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СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОЇ  

ДИСЦИПЛІНАРНО-АКАДЕМІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

 
Анотація. У статті подано комплексну характеристику амери-

канської університетської системи інтегрованої дисциплінарно-акаде-
мічної комунікативної підготовки студентів (ІДАКП), у тому числі роз-
глянуто витоки та основні засади цієї системи комунікативної підго-
товки; розкрито технологічну природу системи ІДАКП, що є ієрархіч-
ною структурою, яка інтегрує низку навчальних і локальних технологій 
академічної комунікативної підготовки; представлено модель системи, 
яка включає концептуально-цільовий, організаційно-процесуальний і кон-
трольно-результативний блоки компонентів.  
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших завдань підго-

товки фахівців, особливо майбутніх науковців, у наш час є формування 

їхньої готовності до власної професійної реалізації у глобальному нау-

ково-фаховому просторі. Як зазначають Л. Оршанський та С. Івах, попри 

певні кроки у напрямі модернізації національної освітньої системи, ук-

раїнські ЗВО ще недостатньо готові до інтернаціоналізації вищої освіти 

(Оршанський & Івах, 2017, c. 123). Причиною цього може бути него-

товність студентів, аспірантів та молодих науковців до ефективної ко-

мунікації в академічному середовищі, адже у вишах України комуні-

кативна підготовка студентів як рідною, так і іноземними мовами досі 

має доволі фрагментарний характер та часто відбувається поза контекс-

том фахової підготовки. Натомість у закладах вищої освіти США здій-

снюється системна поетапна академічна, дисциплінарна та фахова кому-

нікативна підготовка студентів, яка реалізується з допомогою комплек-

су навчальних технологій у рамках системи інтегрованої дисциплінарно-

академічної комунікативної підготовки студентів (ІДАКП).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробка ефективних 

інтегрованих технологій комунікативної підготовки студентів є акту-

альною проблемою сучасної вітчизняної вищої освіти. В українській 

педагогічній літературі знаходимо численні праці, у яких досліджують-

ся проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх вчи-

телів, а також професійної комунікативної підготовки майбутніх фахів-

ців рідною мовою. У галузі методики викладання іноземних мов слід 

відзначити вагому працю Н. Микитенко, присвячену технологіям фор-

мування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців 

природничих спеціальностей (Микитенко, 2011). У царині вітчизняної 

лінгвістики Т. Яхонтовою здійснено фундаментальне дослідження жан-

рів науково-академічної комунікації (Яхонтова, 2009), однак розробці 

методик та технологій навчання студентів усної і письмової академічної 

комунікації приділено недостатню увагу. Проведене у 2016 р. комплек-

сне дослідження сучасних традицій та практик академічного письма в 

університетах Європи в рамках проекту COST Action IS0703, виявило, 

що до програм підготовки майбутніх фахівців у вишах України не вклю-

чено таких дисциплін, як академічне письмо, та що внаслідок відсут-

ності відпрацьованих методик академічної комунікативної підготовки, 

студентам доводиться розвивати власні академічні комунікативні навич-

ки шляхом імітації зразків текстів відповідних дисциплінарно-наукових 

жанрів (Kruse, Chitez, Rodriguez, & Castello, 2016, c. 269). Отже, проб-

лема підготовки українських студентів до комунікації в науково-акаде-

мічному середовищі є гострою та вимагає швидкого розвʼязання. Вивче-

ння ефективних технологій такої підготовки, що сьогодні реалізуються 

у прогресивних системах вищої освіти, зокрема в американській, може 
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прискорити процес створення дієвих вітчизняних моделей навчання, 

адаптованих до умов українських ЗВО. 

Мета цієї статті – дати комплексну характеристику американської 

університетської системи інтегрованої дисциплінарно-академічної ко-

мунікативної підготовки студентів. Відповідно до мети, завдання дос-

лідження полягають у тому щоб: 1) розглянути витоки інтегрованої між-

дисциплінарної системи комунікативної підготовки; 2) розкрити техно-

логічну природу системи ІДАКП; 3) створити модель цієї системи та про-

стежити динамічну взаємодію її елементів.  

Виклад основного матеріалу 

1. Формування педагогічної системи ІДАКП у вищій освіті США. 
Чинна сьогодні комплексна міждисциплінарна система академічної ко-

мунікативної підготовки студентів розвивалася на тлі складних соці-

альних, науково-філософських та освітніх процесів, що визначали роз-

виток американського університету в другій половині ХХ ст. Форму-

вання цієї системи у вищій освіті США розпочалося на початку 70-х рр. 

минулого століття з появою перших міждисциплінарних програм з ака-

демічного письма внаслідок дії комплексу чинників різної природи. Са-

ме в цей період визріли сприятливі умови для трансформацій у галузі 

академічної комунікативної підготовки (АКП) майбутніх фахівців, які 

стали результатом значного поступу в теоретико-методологічних дос-

лідженнях природи і ролі академічної комунікації, з одного боку, та су-

купності соціально-політичних обставин, що мали місце в американ-

ських університетах і в суспільстві загалом, з іншого.  

Завдяки теоретичним дослідженням у галузі психології, педагогіки 

та антропології з кінця 60-х до середини 80-х рр. ХХ ст., що здійсню-

валися на хвилі «когнітивної революції» та ідей філософії конструк-

тивізму як американськими, так і зарубіжними, переважно британськи-

ми, науковцями Дж. Бріттоном, Дж. Брунером, Д. Грейвсом, П. Елбо-

вим, К. Макрорі, Дж. Моффетом та ін., кардинально змінилося трак-

тування ролі академічної комунікації у підготовці фахівця. Зокрема, пись-

мо, яке раніше відносили до базових механічних навичок, що лише за-

свідчують елементарний рівень грамотності, тепер набуло статусу од-

ного з найважливіших видів навчальної діяльності, засобу організації 

знань та конструювання ментальної картини реальності. Відбулася та-

кож переоцінка уявлень про навчальне середовище та взаємовідносини 

між його учасниками: викладач – студент, студент – студент. Строга 

індустріально-дисциплінарна модель підготовки студентів шляхом пря-

мої передачі їм знань від авторитетних викладачів уступала місце мо-

делі соціально-фахового становлення особистості, базованої на принци-

пах застосування мови в дії та творчого самовираження у спільнотах 

(навчальних групах), учасники яких разом конструювали знання. Вод-
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ночас активні лінгвістичні студії фахових і дисциплінарних дискурсів, 

що мали місце у 80-х рр. ХХ ст., допомогли розкрити їхню природу та 

специфіку, збагнути шляхи засвоєння принципів дисциплінарної рито-

рики студентами (дисциплінарної соціалізації) і водночас оцінити педа-

гогічне значення оволодіння жанрами дисциплінарно-фахової комуніка-

ції для формування комплексу професійних компетентностей у майбут-

ніх фахівців. Нарешті соціальні процеси, які відбувалися в американ-

ському суспільстві у 70-х рр., зокрема його демократизація, призвели до 

зростання числа студентів у американських вишах та розширення їх 

соціальної репрезентації, наслідком чого, зі свого боку, стало тимчасове 

зниження загального рівня грамотності студентів. Це викликало занепо-

коєння академічної еліти та гостро поставило питання про необхідність 

пошуку нових шляхів підвищення академічної, у тому числі комуніка-

тивної культури в університетах.  

Ситуація, в якій опинилася вища освіта США в останні десятилі-

ття ХХ ст., вимагала переосмислення підходів до ролі та місця акаде-

мічної комунікації у програмах підготовки майбутніх фахівців. Ініціато-

рами реформ у сфері АКП, зокрема дисциплінарно-фахової АКП у аме-

риканських університетах були викладачі-ентузіасти, переважно праців-

ники кафедр англійської мови, які провадили курси АКП у рамках ба-

зової програми підготовки майбутніх бакалаврів, але не були задоволені 

навчальними здобутками студентів. Розуміючи, що для оволодіння прин-

ципами риторики дисциплінарних академічних спільнот необхідна тісна 

співпраця із представниками цих спільнот в особі викладачів профіль-

них кафедр, прихильники ідеї інтегрованої комунікативної підготовки 

студентів намагалися залучити останніх до діалогу, виносячи питання 

про дисциплінарно-фахову АКП студентів на міждисциплінарний фо-

рум. Перші доволі хаотичні та спонтанні спроби викладачів ЗВО ство-

рити комплексну міждисциплінарну структуру, що могла б забезпечити 

якісну комунікативну підготовку майбутніх фахівців, поступово набули 

чіткої спрямованості й переросли в рух, що охопив більшість коледжів 

та університетів країни (Russel, 2002, pp. 282–289).  

2. Технологічна природа системи ІДАКП. Дослідження програм 

підготовки студентів, навчальних планів, програм навчальних дисцип-

лін та іншої педагогічної документації американських університетів дає 

нам підставу констатувати, що, попри значну адміністративну та нав-

чальну автономію закладів вищої освіти у США, сьогодні у них існує 

уніфікована система інтегрованої дисциплінарно-академічної комуні-

кативної підготовки, що реалізується у міждисциплінарних програмах 

Communication across the curriculum program (CAC), Writing across the 

curriculum program (WAC), Programs in writing and Rhetoric тощо. 
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Визначення «педагогічної технології» С. Сисоєвої як «створеної 

адекватно до потреб і можливостей особистості і суспільства теоретич-

но обґрунтованої навчально-виховної системи соціалізації, особистіс-

ного і професійного розвитку і саморозвитку, яка внаслідок упорядко-

ваних професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль 

всіх учасників освітнього процесу, гарантовано забезпечує ефективну 

реалізацію свідомо визначеної освітньої мети та можливість відтворе-

ння процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної майстерності 

педагога» (Сисоєва, 1999–2000–2001, с. 79), дає підстави вважати сис-

тему ІДАКП педагогічною технологією, адже їй властиві усі ознаки тех-

нологічності, а саме: а) концептуальність (наявність філософського, пси-

хологічного, дидактичного та соціально-педагогічного обґрунтування 

освітніх цілей); б) системність; в) логічність, цілісність та взаємо-

звʼязок усіх елементів системи; г) керованість (можливість цілепокла-

дання, проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіюва-

ння методами та засобами навчання і корекції знань та вмінь); д) від-

творюваність; е) єдність змістової та процесуальної частин, їх взає-

мозумовленість; є) ефективність. 

Дослідниця Т. Назарова розробила модель, яка відображає систему 

ієрархічних взаємозвʼязків понять «технологія» у педагогіці, згідно з 

якою «педагогічна технологія» є категорією вищого порядку, яка інте-

грує у собі «начальні (дидактичні) технології», «виховні технології» та 

«технології управління» (Назарова, 1997, с. 22). Система ІДАКП є 

складною ієрархічно-організованою структурою, що інтегрує комплекс 

навчальних технологій АКП, які застосовуються на різних етапах підго-

товки бакалаврів, технологію підготовки консультантів з навчання ака-

демічної комунікації та технологію самоуправління системи. Найниж-

чий щабель в ієрархії технологій у рамках цієї системи займають ло-

кальні, тобто технології окремих видів діяльності, що ведуть до розвʼя-

зання конкретних дидактичних завдань, зокрема, технологія навчання 

письма як процесу, технологія жанрового аналізу та технологія польо-

вих досліджень. 

Водночас система ІДАКП відповідає характеристикам педагогічної 

системи як впорядкованої множини взаємоповʼязаних елементів, обʼєд-

наних спільною метою функціонування та єдності управління, що ви-

ступають у взаємодії із середовищем як цілісне явище. В. Бондаренко, 

М. Ланских та Ю. Бондаренко вважають, що педагогічна технологія, яка 

«характеризує цілісний освітній процес у певному регіоні, навчальному 

закладі, або на певному етапі освіти», є синонімічною до педагогічної 

системи, оскільки «до неї включено сукупність цілей, змісту, засобів та 

методів навчання, а також алгоритм діяльності субʼєктів та обʼєктів про-

цесу» (В. Бондаренко, Ланских, & Ю. Бондаренко, 2011, с. 25). Таким 
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чином американська педагогічна система ІДАКП є цілісним комплексом 

упорядкованих структурно-функціональних елементів, які, взаємодіючи, 

забезпечують досягнення головної мети – формування інтегрованої фа-

хово-академічної комунікативної компетентності майбутніх фахівців.  

3. Характеристика компонентів американської університетської 

педагогічної системи ІДАКП. Здійснений нами аналіз структури і ме-

ханізмів функціонування педагогічної системи ІДАКП з урахуванням її 

технологічного характеру дав змогу побудувати її модель (рис. 1), яка 

містить три основні блоки компонентів: концептуально-цільовий, орга-

нізаційно-процесуальний та контрольно-результативний. Розглянемо їх 

детальніше.  

Концептуально-цільовий блок складають цільовий та концепту-

альний компоненти. Перший передбачає мету і завдання педагогічної 

системи ІДАКП, а другий відображає наукові підходи та принципи ака-

демічної комунікативної підготовки. Мета, яку втілює у життя педаго-

гічна система ІДКАП, спрямована на формування академічної комуні-

кативної компетентності майбутніх фахівців як інтегральної частини 

їхнього професійного становлення.  

Саме тому ця система забезпечує консолідацію сил численних 

підрозділів ЗВО для здійснення комплексної комунікативної підготовки 

впродовж усього періоду перебування студента в університеті. Вихо-

дячи із мети, провідними завданнями ІДАКП є: а) забезпечувати непе-

рервний комунікативний досвід студентів у різних академічних ситуа-

ціях як аспект їх професійного становлення; б) сприяти підвищенню 

загального інтелектуального рівня студентів, використовуючи мовлення 

як засіб навчання; в) плекати міждисциплінарну академічну культуру, в 

якій комунікація посідає належне місце; г) обʼєднувати викладачів різ-

них дисциплін у загальноуніверситетську академічну спільноту, зацікав-

лену в дослідженні дисциплінарних дискурсів та передачі їх традицій на-

ступним поколінням (Statement on WAC Principles and Practices, 2014, р. 2). 

Досягненню мети та виконанню завдань, які ставить перед собою 

педагогічна система ІДАКП, сприяє застосування провідних наукових 

підходів – міждисциплінарного, жанрово-базованого, діяльнісного та 

компетентнісного – і реалізація низки педагогічних принципів: сис-

темності й послідовності навчання, студентоцентризму, активності 

та творчої самостійності студентів, єдності навчальної, наукової і прак-

тичної діяльності, співпраці.  

Провідні цілі педагогічної системи ІДАКП реалізуються завдяки 

міждисциплінарному підходу до АКП студентів, який відводить їй цен-

тральне місце у системі підготовки фахівців, залучаючи до неї не лише 

викладачів мови і комунікації, але й представників усіх дисциплінарних 
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Рис. 1. Модель американської університетської педагогічної системи інте-

грованої дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки 



СИСТЕМА ІНТЕГРОВАНОЇ … КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ… 137 

спільнот університету. Як вважає Г. Джейкобс, міждисциплінарний під-

хід передбачає таку інтерпретацію знань та проектування навчальних 

технологій, при яких використовуються методологічні засади і метамо-

ви двох або більше дисциплін для різностороннього вивчення однієї 

центральної теми, розвʼязання проблеми або здобуття певного досвіду 

(Jacobs, 1989, pp. 7–8).  

Особливо ефективними для формування комплексу професійних 

компетентностей майбутніх фахівців є інтегровані курси дисциплін тео-

ретичного характеру з домінувальним знаннєвим компонентом (content-

based) та дисциплін, спрямованих на розвиток практичних умінь і нави-

чок (skill-based). Прикладом цього може слугувати інтеграція курсів 

академічного письма або риторики з різноманітними фахово-орієнтова-

ними дисциплінами. В основі педагогічних практик, що поєднують ко-

мунікативні курси із дисциплінарними, лежить конструктивістська тео-

рія про провідну роль мови і мовлення у процесі побудови картин світу 

людиною, яка знайшла свою практичну реалізацію у принципі «навча-

ння за допомогою мовлення» (learning through language), втіленому на 

ґрунті вищої освіти США у педагогічній системі ІДАКП (Козолуп, 2014b, 

c. 60–61). 

Жанрово-базований підхід (ЖБП) до АКП розглядає процеси ко-

мунікації, особливо дисциплінарно-фахової, у контексті відповідних мов-

леннєвих жанрів. ЖБП пропонує навчання жанрів як риторичних стра-

тегій, трактуючи їх процесами, соціокультурними знаряддями та ресур-

сами, що виконують подвійну функцію – «локусів» матеріальної взає-

модії комунікантів і засобів інтерпретації та впорядкування таких взає-

модій. Оволодіння дисциплінарними жанрами забезпечує доступ до нау-

ково-фахових спільнот, відкриває шляхи наукового пізнання та ефектив-

ного функціонування у відповідних дисциплінарних культурах (Bawarshi 

& Reiff, 2010, pp. 208–209). ЖБП широко застосовується у навчальних 

технологіях АКП в американських університетах та реалізується у низці 

локальних навчальних технологій (напр., у технологіях жанрового ана-

лізу та польових досліджень), адаптованих до відповідних інституцій-

них контекстів. З його допомогою в ІДАКП ефективно розвʼязуються 

освітні завдання в різноманітних педагогічних контекстах, зокрема при 

а) іншомовній підготовці майбутніх фахівців, б) навчанні основ акаде-

мічного письма для першокурсників, в) навчанні дисциплінарної кому-

нікації у рамках інтегрованих дисциплінарно-комунікативних курсів на 

старших роках навчання на рівні бакалаврату, г) навчанні фахового нау-

кового письма студентів 2-го і 3-го рівнів університетської підготовки 

(Козолуп, 2014а, c. 101–102).  

Діяльнісний підхід до навчання бере свої витоки із прогресивної 

педагогіки Дж. Дьюї, який наголошував на активній ролі учня у процесі 
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засвоєння знань і формування умінь через безпосередню участь в ус-

відомленій, цілеспрямованій, соціально доцільній діяльності. Сучасний 

варіант діяльнісного підходу – когнітивно-діяльнісний підхід (КДП) 

розвинувся на ґрунті теорії ситуативного навчання Ж. Лаве та Е. Веньє 

(situated learning theory) (Lave & Wegner, 2003), згідно з якою знання, 

уміння і навички найбільш ефективно засвоюються в автентичних кон-

текстах, тобто в ситуаціях, що підкреслюють їх релевантність. Соціаль-

на взаємодія та співпраця учасників навчального процесу – необхідні 

передумови ситуативного навчання, адже завдяки їм індивіди залуча-

ються до діяльнісних спільнот (communities of practice). У міру того, як 

початківець просувається від периферії до центру спільноти у процесі 

так званої «допустимої периферійної участі» (legitimate peripheral par-

ticipation), він усе активніше залучається до культури цієї спільноти, по-

ступово перетворюючись з новачка на експерта (Lave & Wegner, 2003, 

pp. 28–29). КДП широко застосовується у підготовці майбутніх фахівців 

в університетах США. Його принципи студентоцентризму, ситуатив-

ного навчання, колаборативізму, екстерналізації когнітивних процесів 

пізнання, рефлексії тощо лягли в основу низки навчальних методик, зо-

крема вони активно втілюються у групі методів індуктивного навчання, 

таких як проблемне навчання, метод проектів, кейс-метод, метод від-

криттів та ін. У межах педагогічної системи ІДАКП когнітивно-діяль-

нісний підхід реалізується передусім у локальній технології навчання 

письма як процесу. У поєднанні з міждисциплінарним та жанрово-базо-

ваним підходом КДП успішно застосовується на вищих етапах АКП 

студентів, забезпечуючи ефективне формування у них загальнонаукових 

і спеціально-професійних комунікативних компетентностей.  

Компетентнісний підхід спрямований на формування академічної 

комунікативної компетентності (АКК) студента, яку ми визначаємо як 

інтегральну якість особистості учасника академічної дискурсної спіль-

ноти, з допомогою якої він може провадити ефективну навчальну, нау-

ково-дослідницьку та науково-професійну діяльність, здійснювати обмін 

інформацією, думками, судженнями та міркуваннями з іншими членами 

академічного середовища, виконувати відповідні ролі і функції у цьому 

середовищі (Козолуп, 2017, c. 7). АКК інтегрує компоненти ключових, 

галузевих та спеціально-предметних компетентностей, що включають: 

навчальну, дослідницьку, інформаційну, рефлексійну, мовну, мовленнє-

ву, дискурсивну (риторичну), соціокультурну та стратегічну компетен-

ції. У рамках педагогічної системи ІДАКП компетентнісний підхід є 

провідним до формування змісту навчання; найповніше він реалізується 

у цільовому та результативному компонентах системи, а також у змісті 

її складових навчальних технологій.  
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Ефективному функціонуванню педагогічної системи ІДАКП сприяє 

виконання низки педагогічних умов, які забезпечують формування фа-

хово-академічної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців 

завдяки: 

1) створенню конструктивного навчального середовища задля фор-

мування у студентів ціннісного ставлення до комунікації як ключового 

засобу конструювання наукових картин світу, накопичення, зберігання 

та поширення наукових знань через розкриття перед студентами когні-

тивного потенціалу комунікації як інструмента навчання і пізнання; 

2) забезпеченню мовної соціалізації студентів у фахово-академічні 

дискурсні спільноти з метою виховання культури спілкування в освітньо-

науковому середовищі шляхом приведення студентів у безпосередній кон-

такт із діяльнісними спільнотами за напрямом їхньої спеціалізації; 

3) зануренню студентів у автентичні соціо-комунікативні ситуації 

для практичного оволодіння жанрами загальноакадемічної та науково-

фахової комунікації через виконання реальних науково-дослідницьких 

проектів у дисциплінарно-фаховому контексті. 

Організаційно-процесуальний блок педагогічної системи ІДАКП 

включає адміністративно-управлінський, змістовий та діяльнісний ком-

поненти. Перший функціонує за рахунок міждисциплінарних програм з 

академічного письма й усної комунікації; другий втілюється у навчаль-

них технологіях АКП студентів, які послідовно реалізуються на різних 

етапах комунікативної підготовки (загальної АКП, інтердисциплінарної 

АКП, дисциплінарно-фахової АКП, майстерень), та у технології підго-

товки консультантів з академічної комунікації. Діяльнісний компонент 

представлений у низці локальних технологій (навчання письма як про-

цесу, жанрового аналізу, польових досліджень) та реалізується за допо-

могою низки методів, прийомів і технік навчання. Форми організації 

навчальної діяльності студентів, зокрема практичні заняття, консуль-

тації, семінари, інтегровані дисциплінарно-комунікативні курси, також є 

складовими діяльнісного компонента організаційно-процесуального блоку. 

Контрольно-результативний блок у системі ІДАКП складають 

контрольно-оцінювальний, коригувальний та результативний компоненти. 

Контрольно-оцінювальний компонент формується із системи критеріїв 

та методів перевірки, вимірювання й оцінювання навчальних здобутків 

студентів у процесі їх АКП та передбачає аналіз сформованості фахово-

академічної комунікативної компетентності майбутніх фахівців природ-

ничого профілю. Коригувальний компонент включає систему засобів мо-

ніторингу за ефективністю функціонування педагогічної системи ІДАКП 

та її складових навчальних технологій. Результат ефективності педа-

гогічної системи ІДАКП проявляється у готовності студентів до профе-

сійного функціонування у науково-фаховому середовищі.  
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Ідея інтегрованої міждисциплінарної комунікативної підготовки 

міцно вкоренилася у США та поширилася за їх межі. Ще у 1981 р. ви-

никла перша Національна мережа з координації міждисциплінарних 

програм з академічного письма (National Network of WAC Programs); а у 

2005 р. вона набула міжнародного статусу (International Network of WAC 

Programs). Нині існує ціла низка міжнародних ініціатив та обʼєднань, 

діяльність яких скерована на розвʼязання різноманітних проблем навча-

ння дисциплінарно-академічної комунікації, серед них: Європейська 

асоціація викладачів академічного письма (European Association of Tea-

chers of Academic Writing, EATAW), Міжнародна асоціація центрів нау-

кового письма (International Writing Centers Association, IWCA), Міжна-

родна асоціація з усної комунікації (International Speech Communication 

Association, ISCA) тощо. Усе це свідчить про те, що педагогічна система 

ІДАКП – ефективна та за відповідної адаптації може функціонувати у 

різноманітних освітніх середовищах поза межами США.  

Висновки. У більшості університетів США сьогодні домінує сис-

тема ІДАКП, що сформувалася наприкінці ХХ ст., і становить ієрар-

хічно організовану педагогічну технологію, яка включає концептуально-

цільовий, організаційно-процесуальний і контрольно-результативний бло-

ки компонентів та інтегрує низку навчальних технологій нижчого поряд-

ку. Злагоджена взаємодія елементів системи забезпечує якісну непе-

рервну академічно-фахову комунікативну підготовку студентів на усіх 

етапах університетської освіти.  

Перспективи подальших досліджень. Різноманітні аспекти реа-

лізації навчальних технологій-складових системи ІДАКП заслуговують 

більш детального розгляду і будуть висвітлені у наших наступних працях. 
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THE INTEGRAL CROSS-CURRICULAR SYSTEM OF ACADEMIC  

COMMUNICATIVE TEACHING AT THE USA UNIVERSITIES  

AS AN EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

 

Abstract. The paper aims at a complex study of American university 

system of academic and disciplinary-specific communicative education. Its ob-

jectives include: a) to trace the origins and foundations of the system; b) to 

analyze the structure of the system as an educational technology and present 

its model; c) to describe the main components of the system and their functio-

nal interrelations.  

The modern American cross-curricular system of academic communi-

cative teaching (CCSACT) is a complex educational and administrative struc-

ture implemented in most American colleges and universities through Com-

munication/Writing across the Curriculum Programs (CAC/WAC); its main 

purpose being effective socialization of students into academic and discipli-

nary discourse communities through the acquisition of their language conven-

tions (academic and disciplinary genres). The system that originated in the 

US higher education in early 70-ies of the XX century now comprises the fol-

lowing constituent components: conceptual, administrative, organizational, 

content, control, evaluative and corrective. 

Constructivist theory about a two-fold role of communication in the 

educational process, particularly that of a learning tool and a means of socia-

lization into communities of practice, is foundational to CCSACT philoso-

phy. Its methodology rests upon four underlying approaches to teaching com-

munication: interdisciplinary, activity-based, genre-based and competency-based 

ones. The interdisciplinary approach presupposes the involvement of discipli-
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nary faculty as representatives of respective discourse communities into the 

process of communication teaching. According to the activity-based and genre-

based approaches students master academic and disciplinary genres through 

their active use and meaningful interactions with experienced members of the 

respective communities in the context of disciplinary learning and research. 

The competency-based approach dominates communication programs goal 

setting and determines the ways and methods of student evaluation and asse-

ssment.  

As an educational technology, CCSACT incorporates learning techno-

logies of lower levels implemented through various writing and oral commu-

nication programs for undergraduate and graduate students as well as tutor and 

peer tutor development programs. The fact that cross-disciplinary system of 

academic communicative teaching has spread beyond higher education and 

crossed the national borders of the USA gaining popularity across the globe 

proves its high efficiency and adaptability to various educational environments. 

 

Keywords: educational technology, cross-curricular system of acade-

mic communicative teaching, interdisciplinary, activity-based, genre-based, 

competency-based approach.  
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