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дальнейшую деятельность индивидуума. Очень просто работать в одной области, 
придерживаясь стандартов, при условии, что не возникнет никаких сбоев, другими 
словами, не сталкиваясь с форс-мажорными обстоятельствами, как в экономической, 
так и социальной среде. Но практика говорит о том, что мы живим не в утопи-
ческом мире. С течением времени происходит ряд изменений, который включает 
в себя технологический прогресс, инновационную деятельность, расширение воз-
можностей, что, так или иначе, деформирует действительность. И задача высшей 
школы образования – подготовить студентов к возможности влиять на происхо-
дящее. Социум целостная система, человек – элемент этой системы, и взаимо-
действуя друг с другом, мы создаем условия для существования. Эти условия 
могут быть как положительными, так и негативными. Вот здесь и появляется 
вопрос о рассмотрении гуманитарного образования. Умение действовать не по ин-
струкции, ориентироваться в незнакомой среде деятельности, быстро и аргументи-
рованно отстаивать свои позиции является своего рода результатом управляемой 
динамической системы «вход – выход», то есть «информационный поток дисцип-
лин – результат, как целостная система». 

Качество образования – многоаспектное явление, и лучше говорить не о ка-
честве, а о качествах, как рекомендуют эксперты. В соответствии с этим подхо-
дом, качество образования выпускника учебного заведения можно рассматривать 
как соответствие принятым в образовательной доктрине, социальным требованиям 
и нормам.  
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Комунікативна лінгвістика є новою науковою парадигмою в рамках систем-

но-структурної лінгвістики. Як наука, комунікативна лінгвістика почала формува-
тися у другій половині ХХ століття. Комунікативна лінгвістика – новий напрям 
сучасної науки про мову, предметом якого є процеси спілкування людей з ви-
користанням живої природної мови, а також з урахуванням усіх наявних складо-
вих комунікації (фізичних, фізіологічних, психологічних, соціальних, контекстних, 
ситуативних та ін.) [2, c. 8]. 

Найважливіші ідеї комунікативної лінгвістики зародились у межах лінгвісти-
ки другої половини XX ст. Лінгвісти почали говорити про мову як форму, спосіб 
життєдіяльності людини, вербалізації людського досвіду і його усвідомлення, 
вираження особистості й організації міжособистісного спілкування у процесі 
спільної діяльності людей. На рубежі 60–70-х років XX ст. відбувся «прагматич-
ний поворот», започаткований працями Дж. Л. Остіна, Дж. Л. Серля, засновника-
ми теорії мовленнєвих актів. Результатом цього наукового пошуку стало вивчення 
прагматичних (передусім соціально-психологічних та конситуативних) чинників 
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використання мови. Саме лінгвістична прагматика від самого початку керується 
принципами динамічного підходу до мови, роблячи ідею діяльності своєю методо-
логічною основою. Прагматика розглядає мовні знаки як результат лінгвокреатив-
ної діяльності людської свідомості, що спрямована на вираження певного мислен-
нєвого образу [1, c. 106].  

Серед основних питань комунікативної лінгвістики необхідно виокремити 
питання про загальні закони комунікації, специфіку комунікації залежно від різних 
умов (соціальних, культурних, професійних тощо), структуру мови (мовного коду) 
у процесах спілкування, закономірності взаємодії мовних (вербальних) і позамов-
них (невербальних) засобів комунікації, залежність організації мовного коду від 
позамовних (ситуативних – у широкому сенсі слова) явищ, етапи і закономірності 
породження і сприйняття мовлення в різних комунікативних умовах, причини 
комунікативних невдач, особливості мовленнєвих стратегій, а також про методи 
дослідження мови і засобів інших семіотичих систем у процесах комунікації. 

В останні роки науковий пошук комунікативної лінгвістики спрямовується на 
вивчення гендерного аспекту спілкування з метою встановлення специфіки та ти-
пових тенденцій спілкування, від якого залежать характер мовленнєвого спілку-
вання, його стратегія, стиль, тональність соціостатевих й комунікативних статусів 
учасників спілкування. 

Гендер – це соціальна стать на відміну від біологічної, і продукується вона 
у процесі соціальної, культурної і мовної практики. Гендерні відносини є важливим 
аспектом соціальної організації. Вони особливим чином виражають її системні 
характеристики і структурують відносини між мовцями суб'єктами. Основні теоре-
тико-методологічні положення гендерного концепту засновані на чотирьох взаємо-
пов'язаних компонентах: це культурні символи; нормативні твердження, задаючі 
напрямки для можливих інтерпретацій цих символів і виражаються в релігійних, 
наукових, правових і політичних доктринах; соціальні інститути та організації; 
а також самоідентифікація особистості. Гендерні відносини фіксуються в мові 
у вигляді культурно обумовлених стереотипів, накладаючи відбиток на поведінку, 
в тому числі і мовленнєвий, особистості і на процеси її мовної соціалізації. 

На поведінку й спілкування жінок і чоловіків істотно впливають два чинники: 
психофізіологічні особливості та гендерні стереотипи, механізми, що забезпечують 
закріплення і трансляцію гендерних ролей від покоління до покоління. 

Щодо особливостей особистості й темпераменту психологи стверджують, що 
жінки більшою мірою екстравертні (лат. extra – зовні і verto – повертаю), товарись-
кі, активні, емпатичні (співчутливі) й дбайливі, а чоловіки більш автономні, 
настійливі, авторитарні й інтелектуальні. Жінки, як правило, перевершують чоло-
віків у всьому, що стосується мови (дівчатка починають раніше говорити, мають 
багатший словниковий запас, утворюють складніші й різноманітніші речення); 
вони більше схильні до кохання, прихильніші, емоційніші. Чоловіки ж більш ін-
тернальні, частіше є лідерами; їхня самооцінка залежить від успіхів у сфері 
предметної діяльності, стабільніша і загалом вища від жіночої [3, c. 220]. 
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Чоловічий стиль спілкування – активний і предметний, але водночас змагаль-
ний і конфліктний. Для чоловіка зміст спільної діяльності важливіший, ніж інди-
відуальна симпатія до партнера. Чоловіче спілкування відрізняється емоційною 
стриманістю. Жінки вільніше й повніше (зокрема, вербально) висловлюють свої 
почуття й емоції, у них виникає потреба ділитись з кимось своїми переживаннями; 
вони також здатні до співпереживання. 

Істотно різняться й стилі чоловічого і жіночого спілкування: 
У комунікуванні чоловіків найважливішою є інформація, тобто факти, цифри 

і результати. Жінки, крім інформації, великою мірою зорієнтовані на атмосферу 
спілкування, на інтерактивні, міжособистісні аспекти. 

Чоловіки у комунікації зорієнтовані на соціальні статуси і владу; вони при-
стосовуються до ієрархічних соціальних ролей у комунікації. Жінки віддають 
перевагу партнерській, рівноправній комунікації; вони зорієнтовані на встанов-
лення хороших стосунків, прагнуть до їх зміцнення, знищення соціальних та 
інших ієрархічних бар’єрів. Тобто жінки намагаються скоротити дистанцію між 
собою і партнером у комунікації, а чоловіки цю дистанцію підтримують. 

Що ж стосується аспектів спілкування, пов’язаних із мовним кодом, то до-
слідники лінгвогендерологічних проблем зазначають, що в мовленні чоловіків 
простежується більша кількість іменників і дієслів; жінки віддають перевагу 
прикметникам і прислівникам. 

Отже, зовнішні (ситуація, контекст) і внутрішні (соціальні та психологічні) 
складові спілкування виступають у тісному зв’язку, впливаючи на перебіг кому-
нікації загалом, її прагматику – зокрема. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ 
 
Якість, конкурентноздатність професійної освіти мають визначальне значен-

ня для успішного розвитку України. Революційна зміна технологій, які спираються 
на високий рівень інтелектуальних ресурсів, і пов'язана із цим геополітична 
конкуренція провідних країн світу стають найважливішими чинниками, що визна-
чають не тільки економіку, але й політику XXI століття. У зв'язку із цим рівень 


