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Трансформаційні процеси, що відбуваються на міжнародній арені, 

інтеграція України до європейської та світової спільноти, приєднання 

вітчизняної системи вищого освіти до Болонської декларації, орієнтації на 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти висувають особливі 

вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів, образ яких   

пов'язується   з   професіоналами   інноваційного   типу. У Національній  

доктрині  розвитку освіти  України  у XXI  столітті. Державній програмі 

"Вчитель" зазначено, що особистісно-орієнтований підхід до організації 

навчального процесу у вищих закладах освіти передбачає   перехід   від   

традиційних  до   інноваційних  засобів професійного      становлення      

особистості;      від      пріоритету вузькоспеціальних   завдань   до   цілісного   

розвитку   особистості майбутнього педагога; від супідрядних стосунків у 

системі "викладач-студент" до педагогічної взаємодії, співтворчості та 

співпраці. 

Вихідним під час розробки проблем вищої педагогічної освіти має 

стати осмислення навчальної діяльності як процесу реалізації моделі 

особистості вчителя-професіонала, спроможного успішно виконувати 

соціальне замовлення. Важливо усвідомити, що процес професійної 

підготовки має відбуватися на основі цілісного підходу, який дозволяє 

розглядати всі дидактичні засоби як такі, що забезпечують професійне 

становлення особистості майбутнього вчителя. Питання підвищення 

результативності особистісно орієнтованого навчання у вищих педагогічних 

закладах розглядається у контексті розв'язання проблеми формування 

професійної компетентності, зокрема її важливої складової - комунікативної 

компетенції. 



Аналіз наукових джерел свідчить, що проблема формування 

комунікативної компетенції була й є предметом розгляду українських (Л. Я. 

Бірюк, А.. М. Богуш, Т. О. Вольфовська, С. Ю. Ніколаєва, О. О. Павленко, Л. 

М. Паламар, М. І. Пентилюк) і зарубіжних (М. М. Вятютнєв, Н. Д. Гальскова, 

Н. І. Гез, В. О. Коккота, 0. 0. Леонтьєв, Р. П. Мільруд, 0. 0. Миролюбов, А. 

В.Немушин, Ю. І. Пассов, L. Bachman, М.Canale, D. Hymes, А. НоІІіdау, M. 

Swain) психологів, лінгвістів, педагогів, оскільки йдеться про підготовку 

спеціалістів, які змогли б ефективно працювати в різних галузях 

життєдіяльності, тобто ця компетенція є одним із механізмів досягнення 

результативності у професійній діяльності. Різноманітні підходи до 

визначення цього явища свідчать про його складність і недостатню 

дослідженість. Одні вчені розглядають комунікативну компетенцію як 

інтегровану мету навчання (О.Л. Бердичевський, І.Л. Бім, М.С. Вашуленко, 

В.В. Сафонова, Ю.І. Пассов), інші - як компонент мовленнєвої (В.Л. Скалкін) 

або іншомовної (П.І. Сердюков) компетенції. Третя група дослідників 

впевнена, що комунікативна компетенція означає здатність людини 

здійснювати спілкування як складну багатокомпонентну діяльність; на 

характер діяльності впливають різноманітні чинники (А.М. Богуш, Н.Д. 

Гальскова, О.П. Петращук, L. Bachman, А. НоІІіdау) 

Проблема формування комунікативної компетенції перебуває в центрі 

уваги у зв'язку з реалізацією мети професійної підготовки студентів, яка 

передбачає не тільки володіння мовою як засобом спілкування, навчання, 

самоосвіти, а також дозволяє їм після закінчення вищого педагогічного 

навчального закладу здійснювати всі передбачені для вчителя функції у 

професійно-трудовій та соціально-культурній сферах спілкування. Виникає 

необхідність розгляду комунікативної компетенції майбутніх учителів як 

багатофункціональної та ієрархічно-побудованої системи, що формується в 

процесі професійної підготовки у вищому педагогічному навчальному 

закладі й є засобом педагогічної діяльності в різних умовах. Тривала 

практика викладацької діяльності засвідчує, що не всі абітурієнти та 



студенти мають достатній рівень комунікативної компетенції як 

інтегруючого компонента професійної компетентності майбутніх учителів. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив дійти висновку, що В 

педагогічній теорії зроблені перші кроки у напрямку наукового дослідження 

цього феномена. 

Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів 

відбуватиметься ефективно, якщо у практиці вищих педагогічних навчальних 

закладів будуть забезпечені такі педагогічні умови: 

- створення освітнього комунікативного середовища на засадах 

особистісно орієнтованого та розвивального навчання, що передбачає 

орієнтацію форм, методів, засобів, характеру взаємодії учасників навчально-

виховного процесу на особистість студента під час професійної підготовки, 

спрямованої на розвиток досвіду спілкування майбутніх учителів; 

- реалізація міжпредметних зв'язків циклів психолого-педагогічних, 

фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін; 

- організація системного використання педагогічної діагностики у 

навчальному процесі, що забезпечує взаємодію викладача та студентів і 

дозволяє отримувати інформацію про хід професійної підготовки, досягнення 

та труднощі студентів в оволодінні професійними знаннями, вміннями, 

навичками й особистісними якостями.  

Розуміння сутності комунікативної компетенції майбутніх учителів 

передбачає    розв'язання    проблеми    співвідношення    понять 

"компетенція" та "компетентність". Підсумовуючи аналіз наукових джерел, 

можна зазначити, що ми спираємося на Загальноєвропейські Рекомендації з  

мовної освіти та  підтримуємо точку зору В.В. Краєвського та А. В. 

Хуторського, що вводять поняття "освітніх компетенцій", які в контексті 

вимог до рівня підготовленості випускників становлять   інтегральні  

характеристики  якості  їхньої  підготовки, пов'язані зі здатністю 

цілеспрямовано й усвідомлено застосовувати комплекс   знань,    умінь   та   

способів   діяльності   у   певному міждисциплінарному колі питань. 



Зрозуміло, що набуття освітніх компетенцій відбувається поступово у 

процесі діяльності, тому рівень компетентності особистості на різних етапах 

навчання буде різним. Відповідно до цього компетентність є оцінною 

характеристикою людини як суб'єкта професійної діяльності, її здатності 

виконувати свої повноваження.  З цієї точки зору,  комунікативна 

компетенція є загальною метою професійної підготовки  майбутніх учителів, 

а комунікативна компетентність - результатом освітнього процесу у вищому 

педагогічному закладі. 

Зміст комунікативної компетенції майбутніх учителів визначається 

функціональністю мови та мовлення й особливостями їхньої професійної 

діяльності. Аналіз функцій діяльності вчителів дозволив дійти висновку, що 

комунікативна функція набуває пріоритетного значення в їхній професійній 

діяльності та визначає зміст інших, тому що спілкування є формою, засобом і 

метою навчання учнів у загальноосвітній школі. Це також доводить, що 

комунікативна компетенція становить інтегруючий компонент професійної 

компетентності майбутніх учителів, оскільки є мовленнєвим механізмом, 

який дозволяє їм виконувати всі функції у професійній діяльності. 

Розглядаючи комунікативну компетенцію у контексті професійної 

підготовки майбутніх учителів, ми розуміємо її як сукупність професійних 

знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне виконання 

комунікативної функції у професійній діяльності та сприяють їхньому 

подальшому самовдосконаленню та самореалізації в ній. Модель 

комунікативної компетенції майбутніх учителів відображає вимоги до 

педагога як до особистості та фахівця, тому містить ціле-мотиваційний, 

когнітивно-професійний, особистісний і рефлексивний компоненти. 

Відповідно до компонентного складу комунікативної компетенції 

майбутніх учителів було розроблено критерії її сформованості, а саме: 

професійно-мотиваційний, проявами якого є професійне спрямування 

мовлення; змістово-операційний, який охоплює психолого-педагогічні та 

предметні знання, мовленнєві, конструктивні й організаційні вміння; 



персоналізований з показниками комунікабельності та емпатії; 

результативний, який вимірює здатність контролювати та оцінювати власну 

діяльність. 

Врахування взаємодії та взаємозалежності зазначених критеріїв 

дозволяють   виділити   три   рівні   сформованості   комунікативної 

компетенції   майбутніх   учителів:   репродуктивну   комунікативну 

компетентність, реконструктивну комунікативну компетентність і творчу, 

комунікативну компетентність. 

Репродуктивна комунікативна компетентність характеризується 

відсутністю інтересу до спілкування як основи майбутньої педагогічної 

діяльності, недостатнім володінням професійних знань і вмінь, низьким 

рівнем комунікативних умінь, частковою оцінкою власної діяльності без 

подальшої її корекції. 

Реконструктивна комунікативна компетентність визначається 

осмисленням студентами мотивів і цілей професійної підготовки як можливої 

основи майбутньої педагогічної діяльності, володінням систематизованими 

знаннями та їх практичним застосуванням в типових ситуаціях, здатністю 

взаємодіяти в колективі, але з деякими ускладненнями, якщо ситуація 

нетипова, частковим умінням здійснювати контроль і оцінку власної 

діяльності, яка не завжди потім коригується. 

Творча комунікативна компетентність характеризується розумінням 

сутності спілкування як основи майбутньої педагогічної діяльності, 

високорозвиненими знаннями та вміннями у досліджуваній сфері, високим 

рівнем комунікативних умінь, здатністю контролювати та оцінювати власну 

діяльність з подальшою її корекцією. 

Сучасний стан професійної комунікативної підготовки майбутніх 

учителів дозволяє зробити висновок про те, що її рівень не задовольняє 

сучасних загальнодержавних вимог (заняття не завжди носять проблемний та 

творчий характер, не систематично простежується їх зв'язок з майбутньою 

професією студентів, наявна система оцінювання не сприяє розвитку 



мотивації їхньої професійної підготовки, традиційний характер побудови 

взаємодії суб'єктів навчального процесу у площинах: викладач - майбутній 

учитель - учень суперечить теорії і практиці особистісно орієнтованого 

навчання), а тому потребує певних змін у педагогічних умовах її                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

реалізації.    

Доведено, що формування комунікативної компетенції майбутніх 

учителів   у контексті особистісно орієнтованої освіти є процесом реалізації   

умов,   які   забезпечують   розвиток   їхнього   досвіду спілкування. 

Визначена сукупність таких педагогічних умов, а саме: 

створення   освітнього   комунікативного   середовища   у   вищих 

педагогічних  навчальних закладах;  забезпечення  міжпредметних 

зв'язків циклів психолого-педагогічних, фундаментальних і професійно 

орієнтованих   дисциплін;    системне   використання    педагогічної 

діагностики в професійній підготовці вчителів. 

Освітнє комунікативне середовище є стрижневою умовою становлення 

та розвитку майбутніх учителів, розглядається як складне системне 

утворення, що ґрунтується на суб'єкт-суб'єктних відносинах між усіма 

учасниками освітнього процесу та передбачає таку організацію навчання, 

коли професійна підготовка майбутнього вчителя відбувається безпосередньо 

у реальній або змодельованій комунікативній діяльності. 

Доведено, що застосування педагогічної діагностики у навчальному 

процесі є однією з умов формування комунікативної компетенції майбутніх 

учителів, яка забезпечує взаємодію викладача та студентів і дозволяє 

отримувати інформацію про хід навчання, досягнення та проблеми в 

оволодінні професійними знаннями, вміннями та навичками. 

Формування комунікативної компетенції є циклічним процесом, що 

має задачний характер і передбачає розв'язання різноманітних завдань, 

виконання яких свідчить про розвиток знань, навичок і вмінь майбутніх 

учителів і становить основу для виконання наступних. Цей процес 

здійснюється на орієнтувально-адаптивному, комунікативно-діяльнісному та 



комунікативно-аналітичному етапах. Відповідно до кожного окреслено цілі, 

форми та методи професійної комунікативної підготовки. 

Метою орієнтувально-адаптивного етапу є визначення попереднього 

досвіду студентів і можливості його застосування у розв'язанні певного 

завдання. Для цього під час практичних занять і позааудиторної діяльності 

використовуються різноманітні форми та методи: анкетування, ранжування, 

творчі завдання, спостереження, тестування, бесіди, модульно-рейтингова 

технологія. 

На комунікативно-діяльнісному етапі відбувається цілеспрямований 

розвиток комунікативної компетенції майбутніх учителів, що передбачає 

організацію суб'єкт-суб'єктної взаємодії між учасниками педагогічного 

процесу (викладач - студенти, студент - студент, студент - учень), під час якої 

здійснюється формування теоретичних практичних знань, умінь і навичок 

студентів - майбутніх учителів. Цей етап вимагає застосування таких форм і 

методів, як: спостереження, бесіди, лекція-діалог, тематичні вечори, проектна 

діяльність, рольові ігри, різноманітні види групової роботи,  педагогічний 

тренінг, модульно-рейтингова технологія. 

На комунікативно-аналітичному етапі викладачем і студентам 

здійснюється аналіз і корекція результатів навчально-пізнавальної та 

професійно-педагогічної діяльності, застосовуються форми та методи . 

використані на двох попередніх етапах. 

Навчальний  процес загалом  передбачає  активну розумову діяльність  

студентів  шляхом  їхнього  залучення  до  самостійної пошукової,    

індивідуальної,    групової,    колективної   пізнавальної діяльності як на 

занятті, так і за його межами; розв'язання проблемних ситуацій із 

застосуванням активних та інтерактивних методів навчання Організація 

освітнього комунікативного середовища в професійнії підготовці   майбутніх  

учителів   передбачає  формування   суб'єкт-суб'єктних відносин у 

навчальному процесі; створення (моделювання) особистісно   орієнтованих   

навчально-педагогічних   ситуацій,   як спонукають студентів до 



усвідомлення позитивного Я-образу; надання переваги діалоговим формам 

навчання (лекція-діалог, дискусія, ділові та рольові ігри, проектна робота, 

педагогічні тренінги), їх органічне поєднання з індивідуальними, 

самостійними формами. Це дозволяє студентам бути суб'єктами навчальної 

діяльності, створює умови для співпраці викладача та студентів. 

Розв'язання проблем шляхом застосування знань студентів, отриманих 

під час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу; дозволяє 

створювати як в аудиторії, так і за її межами освітнє комунікативне 

середовище, орієнтоване на особливості майбутньої професійної діяльності, 

та сприяє формуванню інтегрованих професійних умінь майбутніх учителів. 

Міжпредметні зв'язки також дозволяють студентам використовувати власний 

досвід під час проходження педагогічної практики, що коригується ними 

відповідно до вікових особливостей учнів і специфіки етапу їхнього 

навчання. 

Застосування викладачами різних методів педагогічної діагностики 

(анкетування, опитування, тестування, спостереження) дозволяє враховувати 

індивідуально своєрідний склад комунікативної компетенції кожного 

студента, бути обізнаним з його інтересами та потребами, диференціювати 

умови навчання, враховуючи його початковий рівень. Реалізація 

діагностичного підходу до навчального процесу сприяє розвитку 

рефлексивної позиції майбутніх учителів івпливає на їхню  свідомість,  

критичний  аналіз  і  конструктивне вдосконалення досліджуваної 

компетенції. 

Загальні висновки: 

      - Комунікативна компетенція майбутніх учителів    є складним 

утворенням особистості.  Її зміст визначається  особливість педагогічної 

діяльності вчителя і функціональністю мови та мовлення.   Результати   

аналізу   сутності   функцій   учителі дозволяють дійти висновку, що 

комунікативна функція набуває пріоритетного  значення  в  їхній  

професійній діяльності  та визначає зміст інших, тому що спілкування є 



формою, засобом і метою навчання учнів у загальноосвітній школі. 

Комунікативне компетенція     є    інтегруючим     компонентом     

професійної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання у 

вищому педагогічному навчальному закладі як мовленнєвий механізм, що 

дозволяє   їм   виконувати   функції   професійної   діяльності 

(комунікативно-навчальну, гностичну, конструктивно-планувальну й 

організаторську). 

- Розглядаючи комунікативну компетенцію у контексті професійної 

підготовки   майбутніх  учителів,   розуміємо  її  як  сукупність професійних 

знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне виконання 

комунікативної функції у професійній діяльності й сприяють подальшому 

самовдосконаленню та самореалізації майбутніх фахівців. Модель 

комунікативної компетенції майбутніх учителів відображає загальні вимоги 

до педагога як до особистості та фахівця, тому містить ціле-мотиваційний, 

когнітивно-професійний, особистісний і рефлексивний компоненти. 

- Відповідно до компонентного складу комунікативної компетенції 

майбутніх учителів визначено критерії її сформованості, а саме: професійно-

мотиваційний, проявом якого є професійне спрямування мовлення; змістово-

операційний, який охоплює психолого-педагогічні та предметні знання, 

мовленнєві, конструктивні й організаційні вміння; персоналізований з 

показниками: комунікабельність, емпатія; результативний, який вимірює 

здатність контролювати та оцінювати власну діяльність.  

- Доведено, що формування комунікативної компетенції майбутніх 

учителів у контексті особистісно орієнтованої освіти є процесом, 

спрямованим на реалізацію сукупності педагогічних умов, які забезпечують 

розвиток їхнього досвіду спілкування. Теоретично обґрунтовано та 

експериментально доведено, що позитивна динаміка рівня комунікативної 

компетенції майбутніх учителів забезпечується шляхом дотримання у 

навчальному процесі сукупності таких педагогічних умов: створення 

комунікативного середовища    на   засадах   особистісно   орієнтованого   та 



розвивального навчання; забезпечення міжпредметних зв'язків циклів 

психолого-педагогічних, фундаментальних і професійне орієнтованих 

дисциплін; системне використання педагогічної діагностики під час 

професійної підготовки.  

- Стрижневою умовою становлення та розвитку майбутніх учителі: є 

освітнє комунікативне середовище, що розглядається    я складне  системне  

утворення,   що  ґрунтується   на  суб'єкт-суб'єктних відносинах між усіма 

учасниками освітнього процесу та передбачає таку організацію навчання, 

коли професійне підготовка майбутнього вчителя відбувається безпосередньо 

В реальній   або   змодельованій   комунікативній   діяльності.   У дослідженні      

сформульовано      принципи      ефективного функціонування  цього 

середовища  на засадах особистісно орієнтованого та розвивального 

навчання. 

Отже, формування комунікативної компетенції майбутнього педагога-

вихователя є інтегруючим компонентом професійно компетентності 

майбутніх учителів, оскільки комунікативна компетенція є загальною метою 

професійної підготовки, а комунікативна компетентність - результатом 

освітнього процесу у вищому навчальному педагогічному закладі.  
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