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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

 
У статті аналізується поняття “комунікативної компетенція”, особливості його встановлення та зміст. Приділяється 

уваги до різного визначення поняття дослідниками в науці психології, педагогіки та лінгвістиці. Визначаються особливості 

розмежування поняття “комунікативної компетенції” з такими синонімічними поняттями, як: “комунікативна 

компетентність”, мовлення, мовленнєва діяльність, спілкування, мовленнєва здібність. Задля цього визначаються 

особливості методики формування поняття “комунікативної компетенція” в науці психології різними авторами. Окремо 

досліджуються особливості визначення “комунікативної компетентності” та “комунікативної компетенції” у 

законодавстві України та ЄС. Встановлюється відсутність єдиного наукового підходу до визначення поняття 

“комунікативної компетенції” та необхідність у застосуванні єдиного понятійного апарату. 
Ключові слова:  комунікативна компетенція, комунікативна компетентність, мовлення, мовленнєві здібності, мислення та 

мова, комунікація, здатність до мовлення, міжособистісні стосунки. 

 

Поняття комунікативної компетентності 

зустрічається в психологічній, педагогічній та 

філологічній науках. В психології зустрічається 

досить велика кількість наукових праць, де 

предметом дослідження виступають особливо-

сті  комунікативної компетенції, її характерис-

тики в залежності від різних професій, гендеру 

або віку, та тому подібне. Проте, навіть з вели-

кою кількістю досліджень, єдиного підходу до 

визначення комунікативної компетенції в науці 

досі немає. Причиною є те, що багато науковців 

при досліджені формулюють авторське визна-

чення. Крім того, поряд із поняттям комуніка-

тивної компетенції використовується поняття 

соціальної компетенції, спілкування, мовленнє-

вої компетенції або мовленнєвої здібності,  які 

досить  часто описуються як синонімічні. 

Таким чином, дослідження щодо визначення 

поняття комунікативної компетенції в 

психології залишається актуальним.  

Питання компетентності у вітчизняній пси-

хологічній літературі в першу чергу пов'язу-

ється із поняттям комунікативної компетенції 

як знань або здатності до ефективної комуні-

кації (Т.І.Гончар, Ю.Н.Емельянов, Н.Б.Завіни-

ченко, Т.Л.Кобзар, С.С.Макаренко, К.Моісе-

єнко, О.І.Нещерет, Л.А.Петровська, О.В.Попо-

ва, Л.Л.Федорова), котра тісно корелює із 

соціальною компетентністю (Н.В.Калініна, 

О.Колеснікова, Л.А.Лєпіхова, А.К.Мудрик) [1, 

с.45-114]. Значної уваги приділяють дослід-

женню мовленнєвої компетентності у профе-

сійній діяльності, зокрема у такій, котра без-

посередньо пов'язана із здійсненням комуні-

кації (Н.Б.Завіниченко, Л.В.Любчак, С.С.Мака-

ренко, О.І.Нещерет, Ю.А.Паскевська, І.О.Тял-

лева, Н.Ф.Шевченко, Н.М.Шацька) [2]. 

Метою статті є дослідження особливостей 

визначення поняття комунікативної компетен-

ції, його розвитку та встановлення в науці 

психології. 

Так в науці і навіть законодавстві України 

застосовується паралельно одразу два поняття, це 

«компетентність» та «компетенція», при чому 

єдиного підходу до їх визначення немає У своєму 

досліджені Л. Лук’яник виділяє три етапи 

історичного розвитку терміну “компетенція”. 

Перший етап (1960-1970 роки) – коли з’явились 

терміни “компетенція” та “компетентність”, і 

диференціюється поняття широких (життєвих 

компетентностей) та предметних або галузевих 

компетентностей. Другий етап (1970-1980 роки) 

знаменується появою 39 визначень компетент-

ностей у праці Джона Равіна “Компетентність в 

сучасному суспільстві”. На період третього етапу 

(кінець 1980-х –початок 1990-х років) визначено 

чітке спрямування компетенції у державних до-

кументах та матеріалах міжнародних організацій, 

де зазначено основне коло компетенцій: знання, 

уміння та цінності особистості [4].  

Вперше термін «компетентність» з'явився в 

науці завдяки автору теорії генерації граматики 

Н. Хомському у 1965 році. У своїх роботах він 

використовує словосполучення “лінгвістична 

компетентність”. А вже концепція "комуніка-

тивної компетентності" вперше з'явилася в 

дослідженнях американського антрополінгвіс-

та  Д. Хаймса у 1972 році, який вважав, що не-
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достатньо, щоб вивчати іноземну мову тільки 

лінгвістичної компетенції,  також необхідно нав-

читися правильно використовувати вивчену мову 

в сучасному суспільстві. Взагалі, концепція 

комунікативної компетентності була результа-

том спроби з 1970-х років розділити когнітивні 

(академічні) і основні міжособистісні комуніка-

тивні навички людини. Це в подальшому приз-

вело до розробки різних моделей - Д. Хаймса, 

Я.А. ван Эка, Л.Ф. Бахмана та М. Каналя [5]. 

Як зазначає Щербакова В.В., щоб краще 

представити  реальність, варто враховувати той 

факт, що ні в одній європейській мові немає 

абсолютного синоніма слову "здібності" (на 

російській мові – “способности”) і тому для 

визначення такої багатогранної і інтегральної 

концепції було введено новий термін 

"компетентність", що вносить у слово 

«здібності» в залежному від контексту різний 

зміст, і в свою чергу  веде до неузгодженості 

між науковцями [6]. Це дозволяє краще 

зрозуміти таку велику кількість застосування у 

науці синонімічних понять поряд із 

комунікативною компетенцією. 

С. Сисоєва зазначає, що англійське слово 

«competence», яке вживається для позначення 

результатів навчання у документах Болонського 

процесу та у проекті TUNING перекладалося 

дослідниками на українську (а також і на 

російську) як два терміни – компетентність і 

компетенція. У Комплексі нормативних 

документів Міністерства освіти і науки (2007) 

слово «competences» було перекладено як 

компетенції. У законі «Про вищу освіту» (2014), 

як бачимо, для визначення результатів навчання 

використовується термін «компетентності» [2]. 

В офіційних джерелах Ради Європи, таких 

як Загальноєвропейська рекомендація з мовної 

освіти та інших, можна зустріти поняття 

“комунікативної мовної компетенції”.  В них 

розглядаються два види компетенції в області 

іноземної мови: загальні компетенції (General 

competences) і комунікативна мовна компетен-

ція (Communicative language competence). Зага-

льні компетенції включають: здатність вчитися 

(ability to learn); екзистенціальну компетент-

ність (existential competence); декларативні 

знання (declarative knowledge); уміння і навики 

(skills and know-how). Комунікативна компе-

тенція включає: лінгвістичний компонент 

(linguistic component - lexical, phonological, 

syntactical knowledge and skills); соціолінгвіс-

тичний компонент (sociolinguistic component); 

прагматичний компонент (pragmatic component 

- knowledge, existencial competence and skills and 

know-how relating to the linguistic system and its 

sociolinguistic variation). [7] 

Особливо значущою для методики 

формування комунікативної компетентності є 

теорія мовленнєвої діяльності і вчення про 

механізми мовлення. Мовленнєву діяльність 

психологи (Л. Виготський, М. Жинкін, І. 

Зимня, О.О. Леоньєв, А. Лурія) розглядають як 

діяльність спілкування, а для успішного 

спілкування людина має «правильно і швидко 

орієнтуватися в умовах міжособистісної 

взаємодії, правильно спланувати своє 

мовлення, вибрати зміст спілкування, знайти 

адекватні мовні засоби для передачі думки і 

забезпечити зворотній зв’язок [3].  

Уваги заслуговує наукове дослідження 

Щербакової В. В., яка визначає комунікативну 

компетенцію як поєднання і взаємодія мовної 

та мовленнєвої здібності [6]. 

Традиційно, проблема комунікативної ком-

петенції відноситься до області соціальної пси-

хології. Так наприклад, Л. Орбан-Лембрик виз-

начає комунікативну компетентність як інте-

гральну якість особистості, що пронизує всі її 

професійно-особистісні утворення, як сукуп-

ність знань у галузі взаємодії, поведінки, обмі-

ну інформацією, сприймання людьми один од-

ного, як оформленість індивідуальної програми 

поведінки в системі соціальних відносин, як 

мотиваційну приналежність до певного соці-

ального середовища, спрямованість на розви-

ток комунікативних здібностей, прагнення до 

збереження і розвитку соціально-психологіч-

них традицій конкретного соціального інститу-

ту та тієї групи, в якій відбувається її соціаліза-

ція, загалом як сформованість комунікативного 

стилю життя індивіда [8].  

Розмежування підходів чітко простежується  у 

лінгводидактиці - А.М.Богуш, О.М.Корніяка, 

О.А.Кучерук, М.І.Пентилюк визначають мовну 

компетентність основою мовленнєвої. О.О.Залев-

ська, окреслюючи поняття оволодіння і володіння 

мовою, зазначає, що результатом оволодіння 

мовою є володіння нею, котре залежить від знання 

мови та користування нею. Таким чином, авторка 

виділяє три аспекти оволодіння мовою: знання 

мови (мовна компетенція), володіння мовою 

(мовленнєва компетенція), користування мовою 

(комунікативна компетенція) [9].  Проаналізувавши 
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вище зазначене, можна зробити висновок, що 

наразі поняття “комунікативна компетенція” 

формується на межі трьох основних  наук, таких 

як  - психологія, лінгвістика та педагогіка. При 

цьому, в кожній з них “комунікативна 

компетенція” застосовується у різних значеннях і 

має різний обсяг і зміст. Також, зазначимо про 

відсутність єдиного наукового підходу до 

визначення “комунікативної компетенції” в 

кожній окремій галузі психології. Таким чином, 

вбачаємо необхідність у застосуванні єдиного 

понятійного апарату при визначенні 

комунікативної компетенції, що надасть 

можливість більшого розуміння, а у подальшому 

глибшого та детального дослідження самої 

комунікативної компетенції.  
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О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В статье анализируется понятие "коммуникативная компетенция", особенности его возникновения и содержание. 

Уделяется внимание определения понятия различными исследователями в науке психологии, педагогики и лингвистике. 

Определяются особенности разграничения понятия «коммуникативной компетенции» с такими синонимичными 

понятиями, как: "коммуникативная компетентность", речь, речевая деятельность, общение, речевая способность. Для 
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ABOUT THE PROBLEM OF DEFINITION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE 

The article analyzes the concept of "communicative competence", the peculiarities of its establishment and the content determined by 

various researchers in the science of psychology, pedagogy and linguistics. The peculiarities of distinguishing the notion of 

"communicative competence" with such synonymous concepts as "communicative competence", speech, speech activity, 

communication, and speech ability are determined. For this, the peculiarities of the method of forming the concept of  “communicative 

competence "in the science of psychology by various authors are determined. The peculiarities of the definition of "communicative 
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