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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 
 

Статтю присвячено проблемі комунікативної компетентності підлітків. Базуючись на актуальних проблемах сучасної 

психологічної науки, створено та обґрунтовано проблематику дослідження. На основі аналізу, узагальнення й систематизації 

наукових джерел, проаналізовано поняття спілкування та комунікативної компетентності особистості, розглянуто їх 

структуру, представлено різні тлумачення цих термінів. Теоретично досліджено особливості спілкування та комунікативної 

компетентності у підлітковому віці. Проведено емпіричне дослідження комунікативної компетентності та товариськості 

учнів підліткового віку, наявності у них емоційних бар’єрів, які проявляються під час спілкування. Проаналізовано результати 

констатувального експерименту. Висвітлено перспективні напрямки подальших досліджень.  
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Постановка проблеми. Процес розвитку осо-

бистості та її індивідуальності неможливий без 

такого соціального феномену як спілкування. За 

допомогою нього формуються соціальні уста-

новки, життєві цілі, емоційно-чуттєві компонен-

ти, моральні норми, цінності тощо. Це особливо 

актуально для підліткового віку, сензитивного 

для розвитку даних якостей. Повноцінне 

конструктивне спілкування можливе лише за 

добре розвиненої комунікативної компетентнос-

ті, що за умов загострення кризових проблем 

українського суспільства, нестійкості характеру 

міжособистісних взаємодій актуалізує необхід-

ність дослідження цієї якості підлітків. 

Проблемою даної статті є вивчення комуні-

кативної компетентності підлітків. Теоретичне 

значення розв’язання даної проблеми полягає у 

розкритті особливостей процесу спілкування та 

характеристиці комунікативної компетентності, 

а практичне – у пошуках засобів і способів 

наближення реального показника комуніка-

тивної компетентності до суспільно бажаної, яка 

б забезпечила гармонійний розвиток дітей 

підліткового віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченню феномену людського спілкування та 

комунікативної компетентності, в тому числі 

підлітків, присвячені дослідження К. Альбуха-

нової-Славської, Г. Андрєєвої, Л. Божович, 

І. Булах, Л. Виготського, Н. Волкової, Ю. 

Жукова, Д. Ельконіна, Г. Костюка, Б. Ломова, С. 

Максименка, В. Мухіної, Л. Орбан-Лембрик, 

А. Петровського, Л. Петровської, П. Растянні-

кова, Ю. Шадських, М. Ярошевського. 

Мета статті: на основі теоретичного аналізу 

наукових джерел та констатувального експери-

менту розглянути особливості комунікативної 

компетентності підлітків. 

Основні результати дослідження. С.Макси-

менко та Л. Петровська характеризують спілкуван-

ня як складне поєднання комунікативних (обмін 

інформацією), інтерактивних (взаємодія) та перцеп-

тивних (розуміння людини людиною) компонентів, 

суб’єкт-об’єктної та суб’єкт-суб’єктної форм, 

репродуктивної й продуктивної, особистісної та 

рольової поведінки [4]. 

Н.Волкова розглядає спілкування як полі-

функціональне явище, що забезпечує обмін 

інформацією, співпереживання, пізнання особис-

тості, самоствердження, продуктивну взаємодію, 

виконуючи такі функції: контактну, інформа-

ційну, спонукальну, координаційну, пізнавальну, 

експресивну, управлінську, встановлення 

відносин [2, с. 27]. 

У залежності від ступеня особистісного 

залучення, існують три основних рівні 

спілкування: соціально-рольове (короткочасне, 

ситуаційне), ділове та інтимно-особистісне. Саме 

останній тип властивий підлітковому віку, є 

провідною діяльністю, висуваючи за мету 

задоволення потреби в розумінні, співчутті, 

співпереживанні; від партнерів очікуються 

психологічна близькість, емпатія, довіра [8]. 

Під комунікативною компетентністю розу-

міють здатність встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми, певну 

сукупність знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне спілкування. Вона 

передбачає уміння змінювати глибину та коло 
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спілкування, розуміти та бути зрозумілим для 

партнера по спілкуванню. Комунікативна компе-

тентність формується в умовах безпосередньої 

взаємодії, тому є результатом досвіду спілкуван-

ня між людьми. У процесі опанування комуніка-

тивної сфери людина запозичає з культурного 

середовища засоби аналізу комунікативних ситу-

ацій у вигляді словесних і візуальних форм (7). 

Ю. Жуков, Л. Петровська, П. Растянніков 

трактують комунікативну компетентність через 

синонім поняття «компетентність у спілку-

ванні», здатність встановлювати та підтримувати 

необхідні контакти з людьми. Це поняття розгля-

дається як складне поєднання перцептивних, ко-

мунікативних, інтерактивних елементів спілку-

вання творчого та репродуктивного, глибинного 

та поверхового, маніпулятивного та суб’єкт-

суб’єктного. У структурі комунікативної компе-

тентності виокремлюють два компоненти (типи 

компетентності): суб’єкт-об’єктні, репродуктив-

ні форми спілкування чи оволодіння зовніш-

ньою, операційно-технічною стороною поведін-

ки; суб’єкт-суб’єктні, продуктивні, глибинні й 

особистісно-значеннєві утворення [4, с. 55]. 

Спираючись на прийняту в соціальній 

психології структуру спілкування, що включає 

перцептивний, комунікативний й інтерактивний 

аспекти, комунікативну компетентність можна 

розглядати в структурі спілкування. Тоді 

комунікація – це інформаційний процес між 

активними суб’єктами, з урахуванням відношень 

між ними. Однак часто комунікація виступає 

синонімом спілкування [1].  

Ю Крижанська та В. Третьяков виокремлю-

ють такі складові комунікативної компетентнос-

ті: зорієнтованість у різноманітних ситуаціях 

спілкування, яка базується на знаннях і життєво-

му досвіді індивіда; спроможність ефективно 

взаємодіяти з оточенням завдяки розумінню себе 

й інших при постійній видозміні психічних 

станів, міжособистісних відносин і умов соціаль-

ного середовища; ситуативна адекватна орієнта-

ція людини в самій собі, власному психологічно-

му потенціалі, потенціалі партнера; готовність і 

уміння будувати контакт з людьми; внутрішні 

засоби регуляції комунікативних дій; знання, 

уміння і навички конструктивного спілкування; 

внутрішні ресурси, необхідні для побудови 

ефективної комунікативної дії у визначеному 

колі ситуацій міжособистісної взаємодії [5]. 

До структури комунікативної компетентності 

також входить уміння усвідомлювати та долати 

комунікативні бар’єри. Такі бар’єри можуть 

виникати за відсутності розуміння ситуації 

спілкування, яка викликається розходженнями 

між партнерами (соціальними, політичними, 

релігійними, фаховими тощо). Бар’єри в комуні-

кації можуть носити також психологічний харак-

тер, відображаючи індивідуально-психологічні 

особливості учасників процесу спілкування, їхні 

сформовані відношення: від дружби до ворожості 

по відношенню один до одного. Таким чином, ко-

мунікативна компетентність постає як структур-

ний феномен, що містить цінності, мотиви, уста-

новки, соціально-психологічні стереотипи, знання, 

уміння, навички. 

Міжособистісне спілкування підлітка реалізу-

ється у спілкуванні з дорослими та однолітками. 

Їх роль у формуванні особистості дитини є 

якісно різною. Якщо у спілкуванні з дорослими 

підліток засвоює суспільно значущі критерії 

оцінок, цілі та мотиви поведінки, способи ана-

лізу навколишньої дійсності й способи дій, то 

спілкування з однолітками є своєрідним випро-

буванням себе у особистісній сфері, породжу-

ючи специфічну моральну проблематику. Група 

однолітків, з якими спілкується дитина, впливає 

на розвиток її особистості. Саме в умовах спілку-

вання з однолітками підліток постійно зустріча-

ється з необхідністю застосовувати на практиці 

засвоювані норми поведінки [6]. 

Спілкування з однолітками виконує певні 

психологічні функції: реалізує надходження спе-

цифічної інформації; сприяє формуванню нави-

чок соціальної взаємодії; полегшує підлітку 

автономізацію від світу дорослих; дарує йому 

почуття емоційної захищеності й стабільності 

[3, с. 88]. 

Як стверджує Л. Виготський, спілкування з 

ровесниками в цьому віці набуває такої цінності, 

що нерідко відсуває на другий план навчання і 

стосунки з рідними. Так, серед причин зниження 

успішності та порушень поведінки провідне 

місце займає невдоволеність підлітків своїми 

стосунками з однолітками. Саме потреба бути 

значущим серед товаришів у багатьох підлітків 

спричиняє найважчі негативні переживання. 

Змінюються також критерії оцінювання 

однолітків, розвивається уміння орієнтуватися 

на вимоги товаришів, враховувати їх [2]. У 

підлітковому віці (за Б. С. Волковим) досить 

нестійка емоційна сфера, тому навіть якщо 

знання правил спілкування знаходяться на 

високому рівні, діти можуть мати серйозні 

проблеми у спілкуванні. Цей вік характери-

зується пошуком свого «Я», референтних груп, 

місця в соціумі, підлітковою кризою, почуттям 

дорослості, коло спілкування зводиться до 

однолітків в інтимно-особистісному стилі. Отже, 

у підлітковому віці переважає інтимно-особис-

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC


Альманах науки 

 

38 

тісне спілкування з однолітками, відіграючи про-

відну роль у формуванні особистості в цілому. 

Для проведення емпіричного дослідження 

було використано методики: «Дослідження ко-

мунікативних та організаційних схильностей» 

(за В. Синявським, А. Федоришиним); «Оцінка 

рівня спілкування» (за В. Ряховським); «Діагнос-

тика емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні» (за В. Бойко). Експериментальне 

дослідження, у якому брали участь 64 учні 7–Б, 

8–В та 9–А класів, проводилося на базі НВО 

«Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв». 

У констатувальному експерименті за методи-

кою КОС встановлено: високий рівень комуніка-

тивних схильностей мають 20,3% підлітків; доб-

рий – 39,1%; середній – 26,6%; низький – 7,8%; 

дуже низький – 6,2%. Отримані за допомогою 

методики В.  Ряховського дані свідчать, що 36% 

досліджуваних не товариські та замкнуті в собі; 

15,6% занадто товариські; 48,4% мають 

адекватний рівень товариськості.  

За результатами методики В. Бойко 10,9% 

учнів уміють дуже добре контролювати себе під 

час спілкування, 4,7% мають незначні труднощі і 

84,4 % підліткам властиві проблеми з контролем 

над власними емоціями, вони їм заважають у 

спілкуванні. При цьому 35,9% учнів не вміють 

керувати власними емоціями та дозувати їх; у 

28,1% відмічається небажання зближуватися з 

людьми на емоційній основі; неадекватний 

прояв емоцій був виявлений у 12,5%; негнуч-

кість, нерозвиненість та невиразність емоцій 

спостерігається у 4,7%; домінують негативні 

емоції у 3,2% підлітків. Отже, недостатній рівень 

комунікативної компетентності зумовлює 

розробку тренінгової програми щодо її розвитку.  

Висновки та пропозиції. Спілкування – 

багатогранний процес взаємодії людей, який 

включає в себе три основних компоненти: кому-

нікативний; перцептивний; інтерактивний. Під 

комунікативною компетентністю розуміють 

здатність встановлювати та підтримувати необ-

хідні контакти з іншими людьми, певну сукуп-

ність знань, умінь і навичок, що забезпечують 

ефективне спілкування. Дана якість формується 

в умовах безпосередньої взаємодії, тому є резу-

льтатом досвіду спілкування між людьми. Спіл-

кування у підлітковому віці виконує функції 

формування навичок соціальної взаємодії, над-

ходження специфічної інформації, яка не 

розголошується дорослими, полегшує процес 

дорослішання. Результати емпіричного дослід-

ження дозволили встановити основні проблеми у 

процесі спілкування, що виникають у багатьох 

підлітків – низький рівень комунікативної 

схильностей, недостатня товариськість, 

наявність великої кількості емоційних бар’єрів. 

Перспективними напрямками подальших 

досліджень є пошук дієвих методів розвитку 

комунікативної компетентності підлітків та 

з’ясування соціально-психологічних чинників її 

формування. 
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Белоус Р.Н., Деркач Н.А., 

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Статья посвящена проблеме коммуникативной компетентности подростков. Основываясь на актуальных проблемах 

современной психологической науки, создано и обоснованно проблематику исследования. На основе анализа, обобщения и 

систематизации научных источников, проанализированы понятия общение и коммуникативная компетентность личности, 

рассмотрена их структуру, представлены различные толкования этих терминов. Теоретически исследованы особенности 

общения и коммуникативной компетентности в подростковом возрасте. Проведено эмпирическое исследование 

коммуникативной компетентности и общительности учеников подросткового возраста, наличия у них эмоциональных барьеров, 

которые проявляются во время общения. Проанализированы результаты констатирующего эксперимента. Освещены 

перспективные направления дальнейших исследований.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, личность, общение, коммуникация, подростковый возраст, 

общительность. 

 

Bilous R., Derkach M. 

FEATURES OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN ADOLESCENCE 

The paper is devoted to the problem of communicative competence of adolescents. The research problem was developed and substantiated 

based on the actual problems of modern psychological science. On the basis of analysis, generalization and systematization of scientific 

sources, the concepts of communication and communicative competence of personality were analyzed, explained and defined. The 

peculiarities of communication and communicative competence of adolescents have been theoretically studied. The paper contains empirical 

study of the communicative competence and companionship of teenage students as well as the research of emotional barriers that appear in 

the process of communication. The results of the experiment, which was held during the research, were analyzed. The perspective lines of 

further research developing have been defined and described. 

Key words: communication, communicative competence, personality, adolescence, sociability, companionship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


