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КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ

Досліджено  проблему  формування  комунікативного  середовища  
сучасного  університету.  Представлені  основні  комунікативні  процеси  в  
університетській  освіті.  Проаналізовані  методи  поліпшення  основних  
комунікативних процесів.
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Сучасне  комунікативне  середовище  інформаційного  суспільства 
розкривається  через  здійснення  фронтальної  інформатизації  та  глобалізації 
соціально-комунікативних  процесів,  коли  новітні  способи  і  засоби  збору, 
накопичення та переробки даних, телекомунікації стають дієвим елементом 
усіх форм інформаційно-комунікативних зв’язків без обмежень.

Особливості комунікативних процесів:
1. специфічний  паралельний  цифровий  простір  (електрона  форма 

комунікації)  зумовлює  віртуальність  комунікативних  процесів,  коли 
електронне  спілкування,  на  відміну  від  усної  або  документальної  форми 
комунікації, відбувається в віртуальному інформаційному просторі глобальної 
комп’ютерної мережі;

2. інтерактивність проявляється в розвитку гіпермедіа, що разом з мас-
медіа  є  універсальним  посередником  комунікацій  сучасного  соціального 
спілкування в різних сферах суспільного життя;

3. гіпертекст забезпечує глобальний характер спілкування об’єднує всі 
інформаційні  потоки  біт  в  єдиному  інформаційному  комунікативному 
середовищі [1, 27].

4. глобалізація  комунікації  знімає  просторово-часові  обмеження 
комунікативної взаємодії й сприяє формуванню мегасуспільства;

5. креативність  у  віртуальному  спілкуванні  є  класичним  прикладом 
виявлення  людиною  максимальних  можливостей  для  конструктивної 
діяльності  у  віртуальному  середовищі  як  новому  типі  комунікативного 
співтовариства.

Структура  комунікативного  середовища:  техніко-технологічна  база 
забезпечення  комунікативного  простору,  сфера  руху  соціально-значущих 
повідомлень різної субстанціональності, сфера смислонасиченості соціальних 
повідомлень,  організаціно-функціональна  сфера  підтримки  комунікаційної 
взаємодії,  сфера  узгодження  цілей,  зворотнього  зв’язку  та  єдності  в 
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сприйнятті змісту комунікаційних повідомлень.
Виділимо основні комунікативні процеси в університеті:
- комунікативні процес навчання та викладання;
- комунікативні процеси керування університетом;
- комунікативна діяльність його служб і підрозділів;
- комунікативні середовища функціонування університету.
Ці  процеси  мають  стати  стратегічними  в  комунікативній  політиці 

університетської  освіти.  Їх  розвиток  повинен  ґрунтуватись  на  наступних 
принципах:

- єдність професійних цілей і завдань всіх учасників науково-освітнього 
процесу, різних підрозділів, служб незалежно від рівня їх інформатизації на 
цей момент;

- системність – збалансованість процесу інформатизації за напрямками 
та послідовність здійснюваних заходів;

- модульність  –  створення  інформаційних  систем  різної  складності, 
автономності та ступеня комп’ютеризації;

- технологічність  –  реальні  економічні  можливості  університету  і 
відповідність функцій університету та його кадрового потенціалу заявленому 
рівню інформатизації;

- динамізм  –  відповідність  рівня  інформатизації  науково-освітнього 
процесу  інформаційним  потребам,  які  швидко  змінюються,  і  технічним 
можливостям їх задоволення.

Процесну модель комунікативних процесів університету складають 10 
ключових  процесів:  відповідальність  керівництва;  менеджмент  ресурсів; 
вимірювання,  аналізування  та  поліпшення;  набір  студентів;  навчальний 
процес;  наукова  діяльність;  розроблення  навчальних  планів  і  програм; 
виховний процес, працевлаштування випускників; післядипломне навчання. 

Кожен із процесів характеризується рядом показників, які мають бути 
під  постійним  контролем  і  управлінням.  Тобто  традиційне  управління 
результатами процесу переходить до управління самим процесом. 

Загалом управління зазначеними процесами, як системою взаємодіючих 
і  взаємопов’язаних  між  собою  процесів,  дозволить  університету  досягти 
поставленої мети – підвищити якість підготовки випускників та забезпечити 
високий  ступінь  задоволеності  всіх  зацікавлених  у  результатах  діяльності 
сторін. 

Найбільш впливовим на кінцевий результат діяльності університету з 10 
ключових комунікативних процесів є інтегрований процес “життєвого циклу 
продукції ”, який складається із сімох процесів. Саме вони великою мірою 
визначають  якість  підготовки  випускника  й,  відповідно,  ступінь  його 
задоволеності, а також задоволеності інших зацікавлених сторін. Відповідно 
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до цієї моделі успішне функціонування університету можливе лише за умови 
чіткого  визначення  потреб  споживачів,  а  потім  оцінювання  рівня  їх 
задоволеності  результатами  навчання  за  рахунок  встановлення  надійного 
зворотного зв’язку і постійного поліпшення якості підготовки.

Три  інші  процеси  “відповідальність  керівництва”,  “управління 
ресурсами”,  “вимірювання,  аналіз  і  поліпшення”  є  допоміжними  і 
забезпечують  належну  організаційну  підтримку  основного  інтегрованого 
процесу “життєвого циклу продукції”. 

Відповідно  до  комунікації  в  процесній  моделі  вище  керівництво 
університету має забезпечити ефективне функціонування процесів, надавши 
необхідні  ресурси,  до  яких  належать  людські  (професорсько-викладацький 
склад  та  інший  персонал),  приміщення,  обладнання  (лабораторії, 
комп’ютерна  мережа,  бібліотечний  фонд),  матеріали,  підтримання 
нормального  робочого  середовища  (освітлення,  температура,  дотримання 
санітарно-технічних  норм  тощо)  та  фінансові.  Поліпшення  можуть 
відбуватись  через  удосконалення  самих  процесів,  а  також  усієї  системи 
комунікації в цілому [2, 65]. 

Головною  ідеєю  процесного  підходу  є  ефективне  управління 
університетом  через  управління  кожним  з  10  ключових  процесів  та  їх 
взаємодією. У свою чергу, управління окремим процесом здійснюється через 
контроль  показників,  що  його  характеризують  [3,  176].  Такий  підхід 
забезпечує  високу  якість  кінцевого  результату  діяльності  університету  – 
відповідний  рівень  підготовки  випускників,  адекватний  потребам  усіх 
категорій споживачів. 

Для підвищення своїх показників та отримання переваг у конкурентній 
боротьбі  університет  має  постійно  поліпшувати  свої  ключові  процеси, 
проводячи  зміни.  Існують  два  шляхи  постійного  поліпшення  процесів: 
поступове поліпшення існуючого процесу; кардинальний перегляд існуючого 
процесу на новий.

Поступове  поліпшення  процесів  здійснюють  співробітники 
університету, задіяні в процесі, які контролюють, управляють і збирають дані 
про показники процесу.

Аналізування зібраних даних є основою для безперервного поліпшення 
процесу.  Як  правило  ефективною  організаційною  формою  для  здійснення 
поліпшення цього роду є робоча група в складі співробітників, безпосередньо 
пов’язаних  із  процесом.  Вони  повинні  мати  повноваження  й  ресурси, 
необхідні для впровадження змін до процесу.

Другий спосіб поліпшення – кардинальний перегляд процесу або його 
суттєве  перепроектування  передбачає  створення  робочої  групи  зі 
співробітників  різних  спеціальностей  і  функціональних  обов’язків,  які 
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працюють поза межами процесу, який переглядається.
Це  дозволяє  знаходити  нетрадиційні  рішення,  спрямовані  на  суттєве 

поліпшення процесу та проводити зміни. 
Процес  постійного  поліпшення  будь  яким  із  зазначених  методів 

передбачає наступні етапи:
1) Оцінка  поточного  стану  процесу,  аналіз  наявних  даних  про 

функціонування процесу;
2) з’ясування проблем процесу та визначення сфери для поліпшення;
3) пошук можливих рішень і обрання найкращого з точки зору усунення 

проблеми, запобігання її повторному виникненню;
4) реалізація  знайденого  рішення  й  оцінка  його  результативності  та 

ефективності;
5) внесення відповідних змін до документації, що описує процес;
6) оцінка  можливостей  застосування  знайденого  рішення  в  інших 

процесах та підрозділах.
Вище  керівництво  може  сприяти  процесу  постійного  поліпшення 

шляхом створення відповідних робочих груп, делегування повноважень щодо 
поліпшення  процесів  співробітникам,  задіяним  у  процесі,  виділенням 
необхідних  ресурсів,  організацією  навчання  й  підвищення  рівня 
компетентності персоналу. 

Вивчення комунікативних процесів як інноваційних каналів комунікації 
в освітньому просторі дозволило визначити наявні тенденції й перспективи 
подальшого  розвитку  в  умовах  формування  інформаційного  суспільства  в 
Україні.  В  умовах  активізації  інформаційних  потоків  особливого  значення 
набуває представництво у віртуальному просторі суб’єктів освітньої сфери. 
Інноваційні канали комунікації,  канали формування, реалізації  й трансляції 
інформаційного потенціалу університету тісно пов’язані з комунікативними 
процесами.  Процес  поліпшення  використання  комунікативних  технологій 
пов`язан з трьома основними аспектами: аспектом керування комунікаціями, 
освітнім та стратегічним аспектами. 
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В  статье  исследована  проблема  формирования  коммуникационной  
среды  современного  университета.  Представлены  основные  
коммуникационные процессы в университетском образовании. Предложены 
методы улучшения основных коммуникационных процессов.
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Work is related to the problems of forming of of communication environment  
of modern university. Basic of communication processes are presented in university  
education. Offered methods of improvement of basic of communication processes.
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Найбільш загальне значення слова "комунікація" – це "зв’язок", "засоби 
зв’язку"; процес, який пов’язує один матеріальний об’єкт з другим [1]. При 
дослідженні  процесів  передачі  інформації  в  технічних  системах  виникла 
теорія комунікації (наприкінці 40-х рр. ХХ ст.), біля витоків якої стояли Клод 
Шеннон  і  Норберт  Вінер.  Комунікація,  в  процесі  якої  передаються  і 
приймаються сигнали або інформація, в цій теорії йменується інформаційною 
комунікацією [1].

Соціальна комунікація як різновид комунікації втілюється в обміні між 
людьми  або  іншими  соціальними  суб’єктами  цілісними  знаковими 
повідомленнями, в яких відображено інформацію, знання, ідеї, емоції тощо. 
Такий  обмін  обумовлений  соціально  значимими  оцінками,  конкретними 
ситуаціями, комунікативними сферами і нормами спілкування, прийнятими у 
даному суспільстві [3]. В залежності від матеріально-технічного забезпечення 
застосовуваних  каналів,  О.В.  Соколов  пропонує  розрізняти  три  різновиди 
соціальної комунікації (рис. 1).
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