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Use of elements of people ethno-cultural heritage during grammatical 
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Abstract. The article deals with the use of methods of establishing associative connections and receiving surprise in 
the use of ethnocultural artifacts and linguistic material for the purpose of effective teaching for mastering several 
languages. To introduce a system of multilingual education in the Republic of Kazakhstan and form the ideal person 
of the Kazakh society mentioned in the "Movement for the Future: Spiritual Renewal" program, it is important not only 
to change the essence and content of the education system, but also to find mechanisms for its implementation. 
Contribution to this problem involves the use of new methodologies for the formulation of the language as an active 
and motivating action that forms a common space for education and upbringing, as well as the use of the actual in 
the given period of information transfer from subject to subject and subject-oriented learning technologies. The 
Kazakh language in the Republic of Kazakhstan is the state language, Russian is the language of interethnic 
communication, and English is the language of successful integration into global integration. In this regard, the study 
of the Kazakh language causes difficulties, firstly, because the majority of the population is Russian-speaking and 
inflectional Russian sat down in the minds of students, and because of the synthetic system of the Kazakh language 
it is more difficult to master. To cope with this big problem, it is necessary to find non-standard ways of influencing 
the mind of the student and his emotions. Without this, the teaching of the state language will continue to be an 
attempt at simple memorization of words. This article analyzes this issue and is considered from the point of view of 
the communicative task of the language, explaining the order of distribution of the members of the proposal based on 
the historical details of the Kazakh people - for example, on the basis of the structural elements of the yurt. The main 
idea of the authors is that ethnocultural methodology is a prerequisite for the formation of a complex system of 
language and a structured language system based on a formal, semantic structure and communicative language, 
strengthening the structure of the sentence that provides intonational continuity; so you can find similar similarities 
from the ethnocultural heritage and the data of the population and use it in the educational process. This question is 
comprehensively shown on an example of a specific thematic development. 
Keywords: state language; trilingualism; language of interethnic communication; integration of different elements in 
the learning process; surprise method; idioethnic elements; order of words in the sentence. 

Использование элементов этнокультурного наследия при обучении 
грамматическому материалу 

Абдикарим Н., Кенен Ш. А. 
Карагандинский государственный индустриальный университет, Темиртау, Казахстан 

 
Аннотация. В статье речь идет об использовании способов установления ассоциативных связей и приема 
удивления в применении этнокультурных артефактов и языкового материала в целях эффективной 
преподаваний для усвоения нескольких языков. Чтобы внедрить систему многоязычного образования в 
Республике Казахстан и сформировать идеального человека казахского общества, упомянутого в программе 
«Движение за будущее: духовное обновление», важно не только изменить сущность и содержание системы 
образования, но и искать механизмы для ее реализации. Вклад в эту проблему подразумевает 
использование новых методологий для формулирования языка как активного и заинтересовывающего 
действия, формирующего общее пространство для образования и воспитания, а также использование 
актуального в данный период способа передачи информации от субъекта к субъекту и предметно-
ориентированных технологий обучения. Казахский язык в Республике Казахстан является государственным 
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языком, русский – язык межэтнического общения, а английский является языком успешного внедрения в 
глобальную интеграцию, в этой связи изучение казахского языка вызывает затруднения, во-первых, потому 
что большинство населения – русскоговорящее и флективная структура русского языка глубоко засела в 
сознании обучающихся, а из-за синтетического строя казахского языка его сложнее освоить. Для того, чтобы 
справиться с этой большой проблемой, необходимо найти нестандартные способы, влияющие на разум 
изучающего и его эмоции. Без этого преподавание государственного языка будет по-прежнему являться 
попыткой простого заучивания слов. В статье анализируется этот вопрос и рассматривается с точки зрения 
коммуникативной задачи языка, объясняя порядок распределения членов предложения на основе 
исторических деталей казахского народа – например, на основе структурных элементов юрты. Основная идея 
авторов заключается в том, что этнокультурная методология является предпосылкой для формирования 
сложной системы языка и структурированной системы языка, основанной на формальной, семантической 
структуре и коммуникативном языке, усилении структуры предложения, обеспечивающей интонационную 
непрерывность; поэтому можно найти похожие сходства из этнокультурного наследия и данных населения и 
использовать его в учебном процессе. Данный вопрос всесторонне показывается на примере конкретной 
тематической разработки. 
Ключевые слова: государственный язык; трехязычие; язык межнационального общения; интеграция разных 
элементов в процессе обучения; прием удивления; идиоэтнические элементы; порядок слов в предложении. 

Використання елементів етнокультурної спадщини при навчанні 
граматичному матеріалу 

Абдікарім Н., Кенен Ш. А. 
Карагандинський державний індустріальний університет, Теміртау, Казахстан 

 
Анотація. У статті йдеться про використання способів встановлення асоціативних зв'язків і прийому подиву в 
застосуванні етнокультурних артефактів і мовного матеріалу з метою ефективного викладання для засвоєння 
декількох мов. Щоб впровадити систему багатомовної освіти в Республіці Казахстан і сформувати ідеальну 
людину казахського суспільства, згадану в програмі «Рух за майбутнє: духовне оновлення», важливо не тільки 
змінити сутність і зміст системи освіти, а й шукати механізми для її реалізації. Внесок в цю проблему має на 
увазі використання нових методологій для формулювання мови як активної і зацікавлюваючої дії, що формує 
загальний простір для освіти і виховання, а також використання актуального в даний період способу передачі 
інформації від суб'єкта до суб'єкта і предметно-орієнтованих технологій навчання. Казахська мова у 
Республіці Казахстан є державною мовою, російська - мова міжетнічного спілкування, а англійська є мовою 
успішного впровадження у глобальну інтеграцію, в зв'язку з цим вивчення казахської мови викликає труднощі, 
по-перше, тому що більшість населення – російськомовне і флективна структура російської мови глибоко 
засіла у свідомості учнів, а через синтетичний лад казахської мови її складніше освоїти. Для того, щоб 
впоратися з цією проблемою, необхідно знайти нестандартні способи впливу на розум учня і його емоції. Без 
цього викладання державної мови буде як і раніше лише спробою простого заучування слів. У статті 
аналізується це питання і розглядається з точки зору комунікативного завдання мови, пояснюючи порядок 
розподілу членів речення на основі історичних деталей казахського народу – наприклад, на основі 
структурних елементів юрти. Основна ідея авторів полягає в тому, що етнокультурна методологія є 
передумовою для формування складної системи мови і структурованої системи мови, заснованої на 
формальній, семантичній структурі та комунікативній мові, посилення структури речення, що забезпечує 
інтонаційну безперервність; тому можна знайти схожі подібності з етнокультурної спадщини та даних 
населення і використовувати їх у навчальному процесі. Дане питання всебічно показується на прикладі 
конкретної тематичної розробки. 
Ключові слова: державна мова; тримовність; мова міжнаціонального спілкування; інтеграція різних 
елементів в процес навчання; прийому здивування; ідіоетнічні елементи; порядок слів у реченні. 

І  Введение 
Основная задача культурного проекта «Триединство языков», осуществляемый в Республике 

Казахстан является знание трех языков. Поэтому преподавания нескольких языков в учебных 
заведениях требует не постепенного развития, а качественного рывка. Как показывает мировой опыт, 
успеха добиваются те страны, население которых свободно владеет несколькими языками, а для 
Казахстана главным преимуществом является многонациональность и многоязычие. В нашей ситуации 
казахский язык является государственным языком, русский язык – язык межнационального общения, 
английский язык в качестве языка, на котором функционирует мировая экономика. Президент страны в 
своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» пишет: «Идеалом нашего 
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общества будет казахстанец, который знает свою историю, язык, культуру, а также освоит на 
достойном уровне иностранные языки, обладающий передовым, прогрессивным мировоззрением» [1]. 
Безусловно, чтобы сформировать такой тип человека в первую очередь в образовательных 
учреждениях необходимо улучшить качество преподавания языков и разработать концепции, 
базирующие на принципах системности, междисциплинарности и интегрированности. В настоящее 
время перед современными преподавателями-лингвистами ставиться следующие основные задачи:   
усиление роли взаимодействия и речевой активности учащихся, использование в учебном процессе 
психических состояний, применение в обучении новых технических средств,  интеграция элементов 
разных методов и т.д.  Как показывает практика, на данный момент не существует универсального 
метода. Так как эффективность того или иного метода зависит от многих факторов, поэтому мы 
считаем для развития у студентов новых личностных черт, в том числе умений, не прямо вызванных 
обучением, а возникающих в результате внутренних, глубинных интеграционных процессов 
целесообразно использовать не только развивающих технологий, но и внутренних механизмов 
формирующие положительной мотивации обучающихся, используя возможные варианты установления 
связи ассоциации между грамматическими материалами и  этнокультурными наследиями народа. 

Цель работы: повышение эффективности изучения казахского языка путем использования 
этнографических элементов и приема удивления. 

 

ІІ  Материал и методы исследования 
В источниках социолингвистики «…в учебных заведениях языки выполняют три основные 

учебно-методические роли (функции): 1) язык используется как вспомогательное средство при 
обучении некоторому другому языку; 2) на языке ведется преподавание (обучение); 3) язык является 
учебным предметом [2, с. 137]. Все вышеперечисленные функции осуществляются на казахском и 
русском языках, а заключительную функцию реализует английский язык. Вместе с тем, с целью 
превращения его в язык обучения (учебный) предметы преподаются на английском языке.  

Всем известно, что у человека очень быстро запускается реакция на чем-то новое, т.е. 
удивление. О роли удивления в процессе обучения отмечалась с античных времен, тому 
подтверждение  известное высказывание Аристотеля: «познание начинается с удивления». В 
психологии удивление рассматривается как когнитивная эмоция. Если ситуация, вызвавшая 
удивление, оказывается опасной, то оно переходит в страх, а если безопасной –  интерес, а когда 
приятной – в радость. Умение удивлять преподавателей своих обучаемых любого возраста разными 
приемами и методами обучения, дает возможности расширять их горизонт видения и решать задачи на 
метапредметном уровне. Потому что каждый обучающий пропускают любую информацию удивления 
через призму личностного восприятия.   

Принимая во внимание отмеченные выше вопросы, педагогическое мастерство  преподавателя 
заключается в применении тех путей обучения, которые не наносят вред здоровью обучаемых языку, 
не должно вызывать страх а, наоборот должно усиливать их прилежание, их познавательные 
способности в освоении материала. Вместе с тем, такие методы и способы являются обязательными 
условиями современных педагогических технологий. Также известно, что в обучении языкам основным 
результатом является владение языком в качестве предмета общения. Как показывает практика, если 
один из языков (флективные языки) будучи иной по структуре строения своего, является доминантным, 
то научиться говорить на языке (флективные языки) другого типа вызывает немалые трудности. 
Известный лингвист Ф. Ф. Фортунатов отмечал, что «Язык представляет собой «совокупность знаков 
главным образом для мысли и для выражения мысли в речи… представления являются в мышлении 
заместителями других представлений, т.е. представлениями знаков для мышления» [3, с. 155].  
Другими словами, до тех пор, пока в сознании обучаемого не будет закрепляться принципы структуры и 
строения государственного языка, то обучение казахскому языку останется неким бессодержательным 
актом заучивания слов. 

В настоящее время в практике обучения казахского языка в русскоязычной аудитории 
преобладает методика «текст и грамматика», обучаемые языку по тексту заучивают отдельные слова, 
а по грамматике ограничиваются выполнением различных упражнений. Данная практика не только 
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оказывает противоположный эффект на учебный процесс, но и заметно препятствует прилежанию и 
инициативе обучаемых языку, которых трудно чем-либо удивить в наше время. Поэтому в учебном 
процессе важно  с пользой моделировать соотношения языка и национального познания, этнической 
психологии, образы жизни и традиций. В этой связи надо отметить, что «одной из задач 
этнолингвистики является собирание, буквально по крупицам, фактов относительно бытия этноса» [4, 
с. 476], вместе с тем это является символическим использованием определенных денотатов в 
различных этнокультурах, их сравнением и исследованием. Если это так, то в русскоязычной 
аудитории обучение казахскому языку в качестве предмета приобретает качественно иной характер. 
Преподавание языка как символических знаков, формирование единого пространства воспитания и 
знания, не абстрактных грамматических категорий, а вкупе с использованием культурно-вещественных 
фактов народного бытия поможет разбудить интерес обучаемых к освоению языка, благодаря этому 
удастся на долгое время сохранить в памяти знания о цельной системе языка, его структуре и 
элементах. Например, между языковыми явлениями и культурно-вещественными наследиями народа 
можно установить ассоциативную связь. Надо отметить, что в нынешнее время изучение иностранного 
языка аналогичным способам дает неплохие результаты. 

Ведь создавая то или иное слово, человек, казах, отражал в нем свои наблюдения за 
окружающей действительностью, фиксировал определенные единицы знания о ней. Эти знания 
сохранялись, дополнялись, переосмысливались и т.д.  Подобно тексту, слово может иметь 
закодированные смыслы, опредмеченные идиоэтническими компонентами внутренней формы, тесно  
связанной с первичной номинацией. При создании слова важным для говорящего является передача 
главного смысла, и мироощущения, как говорил Гумбольдт «в каждом языке оказывается заложенным 
свое мировоззрение». Таким образом, внедрение понятия «язык и этнос» через особенности 
национального мировосприятия, этноязыковое состояние, его национальную сущность и языковое 
этническое своеобразие открывает новые возможности в обучении языку, в том числе грамматику. 
«Грамматику можно считать своего рода квинтэссенцией языка и отраженного в нем национального 
социокультурного опыта, поскольку грамматические категории связано с устойчивой традицией и не 
подвержены значительным изменениям во времени» [5, с. 7].  

Для того, чтобы акцентировать внимание, удивить «уставших», честно говоря, на всех ступенях 
обучения государственному языку студентов, прежде всего надо искать способы связи концептуально 
значимых на лингвистическом уровне слов или других языковых элементов в качестве познавательно-
языкового материала, тем самым удивлять их. Эмоцию удивления можно вызывать фактом, 
различными методами, а также обучающей средой. кроме того, «В языке этноса существуют 
свойственные только ему реалии культуры, содержащие определенную идиоэтническую информацию 
(национально-специфическую). Основную культурную нагрузку несет лексико-фразеологическая 
система языка, так как именно в ней складывается языковая картина мира, которая определяет 
восприятие мира носителями языка» [6, с. 5]. Но, по нашему мнению, как отражение психологического 
состояния народа, основы его познания, в качестве зеркала национального культурного наследия, 
синтаксические категории тоже обладают такими преимуществами. Хотя синтаксические единицы 
выражая различных ситуации дают возможность появлению разных смыслов и структуры, но 
неизменяемое состояние – системные конструкции языка отчётливо проявляются только через 
синтаксические категории. К тому же «Расположение слов в предложении, членов предложения в 
определенной последовательности …является ключевой формулой синтаксической связи, способом 
словообразования, стилевым методом выражения особенностей мысли» [7, с. 199]. А в нашей 
этнометодической разработке, на тему «Порядок слов в предложении казахского языка», основных 
частей юрты, исторического жилища казахского народа, мы в условном виде используем как 
идиоэтническую информацию, т.е. в качестве этого элемента вступает целостное выражение 
мышления – структура простого предложения казахского языка. Вообще «…социальные, духовные, 
производственные, культурные, психологические и другие жизненные ситуации народной жизни 
определяют своеобразие того или иного языка» [8, с. 161]. Используя выше изложенных возможностей,  
представляем разработку занятия в русскоязычной аудитории по изучению синтаксических категорий 
казахского языка, точнее, порядка членов предложения, используя объяснение строения казахской 
юрты, которая представляет собой уникальное явление казахского бытия. 



ISSN 2307-9770. Engineering and Educational Technologies, 2018, 6 (3), 8–16.  
CC-BY © KrNU, EETECS, Abdikarim N., Kenen S-A., 2018 

 

 

12 

ІІІ   Результаты 
Студенты, изучающие казахский язык в русскоязычной аудитории еще со школы знают, что в 

казахском языке в предложении слова находятся в определенном порядке, в двусоставном простом 
предложении сказуемое – в конце предложения, подлежащее перед сказуемым, а второстепенные 
члены предложения – перед определяемыми словами.  

Однако, если студент не может правильно построить предложение, сделать перевод, составить 
словосочетание в процессе выполнения упражнений, то это говорит о минимальных школьных знаниях, 
отсутствии элементарного владения языком.  

Состав и структура любого языка – это сложная система, она характеризуется через набор 
конституирующих таких признаков как: формальная организация, семантическая организация, 
коммуникативная направленность и интонационная оформленность [9, с. 69]. Кроме того, «…единица 
нашей речи, предложение, является субститутом не одной вещи, а целой группы, и притом субститутом 
приблизительным… единицей предложения будет слово… но это слово является субститутом не одной 
идеи, а целой группы идей» [10, с. 103]. Поэтому заучивание отдельных слов приводит к пустой трате 
времени.  

С целью восполнения грамматических знаний студентов, мы в освоении темы «Порядок слов в 
предложении казахского языка» использовали текст «Казахская юрта – обсерватория».  

Содержание выбранного текста для обучаемого языку позволяет сделать следующий 
мировоззренческий вывод: «Юрта является не только жилищем для казахского народа, но и 
оригинальной обсерваторией кочевника», а также используется как главный материальный источник 
нашей грамматической темы. Для этого по тексту, бывшего темой занятия (об основе юрты, ее частях) 
дается возможность по подготовленным вопросам провести обмен мнениями (занятие проводится в 
форме соревнования).  

В целях реализации пополнения знаний студентов о юрте, а также межпредметной связи 
проводится игра «Элементарная арифметика».  

Задания даются двум группам:  
 
1-группе: Если у юрты в шесть полотнищ у каждого полотнища имеются 15 верхушек, то сколько 

верхушек у кереге? (Ответ:6х15=90) 
2-группе: Если количество верхушек кереге девяносто, у юрты шесть полотнищ, то у каждого 

полотнища сколько верхушек? (Ответ: 90:6=15) 
 
Вопрос преподавателя к студентам:  
 
Есть казахская песня, которая начинается словами «Девяносто верхушечная кереге с восемь 

десятью унинами». В таком доме количество отверстий шанырака должно быть восемьдесят. Число 
кереге и унин не одинаково. Верхушек у кереге много. (80<90). Унина не привязывается к каждой 
верхушке кереге надо оставить свободными. Как вы думаете, что является причиной этого? Почему не 
соответствуют верхушки кереге и унины?  

 
Возможный ответ студента:  
 
«Если оставим свободными несколько верхушек кереге, юрта примет форму купола, это поможет   

юрте противостоять различным природным явлениям, такими как ураган и буран, ливни и ветра».  
После этого студентам предлагается ознакомиться с текстом «Юрта-обсерватория».  
После выполнения работы с новыми словами, выразительного чтения, перевода, обмена 

мнениями и другими подобными традиционными работами, студентам в качестве самостоятельной 
работы предлагается игра «Сможем ли поставить юрту?».  

Двум группам раздаются карточки. 
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Задание: используя данные в карточке ведущие слова, показать последовательность постановки 
юрты. Для этого даются следующие глагольные словосочетания: растилать кереге; привязывать косяк 
дома к кереге; поднимать шанырак;  нанизывать унину на шанырак; юрту закрывать войлоком (рис. 1).  

 

 
 

- керегені жаю; 
- есіктің босағасын  

                          керегеге таңу; 
- шаңырақ көтеру; 
- уықты шаңыраққа шаншу,  
                    керегеге бекіту; 
       - үйді киізбен жабу. 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность постановки юрты 
 
Студенты, обозначая последовательность «постановки юрты» не ограничиваются нумерацией, а 

используют глаголы в нужном времени (настоящее или недавно прошедшее время) составляют 
предложения.   

«Путь от реальной жизни к понятию, далее к отображению его словом, у каждого народа зависит 
от различий в их истории, образе жизни, а также развития общественного сознания. Поскольку наше 
сознание связано и с коллективной сущностью (образ жизни, обряды и традиции, стереотипы и обычаи, 
то есть культура в этнографическом понимании), и с учетом наших индивидуальных качеств (присущее 
индивиду восприятие мира), постольку и реальность языком прямо не отображается, а направляется от 
реальной жизни к мышлению, от мышления к языку» [11, с. 48].  

Преподаватель, подытоживая действия студентов, вправе задать следующий вопрос: «Мы 
узнали последовательность постановки юрты-жилища казахского  народа; а теперь знаем ли мы как 
строить жилище языка-орудие мысли и разума казахского народа, а именно порядок расположения 
слов в предложении?»  

Студентам, учитывая освоенные ими грамматические знания, а также принимая во внимание 
выполненные ими действия, поручается члены предложения обозначить числами, наподобие 
обозначения частей юрты.  

В ходе выполнения данного задания в их сознании возможно развитие следующих психолого-
познавательных процессов:  
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1. Для того, чтобы поставить юрту, необходимо поставить дверь; это, являясь предварительным 
условием входа в жилище, будет основой построения и других частей юрты, поэтому ему соответствует 
член предложения-сказуемое.  

2. Основной частью юрты является поднятие шанырака, его условно мы обозначаем как 
подлежащее.  

3. Расстилая кереге, крепим их к косяку; к двери – сказуемому, наиболее близко расположенные 
кереге уподобляем обстоятельству.  

4. Соединяющие кереге и шанырак унины можно объяснять, как образованные от имен и 
глаголов дополнения.  

5. Основа юрты собрана. Теперь является ли она ханской белой ставкой или жилищем 
простолюдина определяется покрытым войлоком. Это мы понимаем, как определение.  

Таким образом, в конспектах студентов должны быть следующие условные обозначения:  
кереге – 1-сказуемое;  
шанырак – 2-подлежащее;  
дверь – 3-обстоятельство;  
унина – 4-дополнение;  
войлок – 5-определение.  
В ходе выполнения этих действий следует помнить положение: в казахском языке порядок слов в 

предложении более устойчив, особенно, место подлежащего и определения, место других членов  
предложения может меняться» [12, с. 124].  

Преподаватель говорит о сегодняшней грамматической теме «Порядок слов в предложении 
казахского языка», пишет на доске предложение, под ним можно написать: Там он женится на 
американской женщине.  

Студентам поручается данное предложение, используя вышенаписанные условные обозначения, 
обозначить числами. Данное предложение на казахском языке будет выглядеть как 3-2-5-4-1, а на 
русском языке 3-2-1-5-4.  

После того как будут проанализированы, по образцу, предложений, преподаватель посредством 
вопросов покажет студентам несоответствие порядка слов в казахском и русском предложениях, может 
диктовать правила о порядке слов в казахском предложении.  

Для того, чтобы обучаемые языку усвоили навыки новых знаний, для осуществления разработки 
(обратной связи) и рефлексии можно предложить игру «Расположи юрту».  

Студентам двух групп раздаются карточки с написанными на них поговорками-половицами и 
модели юрт (с карманами). «Порядок слов в предложении – это взаимное расположение членов 
предложения, имеющее синтаксическое, смысловое и стилистическое значение» [13, с. 341], поэтому 
дается задание: 

1) построить правильно предложение;  
2) определить член предложения – подчеркнуть;  
3) расположить на частях юрты и т.д.  
В основном можно сказать, что « наше синтаксическое знание охватывает ясные правила каким 

образом слова создают предложение или же в какой иерархическом порядке они находятся по 
отношению к друг другу» [14, с. 73].  

IV   Обсуждение 
На таких занятиях в студентов появляется интерес, проявляется старание, инициатива, 

расширяется познавательный горизонт кругозора, наблюдается развитие учебного процесса, 
воспитательное содержание находит ассоциативное выражение. Вместе с тем, из нашего опыта, 
очевидно, что после этих занятий студенты в ходе построения предложений на казахском языке по 
расположению слов в предложении заметно меньше стали допускать ошибки. Другими словами, 
студенты из пассивного потребителя знаний становятся мотивированные глубоко убежденными 
субъектами образовательного процесса. В этой связи уместно привести высказывание основателя 
грамматики казахского языка А. Байтурсынова «В самом начале научиться или обучить трудно. Если 
дети в начале обучения не испытают трудностей, то в последующей  учебе они не будут терпеть  
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неудачи и  разочарования, будут с каждым шагом учебы, стремиться к обучению. И обучающий без 
долгих разочарований, с продвижением в своей работе, будет получать удовольствие и в обучении – 
творческое вдохновение» [15, с. 269]. Становится очевидным, что это проблема является сердцевиной 
современных технологий развивающегося, направленного от субъекта к субъекту обучения.   

V   Выводы  
В заключении можно сказать, что вопросы вышеизложенного характера является  достаточно 

актуальными с точки зрения исследования и преподавания грамматико-лексических материалов 
казахского языка как фундаментальной основы духовных ценностей народа, а также в связи 
реализацией общенациональной государственной программы «Духовное возрождение». Применение 
таких методов и приемов в обучении языковых дисциплин с элементами удивления, укорененных в 
культурно-этническом наследии нации способствует к целесообразному внедрению в сознание 
обучаемых вековой культуры и национальных традиций народа с целью воспитания патриотизма, 
межнационального уважения.  
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Abstract. The adsorption of aromatic compounds on a slag sorbent was studied. The effect of the acidity of the 
solution on the adsorption of weak organic electrolytes is shown. The equations of adsorption are derived. The main 
types of interaction are determined: dispersion, electrostatic induction and orientational, intermolecular hydrogen 
bonding, ion pair formation. It is shown that low-molecular aromatic compounds are adsorbed in a nondissociated 
form. The mineralogical composition of metallurgical slag was researched. The possibility of the using of slags with 
the main diopside mineral as sorbents for the water purification has been shown. The slag sorption activity is caused 
by high content of diopside in the amorphous state. The possibility of slag sorption of the organic substances was 
shown. To increase the degree of loosening the surface, increasing the number of compounds in the amorphous 
state and increase of adsorption capacity of slag is necessary to conduct its chemical activation. Optimum conditions 
for chemical slag activation were defined. A presence is hydroxylic and silanolic groups on the surface of slags 
particles have been shown. The acid activating of slags that increases the amount of adsorption centers OH and Si–
OH have been recommended. The large degree of hydratation, hydroxylating and concentration of siloksan groups 
and groups of Al–O–Si on the surface metallurgical slag on the basis of diopside has been shown. The presence of 
admixture of aluminum in slags gives the surfaces of silicates properties of chemical sorption in relation to the 
molecules of donors of electrons. 
Key words: slag; sorbent; adsorption; aromatic compounds; acidity; study features. 

Особливості вивчення кількісних характеристик сорбції органічних 
сполук металургійним шлаком 

Хоботова Е. Б., Грайворонська І. В. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна 

 
Анотація. Вивчено адсорбцію ароматичних сполук на шлаковому сорбенті. Показано вплив кислотності 
розчину на адсорбцію слабких органічних електролітів. Виведено рівняння адсорбції. Визначено основні типи 
взаємодії: дисперсійне, електростатичне індукційне і орієнтаційне, міжмолекулярний водневий зв'язок, 
утворення іонних пар. Показано, що низькомолекулярні ароматичні сполуки адсорбуються в недисоційованій 
формі. Досліджено мінералогічний склад металургійного шлаку. Показана можливість використання шлаків з 
основним мінералом діопсидом в якості сорбентів для очистки води. Активність сорбції шлаку обумовлена 
високим вмістом діопсиду в аморфному стані. Показана можливість сорбції шлаку органічними речовинами. 
Щоб збільшити ступінь ослаблення поверхні, необхідно збільшити кількість з'єднань в аморфному стані і 
збільшити адсорбційну здатність шлаку для його хімічної активації. Визначено оптимальні умови хімічної 
активації шлаку. Було показано наявність гідроксильних і силанольних груп на поверхні частинок шлаків. Було 
рекомендовано кислотне активування шлаків, яке збільшує кількість адсорбційних центрів ОН і Si-OH. 
Показана велика ступінь гідратації, гідроксилювання і концентрації силоксанових груп і груп        Al-O-Si на 
поверхні металургійного шлаку на основі діопсиду. Присутність домішок алюмінію в шлаках дає поверхні 
силікатів властивості хімічної сорбції по відношенню до молекул донорів електронів. 
Ключові слова: шлак, сорбент; адсорбція; ароматичні сполуки; кислотність; особливості вивчення. 
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Особенности изучения количественных характеристик сорбции 
органических соединений металлургическим шлаком 

Хоботова Э. Б., Грайворонская И. В. 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина 

 
Аннотация. Изучена адсорбция ароматических соединений на шлаковом сорбенте. Показано влияние 
кислотности раствора на адсорбцию слабых органических электролитов. Выведены уравнения адсорбции. 
Определены основные типы взаимодействия: дисперсионное, электростатическое индукционное и 
ориентационное, межмолекулярная водородная связь, образование ионных пар. Показано, что 
низкомолекулярные ароматические соединения адсорбируются в недиссоциированной форме. Исследован 
минералогический состав металлургического шлака. Показана возможность использования шлаков с 
основным минералом диопсидом в качестве сорбентов для очистки воды. Активность сорбции шлака 
обусловлена высоким содержанием диопсида в аморфном состоянии. Показана возможность сорбции шлака 
органическими веществами. Чтобы увеличить степень ослабления поверхности, необходимо увеличить 
количество соединений в аморфном состоянии и увеличить адсорбционную способность шлака для его 
химической активации. Определены оптимальные условия химической активации шлака. Было показано 
наличие гидроксильных и силанольных групп на поверхности частиц шлаков. Было рекомендовано кислотное 
активирование шлаков, которое увеличивает количество адсорбционных центров ОН и Si-OH. Показана 
большая степень гидратации, гидроксилирования и концентрации силоксановых групп и групп Al-O-Si на 
поверхности металлургического шлака на основе диопсида. Присутствие примеси алюминия в шлаках дает 
поверхности силикатов свойства химической сорбции по отношению к молекулам доноров электронов. 
Ключевые слова: шлак; сорбент; адсорбция; ароматические соединения; кислотность; особенности 
изучения. 

І  Вступ 
Постановка проблеми. Для оптимізації технологічних процесів очищення вод необхідно вивчення 

поєднання хімії поверхні шлакових адсорбентів і природи міжмолекулярних взаємодій з різними 
сорбатами. При створенні технологічних схем адсорбційної очистки вод треба мати відомості про 
адсорбційні можливості ряду органічних сполук на шлаках, їх відсутність ускладнює вибір оптимального 
режиму технологічного циклу «Адсорбція - десорбція». 

Аналіз літератури. При вивченні адсорбції низькомолекулярних ароматичних сполук на 
шлаковому сорбенті як сорбати обрані найбільш поширені забруднювачі стічних вод підприємств ряду 
галузей промисловості: фенол, п-нітрофенол, анілін і п-нітроанілін. Однією з причин адсорбції плоских 
молекул ароматичних похідних бензолу на гідроксильованої поверхні кремнеземів є водневі зв'язки π-
електронів бензольного кільця з поверхневими силанольними групами [1].  

Як шлаковий сорбент використовувався шлак Побузького феронікелевого комбінату (ПФНК) 
виробництва сплаву FeNi. Раніше [2–5] було показано, що основний мінерал шлаку – діопсид, а 
поверхневими функціональними групами шлакових частинок є гідрофільні силанольні Si-OН і 
силоксанові Si-O-Si групи.  

Причому, частка силанольних груп зростає при збільшенні ступеня гідроксилювання поверхні 
характерного для кислотної активації шлаку. Згідно з літературними даними [6] концентрація 
поверхневих силанольних груп на гідроксильованої поверхні кремнезему невисока і складає 5 ОН- 

груп/нм2. 
Невирішені питання. Залишаються неповністю вирішеними питання сорбційної очистки 

промислових стічних вод від органічних сполук при використанні металургійних шлаків як сорбентів 
шляхом об’єднання екологічних аспектів зменшення кількості стоків та утилізації шлаків. 

Мета роботи – підвищення ефективності вивчення особливостей визначення кінетичних 
характеристик адсорбції ароматичних сполук шлаковим сорбентом та визначення кількісного опису 
процесу адсорбції з виявленням основних типів взаємодій. 
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ІІ  Матеріал і методи дослідження 
Адсорбцію проводили в статичному режимі протягом 3 діб. Концентрації сполук в розчині 

визначали методом газової хроматографії.  
Кількісні кінетичні характеристики та типи взаємодій при адсорбції органічних сполук шлаком. 

Згідно з результатами адсорбції (див. табл. 1) ароматичні сполуки можна розташувати в ряд збільшення 
ефективності адсорбції:  

п-нітрофенол <фенол <анілін <п-нітроанілін. 
 

Табл. 1. Ефективність адсорбційного вилучення ароматичних сполук шлаком ПФНК, що 
активований 0,5 М розчином H2SO4 

Розчини сполук концентрації 
0,01 г/дм3 

Ефективність вилучення сорбатів, % 

п-нітрофенол 26,0 
фенол 32,7 
анілін 42,9 

п-нітроанілін 94,5 
 
Різна адсорбція молекул ароматичних сполук може визначатися низкою факторів, пов'язаних з їх 

хімічною природою, серед яких величина постійного дипольного моменту, ймовірність утворення 
водневого зв'язку ароматичних молекул з молекулами води і ОН-групами гідроксильованої поверхні 
адсорбенту, здатність до дисоціації сполук як слабких електролітів та ін. Симетричне розташування 
гідрофільної і гідрофобної груп створює умови для фіксованої орієнтації молекул в адсорбційної фазі, 
що робить можливою щільну їх упаковку на поверхні шлакового сорбенту.  

Велике значення для адсорбції ароматичних сполук має міжмолекулярний водневий зв'язок, що 
утворюється між функціональними групами поверхні адсорбенту і ароматичних речовин. Енергія 
водневого зв'язку в 2-4 рази більше енергії дисперсійної взаємодії адсорбованих молекул з поверхнею. 
Найбільш ефективно в подібну міжмолекулярну взаємодію вступають групи –ОН і –NH2. 

Менш виражена адсорбція п-нітрофенолу в порівнянні з фенолом, ймовірно, пов'язана з 
відтягуванням електронної щільності з бензольного кільця молекули фенолу нітрогрупою в результаті 
чого негативний заряд на атомі кисню зменшується, що призводить до ослаблення водневого зв'язку 
між фенольною групою і ОН-групами поверхні шлаку. Для аніліну і п-нітроаніліну аналогічний ефект не 
спостерігається. 

ІІІ   Результати 
Визначено зменшення концентрації аніліну в розчині в часі при протіканні адсорбції шлаком 

(рис. 1). При цьому ефективність процесу і величина адсорбції а зростають (див. табл. 2). При 
початковому значенні рН = 6,7 практично відсутня іонізація як молекул аніліну, так і кислотних груп 
поверхні шлаку. Розрахована частка неіонізованих молекул (1-α) [1] аніліну (органічної основи з Кb = 
3,82.10-10 [7]): 

(1-α) = 
10 6,7 1414

1 1
0,9924.

1 3,82 10 10 101 H 10bK
 

 
     

 
 

Таким чином, 99,24 % молекул аніліну перебувають в неіонізованій формі. Сорбція неіонізованих 
молекул аніліну відбувається в результаті протонування молекули і утворення іонної пари за схемою:  

RCOOH + C6H5NH2 ↔ RCOO―[C6H5NH3]+ 
без витіснення іонів водню в розчин [1]. Посилення адсорбції за рахунок додаткової взаємодії 
поверхневих функціональних груп з неіонізованими молекулами слабких електролітів має важливе 
практичне значення при глибокому очищенні вод. 
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Рис. 1. Зменшення концентрації аніліну в розчині при адсорбції шлаком ПФНК 

 
Табл. 2. Змінення показників адсорбції аніліну шлаком ПФНК в часі (статичний режим адсорбції) 

Час видержки, діб 
рН розчину 
наприкінці 
адсорбції 

С аніліну, мг/дм3 
Величина 
адсорбції 

а, мг/г 

Ефективність 
вилучення 
аніліну, % 

0 6,7  9,1 - - 
1 5,8 7,7  0,028 15,4 
2 4,6 6,02  0,062 33,8 
3 - 5,2 0,078 42,9 
6 6,4 3,4  0,114 62,6 

 
Подібний механізм адсорбції можливий і для п-нітроаніліну. В роботах [1, 8] показана 

незалежність величини адсорбції ряду ароматичних сполук активованим вугіллям від рН розчину, що 
автори пов'язали з переважною адсорбцією неіонізованих і менш гідратованих молекул. Таким чином, 
збільшення ефективності адсорбції слабких ароматичних електролітів на шлакових частинках 
пояснюється зменшенням здатності електролітів до дисоціації, а саме [7]: 

 
 п-нітрофенол  < фенол   < анілін < п-нітроанілін 
 Ка = 7,08 . 10-8  Ка = 1,3 . 10-10  Кb = 3,82 . 10 -10  Кb = 1,05 . 10-13 

(1-α) 0,739  0,999  0,992  0,999 
 
Відхилення в ряду по величинам констант дисоціації Ка для фенолу і п-нітрофенолу можна 

пояснити більш сильною дисоціацією п-нітрофенолу і утворенням негативно заряджених частинок 
C6Н5О–, електростатична складова адсорбції яких зменшується при відштовхуванні від негативно 
зарядженої поверхні. 

Цікавим є вивчення впливу кислотності розчину на адсорбцію слабких ароматичних електролітів 
шлаком ПФНК. Згідно з результатами таблиці 3 видно, що зміщення рН як у кислу, так і в лужну область 
зменшує адсорбцію п-нітроаніліну (див. табл. 3). Частка неіонізованих молекул велика в кожному 
випадку: 99,24 % (рН = 3); 99,99 % (рН = 6,7);  100% (рН = 10). 
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Табл. 3. Вплив кислотності розчину на адсорбцію п-нітроаніліну шлаком ПФНК в статичному режимі 
протягом 3 діб 

рН розчину Концентрація п-нітроаніліну, мг/дм3 

початкова кінцева 
3,95 3,47 3,10 
6,7 4,51 2,44 
10,0 3,75 3,42 

 
Звідси випливає, що ступінь іонізації п-нітроаніліну як слабкого електроліту і поява позитивного 

заряду на його молекулі в кислих середовищах не визначає величину адсорбції. У протилежному 
випадку в кислому середовищі спостерігалося б збільшення адсорбції за рахунок електростатичної 
взаємодії молекул з негативно зарядженою поверхнею шлаку. Пригнічення адсорбції п-нітроаніліну, 
ймовірно, викликане впливом кислотності розчину на властивості поверхні шлаку. У кислої області 
пригнічується дисоціація силанольних груп, і зменшується негативний потенціал поверхні. У лужної 
області відбувається руйнування гелеподібного шару силікатної кислоти, що грає важливу роль в 
протіканні адсорбції. 

Ізотерми адсорбції. Ізотерма адсорбції п-нітроаніліну (рис. 2), отримана в статичному режимі, 
свідчить про позитивну величину адсорбції в широкому інтервалі рівноважних концентрацій сорбату Ср. 
Оптимальним умовам адсорбції відповідає Ср = 2,44 мг / л або співвідношення «сорбат (мг): сорбент (г)» 
= 0,24: 1. Наявність максимуму на ізотермі адсорбції пов'язано з диполь-дипольним відштовхуванням 
молекул в адсорбційному шарі, однакова орієнтація яких пов'язана з дисперсійною взаємодією 
вуглецевого скелета з атомами поверхні. 

 

 
Рис. 2. Ізотерма адсорбції п-нітроаніліну шлаком ПФНК (статичний режим) 

 
Якщо за величину граничної питомої адсорбції а   прийняти значення, відповідне максимуму 

ізотерми адсорбції, то можливо розрахувати ефективну питому поверхню адсорбенту Sa [1]: 
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Sa = 
6

a M
7

1,52 10 138
0, 4

ρ 1, 424 0, 37 10

V a V a M

h h h


 



   
   

  
 м2/г, 

де: VM – молярний об'єм п-нітроаніліну; М – молярна маса п-нітроаніліну 138 г/моль; ρ – щільність п-
нітроаніліну 1,424 г/см3 [9]; h – «товщина» мономолекулярного шару, що утворюється на непористої 
поверхні, рівна для похідних бензолу товщині бензольного кільця 0,37 нм [1]. 

Величина Sa забезпечується розпушенням поверхні, присутністю великої кількості осколкового 
матеріалу, але не пористістю. Пористість шлаку становить 47 %, проте більшість пор замкнуті, що 
характерно для матеріалів, підданих високотемпературній обробці. Відкрита пористість, визначена за 
різницею об'ємів одиниці маси адсорбенту і істинним об'ємом твердого матеріалу, становить 0,0303 
см3/г або 3,03 %. Тому адсорбція ароматичних сполук протікає не в порах, а на відкритій поверхні 
шлаку, подібне явище виявлено для адсорбентів різної природи [1]. 

IV   Обговорення 
Висхідної ділянці ізотерми адсорбції відповідає лінійна ізотерма Фрейндліха lga = 1/nlgCp + lgK і 

ізотерма в координатах 
1 1

A C
 , згідно з якими отримані рівняння Фрейндліха і Ленгмюра. Вид рівняння 

Фрейндліха наступний: 
а = 8,91С 0,39

p , 
де константа К = 8,91 моль/дм3. 

Рівняння Ленгмюра:  

А = Агран. 
1

KC

KC 
= 1,8.10-3

5

5
2,8 10

2,8 10 1
C
C


  , ммоль/г. 

Велика величина константи адсорбції К = 2,8.105 дм3/моль визначалася видом ізотерми адсорбції, 
її круто висхідною гілкою. Зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу при адсорбції п-нітроаніліну шлаком 
ПФНК дорівнює 

ΔG  = – 2,3R298 lgK = – 3,1.104 Дж/моль. 
Високі значення К і величини –ΔG = 31 кДж/моль свідчать про ефективність протікання адсорбції 

п-нітроаніліну на шлаковому адсорбенті. Адсорбція ароматичних сполук протікає як за рахунок 
взаємодії з поверхневими функціональними групами, так і в результаті дисперсійної взаємодії, тобто є 
результатом двох рівноваг. 

Адсорбовані ароматичні сполуки мають досить великі постійні дипольні моменти μ [10]:  
μаніліну = μфенолу = 1,53; μп-нітрофенолу = 5,01; μ п-нітроаніліну = 6,32. В даному випадку додатково проявляється 
їх індукційна електростатична взаємодія з поверхнею адсорбенту. Автори робіт [11, 12] показали, що на 
неполярної вуглецевої поверхні внесок індукційної взаємодії в загальну енергію адсорбції складає 
всього 10 %. Прогнозується, що при досить високій полярності сполук шлакового адсорбенту частка 
подібної взаємодії буде вище. 

V   Висновки  
Вивчено особливості визначення кількісних характеристик адсорбції п-нітрофенолу, фенолу, 

аніліну і п-нітроаніліну металургійним шлаком на основі мінералу діопсиду: величину адсорбції, 
ефективність вилучення сорбатів з рідкої фази, масове співвідношення «сорбент : сорбат», ефективну 
питому поверхню адсорбенту. Процес адсорбції описаний за допомогою рівнянь Фрейндліха і 
Ленгмюра. 

Отримані експериментальні дані свідчать про те, що основними типами взаємодії «ароматичний 
вуглеводень – шлаковий адсорбент» є: дисперсійна взаємодія між вуглецевим скелетом молекул 
сорбатів і атомами адсорбенту; міжмолекулярний водневий зв'язок між функціональними групами 
органічних молекул і поверхнею адсорбенту; водневий зв'язок між π-електронами бензольного кільця і 
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силанольними групами поверхні адсорбенту; утворення іонних пар між функціональними групами 
поверхні і протонованими функціональними групами недісоційованих молекул сорбатів; 
електростатична індукційна і орієнтаційна взаємодія при дисоціації функціональних груп поверхні 
адсорбенту і молекул сорбатів. 

Таким чином, правильний вибір партнерів для реалізації різних видів міжмолекулярних взаємодій 
при адсорбції дозволить вирішити практичні завдання адсорбційного очищення стічних вод, серед яких - 
локальне очищення стічних вод, що утворюються при певних технологічних операціях. 
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Abstract. In the modern conditions of globalization, the competition between specialists in the labor market 
increases in many times, which intensifies the task of forming professionally significant skills of the student. One of 
the ways to solve it is the individualization of learning and its variety: differentiated and different levels of education. 
The analysis of publications showed that these pedagogical technologies are rarely used in the teaching of 
specialized disciplines in higher education. In this regard, the peculiarities of the application of different levels of 
education in the university are revealed. This allowed to develop a system of different levels of training in the field of 
technical regulation, the main feature of which is the student's absolute voluntariness. Preliminary level differentiation 
occurs at the lectures by selecting a student of additional handouts and literature, the main form of its organization is 
practical training. At the same time, the level differentiation was carried out according to the types of activity in 
accordance with the taxonomy of Bloom. To assess the activities of students, criteria have been proposed and an 
adaptive testing system has been created. Approbation of this development was carried out with students of 3-5 
courses on the disciplines "Fundamentals of Standardization", "Fundamentals of certification", "Certification and 
technical expertise of construction and road machinery." It was found out that in the third year the quality and 
success of the teaching practically did not change. In the fourth year, the success rate increased by 10.4%, and the 
quality - by 14.1%; on the 5th course, the success increased by 12.7%, the quality - by 28%. Thus, the conducted 
pedagogical experiment demonstrates the positive dynamics of the application of this pedagogical technology, 
however, its use is not advisable in junior courses in the study of profile disciplines. On the 4th course, the success 
rate increased by 10.4%, and the quality - by 14.1%, on the 5th course the success increased by 12.7%, the quality - 
by 28%. Thus, the conducted pedagogical experiment demonstrates the positive dynamics of the application of this 
pedagogical technology, however, its using is not advisable in junior courses in the study of profile disciplines. 
Key words: standardization; certification; technical regulation; multilevel training; higher education institution. 

Создание системы разноуровневого обучения дисциплинам в сфере 
технического регулирования 

Букреева О. С. 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, Харьков, Украина 

 
Аннотация. В современных условиях глобализации многократно возрастает конкуренция между 
специалистами на рынке труда, что интенсифицирует задачу формирования профессионально значимых 
навыков студента. Одним из путей ее решения является индивидуализация обучения и ее разновидности: 
дифференцированное и разноуровневое обучение. Анализ публикаций показал, что указанные 
педагогические технологий редко применяют при преподавании профильных дисциплин в высшей школе. В 
связи с этим выявлены особенности применения разноуровневого обучения в вузе. Это позволило 
разработать систему разноуровневого обучения дисциплинам в сфере технического регулирования, 
основной особенностью которой является абсолютная добровольность студента. Предварительная 
уровневая дифференциация происходит на лекциях путем выбора студентом дополнительного раздаточного 
материала и литературы, основная же форма его организации – практические занятия. При этом уровневая 
дифференциация проведена по видам деятельности в соответствии с таксономией Блума. Для оценивания 
деятельности студентов предложены критерии и создана система адаптивного тестирования. Апробация 
данной разработки была проведена со студентами 3-5 курсов по дисциплинам «Основы стандартизации», 
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«Основы сертификации», «Сертификация и техническая экспертиза строительных и дорожных машин». 
Выявлено, что на третьем курсе качество и успешность обучения практически не изменились. На 4-ом курсе 
успешность увеличилась на 10,4%, а качество – на 14,1%, на 5-ом курсе успешность – на 12,7%, качество – 
28%. Т. о., проведенный педагогический эксперимент демонстрирует положительную динамику применения 
данной педагогической технологии, однако, ее использование не целесообразно на младших курсах при 
изучении профильных дисциплин. 
Ключевые слова: стандартизация; сертификация; техническое регулирование; разноуровневое обучение; 
высшее учебное заведение. 

Створення системи різнорівневого навчання дисциплінам у галузі 
технічного регулювання 

Букрєєва О. С. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, Україна 

 
Анотація. У сучасних умовах глобалізації багаторазово зростає конкуренція між фахівцями на ринку праці, що 
інтенсифікує завдання формування професійно значущих навичок студента. Одним із шляхів його вирішення 
є індивідуалізація навчання та її різновиди: диференційоване і різнорівневе навчання. Аналіз публікацій 
показав, що зазначені педагогічні технологій рідко застосовують при викладанні профільних дисциплін у вищій 
школі. У зв'язку з цим виявлені особливості застосування різнорівневого навчання в вузі. Це дозволило 
розробити систему різнорівневого навчання дисциплін у галузі технічного регулювання, основною 
особливістю якої є абсолютна добровільність студента. Попередня рівнева диференціація відбувається на 
лекціях шляхом вибору студентом додаткового роздаткового матеріалу і літератури, основна ж форма його 
організації – практичні заняття. При цьому рівнева диференціація проведена за видами діяльності відповідно 
до таксономії Блума. Для оцінювання діяльності студентів запропоновано критерії і створена система 
адаптивного тестування. Апробація даної розробки була проведена зі студентами 3-5 курсів з дисциплін 
«Основи стандартизації», «Основи сертифікації», «Сертифікація та технічна експертиза будівельних і 
дорожніх машин». Виявлено, що на третьому курсі якість і успішність навчання практично не змінилися. На 4-
му курсі успішність збільшилася на 10,4%, а якість – на 14,1%, на 5-му курсі успішність – на 12,7%, якість – 
28%. Т. ч., проведений педагогічний експеримент демонструє позитивну динаміку застосування даної 
педагогічної технології, проте, її використання не доцільно на молодших курсах при вивченні профільних 
дисциплін. 
Ключові слова: стандартизація, сертифікація, технічне регулювання, різнорівневе навчання, вищий 
навчальний заклад. 

І  Введение 
Современные условия рынка труда, а также реформирование системы образования в Украине 

создают необычайно высокий уровень конкуренции между специалистами. Эти факторы 
интенсифицируют задачу формирования профессионально значимых навыков студента. Достичь ее 
представляется возможным через создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей и стимулирования его субъективной активности, чему способствует большая 
индивидуализация обучения. 

Средствами индивидуализации обучения могут выступать персональные и групповые задания, 
реализация которых осуществима, в том числе, путем дифференциации обучения на основе 
разделения учащихся на различные по численности группы с характерными для них признаками для 
подбора специфических методов и приемов работы с каждой группой [1]. 

Некоторые ученые (В. А. Крутецкий, Е. Я. Голант) полностью отождествляют понятия 
индивидуализации и дифференциации. Мы же согласны с учеными (Г. Д. Глейзер, В. А. Гусев), которые 
считают одно частным случаем другого. Их отличиям в обстановке вуза уделено внимание в [2]. Кроме 
того, авторы [3] хоть и разделяют индивидуальное и дифференцированное обучение, однако 
подчеркивают необходимость создания разноуровневых заданий для свободного их выбора студентом.  

В условиях высшей школы, на наш взгляд, организационно целесообразнее осуществлять 
уровневую дифференциацию, которая предполагает разный уровень усвоения учебного материала, но 
не ниже базового, предписанного образовательно-профессиональной программой. При этом учащийся 
имеет возможность свободного выбора уровня обучения и перехода между ними [4]. Поскольку эта 
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технология была целенаправленно разработана и внедрена в средней школе, то относительно ее 
применения в вузе остается еще значительное число нерешенных задач. 

Актуальным вопросам реализации дифференцированного обучения в высшей школе посвящены 
исследования ученых Ю. К. Бабанского, А. И. Богомолоав, Б. Б. Коссова, В. Я. Ляудиса, М. Фишбейна и 
др. 

Системная апробация разноуровневого обучения в течение нескольких курсов была 
осуществлена авторами [5], которые пришли к выводу о большей его эффективности по сравнению с 
традиционным обучением как по количеству, так и по качеству решенных задач, что свидетельствует о 
преимуществе целенаправленного отбора и конструирования учебной информации в повышении 
активности и успешности познавательной деятельности студентов. 

На основе этого, авторами [6] разработана система разноуровнего обучения в техническом вузе, 
которая включает в себя изменение структуры лекции, практик, лабораторных и самостоятельных 
работ, а также контроля знаний с банком задач по модулям, темам и уровням сложности. 

Однако, проведенный анализ публикаций выявил, что эту педагогическую технологию в вузе 
предпочитают реализовывать в рамках общетехнических дисциплин (высшая математика, 
информатика, начертательная геометрия, физика [2, 3, 6-12]) в аудиторной и самостоятельной работе. 
В то же время, ее не применяют при преподавании дисциплин профессионального цикла, т.к. возникает 
необходимость создания множества различных программ обучения, методических указаний, систем 
контроля с учетом специфики каждой специальности.  

В связи с этим целью статьи является разработка и анализ эффективности системы 
разноуровневого обучения дисциплинам в сфере технического регулирования, а именно: основы 
стандартизации, основы сертификации, сертификация и техническая экспертиза строительных и 
дорожных машин (СДМ). 

ІІ  Материал и методы исследования 
Используя описание педагогической технологии разноуровневого обучения из [4, 13], можно 

выделить организационно-методические особенности применения ее в вузе. 
В отличие от средней школы вуз – это уже заведение профильного обучения. Также, в 

профессиональном образовании дифференциация на основе программ разного уровня происходит в 
зависимости уровня аккредитации учебного заведения. Т. о., дальнейшая дифференциация в вузе 
может происходить внутри академических групп условно и добровольно со стороны студента без 
вмешательства администрации. 

Кроме того, в средней школе для учащихся, не справившихся с ключевыми заданиями, 
организуется коррекционная работа. В то время как в вузе существует минимальный балл 
положительной оценки, получение которого полностью находится в поле ответственности студента, а 
дополнительные консультации часто проходят в индивидуальном порядке по его инициативе и 
договоренности с преподавателем. Также, для вуза характерна возможность обучения по 
индивидуальному плану для любого студента по его желанию, а не только для опережающих. 

Подготовительный этап разноуровневого обучения предполагает проведение вводного контроля, 
что в вузе массово характерно для первокурсников по общеобразовательным дисциплинам. В 
дальнейшем функцию предварительного диагностирования уровня студента выполняет итоговая 
оценка по ранее изученной взаимосвязанной дисциплине. Коррекция выявленных пробелов и 
неточностей также большей частью является прерогативой студента, зависящей от степени его 
мотивации. Повторное объяснение с использованием дополнительных дидактических средств может 
происходить индивидуально на практических и семинарских занятиях. 

Оценивание сверхнормативной части работы может осуществляться: преподавателем практики, 
лектором, педагогом-консультантом, самостоятельно, другим студентом, частно или публично, 
тестированием, эссе, проектом и др., а также комбинацией этих методов. 

В довершение этого, поскольку число аудиторных часов в вузе нормативно и рассчитано на 
базовый уровень, то выполнение усложненных заданий требует существенной предварительной 
подготовки студента за счет самостоятельной работы, в зависимости от его потребности. 
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Выявленные особенности позволяют разработать систему разноуровневого обучения 
дисциплинам в сфере технического регулирования, первым этапом которого является определение 
уровней обучения студентов. 

Педагоги высшей школы предлагают проводить уровневую дифференциацию по различным 
признакам с количеством уровней от 2 до 4: 

1) по усложнению содержания задач и изменению вида их представления [7]; 
2) на основе индивидуального профиля способностей студента [9]; 
3) по степени усвоения предыдущего материала [10]; 
4) по степени подробности методических указаний, причем сложный уровень – задания 

исследовательского характера [11, 12]; 
5) по результатам таксономического анализа обучаемых – на репродуктивные 

(ориентировочный, алгоритмический) и продуктивные (эвристический, креативный) уровни [5] 
6) по скорости освоения учебного материала [2]; 
7) по степени помощи со стороны преподавателя [2]. 
Анализируя представленные способу уровневой дифференциации, видно, что в п. 1 изменение 

вида представления задачи не обязательно свидетельствует об увеличении ее сложности. Мы 
согласны с [7] в том, что необходимо увеличивать сложность задач, однако необходимо иметь 
конкретный критерий их сложности. 

Пп. 2 и 3 предполагают обязательное усвоение предыдущего материала для перехода на более 
сложный уровень, что делает невозможным свободный переход студента между уровнями, как 
предусмотрено в технологии разноуровневого обучения. 

Пп. 4 и 7 являются следствием уровневой дифференциации, а не его основой. П. 6 
свидетельствует о психофизической основе выбора уровня студентом, а не о его методическом 
содержании. 

Наиболее близким к условиям обучения профильным дисциплинам нам представляется способ 
из п. 5 с делением уровней на репродуктивный и продуктивный. Однако, этот способ также требует от 
студента постепенного перехода с уровня на уровень. 

С учетом действующей в Украине Европейской кредитно-трансферной системы (ЕCTS) [14] при 
изучении профильных дисциплин в вузе целесообразно формировать уровни обучения по увеличению 
исследовательской деятельности студента в соответствии с таксономией целей Блума [15] (табл. 1). 
При этом специфика дисциплин в сфере технического регулирования такова, что студенту 
достаточного базового уровня по любой теме, чтобы перейти на более сложный в последующих.  

 
Табл. 1. Уровневая дифференциация при изучении профильных дисциплин в вузе 

Уровень С (базовый) В (средний) А (сложный) 
Деятельность по Блуму [15] вспоминание, 

осознание 
применение, анализ оценка, создание 

 
Как выделено в [6], система разноуровневого обучения одной дисциплине в вузе предполагает 

методическое реформирование всех его составляющих. 
Т. о., в связи с малым количеством аудиторных часов (50% для бакалавров [14]) изменить 

структуру и тематику лекций по дисциплинам в сфере технического регулирования не представляется 
допустимым. Однако заложить основу для уровневой дифференциации возможно путем 
предоставления дополнительного раздаточного материала с литературными ссылками, который 
студенты могут взять по желанию. При этом базовый раздаточный материал будет содержать слайды 
презентации к лекции, дополнительный – схемы, таблицы, графики, рисунки выдержки из 
вспомогательной литературы, информационных ресурсов, научных статей, патентов, нормативных и 
правовых документов и др. 

Максимальную степень уровневой дифференциации внутри одной дисциплины мы считаем 
возможным реализовать на практических занятиях, примеры которых приведены в таблице 2. При этом 
работа может быть организована индивидуально, в парах или группах по желанию студента. 
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Самостоятельная разноуровневая работа может быть организована по аналогии с практическими 
занятиями. Однако, мы считаем, что студенту необходимо предоставить максимальную свободу 
выбора, чтобы он мог сам решить, какую тему (согласно рабочей программе) и как подробно ему 
изучать, чтобы достичь желаемого уровня.  

 
Табл. 2. Задания для практических занятий 

Темы практических 
работ 

Задания 
Уровень С (базовый) Уровень В (средний) Уровень А (сложный) 

Изучение работы 
национальных 
органов 
стандартизации 
европейских стран 

Изучить работу 
национальных органов 
стандартизации 
зарубежных стран по 
учебнику, ответить на 
вопросы по работе 
одного из них 

Изучить работу 
национального органа 
стандартизации одной 
из зарубежных стран 
по свободным 
источникам, 
подготовить краткий 
доклад 

В + провести 
сравнительный анализ 
работы представленных 
национальных органов 
стандартизации, 
предложить изменения в 
работе национального 
органа на основе 
зарубежного опыта 

Написание 
пояснительной 
записки к проекту 
национального 
стандарта 

Написать 
пояснительную записку 
к действующему 
национальному 
стандарту по образцу 

Определить 
требования к 
содержанию 
пояснительной записки 
и составить ее к 
действующему 
национальному 
стандарту 

Подготовить проект 
национального стандарта 
, оформить его в 
соответствии с 
требованиями, написать к 
нему техническое 
задание и пояснительную 
записку 

Подготовка 
документов по 
сертификации 
продукции 

Изучить содержание 
готовых документов по 
сертификации 
продукции, ответить на 
вопросы 

Определить перечень 
документов и их форму 
+ А 

деловая игра + метод 
проектов [16] 

 
Для оценивания работы студентов ECTS предлагает оперировать такими характеристиками, как 

«ошибка», «значительная ошибка», «посредственно», «выше среднего», «минимальные критерии 
оценивания», «недостаток» и др. В то же время, содержание этих критериев должны определить вузы 
самостоятельно [14]. 

В связи с этим необходимо определить критерии оценивания деятельности студентов на каждом 
уровне в системе разноуровневого обучения дисциплинам в сфере технического регулирования. Для 
этого используем перечень знаний и умений, которые получит студент после изучения дисциплины, 
указанные в учебной программе, а также виды деятельности по Блуму [15]. С учетом минимального 
балла для получения положительной оценки в Харьковском национальном автомобильно-дорожном 
университете (ХНАДУ) равного 60, получим критерии оценивания в таблице 3. 

 
Табл. 3. Критерии оценивания 

Уровень Балл Критерии 
С 60-74 Знать основные понятия, явления, процессы 
В 75-89 Уметь рассчитывать, выбирать, обосновывать, определять порядок действий, 

осуществлять действия по образцу или под руководством 
А 90-100 Организовывать деятельность, анализировать и совершенствовать процессы, 

осуществлять действия в реальных условиях с реальными объектами 
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В то же время, полученный балл не всегда может соответствовать выбранному уровню задания, 
который, в свою очередь, не означает автоматически оценку выше определенного балла. Первичным 
являются выполненные действия и их правильность. Вместе с тем, эта оценка не может быть выше, 
чем предусмотрено за этот уровень задания. При этом оценивание может проходить с участием 
взаимопроверок студентов, когда уровень А проверяет уровень В, а тот уровень С. 

Итоговое оценивание по дисциплине разработано в виде закрытого адаптивного тестирования, в 
котором каждое последующее задание выбирается в зависимости от ответов на предыдущие. Банк 
вопросов по каждой дисциплине содержал 90 заданий различных уровней сложности, при этом 20 
вопросов уровня С, 30 – уровня В и 40 – уровня А. Вопросы выбираются автоматически и произвольно 
по 50% с каждого уровня.  

На первом этапе студенту предлагаются вопросы с альтернативным выбором ответа на знание 
терминов, на втором – задания с множественным выбором необходимых объектов, элементов, условий 
в том или ином случае, на третьем – установить порядок действий, указать соответствие.  

Переход на следующий уровень осуществляется, если студент ответил правильно на 60% 
предложенных вопросов данного уровня или на 3 первых вопроса на уровне С, 5 – на уровне В и 7 – на 
уровне А. В противном случае тестирование завершается. 

Тогда, итоговая оценка за дисциплину выставляется по ECTS как сумма баллов за практические 
занятия и тестирование с учетом их весовых коэффициентов: 

т1

пр

О
О

О 

 
п

п

і
і

,      (1) 

где прО  – балл за практическое занятие, п – их количество, тО  – балл за тестирование,   и   – 
весовые коэффициенты прО  и тО  соответственно. 

Мы считаем, что для развития профессионально значимых навыков студента наибольшее 
значение имеют практические занятия, поэтому 6,0 , 4,0 . 

ІІІ   Результаты 
Описанная разработка была апробирована в 2017/2018 учебном году со студентами 

механического факультета ХНАДУ: 
 при подготовке магистров по специальности 133 «Отраслевое машиностроение» при изучении 

дисциплины «Сертификация и техническая экспертиза СДМ»; 
 при подготовке бакалавров по специальности 152 «Метрология и информационно-

измерительная техника» при изучении дисциплины «Основы сертификации» (4 курс) и «Основы 
стандартизации» (3 курс). 

На рисунке 1 приведен пример схемы образовательных траекторий пяти студентов на 
практических занятиях по дисциплине «Основы стандартизации».  

Сложность заданий к ним была выбрана студентами самостоятельно. При этом только 8% 
студентов не полностью справились с заданием и получили оценку ниже выбранного уровня 
(обозначено красным маркером на рис. 1). Это свидетельствует о достаточной внутренней мотивации 
студентов и их объективной самооценке.  

В эксперименте приняло участие 60 студентов, при этом определение эффективности 
разноуровневого обучения было проведено в сравнении с предыдущими потоками указанных 
специальностей.  

Количественные результаты обучения приведены в таблице 4. Они показывают, что на третьем 
курсе качество и успешность обучения практически не изменились.  

На 4-ом курсе успешность увеличилась на 10,4%, а качество – на 14,1%, на 5-ом курсе 
успешность – на 12,7%, качество – на 28%. 
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Рис. 1. Схема образовательных траекторий по дисциплине «Основы стандартизации» 

 
Табл. 4. Количественные показатели результатов обучения 

Учебный 
год 

Итоговая оценка Успеш-
ность Качество Неуд. (0-59) Уд. (60-74) Хор. (75-89) Отл. (90-100) 

«Сертификация и техническая экспертиза СДМ» (5 курс) 
2016/2017 12,70% 30,10% 30,80% 26,40% 87,30% 57,2%% 
2017/2018 0 14,80% 47,10% 38,10% 100% 85,20% 

«Основы сертификации» (4 курс) 
2016/2017 10,40% 25,80% 34,30% 29,50% 89,60% 63,80% 
2017/2018 0% 22,10% 43,30% 34,60% 100% 77,90% 

«Основы стандартизации» (3 курс) 
2016/2017 8,30% 26,20% 35,40% 30,10% 91,70% 65,50% 
2017/2018 7,90% 27,30% 36,20% 28,60% 92,10% 64,80% 

 

IV   Обсуждение 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что эффективность педагогической технологии 

разноуровневого обучения увеличивается на старших курсах. Мы считаем, что причиной этого 
является большая мотивированность студентов, объективность самооценки и нацеленность на 
будущую профессию. В то время как студенты третьего курса больше нуждаются в руководстве 
педагога и внешней мотивации. 

V   Выводы  
Проведенный анализ выявил потребность в большей индивидуализации обучения в вузе, 

реализовать которую возможно путем организации разноуровневого обучения. Однако, выделенные 
особенности его применения в вузе свидетельствуют о необходимости разработки нового 
методического обеспечения: раздаточного материала, методических указаний к практическим работам 
для разных уровней, новой платформы тестирования. Это требует от педагога больших временных 
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затрат и усилий. Также спецификой разноуровневого обучения в вузе выявлена большая значимость 
самостоятельной работы студента, потребность в его значительной внутренней мотивации, 
осознанности и интенциональности.  

Разработанная система разноуровневого обучения дисциплинам в сфере технического 
регулирования и ее апробация демонстрирует в целом положительную динамику его применения в 
высшей школе. В то же время выявлено, что данная педагогическая технология не целесообразна на 
младших курсах при изучении профильных дисциплин. 
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Abstract. The analysis of educational and professional programs of training the future translators of Bachelor level 
specified in the article institutions of higher education, showed that the general purpose of the educational program is 
the formation of general and professional competences; the main approaches to the professional training of future 
translators are competent, personally oriented, operational ones. Despite the similar goal of preparation of translators 
of the Bachelor level and their professional orientation, there is a discrepancy between the content of educational 
programs, the time of studying in courses, the list of modules (educational disciplines and practices). The obtained 
results promote the study of the possibilities of improving the quality of future translators’ training at classical 
universities of Ukraine. 
Key words: programs of translators’ training, professional training of translators, courses of educational disciplines, 
translator. 

Зміст та особливості освітніх програм з підготовки перекладачів 
бакалаврського рівня у класичних університетах України 

Олексієнко Л. А. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна 

 
Анотація. Охарактеризовано та проаналізовано зміст та особливості освітніх програм професійної підготовки 
майбутніх перекладачів першого (бакалаврського) рівня в університетах України. Співставлено структуру 
компонентів освітніх програм, цикли навчальних дисциплін і безпосередньо навчальні дисципліни та надано їх 
характеристику. Подано розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки перекладачів 
бакалаврського рівня та максимальний час навчання за циклами навчання. Розглянуто програмні 
компетентності майбутнього фахівця.  
Ключові слова: програми підготовки перекладачів, професійна підготовка перекладачів, цикли навчальних 
дисциплін, перекладач. 

Содержание и особенности образовательных программ по подготовке 
переводчиков бакалаврского уровня в классических университетах 

Украины 
Олексиенко Л. А. 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, Кременчуг, Украина 
 
Аннотация. Охарактеризованы и проанализированы содержание и особенности образовательных программ 
профессиональной подготовки будущих переводчиков первого (бакалаврского) уровня в университетах 
Украины. Сопоставлены структура компонентов образовательных программ, циклы учебных дисциплин и 
непосредственно учебные дисциплины и дана их характеристика. Представлено распределение содержания 
образовательно-профессиональной программы подготовки переводчиков бакалаврского уровня и 
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максимальное время обучения по циклам обучения. Рассмотрены программные компетентности будущего 
специалиста. 
Ключевые слова: программы подготовки переводчиков, профессиональная подготовка переводчиков, циклы 
учебных дисциплин, переводчик. 

І  Вступ 
У сучасному світі переклади та глобалізація тісно пов’язані між собою. Посилення професійних і 

культурних зв’язків України з іншими країнами світу потребує підготовки перекладачів зі знанням двох і 
більше іноземних мов, здатних забезпечувати ефективний процес професійної міжкультурної 
комунікації спеціалістів, мовний супровід міжнародних науково-технічних, економічних, культурних та ІТ 
проектів, установлювати взаєморозуміння між партнерами. Основним показником ефективної 
професійної підготовки майбутніх перекладачів у класичних університетах Україні є орієнтованість 
освітніх програм на сучасний ринок праці. 

Мета дослідження – визначення змісту та особливостей освітніх програм з підготовки 
перекладачів бакалаврського рівня з у класичних університетах України. 

ІІ  Матеріал і методи дослідження 
У закладах вищої освіти України на національному рівні реалізуються основні положення 

Болонської декларації, а саме: поширення доступу до якісної вищої освіти для всіх категорій населення, 
створення рамкових умов для особистісно орієнтованого навчання та запровадження інноваційних 
методів навчання, забезпечення якості вищої освіти, запровадженням концепції навчання впродовж 
життя тощо [1].  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [2] та Наказу Міністерства 
освіти і науки України «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня бакалавра за спеціальністю 035 – «Філологія», за якими здійснюється формування та 
розміщення державного замовлення» [3], підготовка перекладачів у навчальних закладах України 
здійснюється за спеціальністю 035 – «Філологія» галузь знань 03 «Гуманітарні науки».  

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» [4] професійна підготовка майбутніх 
перекладачів в закладах вищої освіти України здійснюється за двома основними освітніми програмами 
на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти. Перший (бакалаврський) 
рівень відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою 
теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних 
обов’язків за вибраною спеціальністю; обсяг освітньої програми становить 240 кредитів ECTS 
(тривалість навчання 3 роки 10 місяців); передбачає здобуття ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) 
бакалавра філології. 

Для підготовки бакалаврів філології Стандарту вищої освіти України чи його проекту не 
розроблено. Відсутність розробленого єдиного стандарту підготовки майбутніх фахівців з перекладу, 
який повинен містити вимоги до обов’язкових компетентностей і результатів навчання здобувача освіти 
відповідного рівня, загальний обсяг навчального навантаження ускладнює процес їх професійної 
підготовки та гарантування її якості. За відсутністю єдиних стандартів підготовки перекладачів заклади 
вищої освіти розробляють тимчасові стандарти вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем.  

Нормативний супровід професійної підготовки майбутніх перекладачів для першого рівня 
розроблений на рівні освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійної програми, 
навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін закладів вищої освіти.  

Розглянемо особливості професійної підготовки перекладачів першого (бакалаврського) рівня у 
класичних університетах –  Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, Київському 
університеті імені Бориса Грінченка, університеті імені Альфреда Нобеля (Дніпро), Кременчуцькому 
національному університеті імені Михайла Остроградського.  

Майбутні перекладачі отримують освіту на факультеті іноземних мов Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна, де викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, 
італійська, китайська та японська мови. Форми навчання – денна та заочна. Кваліфікація відповідно до 
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диплому – бакалавр філології, спеціалізація: перекладач з двох іноземних мов. 
Здобувачі вищої освіти Інституту філології у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

вивчають англійську та польську мови, отримують кваліфікацію першого (бакалаврського) рівня 
відповідно до диплому – філолог, перекладач з англійської мови, спеціалізація: друга іноземна мова 
(польська). Форми навчання – денна та заочна. 

В університеті імені Альфреда Нобеля (Дніпро) майбутні перекладачі вивчають англійську та 
іноземні мови (німецьку/іспанську/французьку /польську). Отримують кваліфікацію: бакалавр філології, 
перекладач з англійської та другої іноземної мови (німецької, або: іспанської, французької, польської). 
Форми навчання – денна та заочна. 

Майбутні перекладачі Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського вивчають англійську та німецьку мови. Отримують кваліфікацію: бакалавр філології, 
перекладач з англійської та німецької мов. Форма навчання –  денна. 

Професійна підготовка майбутніх перекладачів бакалаврського рівня здійснюється на підставі 
освітньої програми (ОП), яка забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та 
кваліфікацією; містить поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-
педагогічну, спеціальну та науково-практичну підготовку; складається із обов’язкових (нормативних) і 
вибіркових компонентів. 

Аналіз зазначених освітньо-професійних програм підготовки майбутніх перекладачів першого 
бакалаврського рівня за спеціалізацією 035.04 – «Германські мови та літератури (переклад включно)» 
Київського університету імені Бориса Грінченка, Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та 
університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро) за спеціальністю 035 –« Філологія («Переклад 
(англійська)» показав, що: 

1) загальною метою освітньої програми є формування загальних і фахових компетентностей для 
успішного здійснення професійної діяльності; підготовка студентів із поглибленим інтересом до певних 
галузей філології, зокрема перекладознавства, для подальшого навчання на другому (магістерському) 
рівні; 

2) право здобувати ступінь бакалавра з філології має особа з повною загальною середньою 
освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь з української мови, 
іноземної мови, історії України з урахуванням середнього бала  документа про повну загальну середню 
освіту;  

3) об’єктами вивчення та діяльності бакалаврів є мови, літератури  та переклад (у теоретичному і 
практичному аспектах); комунікація (у професійному та міжкультурному аспектах); 

4) фахівець може займати первинні посади  філолога; перекладача, переважно з англійської та 
другої іноземної мови; редактора перекладів, перекладача-консультанта; консультанта  або  референта  
з  міжнародних зв’язків; учителя (викладача) загальноосвітнього (вищого) закладу освіти; співробітника 
засобів масової інформації, рекламних агенцій;  

5) основними підходами до професійної підготовки майбутніх перекладачів є компетентнісний, 
особистісно-орієнтований, діяльнісний. Названі підходи забезпечують умови для становлення та 
розвитку особистості перекладача, орієнтованої на успішну навчальну та майбутню професійну 
діяльність, формують здатність випускника самостійно застосовувати отримані в процесі підготовки 
знання, уміння та навички в професійному контексті; 

6) оцінювання навчальних досягнень студента відбувається за результатами письмових та усних 
іспитів, диференційованих заліків, захисту курсових робіт і звітів з практики, державної атестації у 
вигляді іспитів та/або бакалаврського проекту; 

7) професійне спрямування програм (фокус програми) – підготовка перекладача (усного та 
письмового перекладу) з двох іноземних мов, філолога; серед програмних компетентностей 
майбутнього фахівця виділені загальна та фахова компетентності. Формування загальної 
компетентності відбувається завдяки придбанню під час навчання суми компетенцій, а саме:  
інструментальної, міжособистісної, соціально-особистісної, загальнонаукової. Формування спеціальної 
(фахової) компетентності відбувається завдяки придбанню під час навчання мовної, мовленнєвої, 
комунікативної, країнознавчої, перекладацької компетенцій. Фахова компетентність передбачає: 
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досконале знання державної мови та володіння, переважно, англійською як першою іноземною мовою 
та, переважно, німецькою як другою іноземною мовою в усному та письмовому різновидах у широкому 
спектрі професійних контекстів і соціального оточення; системне знання всіх аспектів теорії перекладу, 
основних проблем та етапів розвитку перекладознавства, загальних і часткових теорій перекладу, 
категорій і видів перекладу, пропонованих західними і вітчизняними перекладознавцями; соціокультурні 
знання про країни мов, що вивчаються, у процесі міжкультурної комунікації та переробленні інформації 
іноземними мовами. Необхідно зауважити, що перелік компетенцій та їх трактування в освітніх 
програмах зазначених закладів освіти частково різниться, що на нашу думку є наслідком відсутності 
єдиного стандарту вищої освіти для спеціалізацій «Мови та літератури (переклад включно)» 
спеціальності 035 – «Філологія». Так ОП підготовки майбутніх перекладачів першого бакалаврського 
рівня Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та університету імені 
Альфреда Нобеля (Дніпро) містять інтегральну компетентність (здатність розв’язувати комплексні 
теоретичні та практичні завдання i проблеми під час професійної дiяльностi у галузі перекладу, або у 
процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, що формують 
лінгвістику), яка відсутня в ОП Київського університету імені Бориса Грінченка, Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна; 

8) узагальнено програмними результатами навчання в ОП вибраних закладів вищої освіти 
визначені:  
– знання основних понять перекладознавства, новітніх перекладознавчих теорій та їх інтерпретації; 

основних лексичних, фразеологічних, фонетичних, словотворних, морфологічних і 
синтаксичних норм сучасної української, першої та другої іноземних мов на рівні, 
достатньому для здійснення комунікації; історичних, географічних, філософських, соціально-
економічних і політичних аспектів країн, мова яких вивчається; структури,  функцій  та умов  
використання сучасних систем автоматизованого  перекладу; вимог  нормативних документів 
(стандартів)  щодо надання  перекладацьких  послуг, у тому числі з використанням систем 
машинного та автоматизованого перекладу; 

– уміння – перенести мовні знання та мовленнєві вміння у перекладацьку практику; вибирати 
перекладацькі стратегії, здійснювати перекладацький аналіз тексту, застосовувати новітні 
досягнення в галузі автоматизації перекладу; використовувати можливості сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення професійної діяльності;  

– комунікація – продуктивно працює в команді, ураховуючи суспільні, політичні та релігійні 
переконання, забезпечуючи соціальну взаємодію;  

– автономність – демонструє виконання професійних завдань у стандартних і нестандартних 
ситуаціях; незалежно організовує свою діяльність, дотримуючись часових меж виконання 
завдання; демонструє здатність до подальшого навчання та самовдосконалення;  

– оцінка – здатність до рефлексії, самооцінки власної роботи та результату / продукту професійної 
діяльності;  

9) програма професійної підготовка студентів першого (бакалаврського) рівня складається з 
трьох циклів: обов’язкові (нормативні) навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни (варіативна 
частина), які визначаються закладом освіти та зорієнтовані на формування конкретних компетенцій, які 
відповідають дескрипторам національної рамки кваліфікацій; практики.  

ІІІ   Результати 
Розбіжності у переліку компетенцій, якими повинні оволодіти майбутні фахівці, впливають на 

розподіл змісту (визначення навчальних дисциплін циклу) та максимальний час навчання за циклами 
навчання. У табл. 1 подано розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки перекладачів 
першого (бакалаврського) рівня та максимальний час навчання за циклами навчання. 

Як видно з табл. 1, в освітніх програмах вибраних закладів вищої освіти різняться структура 
компонентів освітньої програми, цикли навчальних дисциплін і безпосередньо навчальні дисципліни 
циклів, проте кількість кредитів ECTS, відведених на обов’язковий і вибірковий компоненти, приблизно 
однакова. 
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Табл. 1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки перекладачів першого 
(бакалаврського) рівня та максимальний час навчання за циклами навчання  

\(денна форма навчання) 

№ 
пор 

Компоненти ОП / 
цикли підготовки 

Київський 
університет 
імені Бориса 

Грінченка 

Харківський 
національний 

університет імені 
В. Н. Каразіна 

Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського 

Університет 
імені 

Альфреда 
Нобеля 
(Дніпро) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Обов’язковий 

компонент 
(нормативна 

частина), усього 

156 кредитів 
ECTS; 65% 

170 кредитів 
ECTS; 70,8% 

169 кредитів 
ECTS; 70,42% 

164,5 кредитів 
ECTS; 68,5% 

1.1 

Цикл дисциплін  
гуманітарної та 

соціально-
економічної 
підготовки 

20 кредитів 
ECTS; 8,3 %; 

9 кредитів ECTS; 
3,8% 

9 кредитів ECTS; 
3,75 % – 

1.2 
Цикл дисциплін  
фундаменталь-
ної  підготовки 

– 24 кредити 
ECTS; 10% 

151 кредит ECTS,  
62,9% – 

1.3 
Цикл дисциплін 

професійної 
підготовки 

136 кредитів 
ECTS; 56,7% 

137 кредитів 
ECTS; 57% 

9 кредитів 
ECTS,  3,75 % 

157 кредитів 
ECTS, 65,4% 

1.4 
Цикл дисциплін 

загальної 
підготовки 

– – – 7,5 кредитів 
ECTS; 3,13% 

2 
Вибірковий 
компонент 
(варіативна 

частина), всього 

54 кредити 
ECTS; 22,5 % 

60 кредитів 
ECTS; 25% 

62 кредити ECTS; 
25,8 % 

68 кредитів 
ECTS; 28,3% 

3 Практика 24,5 кредитів 
ECTS; 10% 

10 кредитів 
ECTS; 4,2% 

6 кредитів ECTS; 
2,5 % 

4,5 кредити 
ECTS; 1,9 % 

 Підсумкова 
атестація 

6 кредитів 
ECTS; 2,5% – 3 кредити 

ECTS; 1,25 % 
3 кредити 

ECTS; 
1,25 % 

Усього: 240 кредитів 
ECTS; 100% 

240 кредитів 
ECTS; 100% 

240 кредитів 
ECTS; 100 % 

240 кредитів 
ECTS; 100 % 
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Вивчення навчальних дисциплін циклу гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної 
підготовки має на меті ознайомити майбутніх фахівців з актуальними філософськими питаннями з 
різних галузей наукового знання (історії, географії, економіки, політики, мистецтва, освіти тощо), даними 
та відомостями про специфіку країни, мова якої вивчається, її національну культуру, менталітет народу, 
національні особливості вербальної та невербальної поведінки тощо, сформувати вміння передавати 
інформацію, яка відображає національну картину світу без семантичних деформацій загальних та 
індивідуальних аспектів оригінального змісту її культурних реалій [5; 6; 7].  

Вивчення навчальних дисциплін циклу професійної підготовки забезпечує студентів необхідними 
знаннями спеціальних дисциплін і формує основні перекладацькі навички. Інтенсивний розвиток 
інформаційного суспільства, проникнення інформаційних технологій практично і усі сфери діяльності 
людини потребує відповідної підготовки перекладачів, здатних до широкого застосування  
інформаційних технологій  і систем автоматизації у професійній діяльності. З метою знайомства 
майбутніх фахівців із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та системами 
комп’ютерного перекладу в навчальних планах усіх вибраних закладів вищої освіти присутні навчальні  
дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Сучасні інформаційні технології у 
перекладацькій діяльності» (КрНУ імені Михайла Остроградського), «Основи інформатики та прикладної 
лінгвістики» (університет імені Альфреда Нобеля, Київський університет імені Бориса Грінченка). 

Відповідно до п.15 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту» особи, які навчаються у закладах 
вищої освіти, мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 
освітньою програмою та навчальним планом, у обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної 
кількості кредитів ECTS, передбачених для певного рівня вищої освіти [172]. 

Щодо вибіркового компоненту, то освітньо-професійна програма Київського університету імені 
Бориса Грінченка пропонує один вибірковий компонент – вибірковий блок 1 (спеціалізація «Друга 
іноземна мова»), навчальні модулі якої передбачають вивчення другої іноземної мови та практики 
перекладу другої іноземної мови. Вибірковий компонент освітньо-професійних програм університету 
імені Альфреда Нобеля (Дніпро) та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна містить 
альтернативні навчальні дисципліни, які може вільно вибирати студент, ураховуючи міжпредметні 
зв’язки та послідовності вивчення компонентів освітньої програми, які містяться в структурно-логічній 
схемі освітньої програми. Освітньо-професійна програма підготовки перекладачів першого 
(бакалаврського) рівня Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського 
пропонує два варіанти професійно-орієнтованих дисциплін за вибором закладу освіти (обсяг 44 
кредити) і дисципліни вільного вибору студента (обсяг 18 кредитів). 

Відмінність освітніх програм підготовки бакалаврів філології простежується у видах та обсягах 
практик для студентів денної форми навчання. За навчальним планом підготовки майбутніх 
перекладачів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна передбачено два види 
практики : виховну (педагогічну) влітку (5 кредитів ECTS) на 2-му курсі, перекладацьку (5 кредитів ECTS) 
на 4-му курсі. За навчальним планом підготовки майбутніх перекладачів Київського університету імені 
Бориса Грінченка передбачено 2 види практики: навчальну (перекладацьку) безвідривну (9 кредитів 
ECTS), виробничу (перекладацьку) (15 кредитів ECTS) на 4-му курсі. Освітня програма підготовки 
перекладачів першого (бакалаврського) рівня університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро) та 
Кременчуцького національного університет імені Михайла Остроградського передбачає один вид 
практики – педагогічну (4,5 кредитів ECTS) та перекладацьку (6 кредитів ECTS) відповідно на 4-му курсі.  

Щодо підсумкової атестації, то за освітньою програмою Київського університету імені Бориса 
Грінченка та університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро) атестація випускників бакалаврату 
проводиться у вигляді підготовки та захисту бакалаврського проекту (4,5 кредитів ECTS) і комплексного 
іспиту зі спеціалізації (1,5 кредитів ECTS). Формами атестації випускники бакалаврату Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна та Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського є два державних іспити з першої та другої іноземних мов. Отримання 
студентом незадовільної оцінки на одному із видів підсумкової атестації не позбавляє його права 
продовжувати проходити наступні етапи атестації. Повторне складання атестаційних іспитів або захист 
бакалаврського проекту дозволяється протягом 3-х років після закінчення закладу вищої освіти. Ця 
вимога є загальною. 
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IV   Обговорення 
За результатами аналізу освітніх програм вибраних закладів вищої освіти можна сказати, що, 

незважаючи на схожу мету підготовки перекладачів першого (бакалаврського) рівня та їх професійну 
орієнтацію, спостерігається неузгодженість змісту освітніх програм, часу навчання за циклами, переліку 
модулів (навчальних дисциплін і практик). Означене призводить до розбіжностей у змістовому 
наповненні та нарахуванні кредитів, у раціональному розподілі норм часу, видах і тривалості практик, 
що вносить незручності у реалізацію академічної мобільності студентів і професорсько-викладацького 
складу навчальних закладів, реалізацію міжнародних освітніх програм, створення стратегічних освітніх 
альянсів (університетському партнерству як  у межах України, так і на міжнародному рівні). 

В ОП підготовки перекладачів першого (бакалаврського) рівня простежується реалізація 
компетентнісного підходу, але відображено це в освітніх програмах по різному. Наприклад, у переліку 
нормативних модулів (навчальних дисциплін і практики) освітньої програми спеціалізації 035.04 – 
«Германські мови та літератури (переклад включно)» Харківського національного університету імені В. 
Н. Каразіна визначено, які із прописаних у освітній програмі компетенції повинні бути сформовані у 
результаті вивчення кожної навчальної дисципліни. В ОП бакалавра Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського та університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро) подана 
матриця відповідності програмних результатів навчання та компетентностей. В ОП бакалавра за 
спеціалізацією 035.04 – «Германські мови та літератури (переклад включно)» Київського університету 
імені Бориса Грінченка компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, 
кваліфікаційні роботи) розбиті на 2 блоки: «Формування загальних компетентностей» і «Формування 
фахових компетентностей» без деталізації щодо виділених в освітній програмі компетенцій.  

Незважаючи на те, що вибрані нами заклади вищої освіти працюють за різними освітніми 
програмами та навчальними планами, їх аналіз дозволив констатувати, що протягом першого та 
другого років навчання майбутні фахівці з перекладу, вивчаючи навчальні дисципліни, серед яких 
«Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія України», «Філософія», «Основи 
інформатики», «Вступ до мовознавства», «Лінгвокраїнознавство», «Історія основної іноземної мови», 
«Теорія перекладу», «Практична фонетика», «Практична граматика», «Основи теорії мовної 
комунікації», «Основи наукових досліджень» та інші набувають соціально-особистісної, 
загальнонаукової, країнознавчої, мовної компетенцій. У цей період утворюються первинні перекладацькі 
навички майбутніх перекладачів. Протягом третього та четвертого років навчання формується 
мовленнєва, перекладацька та комунікативна компетенції, які закладаються у процесі вивчення 
студентами письмового та усного перекладу першої та другої іноземних мов, практики  письмового й 
усного перекладу, порівняльної лексикології, порівняльної граматики, порівняльної стилістики, практики 
усного та письмового мовлення, перекладацького аналізу тексту та ін.  

Окрім цього, освітні програми пропонують вивчення інших, необхідних для формування 
професійної компетентності навчальних дисциплін, які визначені відповідно до мети та орієнтації 
освітньо-професійної програми підготовки перекладачів. Так, орієнтація освітньої програми університету 
імені Альфреда Нобеля (Дніпро) – освітньо-прикладна, передбачає  оволодіння знаннями щодо 
забезпечення усної та письмової комунікації у різних галузях господарства, науки, техніки, економіки та 
культури, відповідно до цього студенти вивчають навчальні дисципліни «Основи економічної науки», 
«Педагогіка та вікова психологія», «Стандарти комунікативної поведінки», «Мовна комунікація в 
туристичному бізнесі/Мова засобів масової інформації», «Науково-технічний переклад». Основний 
фокус освітньої програми Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – 
підготовка перекладача з двох мов (англійської та німецької), відповідно до цього майбутні фахівці 
вивчають «Переклад фахових текстів», «Перекладацький аналіз технічних текстів / текстів з економіки 
(англ. та нім.)», «Переклад ділового мовлення». Орієнтація освітньої програми Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна – випуск фахівців – викладачів двох іноземних мов та 
літератури і перекладачів з двох іноземних мов, відповідно майбутні перекладачі вивчають навчальні 
дисципліни «Психологія», «Педагогіка», «Історія германських мов (німецька, англійська)/Історія 
романських мов (французька, іспанська)/Історія східних мов (китайська, арабська)».  
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Аналіз змістового наповнення освітніх програм дозволив констатувати, що підготовка майбутніх 
перекладачів першого (бакалаврський) рівня передбачає вдосконалення мовної компетенції української 
мови та вивчення двох іноземних мов; знайомство з культурою та літературою країн, мова яких 
вивчається; розвиток навичок усного та писемного мовлення й опанування основ усного та письмового 
перекладу; знання перекладацьких прийомів і трансформацій та уміння застосовувати їх на практиці, 
використовуючи у тому числі новітні інформаційні технології перекладу; володіння прийомами адаптації 
тексту перекладу до особливостей мови та культури країни, мова якої вивчається, з урахуванням 
особливостей мовної комунікації; формування професійної компетентності відповідно до орієнтації 
освітньої програми. Перекладацькі дисципліни містяться як в обов’язковій, так і у вибірковій частині 
навчального плану. 

V   Висновки  
Дослідження змісту та особливостей освітніх програм з підготовки перекладачів бакалаврського 

рівня з у класичних університетах України показало, що кожен заклад готує фахівців за власно 
розробленою освітньою програмою через відсутність на сьогоднішній день єдиного стандарту 
підготовки майбутніх фахівців з перекладу, що відображається у неузгодженість змісту освітніх програм, 
часу навчання за циклами, переліку модулів (навчальних дисциплін і практик) і як наслідок заважає 
реалізації академічної мобільності студентів та професорсько-викладацького складу навчальних 
закладів; професійна підготовка має комплексний характер та професійно-практичну спрямованість 
навчання, передбачає підготовку фахівця широкого профілю у галузі перекладознавства, охоплює різні 
галузі знань та включає поглиблену фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-
педагогічну, спеціальну, науково-практичну та науково-дослідну підготовку. Комплексний характер 
підготовки перекладачів широкого профілю  є одночасно і позитивним і негативним фактом, оскільки 
охоплює різні галузі знань, але не проводить чіткої спеціалізації професійної підготовки майбутніх 
перекладачів. Перспективами подальших досліджень є вивчення можливості підвищення якості 
підготовки майбутніх перекладачів у класичних університетах України. 
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Abstract. Communication is a way of carrying out professional activities and implementation of its social goals 
through communicative culture. Culture of communication within professional environment is formed by one's own 
communicative culture. The need for enhancing future specialists' culture of communication is becoming more 
relevant and contributes to the emergence of higher requirements for professional communicative culture formation 
as a weighty prerequisite for professional competence. High level of communicative culture will help to establish 
effective versatile professional communication with colleagues or partners based on ethics and principles of mutual 
respect, support, justice and objectivity. Communicative culture of a high level makes it possible further professional 
growth and career promotion for those employees, whose professional activity requires constant interaction on the 
"man-man" pattern. So, the important task of modern higher education is to search for effective means to form 
communicative culture of future specialists in the field of information technologies and telecommunications. The 
article reveals the essence of communicative culture and defines features of its structural components; a theoretical 
analysis of the factors influencing individual communicative culture is presented; influence of modern information 
technologies and globalization on the formation of  communicative culture in the process of professional training of 
future IT specialists is examined. 
Key words: communicative culture; professional communication; informatization; communicative competence; 
globalization processes. 

 

Формування комунікативної культури майбутніх ІТ-спеціалістів 
Щегловa А. О.  

Національний університет харчових технологій, Київ, Україна 
 

Анотація. Спілкування виступає як спосіб здійснення професійної діяльності та реалізації його соціальних 
цілей завдяки комунікативній культурі. Власною комунікативною культурою спеціаліст формує культуру 
спілкування свого професійного оточення. Необхідність підвищення культури спілкування майбутніх фахівців 
наразі набуває все більшої актуальності та спричиняє появу більш високих вимог до формування професійної 
комунікативної культури як вагомої передумови професійної компетентності. Високий рівень сформованості 
комунікативної культури сприятиме налагодженню ефективного різнобічного професійного спілкування з 
колегами чи партнерами на підставі знань про етику спілкування та ґрунтуючись на принципах об’єктивності, 
підтримки, взаємоповаги та справедливості. Власне сформована комунікативна культура робить можливим 
подальше професійне зростання та самореалізацію спеціаліста, професійна діяльність якого потребує 
постійної взаємодії за паттерном «людина–людина». Отже, важливим завданням сучасної професійної освіти 
є пошук ефективних засобів формування комунікативної культури майбутніх спеціалістів сфери 
інформаційних технологій та телекомунікацій. У статті розкривається сутність комунікативної культури та 
особливості її структурних компонентів; здійснюється теоретичний аналіз факторів впливу на комунікативну 
культуру особистості; розглядається специфіка впливу сучасних інформаційних технологій та глобалізації на 
формування комунікативної культури в процесі професійної підготовки майбутніх ІТ фахівців .  
Ключові слова: комунікативна культура; професійне спілкування; інформатизація; комунікативна 
компетентність; глобалізаційні процеси. 
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Формирование коммуникативной культуры будущих IТ-специалистов 
Щеглова А. А. 

Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина 
 

Аннотация. Общение выступает как способ осуществления профессиональной деятельности и реализации 
его социальных целей благодаря коммуникативной культуре. Собственной коммуникативной культурой 
специалист формирует культуру общения своего профессионального окружения. Необходимость повышения 
культуры общения будущих специалистов становится все более актуальным и способствует появлению 
более высоких требований к формированию профессиональной коммуникативной культуры как весомой 
предпосылки профессиональной компетентности. Высокий уровень сформированности коммуникативной 
культуры будет способствовать налаживанию эффективного разностороннего профессионального общения с 
коллегами или партнерами на основании знаний об этике общения и основываясь на принципах 
взаимоуважения, поддержки, справедливости и объективности. Сформированная коммуникативная культура 
делает возможным дальнейший профессиональный рост и самореализацию специалиста, 
профессиональная деятельность которого требует постоянного взаимодействия по паттерну «человек-
человек». Итак, важной задачей современного профессионального образования является поиск 
эффективных средств формирования коммуникативной культуры будущих специалистов сферы 
информационных технологий и телекоммуникаций. В статье раскрывается сущность коммуникативной 
культуры и особенности ее структурных компонентов; осуществляется теоретический анализ факторов 
влияния на коммуникативную культуру личности; рассматривается специфика влияния современных 
информационных технологий и глобализации на формирование коммуникативной культуры в процессе 
профессиональной подготовки будущих IT-специалистов. 
Ключевые слова: коммуникативная культура; профессиональное общение; информатизация; 
коммуникативная компетентность; глобализационные процессы. 

І  Вступ 
В умовах інформатизації суспільства та нових тенденцій глобалізаційних процесів майбутні 

спеціалісти сфери телекомунікацій та інформації стають частиною складної мережі зв’язків, в основі 
яких лежить крос-культурна комунікація. Незважаючи на превалююче становище в даній галузі паттерна 
«людина-машина», професійне спілкування займає значне місце в повсякденній діяльності майбутнього 
IT-спеціаліста. Науково-технічний прогрес, відкритість кордонів та розвиток технологічних можливостей 
дають можливість розвивати новий рівень комунікативної культури. Дослідження аспектів впливу 
інформаційних технологій на формування комунікативної культури в рамках професійної комунікативної 
компетентності представляє собою великий практичний інтерес в контексті діалогу цивілізацій 
(глобальний рівень) та країн (інтернаціональний рівень). Професійна освіта та комунікативна культура є 
абсолютно взаємозалежними категоріями, адже ефективна взаємодія з іншими людьми стає 
фундаментом для побудови робочого колективу як первинної ланки виробничого процесу, а також 
основою для розвитку партнерських відносин між компаніями, вмінням вибудовувати конструктивний 
діалог з менеджментом та орієнтації на професійний ріст та просування.  

Зважаючи на вище викладене, проблема впливу інформаційних технологій на формування 
комунікативної культури майбутніх фахівців високотехнологічної сфери характеризується актуальністю 
та необхідністю її вирішення. 

Мета роботи: виявлення особливостей формування комунікативної культури майбутніх ІТ-
спеціалістів. 

ІІ  Матеріал і методи дослідження 
Багатоаспектність процесу формування професійної комунікативної культури знайшла своє 

відображення в багатьох наукових працях. Комунікативну культуру як міждисциплінарну категорію 
досліджували М. Василик, Л. Землянова, Г. Почепцов. Праці С. Ольховецького, Л. Петровської, Г. Сагач 
підіймають питання формування комунікативної культури особистості, а саме розглядається 
комунікативна взаємодія та комунікативні вміння. Визначення теоретичних засад впливу глобального 
інформаційного середовища на формування комунікативної культури є провідним завданням даного 
дослідження. 
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Визначальною рисою будь-якої культури є подібність того, якою є інформація про оточуючий світ, 
який інтерпретується. Наприклад, два суб'єкта спілкування, які поділяють етнічні, релігійні чи політичні 
ознаки, як правило, матимуть співвіднесені моделі світосприйняття, що полегшить спілкування. Аналіз 
поняття комунікація розкривається через поняття передачі певного типу повідомлення, а передача в 
свою чергу імплікує процес взаємодії, яка відбувається в діяльності, підтриманні особистих та ділових 
стосунків [1, c. 258]. 

Об'єктивне значення комунікативної культури полягає у її особливостях, а саме упорядкованості, 
нормативності, системності, які проявляються у комунікативних вміннях майбутнього фахівця, та не 
обмежуються при цьому лише мовленнєвими вміннями, а й маються у своїй складній підсистемі вміння 
взаємодіяти, сприймати протилежну сторону. Отже, комунікативна культура є невід'ємною частиною 
загальної концепції культури, та охоплює систему цінностей та якостей особистості – мислення, 
культуру мовлення, культуру мови тіла (жести, рухи, емоційний спектр тощо). 

Комунікативна культура виражається в умінні встановлювати особистісно-орієнтовані 
взаємовідносини між суб'єктами, тому її зміст можна зобразити умовно у такій ієрархічній послідовності 
як комунікативні установки, теоретичні знання про комунікативну культуру та закономірності й етику 
спілкування, комунікативні уміння. Формуючі елементи комунiкативної культури наведено на рис.1. 

 

 
Рис. 1 Структурні компоненти комунiкативної культури 

 
Комунікативні установки, які є психологічною основою комунікативних якостей особистості, 

забезпечують її готовність до побудови комунікативної взаємодії у визначеному стилі, поєднуючи в 
систему елементи ситуації спілкування з минулим досвідом людини, ініціюючи при цьому певний хід 
міркування та дій. 

Теоретичні знання про комунікативну культуру та етику спілкування – набір власного досвіду про 
раціональність, правильність, етичність вчинків та дій у визначеній ситуації. 

Комунікативні вміння являють собою відображення комплексу автоматизованих свідомих дій на 
основі теоретичних знань та практичної підготовки з метою досягнення поставлених цілей. 

Дана структура комунікативної культури є динамічною, адже кожний з рівнів є залежним, 
характеризується гнучкістю, саморегуляцією, але при цьому перебуває у тісній взаємодії, що зумовлено 
розвитком особистості майбутнього спеціаліста. 
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Комунікативній культурі відведено провідне місце в професійному становищі особистості. А умови 
сучасного інформаційного середовища дають можливість виділити комунікативну культуру на рівень 
діяльнісного підходу з мультифункціональним характером. При формуванні структурних рівнів 
комунікативної культури варто відзначити такі варіативні фактори об’єктивного та суб’єктивного впливу, 
як загальнолюдські характеристики, особистісні орієнтири та історично обумовлені фактори, які 
визначають особливості інтеракції, перцепції та власне комунікації [4, c. 49]. 

Фактори формування комунікативної культури можна також поділити на зовнішні та внутрішні, 
тобто ті, які є результатом соціальної взаємодії з оточуючим світом, та ті, що пройшли крізь особистісну 
призму, і є взаємозалежними та взаємодоповнюючими один одного. Проте основою формування 
комунікативної культури є досвід спілкування на міжособистісному рівні та макрогрупі. Отже, провідною 
сутнісною характеристикою сучасного фахівця та одним із важливих показників рівня фахової 
підготовки є саме комунікативна культура. З метою реалізації власного комунікативного потенціалу 
майбутніх спеціалістів важливо правильно організувати навчально-виховний процес, позанавчальний 
час, відповідну інтеракцію начального закладу з іншими соціальними та навчальними інститутами.  

ІІІ   Результати 
Досліджуючи проблему формування комунікативної культури, необхідно акцентувати увагу на 

внутрішні фактори: важливість її гуманістичної спрямованості, при якій інша людина сприймається і 
визначається як найвища цінність; критерії ефективності взаємодії – наприклад, придатність підібраних 
засобів для досягнення бажаного результату, відповідність витрати часу, сил і засобів цінностям 
кінцевого результату, мінімізація ризику несподіваних негативних наслідків [3]. Проте важливого 
значення наразі набувають і зовнішні фактори, які впливають на формування комунікативної культури, 
серед яких на макрорівні глобальне інформаційне середовище. Майбутні ІТ-спеціалісти матимуть 
можливість комунікації на інтернаціональній арені, особливо якщо говорити про роль проектних 
менеджерів, технічних директорів, керівників проектів, чиє безпосереднє завдання – комунікація з 
головним офісом, замовником, клієнтом чи потенційним партнером (рис. 2). Найчастіше така 
комунікація відбувається опосередковано, тобто за допомогою спеціального програмного забезпечення 
та технологій віддаленого спілкування, проте персональні зустрічі також не є винятком. Відомо, що 
міжкультурний підхід в бізнесі завжди був актуальним, але з настанням епохи відкритих кордонів та 
вільного доступу до інформації, рівень нагальності його імплементації в життя збільшився. Кожна 
культура має правила, які її члени вважають само собою зрозумілими. Мало хто усвідомлює свою 
власну упередженість, тому що культурна включеність починається в дуже ранньому віці. І хоча 
культурним знанням, правилам, цінностям навчаються, більшість поглинається підсвідомо. 

 

 
Рис. 2. Структура комунікативної компетентності ІТ-спеціаліста 

 
Кожний аспект глобального спілкування впливає на культурні відмінності. Навіть вибір 

середовища, який використовується для спілкування, може мати культурний натяк. Наприклад, 
промислово розвинені країни, такі як США, Канада, Велика Британія та Німеччина, сильно залежать від 
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електронних технологій та підкреслюють письмові повідомлення про усне або особисте спілкування. 
Японія ж, яка має доступ до найсучасніших технологій, все більше спирається на особисті комунікації, 
ніж на письмовому рівні [5]. Визначальним чинником переваги може бути не ступінь індустріалізації, а 
скоріше, чи країна потрапляє у висококонфліктну або низькоконфліктну культуру. У деяких культурах 
особисті зобов'язання та неформальні угоди є набагато більш обов'язковими, ніж будь-який 
формальний контракт. В інших, ретельно сформулювані юридичні документи розглядаються як 
першочергові. Висока контекстна культура (середземноморська, слов'янська, центральноєвропейська, 
латиноамериканська, африканська, арабська, азійська, американо-індійська) залишає більшу частину 
повідомлення невизначеною — це слід розуміти через контекст, невербальні сигнали та інтерпретацію 
того, що насправді сказано. Навпаки, низькоконфліктні культури (більшість німецьких та англомовних 
країн) очікують, що повідомлення будуть явними та конкретними. Перші шукають сенсу і розуміння в 
тому, що не сказано – в мові тіла, паузах, у відносинах та співпереживанні. Останні роблять акцент на 
надсиланні та одержанні точних повідомлень безпосередньо, а також відзначаються точністю, якщо 
вони говорять особисто чи у письмовій формі. У міжнародних ділових відносинах, емоції та 
раціональний сенс теж відіграють певну роль. Який з цих двох факторів, домінує залежить від того, чи є 
інша сторона афективна, тобто чи легко виявляє емоції, або емоційно нейтральна у своєму підході. 
Члени нейтральних культур не показують свої почуття, тримають їх під ретельним контролем. У 
афективних культурах люди ж, навпаки, відкриті, усміхнені, здатні проявляти навіть більш емоційні 
стани під час переговорів. У сучасній глобальній бізнес-спільноті немає єдиного оптимального підходу 
до спілкування один з одним. Ключем до міжкультурного успіху є розвиток розуміння та глибокої поваги 
до відмінностей комунікативної культури. 

Темпи, з якими наші гаджети стають все більш потужними, свідчать про розвиток, і недавні 
стрибки в технології протягом останніх десятиліть кардинально змінили підхід до спілкування один з 
одним не лише в приватному житті, а й в професійному. Наразі ми все більше і більше віддаємо 
перевагу швидким та зручним можливостям, в основі яких лежить Інтернет, ніж обираємо особисту 
зустріч. Мобільні телефони та інші мобільні пристрої, такі як планшети, посилюють вплив Інтернету. 
Вони дозволяють спілкуватися з сотнями або навіть тисячами контактів на безлічі сервісів і платформ 
через кілька дотиків на екрані. Електронна пошта представляє собою формат обміну інформацією, при 
цьому дозволяючи одночасно надсилати одне і те ж повідомлення десяткам людей, і це дозволяє  
супроводжувати слова з зображеннями, посиланнями та іншими файлами. Це зробило спілкування 
більш різноманітним та гнучким, надаючи низку нових способів поширення інформації, а також 
збереження всіх даних на єдиному сервері компанії, тобто працівник завжди може ознайомитися з 
даними, які його цікавлять без ймовірності втратити щось суттєве.  

IV   Обговорення 
У зв'язку з появою та широким використанням нових інформаційних технологій з'являється 

необхідність у зміні деяких підходів до процесу спілкування та комунікативної культури. Це не означає 
повне переформатування стандартів, базові моменти залишаються, але вони адаптуються до нових 
реалій сьогодення. Виникає сукупність правил прийнятної поведінки в Інтернеті – нетикет, тобто основи 
комунікативного етикету при використанні онлайн-ресурсів в онлайн-соціальному середовищі. Більшість 
користувачів Інтернету автоматично застосовують таку ж відповідальність в контексті поведінки в 
Інтернеті, як і в будь-якому іншому середовищі. Це означає, що для спілкування в Інтернеті, наприклад, 
електронною поштою, форумами, блогами та сайтами соціальних мереж, важливо використовувати 
нетикет, оскільки спілкування в Інтернеті є невербальним, тобто він не дозволяє кожній людині бачити 
міміку, мову тіла або чути інтонацію. Через це повідомлення часто можна неправильно тлумачити [2, 
c. 92]. За допомогою нетикету спілкування стає чіткішим. Особливо в діловому та кар'єрному напрямку 
інтернет-комунікаційний етикет має використовуватися для забезпечення правильності написання, 
перевірки граматики та пунктуації, адже це впливає на імідж власне працівника та компанії, яку він 
представляє. Нетикет також включає в себе використання додаткових символів, щоб пояснити емоцію, 
яка супроводжує текстову інформацію. Нетикет допомагає підтримувати та встановлювати позитивні 
онлайн-стосунки, а також розвивати позитивну онлайн-репутацію та позиціонувати себе в бізнес-
середовищі. 
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V   Висновки  
Проблема впливу нових технологій на формування комунікативної культури майбутніх 

спеціалістів у сфері інформації та телекомунікації має велике значення для успішного навально-
виховного процесу у закладі вищої освіти та модифікації його змістового наповнення. Виникає потреба 
розроблення інноваційних технологій формування комунікативної культури студентської молоді, що 
позначається на культурі спілкування студентів і потребує всебічного та детального вивчення у 
перспективі. Структурні компоненти комунікативної культури, закладаючись у особистості майбутнього 
ІТ-фахівця в ході професійної діяльності та спілкування, динамічно розвиваються при переході на нові 
рівні розвитку. Тому слід значно більше уваги приділяти комунікативній спрямованості при навчанні, 
адже інтенції кoмунікантів є конструктивним засобом вирішення багатьох актуальних проблем.  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
Обсяг статей: не менше 10 повних сторінок.  

Загальні вимоги: текстовий редактор Microsoft Word. Сторінки без переносів, розривів. Інтервал між рядками – 
одинарний. Шрифт Arial Narrow, 12 pt, звичайний. 

Формат аркуша: А4, всі поля по 2 см. Відстань від верхнього краю аркуша до верхнього колонтитула – 1,25 см, від 
нижнього краю аркуша до нижнього колонтитула – 1,25 см. 

Структура 
статті: 

DOI (надається редакцією) 
УДК. 
Назва статті (англійською мовою). 
Прізвища та ініціали авторів, через кому (англійською мовою). 
Назва організації, місто, країна (англійською мовою). 
Анотація (англійською мовою). 
Назва статті (українською мовою). 
Прізвища та ініціали авторів, через кому (українською мовою). 
Назва організації, місто, країна (українською мовою). 
Анотація (українською мовою). 
Назва статті (російською мовою). 
Прізвища та ініціали авторів, через кому (російською мовою). 
Назва організації, місто, країна (російською мовою). 
Анотація (російською мовою). 

І  Вступ 
ІІ  Матеріал і методи дослідження 

ІІІ   Результати 
IV   Обговорення 

V   Висновки 
Бібліографічні посилання (ДСТУ 8302:2015). 
References (APA). 
Відомості про авторів (українською мовою). 
Відомості про авторів (англійською мовою). 
Відомості про ідентифікатори авторів у міжнародних базах (ORCID, Researcher ID, Scopus ID). 

Назва статті: Шрифт Arial Narrow, 16 pt, напівжирний, вирівнювання посередині, інтервал перед 12 pt та після 6 pt. 

Назва статті 
Ім’я авторів: Шрифт Arial Narrow, 12 pt, напівжирний, вирівнювання посередині. Інтервал після 6 pt. Ініціали 

розділяються пробілом. 
Залюбовська Т. С., Сидоренко В. M., Гайдуков Д. О. 

Назва організації: Шрифт Arial Narrow, 10 pt, вирівнювання посередині. Повна назва організації, через кому місто, 
країна. 

Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна 
Анотація: Шрифт Arial Narrow, 10 pt. Відступи праворуч, ліворуч – 1 см, вирівнювання по ширині. 2000 

символів. Закінчується ключовими словами (3-6 слів, словосполучень) Ключові слова: 
напівжирним. 

Текст статті: Шрифт Arial Narrow, 12 pt. Абзац рядка 1 см, вирівнювання по ширині.  
Таблиці: вирівнювання посередині. Перед назвою таблиці пустий рядок. Після назви таблиці інтервал 6 пт. 

Після таблиці пустий рядок. Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується 
вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. Всі таблиці 
повинні мати назву і номер. 
 

Табл. 1. Назва таблиці 

Опір фазної обмотки R, Ом 3,330 
Самоіндукція L, Гн 0,223 

 

Рисунки: вирівнювання посередині, пустий рядок перед рисунком та після назви. Перед назвою рисунка 
інтервал 6 пт. Розташовується безпосередньо після тексту, у якому згадується вперше, або на 
наступній сторінці. На всі рисунки повинні бути посилання в тексті. Всі рисунки повинні мати назву і 
номер. Рисунки подаються кольоровими, чорно-білими або у відтінках сірого. Рисунки не можна 
створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків 
лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.) або реалізованих у MS Visio. 
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Формули: формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Вирівнювання посередині, нумерація 
формул по правому краю. Налаштування редактора згідно з рис. 1. 

 

 

 
Риск 1. Налаштування редактора формул 

 
Бібліографічні 

посилання: 
Перелік посилань подається мовою оригіналу. Текст посилань: виступ 0,7 см, вирівнювання по 
ширині. Оформлення посилань згідно з державним стандартом ДСТУ 8302:2015.  Посилання в 
тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках.  

References: Перелік посилань на англійській мові наводиться повністю повторюючи список використаної 
літератури, незалежно від наявності іноземних джерел. Перелік посилань оформлюється 
відповідно до стандарту APA. Транслітерація бібліографічних даних виконується відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації 
українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN / HCGN (для 
російської мови). 

Відомості про 
авторів: 

Шрифт Arial Narrow, 10 pt, вирівнювання ліворуч. Подаються державною мовою авторів статті та на 
англійській мові. Англомовні відомості про ім’я авторів повинні співпадати з даними закордонного 
паспорту. Якщо його немає, ім’я авторів транслітерують з державної мови згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55. Рекомендуємо використовувати он-лайн 
сервіс: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 
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Surname Name Patronymic, 
Academic Degree, Academic Rank, Position, 
Place of employment (Organization), 
Address. 
Tel.  . E-mail: 
 
 

ORCID: 
Researcher ID: 
Scopus ID: 

 
Відповідальність за науковий зміст і новизну поданих матеріалів несуть безпосередньо автори.  

 
Детально ознайомитися з вимогами до оформлення статей, завантажити зразок та шаблон статті можна за адресою: 

http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/ru/rulesarticle. 
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PAPER PREPARATION GUIDELINES  
 

Paper Size: At least 10 full pages.  
General 

Requirements: 
Text editor – Microsoft Word; pages without hyphenation and page breaks; single-space text; font style – 
Arial Narrow, font size – 12 pt, normal. 

Page Format: А4; left, right, top borders – 2 cm, bottom border – 2.5 cm; running headers – 1.25 cm, running footers – 
1.25 cm.   

Paper Structure: DOI (formed by editorial board). 
UDC. 
Title of the Paper (in English). 
Authors initials and surnames, using comma (in English). 
Organization name, Country (in English). 
Abstract (in English). 
Title of the Paper (in Ukrainian). 
Authors initials and surnames, using comma (in Ukrainian). 
Organization name, Country (in Ukrainian). 
Abstract (in Ukrainian). 
Title of the Paper (in Russian). 
Authors initials and surnames, using comma (in Russian). 
Organization name, Country (in Russian). 
Abstract (in Russian). 

I  Introduction 
II  Materials and Methods 

III  Results 
IV  Discussion 
V  Conclusion 

References. 
Information about authors. 

Title of the Paper: Arial Narrow, font size – 16 pt, bold, center aligned text, space before line 12 pt and after 6 pt. 

Title of the paper 
Authors Names: Arial Narrow, font size – 12 pt, bold;; center aligned text, space after line 6 pt. 

Perekrest A., Havrylets H., Snihur V. 
Organization Name: Arial Narrow, font size – 10 pt, normal; center aligned text.  

University of Information Technology and Management, Rzeszow, Poland 
Kazakh National Technical University after K.I. Satpaev, Temirtau, Kazakhstan 

Abstract: Arial Narrow, font size – 10 pt, normal; justified text. 2000 prit signs. Abstract ended by keywords (3-6 
words, phrases). Key words: in bold.  
Foreign authors can apply for Ukrainian and Russian abstracts to be composed by editorial board of the 
journal (should inform when submit the paper); otherwise be sure, that these abstracts are not be loan-
translations, but the readable ones with up-to-date terms usage. 

Paper Text: Arial Narrow, font size – 12 pt, normal. Indention – 1 cm. 
Tables: Center aligned text. Empty line before table name. Space after table name 6 pt. Empty line after table. 

Tables should be a part of the text. Only usage of MS Word build-in functions for table composition is allowed 
(MS Excel tables should not be used). 
 

Table 1. Table name 

Phase-winding resistance R, Ohm 3,330 
Self-inductance L, H 0,223 

 

 

Figures: Center aligned text. Empty line before figure and after figure name. Space before figure name 6 pt. 
Figures should be prepared without advanced MS Word picture functions. Figures can be created using MS 
Visio. The only «Insert Picture» function may be applied and only standard picture file formats (e.g. JPEG, 
TIFF) are allowed. 
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Equations: Equations should be composed by Microsoft Equation Editor with settings as shown on Fig. 1. Equations 

should be numbered in parentheses flush with the right hand margin as shown below in (1). All variables 
should be described in the body text: 
 SR   , (1) 
where R  is the rotor pole arc, and S  is the stator pole arc. 

 

 

 
Fig. 1. Equation editor settings 

 
References: Arial Narrow, font size – 10 pt, normal. Row bump – 0.7 cm; justified text. 

The reference list formatted according to the APA standard.  
Information about 

authors: 
Arial Narrow, font size – 10 pt,, left aligned text. 
Author’s data are submitted in English. English-transliterated author’s names must coincide with 
international passport data. 

 
 

 

Surname Name Patronymic, 
Academic Degree, Academic Rank, Position, 
Place of employment (Organization), 
Address. 
Tel.  . E-mail: 
 
 

ORCID: 
Researcher ID: 
Scopus ID: 

 
Authors are responsible for the paper content.  

 
Detailed author guidelines, paper design rules, paper example, paper template you can get here: 

http://eetecs.kdu.edu.ua/index.php/en/rulesarticleeng 
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