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В даній статті автором розкривається сутність поняття комунікативна компетентність та її складові. Висвітлені результати 

теоретичного дослідження сучасних проблем формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку як складової загальної професійної компетентності у процесі підготовки до педагогічної діяльності. Окреслені 

три основні сучасні підходи до формування комунікативної компетентності у майбутніх педагогів дошкільної освіти, розкрита 

сутність цих підходів і доведена важливість впровадження їх у процес педагогічної підготовки майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку. Також представлені висновки, до яких автор дійшов у ході дослідження. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та 

її зв’язок з важливими науковими чи практич-

ними завданнями. У сучасних умовах реформуван-

ня соціальної, політичної та економічної сфер сус-

пільного життя пріоритетними напрямами розвитку 

системи вищої освіти є її модернізація і практична 

спрямованість, що супроводжується суттєвими змі-

нами у педагогічній теорії та практиці. Інтеграційні 

процеси, входження Української держави в європей-

ський та світовий освітній простір зумовлюють пот-

ребу вдосконалення підготовки фахівців, здатних 

ефективно здійснювати професійну діяльність на за-

садах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, тобто формуван-

ня в останніх професійної компетентності.  

Важливою складовою професійної компетент-

ності є комунікативна компетентність, тому випуск-

ник педагогічного вузу повинен вільно володіти мо-

вою, вміти спілкуватися, взаємодіяти з аудиторією, 

так як саме педагог створює у дитячому колективі 

атмосферу спілкування, відкритості, зацікавленості в 

осягненні знань і оволодінні практичними способами 

дій, і що, не менш важливо, удосконалює мовленнєву 

діяльність і розвиває культуру спілкування дітей. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 

Проблемам комунікативної компетентності присвя-

чені роботи Л. Савенкової, І. Зимової, Л. Чулкової, 

Л. Артемової, Дж. Равена, та ін. 

Комунікативні вміння за словником термінології 

з педагогічної майстерності – вид професійних умінь 

педагога, що відображають рівень його готовності до 

реалізації професійного спілкування (вміння соціаль-

ної перцепції, саморегуляції, вербального і невер-

бального контакту з дітьми, вміння управляти своєю 

поведінкою) [7, c. 19].  Л. Савенкова вважає, що ко-

мунікативні уміння доцільно розглядати як готов-

ність педагога до професійної комунікативної діяль-

ності. Автор подає перелік професійних комуні-

кативних умінь педагога, який може містити: вміння 

вербального (мовленнєвого) і невербального спілку-

вання, орієнтування в ситуації, сприймання і розу-

міння людини людиною (соціальна перцепція), ство-

рення творчого самопочуття, володіння професійно-

педагогічною увагою, установлення професійно-

педагогічного контакту, самопрезентація [6, с. 47]. 

Але при підготовці педагога, як справедливо 

вважає О. Матяш, звертається недостатньо уваги на 

вміння свідомо конструювати за допомогою мовних 

засобів взаємодію з дітьми, батьками, колегами по 

роботі; розрізняти в процесі спілкування свої думки і 

думки інших, розуміти, що ці думки можуть не 

збігатися і що мистецтво спілкування полягає саме в 

умінні координувати різні думки, тобто будувати 

взаєморозуміння. 

Формування цілей статті (постановка 

завдання). Метою даної статті є теоретичне 

дослідження проблеми формування комунікативної 

компетентності майбутніх вихователів дітей 

дошкільного віку та вивчення основних сучасних 

підходів до вирішення цієї проблеми.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

більшості західних освітніх програм комунікативна 

компетентність входить в число «ключових», що 

означає, зокрема, перенесення відповідальності за 

формування цієї компетентності з окремої 

предметної області на освітній процес в цілому. 

Перша причина, через яку комунікативна компе-

тентність являється ключовою, – це суспільний запит 

від професійного ділового світу, який гостро 

відчуває дефіцит в практичних комунікативних 

уміннях випускників навчальних закладів. Крім того, 

потрібно вміти працювати з інформацією, 

використовуючи різні інформаційні технології, 

продуктивно вирішувати конфлікти, публічно 

представляти результати своєї роботи, враховуючи 

змістовну критику; вміти позитивно будувати свої 

взаємини з колегами по роботі, дітьми та їх батьками. 

Друга причина може бути сформульована, 

виходячи з потреб самої сфери освіти. Якщо 

визначити основний зміст освіти як розвиток 

практичних навичок і умінь, необхідних людині для 
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досягнення успіху в особистому, професійному та 

громадському житті, то однією з важливих є його 

комунікативна компетентність [4]. 

Вчені визначають поняття «комунікативна ком-

петентність майбутнього вихователя» як готовність 

до ефективного спілкування, сформованість кому-

нікативних умінь і особистісних якостей педагога, 

які сприяють творчому вирішенню педагогічних зав-

дань (предметно-пізнавальних, практико-орієнтова-

них, особистісно орієнтованих), що виникають в 

процесі спілкування [3, с. 142]. 

У зміст поняття «комунікативна компетентність» 

вкладається: 

1.   Уміння встановлювати психологічний контакт 

з аудиторією. 

2. Уміння управляти процесом спілкування, 

підбирати методи взаємодії. 

3. Мовні вміння (високий рівень знання мови, її 

виразних можливостей, засобів переконання). 

4.  Володіння культурою спілкування (етикетної 

вивіреністю мови: умінням слухати і чути 

співрозмовника, умінням ставити запитання, бачити 

і правильно інтерпретувати реакцію людей, умінням 

виявляти і передавати своє ставлення з приводу чого-

небудь, готовністю і бажанням спілкуватися). 

5. Здійснення рефлексії своєї участі в комунікації. 

Незважаючи на досягнення в теорії і практиці в 

області вирішення проблеми формування комуніка-

тивної компетентності майбутнього педагога, дово-

диться констатувати, що проблема розробки педаго-

гічних підходів формування комунікативної компе-

тентності вимагає особливої уваги. Це важливо, тому 

що комунікативна компетентність педагога 

проявляється не тільки у вирішенні професійних 

завдань, а й в тому, як людина сприймає, оцінює і 

розуміє світ за межами своєї професії. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літера-

туру, нами були визначені основні сучасні підходи 

(«підхід» як певна позиція, точка зору, сукупність 

прийомів ставлення до кого-чого-небудь) до форму-

вання комунікативної компетентності: компетент-

нісний, особистісно орієнтований і діяльнісний. 

Використання компетентнісного підходу ґрунту-

ється на розумінні того, що прогрес людства зале-

жить не стільки від економічного зростання, скільки 

від рівня розвитку особистості, що передбачає 

перехід від класичного поняття «людські ресурси» до 

концепції «компетентності людини». Компетентніс-

ний підхід акцентує увагу на результаті освіти, 

причому в якості результату розглядається не сума 

засвоєної інформації, а здатність людини діяти в 

різних проблемних ситуаціях [5]. У нашому випадку 

це педагогічні ситуації, тому реалізація компетент-

нісного підходу, на наш погляд, можлива тільки за 

педагогізації навчального процесу у вузі, тобто 

підпорядкуванні всіх ланок і сторін навчання і 

виховання студентів завданням їх професійно-

педагогічної підготовки. Це означає, що не тільки 

психолого-педагогічні, а й інші дисципліни повинні 

викладатися таким чином, щоб орієнтувати 

студентів на педагогічну діяльність. 

Включення студентів до освоєння різних педаго-

гічних і психологічних теорій і систем сприяє розвит-

ку у майбутніх педагогів варіативного мислення, 

установки на постійний діалог, закладанню основи 

для розвитку власної педагогічної інтуїції, 

необхідної для вирішення педагогічних завдань. 

Таким чином, компетентнісний підхід орієнтує 

«на озброєння особистості готовністю і здатністю до 

ефективної життєдіяльності». Стає все більш затре-

буваною саме життєтворчість особистості, яка най-

більш адекватно характеризується чотирма фунда-

ментальними цілями освіти, сформульованими Жа-

ком Делором: вміти жити; вміти працювати; вміти 

жити разом; вміти вчитися. 

Другий підхід до формування комунікативної 

компетентності – це особистісно орієнтований підхід. 

Для особистісно орієнтованого навчання харак-

терний цілісний погляд на того, хто навчається як на 

особистість, орієнтація на потреби, особистий досвід 

і рівень його актуального розвитку, а також побудова 

освітнього процесу в зоні найближчого розвитку. 

Важливо, щоб педагогічні дисципліни вивчалися 

не у вигляді готових абстрактних істин, а як сукуп-

ність педагогічних ідей і концепцій, що розробляю-

ться різними вченими і науковими школами в руслі 

різноманітних філософських поглядів, що розвиваю-

ться в контексті світової цивілізації. У такому випад-

ку кожен випускник педагогічного вузу, будучи 

суб’єктом пізнавального процесу, визначає для себе 

найбільш прийнятні ідеї, концепції і теорії, які в 

майбутньому стануть фундаментом його особистого 

педагогічного кредо і технології професійної 

діяльності. 

Будь-яка вузівська освіта вирішує два 

фундаментальних завдання: дає людині професію і 

формує її як особистість. 

Особистісне – це те, що спочатку 

самовизначається людиною, вибудовується як її 

власний світ. Отже, оптимально освіта, яка 

передбачає гармонію освітніх стандартів і 

особистісного саморозвитку, побудована на 

принципах гуманізації та гуманітаризації [2]. 

Третім підходом до формування комунікативної 

компетентності є діяльнісний підхід, який орієнтує 

майбутнього вихователя на установку, що 

найважливіший фактор формування комунікативної 

компетентності – його активна пізнавальна, 

комунікативна діяльність. 

Представники діяльнісного підходу виступають 

проти абсолютизації в освіті однієї з форм знання. 

Живе, особистісне знання протиставляється 

безсуб’єктному, що транслюється у вигляді 

інформації, відомостей. 
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На думку Л. Артемової в освітньому процесі вузу 

«в основному використовуються традиційні 

технології навчання: лекції, семінари, переважно 

репродуктивні способи організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів. У студентів 

відсутнє усвідомлене прагнення до професійної 

самоосвіти та самовдосконалення; яскраво виражена 

традиційна установка на «знаннєву» парадигму; 

немає готовності співпереживати почуттям і емоціям 

дітей; вони працюють в основному за зразком; не 

володіють рефлексивними вміннями» [1]. 

Діяльність може бути освоєна в діяльності: виді-

лена як предмет засвоєння, усвідомлена студентами і 

привласнена ними. Тільки через методи активного 

навчання можна проектувати освітню ситуацію, в 

якій проявляється діяльнісний зміст освіти. 

Передумовами успішності використання методів 

активного навчання є сформованість у викладача 

прийомів реконструювання навчальної інформації та 

прийомів викладання, з одного боку, і сформованості 

основних навчальних умінь у студентів, з іншого. 

Цими прийомами навчання є аналіз, порівняння, 

узагальнення, висунення гіпотез, перенесення знань 

у нову ситуацію, пошук аналогій, вибір способів 

діяльності, інтерпретація і оформлення результатів. 

Аналогічними прийомами повинен володіти і 

викладач, для того щоб формувати комунікативну 

компетентність майбутніх вихователів. 

Висновки. За результатами проведеного дослід-

ження можна зробити наступні висновки: незважа-

ючи на досягнення в теорії і практиці, проблема фор-

мування комунікативної компетентності у майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку все ще залиш-є-

ться актуальною і потребує вирішення. В статті уточ-

нено поняття «комунікативна компетентність» та її 

складові. Також були вивчені 3 основних підходи до 

формування комунікативної компетентності: компе-

тентнісний, особисто орієнтований та діяльнісний. 

Але жоден з них, на нашу думку, не знаходить повно-

го, якісного відображення в освітньому процесі.  
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Лайко Ю.В..  

К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В данной статье автором раскрывается сущность понятия коммуникативная компетентность и ее составляющие. Освещены 

результаты теоретического исследования современных проблем формирования коммуникативной компетентности будущих 

воспитателей детей дошкольного возраста как составляющей общей профессиональной компетентности в процессе подготовки 

к педагогической деятельности. Указанные три основные современные подходы к формированию коммуникативной 

компетентности у будущих педагогов дошкольного образования, раскрыта сущность этих подходов и доказана важность 

внедрения их в процесс педагогической подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Также представлены 

выводы, к которым автор пришел в ходе исследования. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная компетентность, профессиональная подготовка, 

будущий воспитатель, компетентностный подход, личностно ориентированное обучение, деятельностный подход. 

 

Laiko Y.  

TO THE PROBLEM OF FORMATION KINDERGARTENERS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE  

The essence of the concept of communicative competence and its components are revealed in the article. The results of the study of modern 

problems of future preschool teachers' communicative competence as a part of general professional competence are given in the article. Three 

main modern approaches to the formation of communicative competence of future teachers of preschool education are revealed, the essence 

of these approaches is revealed and the importance of introducing them into the process of pedagogical training of future educators of 

preschool children is proved. Also conclusions, which the author came to in the process of research. are presented. 

Keywords: professional competence, communicative competence, training, future preschool teacher, competence approach, personality 

oriented teaching, active approach. 

 

 


