
психології, вивчення психологічних особливостей та закономірностей інтелектуального та 

особистісного розвитку людини в професійному середовищі. 

Кожна з перелічених та інші гуманітарні дисципліни, що викладаються у закладах вищої 

технічної освіти, мають власні об'єкти досліджень, виконують свої завдання, але їх об'єднує 

єдина мета: виховання багатосторонньої освіченої особистості. 

Безумовно, що й технічні, й гуманітарні дисципліни мають велике значення для освіти 

людини. Вони повинні взаємодіяти, доповнювати одна іншу. Завдяки технічним дисциплінам 

молодь отримує знання необхідні для покращення життя людини та усього суспільства в 

цілому. Гуманітарні дисципліни сприяють формуванню особистості, підвищують її культуру, 

формують погляди, що дозволяє визначитися з вибором шляху розвитку суспільства. 

ПетугінаО.О. 
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Шлях молодого фахівця до професійного успіху та самореалізації обумовлений не тільки 

ґрунтовними знаннями, а й комунікативними навичками, розвинутою культурою спілкування, 

що є складовою моральної культури особистості. 

За оцінкою спеціалістів з етики, психології, педагогіки та викладачів ЗВО, останнім 

часом рівень культури спілкування всіх суб'єктів навчально-виховного процесу знижується. 

Особливо помітно це в умовах глибинних змін моральних засад української освіти й науки, 

девальвації етичних цінностей саме у цих галузях [1, с. 78]. В той же час «спілкування та 

культура його використання, - справедливо зауважує Т.К. Чмут, - це цінність для кожної 

людини і для суспільства в цілому. Від усвідомлення цього помітно залежить успіх у взаємодії 

людей. Цінністю культура спішування стає тоді, коли слугує задоволенню їх актуальних 

потреб у спільній діяльності та духовному розвитку. Творчість у спілкуванні веде до 

становлення спільного суб'єкта «Ми» та розвитку одноосібного «Я», а як наслідок - до 

самореалізації .особистості, досягнення спільної мети та втілення гуманістичних 

комунікативних установок» [3, с. 219]. , \ 

В сучасних умовах інформаційного суспільства найважливіший із шляхів підвищення 

рівня культури спілкування у ЗВО пов'язаний із самоосвітою та самовихованням. Студентська 

молодь віддає йому перевагу серед інших, бо основним джерелом знань, у тому числі з етики 

ділових відносин, вважає Інгернет. Розширення сфери спілкування за рахунок. розвитку 

віртуальної комунікації спричинило формування системи особливих правил поведінки, які 

називають нетикетом (мережевим етикетом). Сьогодні він диференціює адміністративні, 

технічні, психоемоційні та моральні правила поведінки, але у цілому мало чим відрізняється 

від усталених норм невіртуального спілкування. 

Найбільш актуальним визнається мовний нетикет, бо постійно зростає кількість 

користувачів електронної пошти, інтенсивність електронного листування, обсяг різноманітної 

інформації. Нетикет віртуального писемного спілкування сьогодні охоплює різноманітні 

публічні та приватні жанри. Оскільки, в основі Інтернету лежить інтерактивність, то питання 

культури мови як складової ділових відносин 
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дуже актуальне, передусім культури висловлювання, його грамотність. Відомо, що в 

приватному е-спілкуванні молоді поширений комп'ютерний сленг, а також повна або часткова 

заміна літер у словах цифрами та псевдографікою. Неграмотність у багатьох студентів — 

свідоме викривлення слів - видається за імідж, бо Інтернет став місцем задоволення їх власних 

амбіцій. 

Звісно, спілкування в чаті, на форумі, сайті тощо - не контрольна з граматики, однак 

тексти без помилок завжди справляють краще враження, що підтверджують результати 

численних соціологічних опитувань. При цьому головною причиною неграмотного спілкування 

в соцмережах, на думку спеціалістів, є низький рівень освіченості, а також самоконтролю за 

формулюванням думок. З часом недописані слова, уривчасті фрази, відсутність логіки, 

різноманітні помилки усної розмови переносяться у системи віртуального спілкування. В 

результаті граматика, правопис стають формальністю для багатьох студентів, що є 

представниками Покоління М. Серед особливостей останнього : відсутність навичок аналізу 

повного обсягу матеріалу, а також чіткості структурування інформаційного простору; 

фрагментарність } розірваність сприйняття; прагнення до швидкого одержання інформації й 

при цьому знецінювання загальних знань; нездатність до критичного мислення. У результаті 

випадкові та неперевірені (хоча й швидко знайдені) факти стають основою світогляду молодої 

людини. Різноманітні артефаісги, шаблони, моделі, формати, кліпи тощо не просто формують 

середовище, що попадає у фокус візуалізації, а перетворюють представника Покоління М у 

«порожню ємність», яку можна заповнювати будь-яким змістом. Зараз вже очевидно, що 

глобальна комп'ютеризація зіграла злий жарт із творцями сучасної візуальної продукції, які 

залишили без увага емоційні переживання, моральні якості особистості та її образне 

світоспийнятгя. Ще одна актуальна проблема нетикету,— застосування жаргону, непристойних 

висловів та навіть образ особистості, яких припускаються читачі та коментатори отримуваної 

інформації. 

Зазначимо, що саморозвиток часто буває стихійним та неорганізованим, тому бажаного 

успіху досягти більшості не вдається. Звісно, певний результат можна отримати, але така 

самостійна робота має низьку ефективність, бо це шлях спроб та помилок. 

Ефективним способом розвитку моральної культури студентів є і традиційне викладання 

дисциплін «Етика ділових відносин» та «Етика бізнесу». За результатами соціологічних 

досліджень, проведених в українських університетах, їх виділяють серед найбільш значущих, 

цікавих та необхідних для подальшої діяльності фахівця понад 70% опитацих. В НТУ «ХШ» 

накоплений великий досвід викладання ділової етики як нормативної дисципліни, а також 

дисципліни вільного вибору студентів з урахуванням спеціалізації. Її мета - оволодіння 

навиками, високої культури поведінки, дотримування основ ділової етики у професійній 

діяльності, участь у розвитку ділових відносин з окремими партнерами, а також 

підприємствами, установами, фірмами тощо як в Україні, так і за її межами. Серед 

найважливіших компетентностей: 

-засвоєння знань про специфіку культури спілкування, загальнолюдських та 

національних духовних цінностей, передусім свободи, справедливості, рівності; 

-формування на основі етичних знань гуманістичного світогляду, активної життєвої 

позиції, моральних принципів і якостей - гідності, людяності, милосердя, оптимізму, 

відповідальності, почуття нового; ' 
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-адаптованість до сучасного полікультурного середовища; вміння орієнтуватися в 

інформаційному потоці глобалізованош світу, висловлювати і обґрунтовувати особисте 

ставлення до різноманітних явищ суспільного життя; . 

-поєднання фахової підготовки з опануванням цінностей моральної культури, здатність 

використовувати набуті знання для рішення професійних задач; 

-формування високої культури віртуального спілкування. 

Актуальним є і спеціально організоване навчання — різноманітні комунікативні 

тренінги, ділові ігри, презентації, конкурси студентів тощо, де вони отримують можливість 

продемонструвати свої знання та вміння з ділового спілкування. 

Велике значення у формуванні моральної культури студентів має також наслідування 

кращих зразків ділових відносин провідних вчених і викладачів закладу вищої освіти. Кожен 

фахівець з плином часу згадує людей, що стали для нього прикладом справжнього 

професіонала. Унаслідуються не тільки манери поведінки Вчителів, застосування ними 

вербальних і невербальних засобів спілкування, що стає цариною духовної творчості. Хтось із 

попередників навіть кардинально змінив стратегію життя своїх студентів. В історії НТУ «ХПІ» 

чимало видатних постатей, які втілили в собі архетип вченого, викладача, керівника з високим 

рівнем моральної культури. Серед них перші директори ХП (заснований 1885 р.) - 

ВЛ. Кирпичов, Д.С. Зернов, П.М. Мухачов, ІЛ Осипов. їхнє ставлення до колег, студентів, 

співробітників було етично вивіреним і бездоганним. Ректор НТУ«ХШ» у 1999— 2015 рр. ЛЛ. 

Товажнянський називає своїх викладачів справжніми «велетнями», що впливали на його 

світогляд та становлення власної особистості. Л.С. Палатник, Г.Ф. Проскура, Б.Н. Тютюнніков, 

В.І. Атрощенко та інші «були людьми високої культури та інтелігентністі. Ви відчували, що 

перед вами вчений, особистість, людина. Своєю увагою та доброзичливістю вони 

пробуджували творче начало <...> стверджували справжні цінності, були прикладом 

найкращих людських якостей, виявляли облагороджуючий внлнв на сучасників» [2, с. 98.]. 
:
 

На жаль, сучасні студенти все частіше зазначають, що викладачі не завжди готові їх 

зрозуміти та допомогти, деякі з них навіть не використовують діалог з аудиторією. Відсутність 

доброзичливого погляду, привабливої усмішки, тактовності, делікатності, толерантності та 

разом з тим демонстрування своєї зверхності та влади, а іноді й приниження тих, кому 

навчання дається важко, не викликають довіри до педагога та не сприяють розвитку ділового 

спілкування у навчальному закладі. 

Наприкінці зазначимо, що вивчення етики, застосування різноманітних шляхів 

підвищення моральної культури студентів зовсім не суперечить інтеграційному процесу 

наближення української системи освіти до європейських стандартів, бо їх провідний 

світоглядний-принцип — єдність у різноманітті. Європейська освіта не тяжіє до уніфікації, а 

допускає різні варіанти входження у свій простір з урахуванням національної специфіки 

освіти, обумовленої ситуацією в країні А ця ситуація як ніколи актуалізує проблеми моральної 

культури суспільства й особистості. 
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