, доброї душiдiдуган,
бiлий-бiлий, як бiлi бувають у нас перед зеленими святами хати. 12) Учив
вiнсумлiнно, бо сам вiн був ходяча совiсть людська. 13) Любив я не тiльки його,
а й його лiнiйку, що ходила iнодi по руках наших школярських замурзаних.
14) Де тепер вона, та лiнiйка, що виробляла менi стиль лiтературний? 15)
Вона перша пройшлася по руцi моїй, оцiйсамiй, що оце пише автобiографiю.
16) А чи писав би я взагалi, коли б не було Iвана Максимовича, а в Iвана
Максимовича та не було лiнiйки, що примушувала в книжку зазирати?
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2) Репродуктивна бесіда (назвати автора й назву)

Хто є автором уривку?

Яке справжнє ім’я письменника?

Який жанр літератури започаткував?

З якого твору виписаний уривок?

Чи є, на вашу думку, лексична помилка в назві твору?

Як її потрібно виправити? Чи випадково автор припускається такої
помилки?
3) Виконайте завдання до тексту
I.
Підкресліть вставні слова.Поясніть розділові знаки в 11 реченні.
II.
Знайдіть фразеологізми, визначте їх синтаксичну роль, поясніть
лексичне значення. Поясніть розділові знаки у цих реченнях.
III.
Надвиділеними словами надпишіть частину мови, визначте
синтаксичну роль цих слів. Поясніть розділові знаки в 16 реченні.
5. Інтерактивна вправа «Хвилина мого життя» (звернути увагу на 16
речення тексту)
6. Виконання тестових завдань
1. Поема «Мойсей» Івана Франка тематично близька з твором
А «Шаланда в морі»
Б «Мина Мазайло»
В «Момент»
Г «По дорозі в Казку»
Д «Я (Романтика)»
2. Установіть відповідність між поезією і літературним стилем.
Поезія
1 «Блакитна панна»
2 «Місто»
3 «Київ – традиція»
4 «Річний пісок слідок ноги твоєї…»
Літературний стиль
А неокласицизм
Г футуризм
Б символізм
Д вітаїзм
В імпресіонізм
3. Прочитайте речення.
Леся Українка розуміла (1) що попередні поети (2) співали відповідно до
вимог своєї доби (3) і вона має не повторювати їх (4) а співати власним
голосом (5) як того вимагає її час
Не треба ставити коми на місці цифри
А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5.
4. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділових знаків.
Розділовий знак
1 кома
3 двокрапка
2 тире
4 кома й тире

Продовження додатка П

Приклад (розділовий знак на місці пропуску)
А Усе було … і сум, і самота, і горе втрат, і дружба нефальшива.
Б Над нами падало листя … золоті сльози осіннього лісу.
В над берегом послався луг … густо зацвічений білою ромашкою.
Г Дощик нитками плететься, в’ється, сиплеться … і ллється по ріллі.
Д Не лайся, бо я тобі у вічі плюну … говорила баба Кайдашиха.
7. Рефлексія (повернення до епіграфа, підведення до д/з)
Епіграф
«Якось я запитав у свого сина:
— Вячку! Чим ти будеш, як виростеш?..
— Людиною буду!»
Остап Вишня
V. Домашнє завдання
Написати формальне есе.
Прочитати текст.
Слово «людина» інколи пишуть з великої літери. Це буває тоді, коли в
нього вкладений особливий зміст, вагомий для суспільства, - певна соціальна
оцінка життя особистості.
Кого ж називають людиною з великої літери, - популярних і
видатних людей чи тих, хто має якісь певні людські якості?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
VІ. Підведення підсумків уроку.

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ
учня (учениці)_________________________________
Тема уроку. Пунктуаційний аналіз (на основі творів українських
письменників)
«Якось я запитав у свого сина:
Вячку! Чим ти будеш, як виростеш?..»
_____________________
Вячок___________________________________________________________
Увага!!! Згідно з правилами українського правопису ім᾿я В᾿ячеслав
пишеться з апострофом, але при написанні імені в офіційних документах слід
використовувати той варіант, який вказаний у свідоцтві про народження або
паспорті людини.
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Пряма

Безсполучн

Відокремл
і
Порівняль
і
Між
і
і
Складнопі
і
Складносу

Однорідні

Вставні

,
;
:
-

Звертання

Заповніть таблицю. Ставте знак «+», якщо розділовий знак
використовується
Бали

Робота з текстом
1) Виразно прочитайте текст.
1)А я лежу, було, пiдлiжком, тремтю, носом сьорбаю й думаю
печально:"Господи! Чого тiльки не доводиться переживати через ту
лiтературу?!"
2) Iз подiй мого раннього дитинства, що (подiї) вплинули на моє
лiтературне майбутнє, твердо врiзалася в пам'ять одна: упав я дуже з коня. 3)
Здорово впав. 4) Лежав, мабуть, з годину, доки очунявся... 5) Тижнiв зо три
пiсля того хворiв. 6) I отодi я зрозумiв, що я на щось потрiбний, коли в такий
слушний момент не вбився. 7) Неясна ворухнулася в мене тодi думка: мабуть, я
для лiтератури потрiбний. 8) Так i вийшло.
9) Отак між природою з одного боку та людьми – з другого й промайнули
перші кроки мого дитинства золотого.
10) Потiм - оддали мене в школу.
11) Вчив мене хороший учитель Iван Максимович, доброї душi дiдуган,
бiлий-бiлий, як бiлi бувають у нас перед зеленими святами хати. 12) Учив він
сумлiнно, бо сам вiн був ходяча совiсть людська. 13) Любив я не тiльки його, а
й його лiнiйку, що ходила iнодi по руках наших школярських замурзаних.
14) Де тепер вона, та лiнiйка, що виробляла менi стиль лiтературний? 15)
Вона перша пройшлася по руцi моїй, оцiй самiй, що оце пише автобiографiю.
16) А чи писав би я взагалi, коли б не було Iвана Максимовича, а в Iвана
Максимовича та не було лiнiйки, що примушувала в книжку зазирати?
2) Виконайте завдання до тексту
І. Підкресліть вставні слова. Поясніть розділові знаки в 11 реченні.
ІІ. Знайдіть фразеологізми, визначте їх синтаксичну роль, поясніть
лексичне значення. Поясніть розділові знаки у цих реченнях.
ІІІ. Над виділеними словами напишіть, якою частиною мови вони
виражені, визначте синтаксичну роль цих слів. Поясніть розділові знаки в 16
реченні.

Тести у формі ЗНО
1.Поема «Мойсей» Івана Франка тематично близька з твором
А «Шаланда в морі»
Г «По дорозі в Казку»
Б «Мина Мазайло»
Д «Я (Романтика)»
В «Момент»
2. Установіть відповідність між поезією і літературним стилем
Поезія
1 «Блакитна панна»
2 «Місто»
3 «Київ – традиція»
4 «Річний пісок слідок ноги твоєї…»
Літературний стиль
А неокласицизм
В імпресіонізм
Б символізм
Г футуризм
Д вітаїзм
3. Прочитайте речення.
Леся Українка розуміла (1) що попередні поети (2) співали відповідно до
вимог своєї доби (3) і вона має не повторювати їх (4) а співати власним
голосом (5) як того вимагає її час
Не треба ставити коми на місці цифри
А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5.
4. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділових знаків.
Розділовий знак
Приклад (розділовий знак на
1 кома
місці пропуску)
2 тире
А Усе було … і сум, і самота, і
3 двокрапка
горе втрат, і дружба нефальшива.
4 кома й тире
Б Над нами падало листя …
золоті сльози осіннього лісу.
В над берегом послався луг …
густо зацвічений білою ромашкою.
Г Дощик нитками плететься,
в’ється, сиплеться … і ллється по
ріллі.
Д – Не лайся, бо я тобі у вічі
плюну … говорила баба Кайдашиха.
Впишіть відповіді:
1 - __
2. 1- __; 2- __; 3- __; 4- __.
3 - __
4. 1- __; 2- __; 3- __; 4__. Оцінка: ___
Домашнє завдання
Напишіть есе на тему: Кого ж називають людиною з великої літери, популярних і видатних людей чи тих, хто має якісь певні людські якості?

Продовження додатка П
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ

Якось я запитав
у свого сина:
- Вячку!
Чим ти будеш, як
виростеш?..

Моя а втобіогра фія
1) А я лежу, було, п iд л iжком, тремтю, носом сьорбаю й дума ю печально:
"Господи! Чого тiльки не доводиться пережива ти через ту лiтера туру?!"
2) Iз подiй мого ра ннього дитинства , що вплинули (подiї) на моє лiтера турне
майбутнє, твердо врiзалася в пам'ять одна : упа в я дуже з коня. 3) Здорово
впа в. 4) Лежа в, ма буть, з годину, доки очунявся... 5) Тижнiв зо три пiсля того
хворiв. 6) I отодi я зрозумiв, що я на щось потрiбний, коли в та кий слушний
момент не вбився. 7) Неясна ворухнулася в мене тодi думка : ма буть, я для
лiтера тури потрiбний. 8) Та к i вийшло.
9) Ота к між природою з одного боку та людьми – з другого й прома йнули
перші кроки мого дитинства золотого.
10) Потiм - одда ли мене в школу.
11) Вчив мене хороший учитель Iва н Ма ксимович, доброї душi дiдуга н,
бiлий-бiлий , я к б iлi бува ють у на с перед зеленими свята ми ха ти. 12) Учив вiн
сумлiнно, бо са м вiн був ходяча совiсть людська . 13) Любив я не т iльки його,
а й його лiнiйку, що ходила iнодi по рука х на ших школярських за мурза них.
14) Де тепер вона , та лiн iйка , що виробляла менi стиль лiтера турний? 15)
Вона перша пройшла ся по руцi моїй, оц iй са мiй , що оце пише а втобiогра фiю.
16) А чи писа в би я вза га лi, коли б не було Iва на Ма ксимовича , а в Iва на
Ма ксимовича та не було лiнiйки, що примушува ла в книжку за зира ти?
Оста п Вишня

Якось я запитав у свого сина:
-Вячку!Чим ти будеш, як
виростеш?..
- Людиною буду!
(Остап Вишня
“Моя автобіографія”)
Написати формальне есе.
«людина» інколи пишуть з великої
літери. Це буває тоді, коли в нього
вкладений особливий зміст, вагомий для
суспільства, - певна соціальна оцінка
життя особистості.
 Кого ж називають людиною з великої
літери, - популярних і видатних
людей чи тих, хто має якісь певні
людські якості?
 Слово

Авторська розробка Бойчук О. Ю.

Додаток Р
Приклад виконання майбутніми кваліфікованими робітниками
професійно орієнтованих творчих завдань з української літератури та
ситуативного моделювання
Випереджувальне творче завдання для майбутніх фотографів.
Прочитайте новелу Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном», створіть
презентацію (фотоколаж) за мотивами твору. Презентуйте свою роботу.

Ситуативне моделювання. Проаналізуйте фрагменти тексту. На чому
акцентує увагу автор. Зробіть висновок про важливість невербальних засобів
спілкування. Поясніть, чи важливі для фотографа уміння «прочитати клієнта»
Проаналізуйте міміку і жести моделі на фото. Підберіть 3-5 фраз, з яких ви
розпочали б спілкування з клієнтом, що прийшов на фотозйомку в такому
емоційному стані, розіграйте діалог.

Продовження додатка Р
Випереджувальне творче завдання. Створіть ілюстрацію до улюбленого
твору, вивченого упродовж навчального року

Ситуативне моделювання (у групах). Оберіть ілюстрацію, змоделюйте
діалог, добираючи доцільні вербальні і невербальні засоби, щоб передати
настрій ілюстрації.
Підготовлено Бойчук О. Ю.
(На основі авторських творчих завдань)

Додаток С
Приклади використання інноваційних технологій навчання з метою
формування ПКК

Р-1 Персональний сайт вискладача – технологія e-learning

Р-2. Google Classroom з української мови

Продовження додатка С

Р-3. Вивчення теми «Практична риторика», технологія e-learning

Р-4. Приклад професійно орієнтованого творчого завдання з
формування ПКК, технологія e-learning
Розроблено Бойчук О.Ю.
Код доступу:
https://classroom.google.com/u/1/h

Додаток Т
Оновлення змісту суспільно-гуманітарних дисциплін
(Фрагменти робочого зошита з практичної риторики)
Артикуляційна розминка:
•
•
•
•
•
•
•

Карл у Клари вкрав рекламу, а Клара у Карла вкрала бюджет.
Вибірка по прибиральницям на роллс-ройс нерепрезентативна.
У Кабардино-Балкарії валокордин з Болгарії.
Невеликий на сітіборді бодібілдера біцепс.
Скреативлений креатив не по-креативному, потрібно перекреативити!
Фотограф фотографував фотографиню.
Кокосовари варять в скорококосоварках кокосовий сік.

Завдання. Вільний мікрофон. Наполеон сказав: «Хто не вміє говорити, той
кар’єри не зробить».
Чому, на Вашу думку, важливо володіти словом сьогодні?________________
Чи необхідні ці вміння у вашій майбутній професії?______________________
Де практично Ви застосовуєте таке вміння (у навчанні, у повсякденному житті,
у громадській роботі, коли наполягаєте на своїй думці тощо). Наскільки Вам це
вдається?_________________________________________________________
Завдання.
Під час виступів перед аудиторією найчастіше я відчуваю такі труднощі







(підкресліть запропоновані варіанти або впишіть свій):

слова випереджають думки;
бракує слів, навіть починаєш запинатися;
важко подолати сором’язливість, боїшся помилитися;
важко зорієнтуватися, що сказати саме в цій ситуації;
виникає непереборне хвилювання
_______________________________________________________________

Завдання. Які емоції ви можете прочитати на поданих світлинах:

Продовження додатка Т
Опишіть вашу комунікативну поведінку (міміка, жести, постава, про що і як
будете говорити). Підберіть фрази, якими розпочнете спілкування з кожним із
«клієнтів», зображених на світлинах.

Завдання. Створіть асоціативне гроно «Риси хорошого співрозмовника»:

Завдання. Прочитайте статтю «Успішна самопрезентація»:
https://krasnomovec.club/uspishna-samoprezentatsiya/
Підготуйте самопрезентацію на тему «Я – студент ХХІ століття», «Я –
професіонал», «Я – через 5 років».
Вправа для зняття м’язового напруження «Піджак на вішалці»: уявіть
себе «без кісток», зробленим ніби з гуми, або уявіть своє тіло піджаком, що
висить на вішалці. Порухайте тілом, яке, наче вільно висить на хребті.
Відчуйте, як вільно гойдаються руки, плечі, тазовий пояс, коли ви рухаєте
хребтом
Кілька порад щодо рук:
- Дотримуйтеся рамок
«чарівного прямокутника»
- Розширюйте запас жестів
- Демонструйте відкриті долоні
- Не пережестикулюйте
- Тренуйте свої жести
Вправи на розвиток дикції:
Гра «Задані емоції»
Невеличка перепеличка під полукіпком розпідпадьомкалась…

Продовження додатка Т
Завдання: необхідно розповісти скоромовку із заданими емоціями: ніби
зізнаєшся в коханні, отримав погану оцінку, у тебе гаряча картопля в роті, ніби
зараз заплачеш, ніби розповідаєш анекдот.
Аналізуємо разом!
Переглянь відеоролик (фрагмент передачі «Ревізор»), запиши, які стратегії і
тактики використовувала ведуча під час інтерв’ю, проаналізуйте
комунікативну поведінку перукаря:
https://www.youtube.com/watch?v=93vdUWjBU1s
Завдання. З’ясуйте роль інтонації для розуміння змісту речень (розділові знаки
пропущено):
Мати вкрила його плащем батька.
Брат мій учитель.
Відпочивати забагато працювати.
Мовчати не можна говорити.
Аналізуємо разом!
Перегляньте фрагмент дискусії про мовне питання, проаналізуйте поведінку
учасників (кого можна вважати переможцем, чому, завдяки яким прийомам
вдалося перемогти):
https://www.youtube.com/watch?v=04q-pOsjfCo
Міркуємо!
Доберіть і запишіть по 2-3 аргументи до наведених тез:
Як можна бути патріотом, живучи поза межами своєї батьківщини?
Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися обачно й
не намагатися стрибати вище голови?
Наскільки важливим є вміння чесно оцінювати себе?
Які людські якості найбільше потрібні молоді в сучасному світі?
Творимо!
Напишіть формальне есе (обсяг – півтори-дві сторінки, не менше 100 слів:
сформулюйте тезу, наведіть два аргументи, проілюструйте їх прикладами з
власного життя та художньої літератури, сформулюйте висновок.
Вибір майбутньої професії має велике значення, адже від нього значною
мірою залежить усе майбутнє життя людини. Одні вибирають фах за
престижем, інші – за покликанням, а хтось погоджується реалізувати мрію
батьків, хоч до неї душа не лежить.
За яким принципом ви обирали справу свого майбутнього життя?
Завдання. Перегляньте фрагмент фільму «Диявол носить «Прада»:
https://www.youtube.com/watch?v=uYAeC7aDUy8
Чи очікувала Міранда відповідь на своє запитання? Як називаються такі
запитання?
Рекрутер – це _______________________________________________________
Співбесіда = _______________________________________________________

Продовження додатка Т
1. Розкажіть про себе

Типові питання на співбесіді

2. Ким ви бачите себе за декілька років?
3. Які ваші сильні сторони?
4. Які ваші слабкі сторони?
5. Розкажіть про свої невдачі
6. Чому ви хочете працювати саме у нас?
7. Якими будуть ваші перші кроки на новому місці роботи?
8. Що ви найбільше цінуєте в колективі?
9. Що ви сподіваєтесь отримати від цієї роботи?
10. У вас є пропозиції від інших компаній?
11. Чому ви пішли з попередньої роботи?
12. Який рівень зарплати вас влаштує?
Про що варто запитати рекрутера: про ваші безпосередні обов’язки, про успіхи компанії, про
організаційні моменти
Чого не варто робити на співбесіді: розповідати про особисті проблеми, перебивати, бути
зарозумілим, мовчати.

Завдання. Складіть правила, яких потрібно дотримуватися під час бесіди,
телефонної розмови, листування.

бесіда

ПРАВИЛА

телефонна розмова

листування

Завдання. Заповніть таблицю «Етикетні мовленнєві формули»
Мовленнєва ситуація
Етикетні мовленнєві формули
Вітання
 з викладачем
 з батьками
 з колегами
 з клієнтом
Прощання
 з друзями
 з учасниками семінару
 з клієнтом
 з роботодавцем
Подяка
 людям, які допомогли в
скрутну хвилину
 колезі
 мамі (за сніданок)
 роботодавцю
Вибачення
 у брата /сестри
 колеги
 клієнта
 перехожого
 керівника

Продовження додатка Т
Корисні посилання:
8 принципів якісного спілкування з клієнтом:
https://www.youtube.com/watch?v=X-bGtqXNDoM
П.Кінг. Стратегії і тактики спілкування або як знайти спільну мову
https://www.yakaboo.ua/strategii-i-taktiki-spilkuvannja1846691.html#media_popup_fragment
https://thepoint.rabota.ua/20-fraz-yaki-mozhut-zipsuvaty-spivbesidu/
https://thepoint.rabota.ua/chomu-vas-ne-zaprosyat-na-druhu-spivbesidu/
як поводитися на співбесіді: https://www.youtube.com/watch?v=JILkTwfsTBc
про що говорити на співбесіді: https://www.youtube.com/watch?v=wee_PsqpFAI
Професійний етикет — регулює виконання обов'язків представників
будь-якої професії.
Хто вітається першим?
Якщо в сучасному світському етикеті питання статі важливіше
субординації, то в бізнес-етикеті все навпаки: тут спілкування ведеться між
професіоналами, а не між чоловіками і жінками. Першим вітається той, хто
нижче по службовому становищу – наприклад, немолода жінка-бухгалтер
повинна першою привітати молодого начальника-чоловіка.
Правильний потиск рук
Дуже важливо вміти потиснути руку правильно: в міру недовго (один-два
помахи); в міру неміцно; якщо хочете продемонструвати перевагу – тримайте
свою долоню при рукостисканні зверху; показати повагу до співрозмовника
(наприклад, до дами) – ваша долоня повинна бути під долонею співрозмовника.
І, за замовчуванням, долоня повинна бути сухою і чистою
Будьте готові до small talk
Ділове спілкування часто передбачає елементи неформальної бесіди.
Уміння вести так званий small talk (легку невимушену бесіду на абстрактну, але
захоплюючу
тему)
–
вельми
корисна
навичка.
Вдалі теми для бесіди: спорт, автомобілі (для чоловіків), діти (для жінок), хобі,
вишукана кухня і домашні тварини, мистецтво та література, цікаві події та
наукові відкриття, подорожі та пам’ятки, місцеві пейзажі, природа і погода,
визначні
місця.
Заборонені теми для бесіди: хвороби, проблеми, конфлікти, доходи, дорожнеча,
борги, політика і релігія, особисте життя співрозмовників або інших людей, вік,
посада та національна приналежність, «хвора тема» співрозмовника.
Як відрекомендуватися?
Знайомлячи рівних за положенням людей, відрекомендуйте того, з ким ви
краще знайомі, тому, з ким ви знайомі гірше. Чоловіка представляють жінці,
молодшого за віком або за службовим положенням – старшому. Коли вам
представляють людину, зосередьтеся на тому, щоб запам’ятати його ім’я, – під
час
бесіди
частіше
називайте
його
по
імені.
Трапляється, звичайно, що нові імена вилітають з пам’яті. Найрозумніше в
такій ситуації – чесно зізнатися у своїй забудькуватості і, не втрачаючи почуття
такту і почуття гумору, попросити співрозмовника нагадати його ім’я.
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Етикет під час прощання
Залишаючи незнайомих людей, не обов’язково персонально прощатися з
кожним. А якщо ви йдете з велелюдного прийому раніше інших гостей,
прощайтеся тільки з господарями зустрічі. Інакше ваш відхід може послужити
для учасників вечірки сигналом до того, що всім пора по домівках.
Уміння слухати співрозмовника
«Ті успішні люди, з якими я знайомий, більше слухають, що говорять»
Бернард Барух
«Секрет впливу на людей не в умінні говорити, а в умінні бути гарним
слухачем» Дейл Карнегі.
Телефонна ввічливість
Навіть, якщо у вас поганий настрій, не давайте цього зрозуміти,
посміхніться, і тон голосу придбає життєрадісне забарвлення. Не забувайте про
трьох китів ділової телефонної розмови – лаконічність, чіткість, ясність. Не
забувайте представитися, назвавши своє ім’я та прізвище. Потім повідомте
мету дзвінка. Неввічливо чекати більше 6 гудків – краще покласти трубку після
п’ятого
дзвінка.
Закінчує
розмову
той,
хто
його
почав.
Якщо з’єднання перервалося, передзвонює той, хто дзвонив.
Дрес-код ділової людини
Строго і елегантно одягнені співробітники – завжди плюс для репутації
компанії. Ваш образ повинен створювати враження природної доглянутості з
ледь допустимим присмаком легкої недбалості, вишуканим самим по собі.
ІСТОРІЇ УСПІХУ
Проєкт «Я зможу»:
- Успішні українці розповіли про свій шлях до успіху:
https://www.youtube.com/watch?v=jsDsByj5T0I
- Тетяна Абрамова, директор дому моди «Ріто»: «Знайти свою мрію важко.
Поки ти її не придумаєш, не знаєш, в яку сторону йти»
https://www.youtube.com/watch?v=3G18If21uYc&list=PLDfjCVSBgEyU6wjIxb5k
4tQMO3cbBRhHF&index=5
- Марія Іонова, політик: «Будь-яка перемога вимагає дуже багато зусиль»:
https://www.youtube.com/watch?v=7IApdMETvwM&list=PLDfjCVSBgEyU6wjIxb
5k4tQMO3cbBRhHF&index=8
- Іван Штирьов, перукар із 66-річним стажем:
https://www.youtube.com/watch?v=9AyScG4waic
- Едвард Буртинський, фотограф-пейзажист:
https://www.youtube.com/watch?v=YPeqJT4LZOk
- Кращі молоді фотохудожники України:
https://www.youtube.com/watch?v=-0iXN9VVZ10
Авторська розробка Бойчук О. Ю.
Код доступу:
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Приклади формування ПКК на основі текстоцентричного вивчення курсу
української мови в ЗП(ПТ)О сфери послуг
(Фрагмент розробленого збірника завдань з української мови)
І. Прочитайте текст. Визначте тему та ідею, встановіть стильову
приналежність тексту, доберіть заголовок.
Перукар, кравець, фотограф, флорист - професії особливі. Таким фахівцям
доводиться постійно звертатись до клієнтів, виявляти такт, витримку, спокій.
Дуже важливим засобом успішної діяльності є професійна поведінка, що
становить неодмінну умову для здобуття симпатії і приязні клієнтів. Суть цієї
поведінки дозволяє розкрити її аналогію із спецодягом. Професійна поведінка,
як і уніформа, покликана виділити працівника "контактної зони" серед
присутніх у салоні. Але, як відомо, спецодяг - не тільки форма. Він виконує ще
й захисну функцію, зберігаючи власний одяг працівників. Точно так само
професійна поведінка служить засобом для згладжування гострих кутів при
напружених взаєминах з клієнтами.
Поясніть значення терміна «контактна зона». Знайдіть
речення
з
вставними словами, дієприслівниковим зворотом. Виділене
речення
запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть розділові знаки в
підкресленому реченні.
ІІ. Довгі роки (у,в) нашому суспіл..стві побутувала думка, що на п..рукар..
(й,і)дут.. вчит..ся ті, кому (не)вдалося поступити в наміч..ний навчал..ний
заклад. На ..астя, думка змінилася і об..рают.. цю сферу діял..ності свідомо,
розуміючи (на)скільки це відповідал..но. А..же, для того, щоб бути хорошим
в..соко/класним майстром, н..достатн.. вміти робити зачіски, стригти і
фарбувати воло..я. Потрібно бути вс..бічно ро..винутою людиною, цікавим
спів/розмовником, пс..хологом, особистістю, мати гарний смак, вміти створити
стил.. своєму клієнту. Інколи в/суп..реч на/в(’)язаним ст..р..отипам, повністю
змінити образ, який допоможе стати сучасною, модною і успішною л..диною.
Поясніть розділові знаки. Встановіть лексичне значення виділених
слів. Підкреслені слова розберіть за будовою, встановіть спосіб їх
творення. Зробіть синтаксичний розбір виділеного речення. У наведених
реченнях відшукайте застарілі слова або неологізми, з’ясуйте їх значення за
допомогою тлумачного словника.
ІІI. Ткацтво було відоме слов’янам від давніх часів. Це був жіночий
промисел. Жінки пряли прядиво з льону чи конопель, причому вживали куделю
й веретено. У слов’янських могилах часто стрічаємо пряслиця, вироблені з
камінчиків, що їх насаджували на веретена. Потім ткач або ткаля вироблювали
полотно на кроснах. Спочатку були відомі у нас тільки грубі полотна, що їх
звали товстинами; таких полотен уживали також на вітрила до кораблів.
Пізніше навчилися вироблювати тонше полотно, тончицю, а також різнорідні
оздобні тканини: полавочники, скатерті, убруси. З вовни плели різні частини
одежі, як клобуки – шапки, або копитця – рід панчох.
(Історія української культури)
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ІV. Прочитайте текст. До якого стилю мовлення він належить.
Визначте основну думку, пыдберіть заголовок.
І. Якось замолоду я прийшов у перукарню підстригтися. І поки чекав
своєї черги, спостерігав за руками майстра в роботі. Я слухав звук ножиць,
дивився, як падають відрізані пасма. Стояв, немов заворожений. У той день я
зрозумів, що хочу займатися перукарським мистецтвом. Повернувся додому й
відразу вирішив спробувати свої сили. Під гарячу руку потрапила молодша
сестра Люда, — пригадує свій перший досвід стиліст. — Стрижка вийшла, як
після тифу: замість довгих локонів короткі скубанці. Результат моїх старань не
вдалося виправити навіть у перукарні. Згодом я почав експериментувати на
друзях, а в армії практикувався на солдатах, офіцерах та їх дружинах.
Коли закривали одну державну бібліотеку, я купив у неї всі журнали з
перукарського мистецтва: французькі, італійські. Що в них було написано, не
розумів. Однак цілими ночами розглядав картинки, розбираючись по них у
технології стрижок.
Ось вам і самоосвіта, і незбориме прагнення займатися улюбленою
справою, які в результаті привели на вершину власної бізнес-імперії. Щоб
відкрити перукарню, Володимир Тарасюк позичив 24 тисячі доларів у
знайомого. Кредит мав повернути швидко, тож доводилося працювати, не
покладаючи рук.
— На зорі своєї діяльності пізно ввечері я розклеював оголошення типу
«Стрижу, голю, завиваю». Удень за це соромно було, — зізнається визнаний
нині перукар. — А потім задоволені клієнти приводили до мене своїх друзів і
родичів. Та й сьогодні реклама з вуст у вуста є найефективнішою в нашому
бізнесі. У нас постійні клієнти отримують привабливі знижки, а люди, що
прийшли за їхньою рекомендацією, одержують дисконт на перше
обслуговування. Також для популяризації своєї марки беремо участь у
телевізійних проектах.
Поясніть значення виділених слів, доберіть до них контекстуальні
синоніми.Відшукайте слова-професіоналізми, запишіть їх у зошит,
поясніть лексичне значення.Випишіть слова з відомими вам орфограмами,
поясніть правопис виписаних слів.
V. Свого часу Ніна Річчі одягала половину Парижа і була справжнім
символом французького шику в жіночному його втіленні. Головним
секретом дизайнера був крій. Вона створювала одяг прямо на манекенницях.
Класичний костюм, варіації на тему «маленька» чорна сукня, сукня-піджак - ось
основа її перших колекцій. Річчі робила наголос на класику і не помилялася.
Ідеальний крій, досконалість виконання, якісна обробка та помірні ціни
незмінно залучали покупців. Як правило, основні асоціації з ім'ям Ніни Річчі:
бездоганний силует, абсолютна жіночність, якість, елегантність і свіжість ідеї,
яку критики потім відзначать як непереможну життєрадісність. А ще вона на
власному прикладі демонструвала, як повинна виглядати справжня жінка.
Щоранку, рівно о пів на восьму, її відвідував перукар, і вже через годину в
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прекрасному капелюшку і елегантному класичному костюмі вона сідала в свій
білий кадилак.
Поясніть значення виділених слів, доберіть до них контекстуальні
синоніми.Відшукайте слова-професіоналізми, запишіть їх у зошит,
поясніть лексичне значення.Випишіть слова з відомими вам орфограмами,
поясніть правопис виписаних слів.
VІ. Флорист зі Львова Соломія Гринів, як і кожна дівчинка, з дитинства
любила квіти, складала їх у композиції. Відчувала потяг до творчості.
Флористика — це квіткове мистецтво, коли з будь-чого можна створити красу.
Наприклад, витягнути стару пружину з ліжка і витворити з неї букет, додавши
декілька квіточок.
Флорист повинен постійно експериментувати, аби розвиватись. Для
своїх композицій часто використовую каркас із виноградного листя. Чудово
виглядає у букеті квітучий часник. Оригінально доповнюють квіткову
композицію кучерява петрушка, плющ. Але далеко не усі квіти поєднуються в
одній композиції, через різноманітність кольорів, форми, запахів.
Соломія Гринів вважає найбільшим мінусом українських флористичних
ринків — використання целофану. Багато людей, які продають квіти, думають,
що чим більше блискучого целофану та стрічок наліпити у букеті, тим він буде
кращим. У всьому світі квіти дарують без обгорток. Папір чи целофан
використовують лише для транспортування квітів. У наших країнах
сформувався стереотип, що не можна дарувати парну кількість квітів. У світі ж,
навпаки, парна кількість — на щастя.
Поясніть значення виділених слів, доберіть до них контекстуальні
синоніми.Відшукайте слова-професіоналізми, запишіть їх у зошит,
поясніть лексичне значення.Випишіть слова з відомими вам орфограмами,
поясніть правопис виписаних слів.
VII. Фоторедактор – це особа, яка редагує фотографію. Поняття редагує в
цьому контексті має два значення. Редагує, тобто вибирає з фотографічного
матеріалу найкращі фотографії, часто кадрує їх. Працює над фотографією і це
не має нічого спільного з програмою Photoshop, яка є технічним покращувачем,
але сама фотографії не створює. Редагує, також означає, що «оснащує» вибрану
фотографію словами, створює до неї підписи, які відповідають на п’ять простих
питань – Коли? Де? Хто? Що? Чому? Це найчастіша роль фоторедактора в
агентстві. Редагує, означає також, що розміщує фотографії в тексті не тільки
для його ілюстрації, а й для коментування змісту того, що показано на
фотографії. Це вища форма і тут необхідна інтелігентна поведінка
фоторедактора, який дбає про вимову фотографії і тексту. Вони повинні бути
адекватними. Адже можна легко змінити вимову фотографії, розміщуючи її в
іншому контексті, ніж на це вказує задум фотографа, з яким було зроблено
фото. Порушення цієї адекватності може стати причиною конфлікту між
фотографом і фоторедактором. Проте це не означає, що не слід шукати різних
способів використання цієї ж фотографії. Майже кожна фотографія може
функціонувати у багатьох контекстах. І чим їх більше, тим фотографія є більш
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вартісною і краще запам’ятовується, так як «Час Апокаліпси» Кріса Нєденталя
– фотографія, яка стала іконою з багатьма значеннями і змістом.
Поясніть значення виділених слів, доберіть до них контекстуальні
синоніми.Відшукайте слова-професіоналізми, запишіть їх у зошит,
поясніть лексичне значення.Випишіть слова з відомими вам орфограмами,
поясніть правопис виписаних слів.
VIII. Прочитайте текст. Спишіть, надпишіть над кожним словом
частину мови, поясніть правопис.
І. У своїй творчості Карден дотримується
геометричного стилю. Створюється враження, що
Карден просто фанатично прив'язаний до кіл, квадратів і
спіралей. У той же час він не боїться бути занадто
декоративним, використовуючи куті металеві кільця,
м'які коміри-пелюстки, штучні квіти й величезні
ґудзики. Карден любить одягати свої моделі у витончені
широкі пальто, довгі вільні плащі, які нагадують
королівські мантії.
Особливу роль у моделях Кардена, звичайно,
грають тканини, з них знаменитий метр віддає перевагу трикотажу (джерсі),
еластику, шифону й вінілу. Колись критики називали Кардена "бароном шовку"
за пристрасть до цього вишуканого матеріалу. Для останньої колекції він
знайшов нову оригінальну тканину, що зовні нагадує лакований каучуковий
шар. Вона легка, непромокаюча й, крім того, переливається всіма кольорами.
Карден завжди віддавав перевагу яскравим і чистим кольорам.
Що ж стосується власне одягу, то саме Карден придумав багато форм і
конструкції, які в різний час скоряли світ: прямі й звужені донизу сукні"мішки", спідниці-"барила", спідниці-"тюльпани", жакети-"пузирі", підібрані на
стегнах поясом. Завдяки його уяві з'явилися металеві прикраси, схожі на
теслярські цвяхи, аплікації, візерунки й прорізні фестони у вигляді чітких
зигзагів і двоколірних діагоналей, трикотажні полотна, вироблені "локшиною"
або в дусі картонних коробок з-під яєць, тверді вінілові облямівки на подолі й
криноліни-"абажури" під сукнями.
IX. А про ціну таланту — це окрема тема.
— Коли я тільки починав, постригтися у мене коштувало 5 доларів, що на
той час теж було немало, — каже Володимир Тарасюк. — Я вдосконалював
свою майстерність, розвивався, відповідно, моя робота, моє бачення зростали в
ціні. Зараз я беру за стрижку 300 євро, і, скажу чесно, клієнтів вистачає. Я
обираю якість у всьому, особливо в інструменті. Приміром, від того, з якої сталі
зроблені ножиці, як заточені, залежить якість зрізу, те, як ляже волосся, чи буде
згодом сіктися. Я користуюся японськими ножицями «Kasho». Це дійсно
інструмент класу люкс, що коштує близько
700 доларів.

Продовження додатка У
Останнє питання для майстра — як він розуміє ідеальну стрижку.
— Це чисті, чіткі й незвичайні лінії, що водночас підкреслюють зовнішні
достоїнства людини та приховують недоліки. Так, лінією чубчика можна
підкреслити гарні очі, асиметричним зрізом — прикрити несимпатичний ніс.
Правильно підібраний відтінок волосся підкреслить колір шкіри. Для того, щоб
переробити зовнішність, не потрібно відразу бігти до пластичного хірурга.
Займіться спортом, зверніться до стиліста-модельєра, сходіть до перукаряпрофесіонала. Це настільки змінить ваш образ, що ніяка пластика не
знадобиться. Не треба бути сірими! — наголосив авторитетний перукар. —
Якщо навколо криза, то свято повинно бути на головах.
Спілка Професіоналів України в
індустрії краси (СПУ) - громадська
організація, яка об'єднує перукарів,
візажистів, майстрів нігтьової естетики,
бровістів і інших фахівців індустрії краси з
усієї країни.
Основні завдання організації - підвищення престижності професій індустрії
краси, поліпшення якості послуг, що надаються в салонах краси, підвищення
кваліфікації майстрів та стандартизація освітніх послуг в індустрії, розвиток і
популяризація конкурсного руху на національному та міжнародному рівні.
Нове СПУ є правонаступником Союзу Перукарів України з його 21річною
історією, традицією і цінностями.
Щороку під егідою організації проходять відбіркові тури до Чемпіонату
України в різних містах нашої країни і фінальний конкурс - Чемпіонат України,
який у вересні 2019 року повертається до Києва на виставку InterCharm!
СПУ є повноправним членом всесвітньої організації ОМС з правом
формування національної збірної команди від України!
Укладено Бойчук О. Ю.

Додаток Ф
Формування компонентів ПКК під час позакласної роботи

Продовження додатка Ф

Підготовлено Бойчук О. Ю.
(З досвіду роботи)

Ефективність навчально-методичного комплексу з формування
професійної комунікативної компетентності (Додатки Х - Щ)
Додаток Х
Презентація досвіду роботи на обласному конкурсі «Вчитель року - 2015»

Підготовлено Бойчук О. Ю.
(З досвіду роботи)

Додаток Ц
Результати участі здобувачів освіти ДНЗ «Вінницький центр професійнотехнічної освіти технологій та дизайну» в ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з
української мови імені П.Яцика

Підготовлено Бойчук О. Ю.
(З досвіду роботи)

Додаток Ш
Сертифікати участі в науково-методичних семінарах та конференціях

Підготовлено Бойчук О. Ю.
(З досвіду роботи)

Довідки впровадження

Додаток Щ

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»
(довідка № 51 від 17.01.2020 р.)

Продовження додатка Щ

Довідка Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації
№ 01-22/368 від 11.02.2020 р.

Продовження додатка Щ

Комунальної соціально-реабілітаційної установи «Житомирське вище професійне
училище-інтернат» (довідка № 396-1від 17.10.2019 р.

Продовження додатка Щ

Хмельницького національного університету (довідка № 11 від 23.03.2020 р.)

Продовження додатка Щ

Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення
кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області
(довідка № 1а від 06.03.2020 р.)

Продовження додатка Щ

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
(довідка № 14 від 12.02. 2020 р.)

