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Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів           
у процесі формування іншомовної професійної               

компетентності майбутніх економістів 

У даній статті автор розкриває особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і студе-
нтів у процесі формування іншомовної професійної компетентності майбутніх економістів та 
визначає діяльнісну позицію кожного з учасників цієї взаємодії. 

The article is dedicated to the problem of subjective interaction of the teachers and students in the 
process of future economists’ foreign competence formation. Active position of the participants of this 
process is defined. 

Професійна діяльність економістів здійсню-
ється у постійній взаємодії з людьми і обумовле-
на процесами глобалізації та співробітництва з 
зарубіжними партнерами. Розуміння цього фак-
ту обумовило необхідність розглянути навчаль-
ний процес з тієї позиції, що формування досві-
ду економістів частково відбувається ще під час 
професійної підготовки студентів, їх взаємодії у 
межах навчального середовища. Певним чином 
забезпечити підготовку студентів-економістів до 
професійної взаємодії в глобальному середовищі 
можливо, якщо спрямувати навчальну діяль-
ність студентів на формування їх іншомовної 
професійної компетентності (ІПК), яку ми роз-
глядаємо як інтегровану систему функціональ-
них складових і властивостей особистості; фор-
му вираження суб’єкт-суб’єктного зв’язку учас-
ників інтеракційно-комунікативного процесу в 
ході розв’язання професійних завдань. 
Формування ІПК майбутніх економістів ро-

зуміємо як процес, що включає в себе проміжні 
дидактико-технологічні етапи цього процесу [1, 
с. 40], а саме: прогнозування професійно важли-
вих якостей фахівців-економістів для вироб-
ництв майбутнього, формування змісту й конс-
труювання програми підготовки студентів-

економістів, проектування педагогічного проце-
су. Виконання цих етапів дослідження неможли-
ве без визначення концептуальних засад педаго-
гічного процесу. Тому процес формування ІПК 
майбутніх економістів розглядаємо як такий, що 
є дидактико-технологічним і ґрунтується на пев-
них концептуальних засадах.  
У даній статті ми звернулись до суб’єкт-

суб’єктної взаємодії викладачів і студентів як 
однієї з концептуальних засад дидактико-
технологічного процесу формування ІПК майбу-
тніх економістів. Для розуміння сутності цієї 
концептуальної засади нижче ми розкрили при-
роду суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і 
студентів і показали діяльнісну позицію кожно-
го з учасників процесу формування ІПК майбут-
ніх економістів. У ході наукових пошуків ми 
спирались на роботи таких учених: Ю.Су-
харніков [1], І.І.Непомняща [2], Н.В.Кузь-міна 
[3], В.А.Козаков [4], С.У.Гончаренко [5], 
З.О.Решетова [7], И.Ф.Харламов [8], 
А.П.Панфилова [10] та ін. 
Для розуміння природи суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії викладачів і студентів ми звернулись 
до наукової літератури [1], [2] і розглянули про-
блему взаємодії з точки зору суб’єктивності уча-
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сників дидактико-технологічного процесу фор-
мування ІПК майбутніх економістів. 
Суб’єктивність учасників цього процесу ми 

розуміємо з тієї позиції [1, с. 35], що людина не 
є пасивною істотою – об’єктом зовнішніх впли-
вів, у тому числі педагогічних. Суб’єктну скла-
дову вважаємо необхідним компонентом проце-
су формування ІПК майбутніх економістів, ре-
зультативність якого залежить від того, наскіль-
ки вдасться забезпечити мобілізацію можливос-
тей і реалізацію здібностей студентів як суб’єк-
тів діяльності.  
Розглядаючи студентів як суб’єктів діяльнос-

ті, виникає необхідність зазначити, що суб’єк-

том процесу формування ІПК майбутніх еконо-
містів виступає не лише один студент. Суб’єк-
том може бути вся група, колектив. Це означає, 
що в межах дидактико-технологічного процесу 
формування ІПК майбутніх економістів викла-
дачі вступають у взаємодію з колективним су-
б’єктом, де окремий суб’єкт-особистість є його 
ланкою, і в кооперативну масову діяльність він 
включається через індивідуальну діяльність [2, 
с. 57] (рис. 1). Таким чином, суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію викладачів і студентів можна пред-
ставити як взаємодію типу „викладач-студент /
група студентів”. 

 Колективний суб’єкт  Масова діяльність 

Суб’єкт-
особистість 

Індивідуальна 
діяльність 

 Викладач 
 як суб’єкт  
навчальної взаємодії 

Рис. 1. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів 

Для того, щоб детальніше зрозуміти сутність 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і студен-
тів у процесі формування ІПК майбутніх еконо-
містів, нижче ми розглянули місце кожного з 
учасників цього процесу. 
Виходячи з аналізу наукової літератури [3], в 

навчальному процесі викладачі і студенти як 
суб’єкти навчальної взаємодії, з одного боку, 
займають однакові позиції: працюють в одному 
закладі, де цілі, учбові плани і програми адресо-
вані і тим і іншим. З іншого боку, їх позиції різ-
няться. Вступаючи до ВНЗ, студенти не завжди 
розуміють сутність їх майбутньої спеціальності, 
вони не усвідомлюють, які знання, уміння, нави-
чки та якості їм будуть необхідні для розв’язання 
професійних задач, яка система підготовки приве-
де їх до оволодіння майбутньою спеціальністю та 
формування необхідних компетентностей. 
Допомогти студентам подолати ці труднощі 

вбачається нам можливим, якщо у дидактико-
технологічному процесі формування ІПК майбу-
тніх економістів реалізувати низку педагогічних 
завдань [3], а саме: засвоїти наукову інформацію 
з тієї галузі, в якій конкретний викладач є спеці-

алістом; виробити нову наукову інформацію в 
процесі власної науково-дослідної діяльності; 
переробити цю інформацію і за допомогою різ-
них засобів, форм і методів залучити до неї сту-
дентів; організувати діяльність студентів, спря-
мовану на оволодіння змістом наукової інфор-
мації й формування у них необхідних професій-
них умінь, якостей і компетентностей; здійснити 
контроль за діяльністю студентів; оцінити ре-
зультативність цієї діяльності. 
Сутність зазначених вище завдань дає мож-

ливість зрозуміти, що в дидактико-техно-
логічному процесі формування ІПК майбутніх 
економістів позиції викладачів і студентів як 
суб’єктів діяльності різняться. Однак зміст за-
дач, які стоять перед викладачами, мають прак-
тично відбитися на особистості кожного студен-
та, має відбутися передача колективному суб’єк-
ту процесу формування ІПК майбутніх економі-
стів суспільно-історичного досвіду, вироблених 
соціальною практикою умінь, знань, навичок, 
здібностей, видів і способів діяльності в норма-
тивних для конкретно-історичних умов показни-
ках. 
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Реалізацію зазначеного вважаємо можливим, 
якщо взаємодія викладачів і студентів буде 
спрямована на пізнавальну діяльність студентів і 
відбуватиметься у формі співробітництва су-
б’єктів дидактико-технологічного процесу фор-
мування ІПК майбутніх економістів. Нижче ми 
пояснили зазначене більш детально. 
Відповідно до того, що створено в науковій 

думці [4; 6; 7], пізнавальну діяльність студентів-
економістів у межах дидактико-технологічного 
процесу формування ІПК майбутніх економістів 
будемо розглядати як діяльність учіння, де кож-
ний студент є суб’єктом діяльності, а не предме-
том, як у навчанні [4, с. 19-20]. Тут необхідно 
внести уточнення щодо сутності понять 
“учіння” і “навчання”. У педагогічній літературі 
[5, с. 223, 341-342] під діяльністю учіння розумі-
ють цілеспрямований процес засвоєння знань, 
оволодіння уміннями й навичками. В умовах 
діяльності учіння суб’єктом є студент як 
“матеріально-тілесна істота, конкретне “я”, яке 
локалізовано в об’єктивно існуючій системі про-
сторово-часових координат і чиє відношення до 
оточуючої дійсності соціально обумовлене [6]”. 
У свою чергу навчання – це цілеспрямований 
процес передачі і засвоєння знань, умінь, нави-
чок і способів пізнавальної діяльності людини. 
Таким чином, учіння – це діяльність студентів, 
навчання – двосторонній процес, що включає в 
себе діяльність студентів – учіння і діяльність 
викладача – викладання. Розуміння сутності 
понять “учіння” і “навчання” дає можливість 
продовжити попередню думку. 
Діяльність учіння або пізнавальну діяльність 

студентів у дидактико-технологічному процесі 
формування ІПК майбутніх економістів розгля-
даємо з тієї позиції, що кожний із студентів як 
суб’єкт діяльності повинен перетворити у відпо-
відності до загальної структури дій певний пред-
мет для того, щоб засвоїти, інтериоризувати 
уміння, знання, набути навички [4, с. 19-20]. 
Важливе місце в контексті даної проблеми має 
позиція викладачів, які повинні в процесі су-
б’єкт-суб’єктної взаємодії із студентами здійс-
нювати їх “планомірний і спрямований розвиток 
[7, с. 77]”. Як зазначалось раніше, досягти цього 
можливо в умовах сумісної діяльності виклада-
чів і студентів, їх співробітництві. 
Співробітництво викладачів і студентів ми 

розуміємо як форму суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
учасників дидактико-технологічного процесу 
формування ІПК майбутніх економістів, де су-
б’єкт навчання спочатку виконує організаційні 
дії як сумісну, розподільчу діяльність [4, с. 16], а 
потім, “у процесі інтериорізації, ця сумісна, зов-
нішня й розгорнена діяльність стає внутрішньою 
й згорненою діяльністю того, хто навчається” [7, 
с. 77]. Тобто у процесі суб’єкт-суб’єктної взає-
модії викладачів і студентів кожний суб’єкт-

особистість включається в колективну діяль-
ність, в процесі якої ІПК набуває форми природ-
ної якості цього суб’єкта. Таким чином, суб’єкт-
суб’єктну взаємодію викладачів і студентів у 
дидактико-технологічному процесі формування 
ІПК майбутніх економістів розуміємо як суміс-
ну діяльність суб’єктів цього процесу, де кожна 
з сторін виконує свої функції: викладачі органі-
зовують сприятливі умови для формування ІПК 
майбутніх економістів; студенти як колективний 
суб’єкт через масову пізнавальну діяльність, яка 
ґрунтується на індивідуальній діяльності кожно-
го суб’єкта-особистості і відбувається у формі 
співробітництва усіх суб’єктів дидактико-
технологічного процесу формування ІПК майбу-
тніх економістів, засвоюють, інтериоризують 
знання, уміння й навички. Кінцевим результатом 
цієї діяльності є сформована ІПК, яка набула 
форми природної якості особистості. 
Такий висновок обумовлює необхідність 

розглянути суб’єкт-суб’єктну взаємодію викла-
дачів і студентів як теоретичне положення фор-
мування ІПК майбутніх економістів. Нижче ми 
показали процесуальну частину впровадження 
цього положення у дидактико-технологічний 
процес формування ІПК майбутніх економістів. 
Відповідно до специфіки процесу формуван-

ня ІПК майбутніх економістів, суб’єкт-суб’єктну 
взаємодію викладачів і студентів ми організува-
ли таким чином, щоб забезпечити динаміку інте-
гративного розвитку ІПК як синтетичної якості 
особистості [8], максимально мобілізувати мож-
ливості студентів, розширити спектр активної 
позиції студентів як суб’єкта діяльності. 
Початковий етап реалізації дидактико-

технологічного процесу формування ІПК майбу-
тніх економістів ми розглядали як етап адаптації 
студентів до навчальної діяльності. На цьому 
етапі викладач у процесі взаємодії із студентами 
виконував роль лідера групи, тьютора, інструк-
тора, джерела інформації, моделі спілкування, 
організатора психологічного клімату в групі. Він 
транслював студентам знання, пояснював базові 
аспекти роботи з інформацією, певні економічні 
категорії. Студенти під час такої взаємодії вико-
нували роль сприймачів інформації і були залу-
чені до порівняно простих видів діяльності. Тоб-
то взаємодія викладачів і студентів була спрямо-
вана на репродуктивний спосіб засвоєння знань 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Організація взаємодії викладача і студентів під час репродуктивного засвоєння інформації 

Викладач-транслятор 
Студенти-сприймачі 

Однак ми розуміли, що лише репродуктив-
ний спосіб засвоєння інформації не може забез-
печити умови для формування ІПК майбутніх 
економістів як синтетичної якості суб’єкта дія-
льності. Тому, вже з перших занять діяльність 
студентів була побудована таким чином, щоб 
формування їх ІПК відбувалося в умовах вільно-

го й продуктивного використання навчального 
матеріалу. Такий підхід забезпечував принцип 
зворотного зв’язку під час суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії викладачів і студентів (рис. 3) і нада-
вав можливість скоординувати діяльність групи 
в цілому та особистості зокрема у разі невідпові-
дності мети й результату. 

Викладач 

Інтеракція 

Студенти 

Окрім того ми намагались побудувати су-
б’єкт-суб’єктну взаємодію викладачів і студен-
тів таким чином, щоб у процесі цієї взаємодії 
студенти зрозуміли, що завдання, які стоять пе-
ред ними, вимагають активної професійно спря-
мованої діяльності, але для виконання цієї діяль-
ності їм не вистачає певних знань, умінь і нави-
чок. Такий підхід зумовлював у студентів детер-
мінацію протиріч і спонукав їх до пошуку спо-
собів розв’язання цих протиріч. Процес пошуку 
способів розв’язання протиріч означав, що сту-
денти знаходились на етапі інтеграційного роз-
витку, який за своєю сутністю вимагав кропіткої 
роботи. Для того, щоб допомогти студентам на 
цьому етапі, дидактико-технологічний процес 
формування ІПК майбутніх економістів ми орга-
нізовували таким чином, щоб студенти спочатку 
набували найпростіших знань, умінь і навичок 
[8], які є компонентами ІПК, а потім на їх основі 

в процесі інтеріоризації поступово виробляли 
більш складні елементи цієї якості. Наприклад, 
студенти вчились самостійно мислити, форму-
лювати економічні проблеми, визначати гіпоте-
зи, планувати й організовувати пошук способів 
розв’язання проблемних завдань, знаходити тво-
рчі шляхи їх розв’язання й перевірки, контролю-
вати хід розв’язання цих завдань, аналізувати 
отримані результати, робити висновки.  
Відправним пунктом для реалізації нашого 

задуму були індивідуальна й сумісна форми дія-
льності студентів. Індивідуальну форму діяльно-
сті ми розглядали як таку, що враховує індивіду-
альні можливості студентів, їх потреби, інтере-
си. Організацію індивідуальної форми діяльнос-
ті в процесі формування ІПК майбутніх економі-
стів ми здійснювали на основі диференціації 
методів навчання, які враховували індивідуальні 
відмінності студентів.  

Рис. 3. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладача і студентів за принципом зворотного зв’язку 
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Під сумісною формою діяльності ми розумі-
ли таку форму організації навчального процесу, 
що здійснюється шляхом залучення декількох 
студентів, групи, колективу, сформованого з 
декількох груп до розв’язання професійно спря-
мованих завдань. Впровадження сумісної форми 
діяльності в дидактико-технологічний процес 
формування ІПК майбутніх економістів ми ро-
били на основі переносу в площину навчального 
середовища тих типів взаємодії [9, с. 80], [10, 
с. 10], які можуть найчастіше зустрічатися в ме-
жах професійної діяльності економістів. Таким 
чином, сумісна діяльність студентів ґрунтува-
лась на таких типах взаємодії: 

− особистість – особистість (взаємодія типу 
“Я – Я”): керівник – підлеглий, керівник – 
керівник, окремі особи в колективі, під-
приємець – клієнт; 

− особистість – група (взаємодія типу “Я – 
Ми”): керівник – колектив, рядовий пра-
цівник – колектив; 

− міжгрупова взаємодія у межах конкретної 
організації (взаємодія типу “Ми – Ми”): 
департамент – департамент; 

− міжгрупова взаємодія учасників різних 
організацій (взаємодія типу “Ми – Ми”): 
департамент однієї організації – департа-
мент іншої організації). 

Впровадження зазначених вище типів взає-
модії в дидактико-технологічний процес форму-
вання ІПК майбутніх економістів ми здійснюва-
ли шляхом організації роботи студентів відпові-
дно до таких методів навчання: складання діало-
гів і полілогів; робота з рекламою; презентація-
доповідь, презентація бізнес-продукту; навчаль-
ні ситуації; робота із статтею; сніжний ком; ви-
вчення ділової справи (Case Study); мозкова ата-
ка (Brain Storming); ігри з зображеннями, робота 
в режимі тайм-менеджменту, презентація докла-
дів у вигляді фрагментів лекцій, Ранкова Диску-
сія, робота з бізнес-планом, ділова гра та ін. 
Реалізація цих методів навчання та типів вза-

ємодії відбувалась на основі різних форм суміс-
ної діяльності студентів, а саме:  

− розв’язання типових задач двома студен-
тами (парна робота);  

− розв’язання задач мікрогрупами (3-4 сту-
денти) з подальшим обговоренням усією 
групою;  

− групова робота, спрямована на розв’язан-
ня єдиного завдання, прийняття рішень; 

− робота колективу, сформованого з декіль-
кох груп, курсів з метою проведення олім-
піад, вікторин, змагань. 

Зазначені вище форми сумісної діяльності 
надавали можливість у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії викладачів і студентів залу-
чити кожного суб’єкта особистості до групової, 
кооперативної масової діяльності. Найчастіше 

це здійснювалося відповідно до наступного ал-
горитму дій: 1) координатор ставить навчальну 
задачу перед кожною парою, мікрогрупою, гру-
пою відповідно до індивідуальних здібностей 
студентів; 2) усі студенти, залучені до розв’язан-
ня задачі, презентують власну точку зору щодо 
розв’язання запропонованої задачі; 3) по закінчен-
ню роботи усією групою підводяться підсумки.  
Розглядаючи даний алгоритм дій, треба розу-

міти, що відправним пунктом розв’язання навча-
льної задачі в процесі сумісної діяльності була 
індивідуальна діяльність кожного з студентів. 
Тобто до групової, кооперативної масової діяль-
ності студенти включались через їх індивідуаль-
ну позицію, власне бачення конкретної проблеми.  
Організацію сумісної діяльності колективно-

го суб’єкта у дидактико-технологічному процесі 
формування ІПК майбутніх економістів ми здій-
снювали шляхом поступового залучення суб’єк-
та особистості спочатку до парної роботи, потім 
з урахуванням можливостей студентів – до ро-
боти в мікрогрупах, групах, колективі, сформо-
ваному з декількох груп, курсів (рис. 4).  
Тобто взаємодія студентів як колективного 

суб’єкта мала інтеграційний характер залучення 
до сумісної діяльності. Разом з тим, у процесі 
виконання студентами кооперативної масової 
діяльності ми могли спостерігати і зворотній 
напрямок цієї взаємодії: наприклад, від колекти-
вного суб’єкта (колективу/групи /мікрогрупи) до 
конкретного суб’єкта особистості. Такі форми 
взаємодії були організовані як під керівництвом 
викладача, так і під керівництвом окремого сту-
дента. Нижче ми пояснили зазначене більш кон-
кретно.  
У процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії викла-

дачів і студентів ми намагались максимально 
розширити спектр взаємодії студентів-
економістів у процесі формування їх ІПК. Реалі-
зацію цього задуму ми здійснювали шляхом 
залучення до організації навчальної діяльності 
студентів тайм менеджерів, які у певному блоці 
заняття (наприклад, у процесі роботи з докла-
дом, бізнес-планом, в Ранковій Дискусії, діловій 
грі, вікторинах і т.ін.) керували сумісною діяль-
ністю групи як колективного суб’єкта. Таким 
чином, суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і 
студентів у дидактико-технологічному процесі 
формування ІПК майбутніх економістів предста-
вляла собою інтегративну структуру, основними 
компонентами якої були викладач як суб’єкт 
взаємодії і колективний суб’єкт. У свою чергу, 
взаємодія в межах колективного суб’єкта відбу-
валась на чолі з тайм менеджером. Це означає, 
що взаємодія, яка відбувалась у межах колектив-
ного суб’єкту утворювала підструктуру (або 
окрему структуру) загальної структури суб’єкт-
суб’єктної взаємодії викладачів і студентів 
(рис. 5). 



146 Наукові праці. Том 42. Випуск 29 

Індивідуальна діяльність 
суб’єкта особистості 

 Взаємодія в мікрогрупах 

Взаємодія в групах  

Взаємодія в колективі,  
сформованому з декількох груп, курсів 

Рис. 4. Організація сумісної діяльності колективного суб’єкта 

 Як показала педагогічна практика, такий 
підхід організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
позитивно впливає на формування ІПК майбут-
ніх економістів. Це пояснюється тим, що залу-
чення студентів до ролі тайм-менеджерів нада-
вало можливість кожному з студентів вже в про-
цесі навчальної діяльності відчути себе лідером, 
менеджером групи, виявити рівень власної від-
повідальності, розвинути уяву, критично оціни-
ти свої недоліки, набути досвіду презентації 
навчального матеріалу, планування та організа-
ції роботи на основі цього матеріалу, реалізації 
моделі професійних суб’єкт-суб’єктних відно-
син. Окрім того, такий спосіб організації су-

б’єкт-суб’єктної взаємодії студентів-економістів 
сприяв їх саморозвитку і самореалізації, привчав 
відповідально ставитись до власної діяльності, 
надавав можливість краще засвоїти навчальний 
матеріал і способи практичного оперування ним. 
У процесі поступової інтеграції професійно 

спрямованої ділової активності студентів, розу-
міння ними способів розв’язання протиріч, які 
виникали в процесі навчальної діяльності, ми 
побачили, що студенти вже пройшли період ада-
птації і інтеграції. Даний етап навчальної діяль-
ності студентів-економістів був спрямований на 
удосконалення й шліфування їх ІПК. У більшос-
ті своїй суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і 

 

Студенти як колективний суб’єкт  

 
 
  

 
Тайм-менеджер                                  Група 

 

 
 

Викладач-організатор 

 Інтеракція 

Рис. 5. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія викладачів і студентів на чолі з тайм-менеджером 
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студентів характеризувалась тим, що майже 95% 
заняття належало ініціативі студентів, а діяль-
ність викладачів як суб’єктів взаємодії в межах 
дидактико-технологічного процесу формування 

ІПК майбутніх економістів зводилась лише до 
організації ключових елементів структури заняття 
і контролю діяльності студентів (рис. 6). 

Завершальний етап 

Проміжні етапи 

Початковий етап навчання 

Діяльність  
студентів 

Діяльність  
викладача 

Рис. 6. Схема інтеграції професійно спрямованої діяльності студентів (справа) і звернення спектру  
активності викладача (зліва) у процесі формування ІПК майбутніх економістів 

Таким чином, суб’єкт-суб’єктна взаємодія 
викладачів і студентів у межах дидактико-
технологічного процесу формування ІПК майбу-
тніх економістів представляла собою інтеграцію 
професійно спрямованої діяльності студентів і 
звернення спектру активності викладача. 
Отже, процесуальна частина нашого дослі-

дження показала, що суб’єкт – суб’єктна взаємо-
дія викладачів і студентів у межах дидактико-
технологічного процесу формування ІПК майбу-
тніх економістів ґрунтувалась на основі сумісної 
діяльності суб’єктів цього процесу, де кожна з 
сторін виконувала свої функції: викладачі орга-
нізовували сприятливі умови для формування 
ІПК майбутніх економістів; студенти як колек-
тивний суб’єкт через масову пізнавальну діяль-
ність, яка реалізовувалась через індивідуальну 
діяльність кожного суб’єкта-особистості і відбу-
валась у формі співробітництва усіх суб’єктів 

дидактико-технологічного процесу формування 
ІПК майбутніх економістів, змогли засвоїти, 
інтеріоризували знання, уміння й навички. Кін-
цевим результатом цієї інтеріоризації була сфор-
мована ІПК, яка в процесі інтегрованого навчан-
ня набула форми природної якості особистості. 
Важливим показником для нашого дослі-

дження став той факт, що в процесі формування 
ІПК майбутніх економістів студенти пройшли 
етап адаптації, інтеграції, удосконалення й шлі-
фування їх ІПК. На кожному з цих етапів ми 
спостерігали, що суб’єкт-суб’єктна взаємодія 
викладачів і студентів сприяла мобілізації мож-
ливостей студентів та інтеграції їх професійно 
спрямованої діяльності. Все це свідчить про 
ефективність і доцільність організації дидакти-
ко-технологічного процесу формування ІПК 
майбутніх економістів на основі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії викладачів і студентів.  
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