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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНОЗЕМНОЇ 
МОВИ   

К. Б. Гнатик  
ORCID 0000-0003-4975-6266 

У статті обґрунтовано необхідність організації 
міждисциплінарної взаємодії в підготовці майбутніх бакалаврів 
іноземної мови як умови ефективного формування професійної 
ідентичності студентів цієї спеціальності. Встановлено, що 
міждисциплінарна взаємодія заснована на інтеграції змісту кількох 
дисциплін, що мають достатньо чітку визначеність своїх 
предметних сфер і методологічних апаратів, дозволяють 
сформувати предмет їх вивчення таким чином, щоб освітні 
результати можна було модифікувати, транслювати і 
використовувати за допомогою спільних дидактичних засобів. 
Міждисциплінарна взаємодія передбачає врахування різноманітних 
зв’язків, які закладені в змісті і дидактичному потенціалі різних 
дисциплін, що вивчаються майбутніми бакалаврами іноземної мови. 

Аналіз навчальних планів і робочих програм, згідно з якими 
здійснюється підготовка майбутніх бакалаврів іноземної мови, 
засвідчив, що в основі методології навчальних дисциплін лежить 
принцип взаємодії, що визначає їх взаємопроникнення та 
взаємозумовленість. Одним із об’єктів окресленої 
міждисциплінарної взаємодії є іноземна мова (англійська), 
інтегрована в базові дисципліни, які вивчаються майбутніми 
бакалаврами іноземної мови. Узагальнено, що ефективне 
формування у майбутніх бакалаврів іноземної мови професійної 
ідентичності зумовлене загальнокультурними і професійними 
компетенціями і неможливе в рамках засвоєння лише однієї 
дисципліни. Тому в процесі професійної підготовки студентів 
означеної спеціальності необхідно використовувати 
міждисциплінарний підхід, реалізація якого забезпечується 
міждисциплінарною взаємодією. 

Встановлено, що використання міждисциплінарних зв’язків 
сприятиме формуванню професійного стилю мислення майбутніх 
бакалаврів іноземної мови, що детермінуватиме розуміння 
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студентами загальних проблем і цілісного сприйняття 
навколишньої дійсності.  

Ключові слова: майбутні бакалаври іноземної мови, студенти, 
міждисциплінарна взаємодія, взаємодія, міждисциплінарність.  

Постановка проблеми. Питання міждисциплінарної взаємодії 
набуває особливої актуальності для майбутніх бакалаврів іноземної мови, 
оскільки тільки в умовах міждисциплінарної взаємодії формуються 
різноманітні навички професійної іншомовної комунікації. Завдяки 
володінню професійно-орієнтованою іноземною мовою в студентів 
розвивається пізнавальний інтерес до професійної діяльності. Майбутні 
фахівці все більше усвідомлюють особливості роботи за фахом, а їхня 
готовність до здійснення комунікації сприяє підвищенню результативності 
виконання професійних завдань, що в цілому формує професійну 
ідентичність майбутніх бакалаврів іноземної мови. З огляду на 
міждисциплінарний характер професійної ідентичності фахівців різних 
спеціальностей, поняття «ідентифікація» та «ідентичність» становлять 
об’єкт розгляду багатьох галузей науки. Вітчизняні й зарубіжні 
дослідження розкривають різні аспекти професійного становлення 
майбутніх фахівців: філософські, соціальні, психологічні, педагогічні 
тощо. Одним із оптимальних шляхів вирішення проблеми формування 
професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови 
розглядаємо використання міждисциплінарної взаємодії в підготовці 
студенів цієї спеціальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед сучасних праць, в 
яких розкривалися різні аспекти вирішення означених проблем, 
заслуговують на увагу наукові праці таких авторів: К. Абульханова-

Славська, М. Аргайл, Н. Волянюк, Е. Еріксон, Е. Зеєр, Є. Климов, 
Г. Легендзевич, Дж. Марсіа, С. Московичи, Ю. Поваренков, П. Родеса, 
Т. Скибо, І. Соколова, Р. Фінчман, Л. Шнейдер та ін. Детальний аналіз 
наукової спадщини згаданих науковців засвідчує водночас і відсутність 
розробок проблеми організації міждисциплінарної взаємодії як умови 
ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів 
іноземної мови. Міждисциплінарний підхід лежить в основі ідеї про те, що 
вища професійна освіта – єдине ціле (Алікберов, 2016), (Sutherland, 
Howard, Markauskaite, 2010), (Toom, 2017) та ін.). 

Метою статті є обґрунтування необхідності організації 
міждисциплінарної взаємодії в підготовці майбутніх бакалаврів іноземної 
мови як умови ефективного формування професійної ідентичності 
студентів цієї спеціальності.  
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Виклад основного матеріалу. У філософському словнику термін 
«взаємодія» розглядається як філософська категорія, що відображає 
процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну зумовленість, 
зміну стану, взаємоперехід, а також породження одним об’єктом іншого. 
Взаємодія є різновидом прямих чи опосередкованих, зовнішніх або 
внутрішніх відносин, зв’язків. Властивості об’єкта можуть виявитися і 
бути пізнаними тільки у взаємодії з іншими об’єктами. Досить близькою 
до цього визначення є тлумачення поняття «взаємодія», запропоноване в 
Енциклопедичному словнику, де взаємодія розглядається як філософська 
категорія, що відображає процеси впливу об’єктів один на одного. 
Взаємодія – універсальна форма руху, розвитку, що визначає існування та 
структурну організацію будь-якої матеріальної системи. 

Перебуваючи в тісному зв’язку з поняттям структури, взаємодію 
доречно розглядати інтегруючим фактором, за допомогою якого 
відбувається об’єднання частин в певний тип цілісності. Кожна з 
взаємодіючих сторін виступає як причина іншої і як наслідок одночасного 
зворотного впливу протилежної сторони. Взаємодія зумовлює розвиток 
об’єктів. Саме взаємодія протилежностей, протиріч, є найглибшим 
джерелом, основою і кінцевою причиною виникнення, саморуху і розвитку 
об’єктів.  

Міждисциплінарна взаємодія заснована на взаємопроникненні та 
взаємозв’язку змісту окремих дисциплін, що мають достатню визначеність 
своїх предметних сфер і методологічних апаратів. Таке розуміння дозволяє 
сформувати предмет міждисциплінарної взаємодії таким чином, щоб 
результати його вивчення можна було модифікувати, транслювати і 
використовувати за допомогою спільних дидактичних засобів. 
Міждисциплінарна взаємодія передбачає різноманіття зв’язків у 
навчальному процесі, які закладені в змісті і дидактичному потенціалі 
різних дисциплін.  

Нині науковці (Бідюк, 2011), (Нелюбин, Хухуни, 2006), 
(Чередниченко, 2007) та ін.) стверджують, що механізми 
міждисциплінарної взаємодії бувають трьох типів:  

1) онтологічна супідрядність, тобто використання знань з однієї 
(базової) наукової дисципліни в іншій;  

2) встановлення методологічної залежності – відтворення схем і норм 
наукового пізнання в рамках однієї науки, які були прийняті в іншій;  

3) відтворення науково-практичної взаємної обґрунтованості – знання 
з різних наук взаємодоповнюються.  

У широкому сенсі міждисциплінарність – це взаємодія змісту кількох 
дисциплін. Тоді як у вузькому сенсі міждисциплінарність є особливим 
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терміном, який передбачає виявлення кросдисциплінарності або 
мультидисциплінарності.  

Кросдисциплінарність – це погляд на одну дисципліну з перспективи 
іншої. За умови мультидисциплінарності в одному й тому ж дослідженні 
можуть взаємодіяти кілька дисциплін, кожна з яких дає різне бачення 
однієї й тієї ж проблеми. Натомість в межах міждисциплінарності 
необхідна інтеграція інформаційних масивів різних дисциплін. Так, 
Н. Арістова (2017) виокремлює мультидисциплінарні, міждисциплінарні та 
трансдисциплінарні системи. У першому випадку використовуються 
методи з однієї дисципліни для вивчення іншої. Для міждисциплінарного 
дослідження, навпаки, характерне створення нової методології і менша 
чіткість кордонів між сферами знання. Для трансдисциплінарних систем 
характерне принципове ігнорування межі відмінностей між дисциплінами. 
При цьому створюється нова сфера знання, незалежна від взаємодії 
дисциплін, задіяних у дослідженні. Іншими словами, для 
міждисциплінарності, у вузькому сенсі слова, характерним є наявність 
чіткої межі між дисциплінами. Міждисциплінарна взаємодія відбивається в 
таких трьох основних складниках будь-якої навчальної дисципліни: 

- система знань – міжпредметні зв’язки якісно змінюють процес 
опанування змістом кожної окремо взятої дисципліни;  

- система вмінь – навчально-пізнавальна діяльність майбутніх 
фахівців будується на основі використання міждисциплінарних зв’язків на 
практиці; 

- система відносин – професійне становлення та ідентифікація 
відбувається в процесі синтезу нових знань з різних дисциплін.  

Для вирішення проблеми організації міждисциплінарної взаємодії в 
умовах освітнього контексту підготовки майбутніх бакалаврів іноземної 
мови доречним буде:  

- розробка інтегрованих курсів, в яких поєднуватиметься теоретичний 
матеріал і практичне спрямування двох і більше суміжних дисциплінах; 

- організація творчої діяльності студентів на основі їхньої активної 
участі в конференціях, дослідницьких школах на міждисциплінарну 
тематику.  

Дотримання принципу міждисциплінарності в професійній підготовці 
та формуванні професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної 
мови потребує використання інноваційних методів навчання та 
педагогічних технологій, наприклад, поєднання лекційних курсів з різних 
дисциплін, використання проблемного, проєктного, інтерактивного 
навчання. Важливість використання інноваційних технік і технологій у 
рамках міждисциплінарної взаємодії закріплено низкою державних 
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документів. Слушною в такому контексті видається думка О. Бігич, що в 
сучасній освітній політиці студентська молодь – це кадровий стратегічний 
ресурс і основне джерело нововведень, упровадження в практику 
інноваційних технологій (Бігич, 2004). Отже, одну з головних рис сучасної 
науки та інтелектуальної діяльності можна виразити в понятті 
«міждисциплінарність». «Міждисциплінарність, міждисциплінарна 
взаємодія характеризує виражену динаміку, яка сприяє виникненню нових 
форм організації наукового знання» (Walkington, 2005, c. 55).  

Аналіз навчальних планів, згідно з якими здійснюється підготовка 
майбутніх бакалаврів іноземної мови, засвідчив, що в основі методології 
навчальних дисциплін лежить принцип взаємодії, що визначає їх 
взаємопроникнення та взаємозумовленість. Одним із складників 
міждисциплінарності є іноземна мова (англійська), інтегрована в базові 
дисципліни професійної підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови. 

Ефективне формування в майбутніх бакалаврів іноземної мови 
професійної ідентичності, зумовленої загальнокультурними і 
професійними компетенціями, неможливо в рамках засвоєння лише однієї 
дисципліни, тому в процесі навчання студентів означеної спеціальності 
необхідно використовувати міждисциплінарний підхід, реалізація якого 
забезпечується міждисциплінарною взаємодією (Walkington, 2005, 
c. 56‒58).  

Саме використання міждисциплінарних зв’язків сприятиме 
формуванню професійного стилю мислення майбутніх бакалаврів 
іноземної мови, що детермінуватиме розуміння студентами загальних 
проблем і цілісного сприйняття навколишньої дійсності в роботі за фахом 
та можливість професійної ідентифікації.  

Застосування міждисциплінарних зв’язків у процесі навчання 
майбутніх бакалаврів іноземної мови забезпечує розвиток у студентів 
професійної компетентності та формування професійної ідентичності. 
Адже ґрунтуючись на міждисциплінарних знаннях, студенти здатні:  

- вирішувати комплексні інтегровані завдання; 
- продовжувати розвиватися і підвищувати рівень самоосвіти завдяки 

засвоєнню значних обсягів інформації;  
- розвивати свої творчі задуми завдяки перенесенню понять, ідей і 

видів діяльності з однієї сфери знання в іншу;  
- усвідомити місце і роль своєї майбутньої професії як частини більш 

великих систем і соціуму в цілому; 
- сформувати у своїй свідомості гнучку ціннісну орієнтацію, 

виробити надпрофесійні етичні принципи тощо.  
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Відтак, видається можливим підсумувати, що міждисциплінарний 
підхід доречно розглядати як ефективний інструмент інтеграції змісту 
навчальних дисциплін, що містять інформаційний потенціал для 
формування професійної ідентичності студентів означеної спеціальності, 
який об’єднує результати теоретичного дослідження та практичного 
вирішення проблем професійного cамовизначення майбутніх бакалаврів 
іноземної мови.  

Специфіка застосування міждисциплінарного підходу в формуванні 
професійної ідентичності майбутніх бакалаврів іноземної мови пов’язана з 
особливостями професійної підготовки студентів означеної спеціальності. 
Професійна ідентичність – багатовимірний та інтегративний 
психологічний феномен, формування якого є складним процесом, що 
відбувається шляхом професіоналізації, нерозривно пов’язаний з 
професійною придатністю та професійною готовністю, професійним 
самопізнанням і самовизначенням.  

Для формування цілісного, адекватного уявлення майбутніх 
бакалаврів іноземної мови про свою професію важливим залишається 
перехід від загальної до спеціальної спрямованості в організації навчання 
студентів професійного іншомовного спілкування. Тут ведемо мову про 
доцільність цілеспрямованого використання освітнього контексту 
професійної підготовки майбутніх бакалаврів іноземної мови як 
середовища для формування професійної ідентичності. За умови 
контекстного навчання відбувається трансформація процесу навчання у 
закладах вищої освіти (ЗВО). Такий вид навчальної діяльності в процесі 
вивчення іноземної мови сприяє максимальному наближенню до реальної 
майбутньої професійної діяльності студентів, що вимагає від майбутніх 
бакалаврів іноземної мови відповідної мовної поведінки. Для цього 
здобувачі такого фаху застосовують свої іншомовні професійно-

комунікативні вміння в професійно значущих ситуаціях. Тобто студенти 
переходять від засвоєння навчальної інформації до практичних дій, а 
навчальна інформація використовується ними як орієнтуюча основа і 
набуває статусу знання. Відтак, використання міждисциплінарних завдань, 
що сприяють зануренню студентів у змодельовану типову професійну 
діяльність й передбачають апелювання до контексту фахової підготовки 
майбутніх бакалаврів іноземної мови, сприяє послідовному формуванню 
каркасу іншомовної діяльності, моделюванню оптимальних дій шляхом 
інтегрування знань з низки навчальних дисциплін.  

Висновок. Отже, міждисциплінарна взаємодія – це фактор і умова 
ефективного формування професійної ідентичності майбутніх бакалаврів 
іноземної мови. У межах дослідження трактується цей термін як 
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ефективний інструмент інтеграції змісту навчальних дисциплін, що містять 
інформаційний потенціал для формування професійної ідентичності, 
об’єднують результати теоретичної підготовки та практичного вирішення 
професійних проблем, спрямовують студентів філологічних 
спеціальностей на професійне самовизначення. Міждисциплінарна 
взаємодія майбутніх бакалаврів іноземної мови в умовах виконання 
типових завдань професійної діяльності дозволяє сформувати навички 
професійної іншомовної комунікації, що сприяє розвитку пізнавального 
інтересу студентів до майбутньої професійної діяльності, усвідомлення 
ними особливостей майбутньої роботи за фахом. 

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаються у 
конкретизації структури професійної ідентичності майбутніх бакалаврів 
іноземної мови, яку необхідно враховувати в процесі розробки навчально-

методичного забезпечення для різних дисциплін, вивчення яких 
здійснюється на основі міждисциплінарної взаємодії.   
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

К. Б. Гнатик  
В статье обоснована необходимость организации междисциплинарного 

взаимодействия в подготовке будущих бакалавров иностранного языка как условия 
эффективного формирования профессиональной идентичности студентов этой 
специальности. Установлено, что междисциплинарное взаимодействие основано 
на интеграции нескольких дисциплин, имеющих достаточно четкую 
определенность своих предметных сфер и методологических аппаратов, которые 
позволяют сформировать предмет их изучения таким образом, чтобы 
образовательные результаты можно было модифицировать и использовать с 
помощью совместных дидактических средств. 

Междисциплинарное взаимодействие предполагает учет различных связей, 
заложенных в содержании и дидактическом потенциале различных дисциплин 
будущими бакалаврами иностранного языка. 

Анализ учебных планов и рабочих программ, согласно которым 
осуществляется подготовка будущих бакалавров иностранного языка, показал, 
что в основе методологии учебных дисциплин лежит принцип взаимодействия,  
что определяет их взаимопроникновение и взаимообусловленность. Одним из 
объектов междисциплинарного взаимодействия является иностранный язык 
(английский), интегрированный в базовые дисциплины, изучаемые будущими 
бакалаврами иностранного языка. 

Эффективное формирование у будущих бакалавров иностранного языка 
профессиональной идентичности обусловлено общекультурными и 
профессиональными компетенциями и невозможно в рамках усвоения только 
одной дисциплины. Поэтому в процессе профессиональной подготовки студентов 
обозначенной специальности необходимо использовать междисциплинарный 
подход, реализация которого обеспечивается междисциплинарным 
взаимодействием. 

Установлено, что использование междисциплинарных связей будет 
способствовать формированию профессионального стиля мышления будущих 
бакалавров иностранного языка, что детерминирует понимание студентами 
общих проблем и целостного восприятия окружающей действительности. 



6(93)-2019 Духовність особистості: методологія, теорія і практика 
 

82 

Ключевые слова: будущие бакалавры иностранного языка, студенты, 
междисциплинарное взаимодействие, взаимодействие, междисциплинарность. 

THE RELEVANCE AND CONTENT OF INTERDISCIPLINARY 

INTERACTION AS A CONDITION OF THE EFFECTIVE FORMATION 

OF FUTURE BACHELOR’S PROFESSIONAL IDENTITY IN FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

K. B. Hnatyk 

In the article the necessity of organization of interdisciplinary cooperation is 

reasonable for preparation of future foreign language bachelors as a condition of the 
effective forming of students’ professional identity in this area. It is set that 

interdisciplinary cooperation is based on integration of maintening few disciplines. The 

subject spheres and methodological tools are defined and scientifically grounded in the 

article. Using these principles educational results can be modified. Interdisciplinary 
cooperation envisages taking into account of various connections, including didactics 

potentials studied by the future bachelors. 

The analysis of curricula and course programmes has shown that there are some 

principles related to interdisciplinary cooperation defined in educational disciplines in 
bachelor’s programme. The foreign language (English) is an outlined form of 
interdisciplinary cooperation, integrated as a basic discipline that is studied by the future 

bachelors. Generally the effective way of forming the future bachelors’ professional 
identity in foreign language is applying interdisciplinary cooperation, but not only in one 
discipline. Therefore in the process of students’ professional preparation it is necessary 

to use interdisciplinary approach provided by interdisciplinary cooperation. 

It is underlined that the use of interdisciplinary connections will assist forming 

future bachelors’ professional identity in foreign language teaching. It is a  key factor to 
comprehend and understand students’ difficulties and integral perception in their 
surroundings. 

Keywords: Future bachelors in foreign language teaching, students, 

interdisciplinary cooperation, cooperation, interdisciplinary. 
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