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Анотація 

У статті розглядається комунікативна компетентність у системі освіти майбутніх 

педагогів; актуальність проблеми формування комунікативної компетентності у 

майбутніх працівників педагогічної сфери. Виходячи зі специфіки педагогічної 

діяльності, представлені структурні компоненти професійної компетентності майбутніх 

педагогів. Обґрунтовано професійно важливі особистісні якості майбутнього вчителя 

для більш ефективного формування комунікативної компетентності. 

 

Abstract 

The article deals with the communicative competence in the education system of future 

teachers; the urgency of the problem of forming communicative competence among future 

workers in the pedagogical sphere. Based on the specifics of pedagogical activity, the 

structural components of the professional competence of future teachers are presented. The 

professional qualities of the future teacher for more effective formation of communicative 

competence are substantiated. 
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Вступ 

 

Сучасний̆ світ стрімко трансформується в єдину “надіндустріальну цивілізацію 

третьою̈ хвилі”, що потребує переосмислення цінностей ̆ та ціннісних орієнтацій,̆ 

вимагає нових підходів для розв’язання життєво важливих ситуацій̆, нового 

планетарного мислення, нових методологічних засад будь-якою̈ діяльнісної сфери 

людини. Ми не можемо втиснути завтрашній̆ світ у вчорашнє традиційне, затишне 

житло. Не годяться вже ані ортодоксальні напрями думок, ані ортодоксальні настрої̈. У 

зв’язку з цим важливого значення набуває компетентнісний підхід в освіті, що 

розглядається багатьма науковцями як такий̆, що сприяє формуванню у людини 

життєво важливих компетентностей, надає їй можливість стати активним 

представником сучасного глобалізованого світу [1].  

 

Результати дослідження 

 

Особливої уваги набуває проблема формування комунікативної компетентності у 

майбутніх працівників педагогічної сфери, адже домінантним об’єктом праці у 

окреслених професіях педагогічного профілю є люди. Фахівці даного профілю повинні 

постійно перебуватиу контакті з багатьма і різними (за віком,фахом, психологічними 
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особливостями тощо) людьми, що у свою чергу передбачає у них постійного розвитку 

комунікативної компетентності для якомога повнішої реалізації професійних 

можливостей і досягнення комунікативних цілей.  

Це актуалізує підвищення у суспільстві вимог до підготовки фахівців педагогічної 

сфери,постає потреба у вирішенні проблеми засвоєння ними комунікативної 

компетентності як інструментального самовизначення суб'єкта діяльності, тобто вони 

мають вільно володіти засобами, способами і прийомами комунікації. Звідси оцінка 

результативності праці фахівця – і педагога і психолога – має включати й оцінку його 

комунікативної компетентності як інструментального засобу реалізації психолого-

педагогічної взаємодії, розв’язання зумовлених фахом завдань і складової професійної 

компетентності [2]. 

Не слід нехтувати й такою істотною складністю у роботі представників 

соціономічних професій, в тому числі професій педагогічного профілю, якою є потреба 

ледве не щохвилини вступати в контакт з багатьма і дуже різними людьми. Це вимагає 

володіння суб'єктом діяльності вмінням (легко, без ускладнень) вступати в 

комунікативний контакт – складова інтерактивної здатності. Її розвиток передбачає 

орієнтацію в ситуації спілкування; розуміння мотивів, стилів поведінки, фрустрацій – 

як своїх власних, так і партнерів зі спілкування; досягнення мети взаємодії найбільш 

ефективним чином. До того соціономічні професії – насамперед педагогічного профілю 

– вимагають добре розвинених моральних характеристик їх представників, вибору 

діалогічної стратегії міжособистісної взаємодії. Формування цих характеристик 

особливо важливо здійснювати на стадії оптації і професійної підготовки. Адже 

моральні цінності як структурна складова особистості або засвоюються людиною в 

дитинстві, або не засвоюються вже ніколи. Суб'єкти спілкування – через відмінності в 

їхніх комунікативних настановленнях, намірах, моральних уявленнях – застосовують 

різний інструментарій у процесі міжособистісної взаємодії, що якісно відрізняється за 

своїми характеристиками. Моральна складова особистості суб'єкта спілкування відіграє 

важливу роль у процесі комунікації, здійснюючи постійний внутрішній контроль за 

зовнішньою поведінкою, є її регулятором [2]. 

У наукову термінологію «комунікативну компетенцію» як поняття увів Д. Хаймс, 

визначивши її як «притаманні людині знання та вміння успішного й ефективного 

спілкування» [6]. 

При спробі виділити структурні компоненти комунікативної компетентності ми 

також зустрічаємося з відсутністю єдиного підходу до даної проблеми. Зокрема, автори 

виділяють наступні компоненти комунікативної компетентності: 

- знання й уміння (Л. Петровська); 

- знання, уміння, навички й способи (Л. Мітіна); 

- знання, уміння, позиції, якості (В. Маркова); 

- комунікативні здібності, комунікативні вміння й комунікативні знання, адекватні 

комунікативним завданням і достатні для їхнього рішення (О.Сидоренко); 

- комунікативну спрямованість, комунікативну поінформованість (знання, уміння, 

навички), комунікативні здатності (Попова); 

- сукупність знань, умінь і диспозицій (установок і ціннісних орієнтацій) 

(Ю.Жуков); 

- когнітивні (орієнтованість, психологічні знання й перцептивні здібності), 

емоційні (соціальні установки, досвід, система відносин особистості) і поведінкові 

(уміння й навички) складові (І. Макаровська); 

- поведінкові, афективні, когнітивні, регулятивні, інформаційні складові (Н. 

Буртова); 
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- понятійно-операціональний блок (знання й уміння) і особистісний (якості, 

позиції) (І.Нестерова) [3].  

Ми вважаємо, шо структурні компоненти комунікативної компетентності,у 

своєму прояві в професійній діяльності майбутнього педагога,взаємозалежні й 

взаємообумовлені. 

 

Висновки 

 

Отже, педагог має знайти підхід до кожної дитини, з якою працює, налагодити 

стосунки та взаєморозуміння, викликати у неї повагу та готовність слухати і приймати 

інформацію, цінності, життєві принципи, ідеали. І в кожного вихованця своя, 

неповторна індивідуальність, що вимагає від учителя гнучкості, мобільності, вміння 

своєчасно зреагувати на зміни, правильно дібрати способи взаємодії з дитиною. Тому 

педагог постійно змінюється, разом з учнями, з кожним шкільним днем. І чим краще 

він обізнаний з психологічними закономірностями розвитку дитини, тим на вищому 

рівні зможе продемонструвати комунікативну компетентність [4].  

Беззаперечним є той факт, що у процесі підготовки майбутнього педагога до 

формування комунікативної компетентності, обов’язковим є опанування ним 

ефективних технологій, спрямованих на розвиток не тільки особистості, а й зокрема 

комунікативних навичок [5].  
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