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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Питання професійної підготовки вчителя початкових класів лишається 

соціально важливим і актуальним навіть попри невеликий престиж цієї 
професії на сьогоднішній день. 

Адже педагог-початківець долучається після дошкільного закладу і 
сім’ї до формування громадянина, виховання активного учасника 
навколишнього життя, сприяє розвиткові морально-етичних, естетичних 
цінностей, допомагає пізнати світ, формує національно-мовну особистість 
школяра. 

З огляду на це формування компетенції розглядаємо як багатоаспектну 
проблему, що має актуальне соціально-педагогічне і наукове значення. Це 
ставить її в коло значущих методологічних питань теорії і практики освіти 
передусім тому, що вимагає нового культурологічного і педагогічного 
мислення, гуманних загальнолюдських впливів на особистість кожного 
студента. 

Завдання педагогічного факультету, спеціальностей, що готують як 
учителя початкових класів, так і фахівців інших напрямків педагогічної 
освіти – допомогти студентові опанувати основи комунікативної компетенції 
як однієї зі складових професійної підготовки вчителя, професійної 
майстерності. 

Мета нашої статті – з’ясувати суть комунікативної компетенції і 
показати основні шляхи оволодіння нею майбутніми вчителями. 

Ми поставили перед собою такі завдання: 
– виокремити комунікативну компетенцію у структурі професійної 

діяльності вчителя; 
– з’ясувати характерні ознаки комунікативної компетенції у 

взаємозв’язку з поняттями «особистісні, професійні якості», «кваліфікація», 
«професійна компетенція»; 

– узагальнити наявні напрями роботи з формування комунікативної 
компетенції майбутнього вчителя; 

– окреслити перспективи фахової підготовки вчителя початкових 
класів у вказаному аспекті. 

Раніше, ніж розглянути, як реалізується прогрес формування 
комунікативної компетенції при навчанні студентів на спеціальності 
«Початкове навчання», його напрями і перспективи, з’ясуємо суть поняття 
«комунікативні компетенції». 

Згідно з етимологією слів «комунікація», «комунікативний», в основі їх 
лежить латинський корінь «kommunico» – з’єдную. Термін «комунікації» 
вживається у двох варіантах – «шляхи сполучення, лінії зв’язку» та 
«спілкування, зв’язок». 



Компетентність – поінформованість, обізнаність, авторитетність. 
Компетенція (лат. сompetentia, від сompeto – взаємно прагну; 

відповідаю, підходжу – коло повноважень якоїсь особи, установи, коло 
питань, у яких дана особа має повноваження, знання, досвід. 

Як бачимо, поєднання слів «комунікативні компетенції» треба розуміти 
як знання, досвід у спілкуванні передусім. У визначенні досліджуваного 
поняття ми спиралися на різноманітні наукові підходи сучасних дослідників 
(С. Єлканов, І. Зязюн, В. Кан-Калик, А. Капська, Р. Вязова, О. Доронін та ін.). 

В’язова Р.В., досліджуючи компоненти системи навчання іноземної 
мови, вважає комунікативну компетенцію в читанні (ККЧ) як підсистему 
навчання іноземної мови. Автор розглядає компетенцію у зв’язку з читанням, 
спілкуванням, взаємодію викладача і студента. Дослідниця розуміє 
комунікативну компетенцію читача як властивість особистості, що може 
формуватися і реалізуватися в читанні як виді опосередкованого спілкування. 
Водночас автор зазначає, що «ККЧ є якістю особистості, результатом 
розумової діяльності індивіда, містить і відбиває об’єктивні результати 
попереднього досвіду реципієнта» [2, 10, 11]. 

Дещо ширше розуміє компетенцію інший дослідник – Воронін О.Д. На 
його думку, «під компетенцією розуміються особисті якості і можливості 
посадової особи, її кваліфікаційний рівень знань, досвід, які дозволяють 
брати участь в розробці окремого кола рішень, чи вирішувати самостійне 
питання в залежності від особистих знань, навиків, вмінь та особливостей 
відповідальності. Зазначимо, що автор розглядає компетенцію крізь призму 
функцій співробітника міліції» [3, 13]. Ми солідарні з його судженням 
стосовно унеможливлення тотожного розуміння понять «компетенція» та 
«компетентність» у зв’язку з кваліфікацією. Отже, дослідник розуміє під 
компетентністю єдність теоретичної та практичної готовності робітника 
міліції для вираження своєї професійної діяльності. Трансформуючи 
авторське бачення компетенції на інші професії, можемо сказати, що суть 
його виражає основу функціональних компонентів професійної діяльності 
спеціаліста будь-якої галузі. 

Безумовно, у вчительській діяльності ми виділяємо професійну 
компетентність (спрямованість на професійні знання) педагога, що є 
підвалиною професійної майстерності. Стосовно ж комунікативної 
компетенції педагога домінантним ми вважаємо комунікативну діяльність, 
комунікативні вміння, які тісно пов’язані з іншими важливими структурними 
компонентами професійно-педагогічної діяльності.  

Аналіз досліджень із проблем спілкування [4; 5; 6; 7; 8] підтверджує 
нашу думку. Водночас зазначимо, що готовність педагога до спілкування є 
важливою умовою реалізації інших його педагогічних здібностей. 

Ми переконані, що компетенція належить до сфери складних умінь і 
якостей особистості. 

Вивчення наукових джерел, програмних документів щодо розвитку 
освіти засвідчує, що основними групами компетенцій, яких потребує сучасне 
життя, є: соціальні, полікультурні, комунікативні, інформаційні, 



саморозвитку та самоосвіти; компетенції, що реалізуються у прагненні та 
здатності до раціональної продуктивної, творчої діяльності. Звісно, для 
вчительської діяльності, як і представників інших професій, всі названі 
компетенції притаманні і важливі. 

Ми ж зосереджуємо свою увагу на комунікативних компетенціях. 
Комунікативну (формотворчу) у зв’язку з дидактичною підсистемою Кан-
Калик розглядає важливою у структурі процесу навчання [5, 8]. Поділяючи 
думку автора та інших дослідників, акцентуємо, що професійна особливість 
педагогічної діяльності полягає в тому, що дидактична підсистема 
реалізується безпосередньо через комунікативну. 

Впровадження інноваційних технологій навчання у сфері вищої освіти 
передбачає предметну перебудову підходів до організації навчання вчителя-
початківця. 

Вивчення наукових джерел, власна практика, продуктивні пошуки та їх 
осмислення є тим підґрунтям, яке спонукає до аналізу стану формування 
комунікативної компетенції, наявних та перспективних шляхів поліпшення 
цього процесу. Вважаємо, що власне опанування спеціалістом 
комунікативною компетенцією дозволить реалізувати одне із важливих 
завдань сучасної освіти: «розвиток особистості і формування громадянина, 
здатного самостійно та вільно мислити і діяти» [1, 2]. 

У діючих навчальних планах спеціальності «Початкове навчання» з 
урахуванням вимог державних стандартів педагогічної освіти система 
підготовки майбутнього вчителя-початківця включає три основних блоки 
дисциплін: гуманітарної та соціальної – економічної, природничо-наукової, 
професійної та практичної підготовки. Крім того, передбачено навчальні 
дисципліни за вибором (спецкурси, спецсемінари). Означене відповідає 
усталеній системі класичної підготовки працівників педагогічної освіти. 

На етапі освоєння нових освітніх технологій ми бачимо модернізацію 
підготовки майбутнього фахівця (з урахуванням водночас вимог державних 
стандартів і усталених традицій) у двох таких напрямках: 

1) розширення інтердисциплінарних зв’язків у спеціальній підготовці 
вчителя. 

Передбачається, що викладач спецдисципліни, наприклад, української 
мови, математики, основ природознавства повинен володіти не тільки 
змістом свого предмета, але й бачити його у взаємозв’язку з іншими, 
усвідомлюючи спецдисципліну як компонент спеціальної і 
загальнокультурної підготовки фахівця, враховуючи значущість своєї 
дисципліни в цілісній підготовці вчителя, водночас розуміючи її вагу нарівні 
з іншими предметами у професійній підготовці педагога, а відтак і у 
формуванні комунікативної компетенції. 

Другий напрямок – введення спецкурсів, спецсемінарів, факультативів, 
спеціально орієнтованих на укрупнення інтерблокових та 
інтердисциплінарних зв’язків. 

В умовах класичного університету, різнорівневої підготовки фахівців 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) це можуть бути не просто нові курси, а 



інтегровані чи нові види, форми підготовки. 
Спостереження, опитування вчителів, вивчення досвіду випускників 

педагогічного факультету дозволяють зробити висновок, що у вчителів-
початківців найбільші труднощі виявляються у таких елементах педагогічної 
діяльності, як керівництво своїм психічним станом, спілкуванням, добре 
самопочуття під час спілкування з вихованцями та організація спілкування 
до навчального матеріалу, створення атмосфери колективного пізнавального 
пошуку та спільних роздумів. 

На основі аналізу досліджень С. Єлканова [4], І. Зязюна [8], В. Кан-
Калика [5] ми виокремили низку типових труднощів у вияві комунікативних 
умінь педагога. 

1. Адаптація до педагогічної діяльності. 
2. Проблема першого знайомства з класом. 
3. Вивчення колективу класу (незнання методів виховання чи невміння 

їх застосування). 
4. Організація контакту з класом. 
5. Вибір правильного тону і стилю взаємостосунків. 
6. Управління своєю поведінкою у школі в різних ситуаціях. 
7. Уміння звертатися до дітей у ході педагогічної діяльності. 
8. Майстерне володіння словом. 
9. Професійно-лексична підготовка. 
10.  Органічне поєднання дій та спілкування з дітьми. 
11.  Уміння спілкуватися в різноманітних ситуаціях (на перерві, під час 

роботи гуртків, проведення батьківських зборів тощо). 
12.  Уміння діяти оперативно, гнучко. 
13.  Уміння орієнтуватися в психологічній атмосфері, настроях дітей. 
14.  Здатність захоплювати дітей навчальним матеріалом. 
15.  Уміння швидко емоційно переключатися в потрібних ситуаціях. 
16.  Мімічна, пластична виразність і привабливість. 
17.  Уміння вирішувати завдання творчого характеру. 
18.  Педагогічна спостережливість і проникливість. 
19.  Професійне педагогічне мислення. 
20.  Уміння грати з учнями. 
21.  Наявність здібностей до подолання внутрішньої тривоги 

(роздратованості), негативних установок на окремих учнів. 
22.  Уміння правильно спланувати власний робочий час. 
23.  Уміння адекватно виявляти і передавати педагогічне почуття (гніву, 

радості, подиву, захоплення). 
24.  Уміння прогнозувати. 
25.  Робота в ситуації емоційного напруження. 
Виокремлені нами труднощі та інші, виділені дослідниками 

(С. Єлканов, В. Кан-Калик, А. Капська та ін.), свідчать, що педагогічне 
спілкування на професійному рівні здійснюється непросто.  

На подолання означених труднощів, допомогу майбутньому педагогу у 
підвищенні рівня комунікативної компетенції спрямовані не лише 



традиційний курс «Основи педагогічної майстерності», а й такі спецкурси, 
як: «Культура спілкування», «Основи риторики», «Культура мовлення і 
виразного читання», «Професійно-педагогічний тренінг», де студенти мають 
можливість вдосконалювати свою професійну майстерність, мовну культуру, 
опанувати комунікативну компетенцію. 

Теоретичні дослідження засвідчують, що до змісту комунікативних 
умінь входять уміння розуміти іншу людину, самовираження, уміння 
вступати в контакти, вести спілкування. Тобто тут передбачаються такі 
часткові вміння, як уміння «читати на обличчі», з тону, за жестами, мімікою, 
а також бачити, чути тощо. Важливим є також моделювання психічного 
стану особистості співрозмовника. Саме на вироблення вмінь емоційно-
комунікативного характеру, вдосконалення дикції, міміки, жестів, інтонації, 
сили голосу, виразності, чіткості мовлення спрямована робота на практичних 
та лабораторних заняттях вищезазначених курсів. Принагідно зауважимо, що 
вкрай необхідним для підготовки вчителя і вдосконалення його 
красномовства є курс «Постановка голосу». 

Одним зі шляхів підвищення рівня комунікативної компетенції бачимо 
самовиховання комунікативних умінь та здібностей, водночас із 
вдосконаленням пізнавальних, організаторських умінь та здібностей, що 
складають зміст професійного самовиховання. 

На наш погляд, готовність майбутнього педагога до комунікативної 
діяльності є не тільки результатом професійної підготовки студентів, а й її 
метою і важливим компонентом у формуванні особистості вчителя-
вихователя. Студент, маючи чітку педагогічну спрямованість, формується не 
як майстер слова взагалі, а як фахівець, який зможе виявити готовність 
реалізувати комунікативні вміння у педагогічній діяльності. Готовність 
педагога до реалізації комунікативних умінь, використання їх як чинника 
педагогічного впливу є складною системою єдності структурних компонентів 
професійно-педагогічного спілкування. Комунікативні уміння необхідні для 
організації педагогічно доцільних взаємних стосунків з учасниками 
педагогічного процесу. 

Самовиховання комунікабельності передбачає розвиток усіх 
компонентів спілкування – емпатії, саморозкриття, техніки контактів. 
Безумовно, до навчання в педагогічному закладі людина певною мірою 
оволодіває цими уміннями. Однак для педагога цього недостатньо, йому 
необхідно мати тонке відчуття іншої людини, володіти тактом, уміти 
впливати на людей. Одним із визнаних шляхів оволодіння умінням «читати з 
обличчя» є індивідуальна життєва практика, спостереження, спеціальні 
вправи. Процес самовиховання комунікативних умінь передбачає і готовність 
до організації словесної діяльності. З методикою підготовки до неї педагог 
може ознайомитися у працях А. Капської [6]. 

У самовихованні комунікативних умінь майбутнього педагога значне 
місце посідає досвід повсякденного спілкування, особливо якщо його 
використовувати усвідомлено і цілеспрямовано. Однак будуть доцільними і 
спеціальні педагогічні вправи. Відомі три методики формування уміння 



спілкуватися: 
1. Моделювання педагогічного спілкування («педагогічні ігри»). 
2. Мікровикладання, коли для засвоєння кожного педагогічного 

прийому проводять пробні мікроуроки для малої групи учнів з наступним 
аналізом та обговоренням. 

3. Використання чужого досвіду [2, 89]. 
Безумовно, у кожній із запропонованих методик є плюси й мінуси. 

Однак найсуттєвіше у них – аналіз процесу спілкування учителя й учня. 
Одержані при цьому знання – база для формування відповідних умінь. 
Відомо, що знати й уміти – це не одне й те ж саме. Практична психолого-
педагогічна діяльність вчителів забезпечить самовиховання умінь і навичок 
педагогічного спілкування. 

На основі досягнень психолого-педагогічної теорії можна виділити у 
самовихованні комунікативних умінь низку етапів. 

Перший етап передбачає розвиток здібностей до рефлексії, до 
усвідомлення власної поведінки у спілкуванні, до з’ясування різниці між 
змістом і технікою спілкування, внутрішнього стану особистості та його 
зовнішніх проявів. Для результативного комунікативного самовиховання 
важливо вникнути в особливості власної комунікабельності, осмислити 
рівень її сформованості як професійно-особистісної якості. Вчитель може 
скористатися програмою самоаналізу, запропонованою у книзі В. Кан-Калика 
«Учителю о педагогическом общении» [5]. Вести спостереження за своїми 
комунікативними діями, спостерігати за формами самовираження інших 
людей – активний спосіб оволодіння різноманітними прийомами комунікації 
та саморегуляції. На цьому етапі педагог учиться дивитися на себе ніби 
збоку, очима дітей. 

Другий етап пов’язаний із самовихованням умінь відчувати 
інтелектуальний, емоційний, морально-вольовий стан учнів, стимулювати їх 
бажання вчитися. Тут учителю можуть стати у пригоді телепередачі, фільми, 
спостереження за конкретними людьми. Всі спостереження підпорядковані 
єдиній меті – зрозуміти іншу людину, встановити з нею контакти. Учитель 
може скористатися однією із варіантів вправ: програвання педагогічних 
подій в уяві. Наприклад, педагог намагається в думках розгадати за 
зовнішніми ознаками, виразом обличчя, жестом, голосом, мімікою хід думок, 
настрою людей, з якими зустрічається на вулиці, у транспорті тощо. 
Принагідно варто переконуватися у правдивості своїх здогадів. 

Третій етап передбачає не тільки розвиток умінь сприймати, 
встановлювати контакти, а й обов’язково активно впливати на учнів, 
оволодівати способами впливу. 

Кожен педагог повинен пам’ятати, що він працює в конкретному класі, 
з конкретним учнем, який є окремою цікавою особистістю. Отже, важливим 
у самовихованні комунікативних умінь є вироблення індивідуального 
почерку, стилю спілкування з урахуванням особливостей розвитку учнів та 
своєї індивідуальності. У спілкуванні педагога з вихованцями завжди має 
панувати непідробний інтерес до особистості дитини, яка постійно 



вдосконалюється, змінюється. Оволодіння засобами і способами 
самовиховання комунікативних умінь – процес тривалий і поступовий, однак 
він повністю залежить від самого педагога. Вважаємо, що постійні заняття в 
аудиторії водночас із подальшим систематичним і успішно організованим 
самовихованням комунікативних умінь значно підвищить не тільки рівень 
комунікативної компетенції, а й усієї системи вмінь професійно-
педагогічного спілкування майбутнього педагога. 

Ми переконані, що комунікативна компетенція є важливою складовою 
професійної підготовки майбутнього вчителя. Сформульовані нами 
положення щодо напрямків опанування комунікативною компетенцією і 
самовиховання комунікативних умінь є актуальними на сьогоднішньому 
етапі вдосконалення підготовки майстерного вчителя. 
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