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комунiкативної компетентностi вчителя
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Анотацiя. У статтi здiйснений аналiз теоретичних засад проблеми
комунiкативної компетентностi як iнтегративного утворення
особистостi майбутнього вчителя. Представлено варiативнiсть
визначення поняття «комунiкативна компетентнiсть». Розглянуто
рiзнi пiдходи науковцiв до розкриття сутностi i змiсту означеного
феномену. Визначено основнi структурно-функцiональнi компоненти
комунiкативної компетентностi (гностичний, мотивацiйно-цiннiсний,
операцiйно-дiяльнiсний, рефлексивний, особистiсний, емоцiйновольовий) та подано їх змiстовну характеристику. За результатами
теоретичного аналiзу означено комунiкативну компетентнiсть
як систему внутрiшнiх резервiв особистостi, необхiдних для
комунiкативної дiї в мiжособистiснiй взаємодiї.
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Постановка проблеми. В умовах демократизацiї та гуманiзацiї
сучасного суспiльства перед системою вищої педагогiчної освiти
поставленi завдання, спрямованi на всебiчний розвиток творчих
фахiвцiв-професiоналiв, здатних здiйснювати ефективну комунiкацiю
в навчально-виховному процесi. Вирiшення цього завдання потребує
сформованої комунiкативної компетентностi, яка забезпечує адекватну
орiєнтацiю вчителя у власному психологiчному потенцiалi, створює
можливостi для установлення необхiдних контактiв з учасника
педагогiчної взаємодiї. Проте з рiзних причин майбутнi вчителi
зустрiчаються з значними труднощами в органiзацiї комунiкативної
взаємодiї з учнями. Тому освiтнiй процес у вишi потребує переходу
вiд «знаннєвої» парадигми пiдготовки майбутнього вчителя до
iндивiдуально-творчої, яка базується комунiкативнiй компетентностi.
Аналiз останнiх наукових дослiджень та публiкацiй. Рiзним
аспектам проблеми комунiкативної компетентностi присвяченi
працi вiдомих вчених, котрi дослiджували науковi основи
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сутностi, особливостей i структури комунiкативної компетентностi;
методологiчнi засади дiлової комунiкацiї; спiввiдношення професiйної
i комунiкативної компетентностi; визначення специфiки змiсту i
структури комунiкативної компетентностi в залежностi вiд виду
дiяльностi [2, 3, 5, 6, 12]. Однак, проблема сутностi i структурнофункцiональних компонентiв комунiкативної компетентностi студентiв
не знайшла в науковiй лiтературi належного вiдображення, що
потребує її подальшого дослiдження.
Метою статтi є висвiтлення теоретичних аспектiв комунiкативної
компетентностi як iнтегративної властивостi вчителя, визначення
її структурно-функцiональних компонентiв i здiйснення їх
характеристики.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Розгляд
проблеми комунiкативної компетентностi потребує з’ясування сутностi
сумiжних понять «компетентнiсть», «професiйна компетентнiсть».
«професiйно-педагогiчна компетентнiсть». Поняття «компетентнiсть»
у сучасних наукових працях визначається як «. . . загальна
життєздатнiсть, що базується на знаннях, досвiдi, цiннiсних
орiєнтацiях, здiбностях тощо» [1, с. 408], як вияв на практицi
готовнiсть людини реалiзувати свiй потенцiал для успiшної творчої
дiяльностi у професiйнiй сферi, розумiння значимостi i особистої
вiдповiдальностi за результати цiєї дiяльностi, необхiдностi її постiйного
вдосконалення [11, c. 67].
Змiна стратегiчних цiлей професiйної фахової пiдготовки,
орiєнтацiя на результативнiсть дiяльностi спецiалiста зумовили
впровадження у науковий обiг поняття «професiйна компетентнiсть».
Так Р. Гiльмєєва у змiст професiйної компетентностi включає спецiальнi
професiйнi знання i вмiння їх реалiзацiї, науково-пiзнавальнi потреби,
здатнiсть до аналiтичного мислення, наявнiсть комунiкативних
та iнтеграцiйних здiбностей; особистiсно-гуманнi якостi [3, с. 7–
8]. Рiзновидом професiйної компетентностi виступає професiйнопедагогiчна компетентнiсть. У наукових працях Н. В. Кузьмiної
обґрунтовується положення про те, що професiйно-педагогiчна
компетентнiсть — це властивiсть особистостi, яка включає в себе
сукупнiсть умiнь педагога, як суб’єкта педагогiчного впливу, особливим
чином структурувати наукове i практичне знання з метою найкращого
вирiшення педагогiчних завдань. Така позицiя дозволила автору
видiлити у професiйно-педагогiчнiй компетентностi такi види:
спецiальна i професiйна компетентнiсть з предмету, що викладається;
методична компетентнiсть щодо способiв формування знань та
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умiнь учнiв; соцiально-психологiчна компетентнiсть в межах процесу
спiлкування; диференцiйовано-психологiчна компетентнiсть в областi
мотивiв i здiбностей учнiв; аутопсихологiчна компетентнiсть в галузi
гiдностi i недолiкiв власної дiяльностi та особистостi [6, с. 9]. У
дослiдженнi А. К. Маркової у структурi професiйно-педагогiчної
компетентностi видiляються професiйнi (об’єктивно необхiднi),
психологiчнi i педагогiчнi знання; професiйно (об’єктивно) необхiднi
педагогiчнi умiння; професiйнi педагогiчнi позицiї, установки
вчителя, що дозволило науковцю зробити висновок щодо означеного
феномену як iндивiдуальної особливостi, що забезпечує оволодiння
учителем знаннями та умiннями, якi вимагаються професiєю [7, с. 7].
В. М. Введенський, розумiючи пiд професiйною компетентнiстю
«здатнiсть педагога ефективно здiйснювати професiйну дiяльнiсть:
швидко оволодiвати сучасними способами дiяльностi та успiшно
виконувати професiйнi обов’язки», акцентує увагу на тому, що
професiйно-педагогiчна компетентнiсть не зводиться лише до набору
знань та умiнь, а визначає також необхiднiсть їх ефективного
застосування в реальнiй освiтнiй практицi [2, с. 53]. З точки зору
Н. А. Разiної, професiйно-педагогiчна компетентнiсть — здатнiсть
учителя перетворювати спецiальнiсть, носiєм якої вiн є, у засоби
формування особистостi учнiв з урахуванням обмежень i розпоряджень,
що накладаються на навчально-виховний процес вимогами педагогiчної
норми, в якiй вiн здiйснюється [10, c. 115].
У структурi професiйно-педагогiчної компетентностi ряд
науковцiв [4, 5, 8, 9, 12] видiляють комунiкативну компетентнiсть. Так,
I. А. Зимня в професiйнiй компетентностi виокремлює компетентностi,
що стосуються ставлення людини до самої себе як особистостi
i як суб’єкта життєдiяльностi, i компетентностi, що стосуються
взаємовiдносин людини з iншими людьми, що по сутi є комунiкативними
компетентностями [5, с. 9]. Розглядаючи комунiкативну компетентнiсть
як моральну категорiю, Ю. М. Ємельянов акцентує увагу на тому,
що вона регулює всю систему ставлення людини до природного
й соцiального свiту, а також до самої себе як синтезу цих двох
свiтiв i вимагає вiд особистостi усвiдомлення власних потреб та
цiннiсних орiєнтацiй, перцептивних умiнь, готовностi сприймати
нове в зовнiшньому середовищi, своїх можливостей у розумiннi
норм i цiнностей iнших соцiальних груп та культур, своїх почуттiв
i психiчних станiв у зв’язку з дiєю зовнiшнiх факторiв тощо [4].
Р. С. Нємов розглядає комунiкативну компетентнiсть в структурi
спiлкування, визначаючи її як «соцiально-психологiчне поняття,
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яке означає сукупнiсть знань, умiнь та навикiв спiлкування з
людьми» [8, с. 222]. На думку I. М. Писаревського комунiкативна
компетентнiсть складається зi здатностей особистостi здiйснювати
соцiально-психологiчний прогноз комунiкативної ситуацiї майбутньої
взаємодiї, адаптуватися до соцiально-психологiчної атмосфери
комунiкативної дiяльностi та здiйснювати соцiально-психологiчне
управлiння комунiкативною взаємодiєю [9].
Комунiкативна компетентнiсть являє собою структуровану
цiлiснiсть, яка формується на основi єдностi когнiтивного, мотивацiйноцiннiсного, операцiйно-дiяльнiсного, рефлексивного, особистiсного,
емоцiйно-вольового компонентiв. Когнiтивний компонент передбачає
усвiдомлення студентами сутностi i значимостi комунiкативної
дiяльностi i вiдображає теоретичну пiдготовленiсть майбутнього
вчителя до органiзацiї комунiкативно спрямованого педагогiчного
процесу, що вiдображається у наявностi системи наукових знань про
рiзнi аспекти комунiкативної дiяльностi (знання сутностi, особливостей,
факторiв) комунiкативної взаємодiї тощо); теоретичне усвiдомлення
комунiкативних ситуацiй в навчальному процесi, якi виконують
функцiю iнформацiйного базису для орiєнтацiйно-перетворювальної
дiяльностi i забезпечують ступiнь орiєнтацiї вчителя у психологопедагогiчнiй iнформацiї щодо комунiкативної дiяльностi i стратегiї
її органiзацiї, знань якi перейшли в розряд детермiнант його
комунiкативної поведiнки
Мотивацiйно-цiннiсний компонент комунiкативної компетентностi
характеризує мотивацiйно-цiннiснiсну сферу особистостi вчителя i
представлений такими характеристиками: сформованiсть цiннiсних
орiєнтацiй на учнiв як суб’єктiв комунiкативної дiяльностi, на власну
особистiсть як носiя комунiкативної компетентностi та на майбутню
професiйну дiяльнiсть як комунiкативну; наявнiсть мотивiв професiйнопедагогiчної спрямованостi на розвиток комунiкативної компетентностi
особистiсної взаємодiї i характеризується усвiдомленiстю важливостi
комунiкативної компетентностi для ефективної професiйної дiяльностi
вчителя, та прагненнi пiдвищити її рiвень.
Процесуально-дiяльнiсний компонент забезпечує взаємозв’язок мiж
комунiкативними знаннями та реальною практикою комунiкативної
дiяльностi i спрямований на оптимiзацiю комунiкативної поведiнки
вчителя, яка набуває ролi професiйно значущої та забезпечує здатнiсть
особи володiти широким спектром стратегiй поведiнки. Вiн являє собою
дiяльнiсний вияв комунiкативних умiнь: гностичних (умiння сприймати,
розумiти i адекватно моделювати партнера по взаємодiї), експресивних
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(умiння самовираження власної особистостi через самопрезентацiю),
iнтерактивних (умiння впливати на партнера по комунiкативнiй
дiяльностi), якi дають змогу успiшно встановлювати контакт з iншою
людиною та адекватно пiзнавати її внутрiшнi стани i керувати
ситуацiєю взаємодiї з нею. Реалiзується процесуально-дiяльнiсний
компонент через конструктивне вирiшення комунiкативних задач,
спрямованiсть конструктивної позицiї як системи стосункiв, оцiнок,
поведiнки вчителя, якi сформованi на основi цiннiсних орiєнтацiй
та професiйних мотивiв i суттєво впливають на ефективнiсть
комунiкативної дiяльностi.
Рефлексивний компонент забезпечує здатнiсть особистостi
до аналiзу власного комунiкативного потенцiалу та вмiння
реконструювати компоненти психологiчного образу власного
Я та образу партнерiв по взаємодiї. Здатнiсть особистостi до
усвiдомлення свого емоцiйного стану, мотивiв дiяльностi, до
визначення психологiчних характеристик партнерiв по взаємодiї,
аналiзу власного комунiкативного досвiду з метою його актуалiзацiї
в умовах комунiкативної дiяльностi, когнiтивне освоєння ситуацiї
мiжособистiсної взаємодiї.
Особистiсний компонент характеризує мiру сформованостi
виокремлених комунiкативно важливих якостей, якi мають
унiверсальний характер. Iз загальної сукупностi нами були видiленi
тi якостi, якi виражають вiдношення в системi «людина-людина» i
вiдношення людини до себе i таким чином забезпечують високий рiвень
сформованостi комунiкативної компетентностi. До них були вiднесенi
наступнi комунiкативнi якостi: ввiчливiсть, делiкатнiсть, доброта,
доброзичливiсть, довiрливiсть, душевнiсть, iнiцiативнiсть, тактовнiсть,
наполегливiсть,товариськiсть,чуйнiсть, скромнiсть, справедливiсть,
самостiйнiсть, терпимiсть. поважливiсть, чуйнiсть, уважнiсть.
Емоцiйно-вольовий компонент характеризується особистiсним
ставленням до комунiкативного аспекту майбутньої професiйної
дiяльностi i комунiкативної компетентностi i визначає здатнiсть
особистостi до свiдомого управлiння своїм емоцiйним станом,
регуляцiю власного психологiчного стану на основi самоконтролю
емоцiй, спокiйних реакцiй на емоцiйнi дiї партнерiв, рацiоналiзацiю
емоцiй через обмiн змiстом емоцiйних переживань у процесi взаємодiї.
Проявляється емоцiйний компонент у високому рiвнi емоцiйної
стiйкостi, здатностi до вольової саморегуляцiї, власної дiяльностi i
поведiнки.
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Висновки та перспективи подальших розвiдок. Отже,
теоретичний аналiз дослiджуваної проблеми дозволяє стверджувати,
що комунiкативна компетентнiсть розглядається як система внутрiшнiх
резервiв особистостi, необхiдних для ефективної комунiкативної
дiяльностi у визначеному колi рiзноманiтних ситуацiй мiжособистiсної
взаємодiї i включає в себе сукупнiсть знань, умiнь i навичок, чуттєвий
та практичний досвiд iндивiда, здатнiсть i готовнiсть установлювати i
пiдтримувати необхiднi контакти з iншими людьми. Вона забезпечує
адекватну орiєнтацiю людини в самiй собi — власному психологiчному
потенцiалi, потенцiалi партнера i орiєнтованiсть у рiзноманiтних
ситуацiях взаємодiї, спроможнiсть ефективно взаємодiяти з оточенням
при постiйнiй видозмiнi мiжособистiсних вiдносин.
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Соколовская О. С.
Сущность и содержательная характеристика структурнофункциональных компонентов коммуникативной компетентности
учителя
Аннотация. В статье осуществлен анализ теоретических основ
проблемы коммуникативной компетентности как интегративного
образования личности будущего учителя. Представлена вариативность
определения
понятия
«коммуникативная
компетентность».
Расмотрены различные подходы ученых к раскрытию сущности и
содержания обозначеного феномена. Выделены основные структурнофункциональные компоненти коммуникативной компетентности
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(гностический,
мотивационно-ценностный,
операциональнодеятельностный, рефлексивный, личностный, эмоционально-волевой)
и представлена их содержательная характеристика. По результатам
теоретического анализа определена коммуникативная компетентность
как система внутренних резервов личности, необходимых для
комуникативных действий в межличностном взаимодействии.
Ключевые слова: компетентность, педагогическая
компетентность,
профессионально-педагогическая
компетентность,
коммуникативная
компетентность,
функционально-структурные компоненты.

Sokolovska O. S.
The essence and content characterization of the structural
and functional components of the teacher’s communicative
competence
Abstract. This article analyses theoretical foundations of the problem
of communicative competence as an integrative formation of a future
teacher’s personality. The variability of the definition of “communicative
competence” was presented. The different scientists’ approaches to defining
the essence and content of the denoted phenomenon were considered.
The basic structural and functional components of communicative
competence (gnostic, motivational-value, operational-activity, reflexive,
personal, emotional-volitional) and their substantive characteristics were
specified and defined. According to the results of theoretical analysis,
communicative competence is defined as a system of internal reserves of a
personality necessary for communicative interpersonal interaction.
Keywords: competence, pedagogical competence, professional
and pedagogical competence, communicative competence,
functional and structural components.
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