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ВИМОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 
На сучасному етапі розвитку вищої педагогічної освіти в України 

одне з важливих завдань – підготовка студентів до комунікативної 
активності під час навчального процесу, а також до комунікативної 
професійної компетентності у сфері професійної діяльності. 

Проблему комунікативної професійної компетентності 
досліджували: І.Яценко, Г.Дьяконов, Д.Балдинюк, А.Капська, В.Абрамян, 
М.Барахтян, Л.Волинська, Г.Мешко, Л.Гапоненко та інші дослідники. 

М. Дяченко розглядає професійну компетентність майбутнього педа-
гога, як один із показників професійної готовності, що залежить від 
підготовленості студента до різних видів діяльності, до розуміння 
принципів функціонування різних соціальних спільнот, до участі в їх 
діяльності за правилами, які в них існують, до координації різних типів 
діяльності при збереженні свого «Я» одночасно в різних соціальних 
спільнотах і проектування відповідних їм видів діяльності. 

На думку дослідника, професійна компетентність означає володіння 
системою узагальнених професійних прийомів і уміння ефективно їх за-
стосовувати для виконання завдань в суміжних галузях виробництва і 
порівняно легко переходити від однієї діяльності до іншої. 

Ряд дослідників розглядає професійну компетентність педагога, як 
широту пізнавальних інтересів та здатність відмовлятися від помилкового 
рішення, бачити альтернативи вирішення проблеми і здійснювати опти-
мальний вибір. 

За визначенням Ф. Ваніскотта, професійна компетентність педагога – 
це здатність до нового, системного мислення, розуміння взаємозв’язків у 
системі розвитку. 

Професійна компетентність характеризується наявністю у педагогів 
комплексу знань, умінь, навичок, психологічних якостей, професійних 
позицій. Професійна компетентність педагога також включає особисті 
якості, а також сукупність умінь і навичок, що забезпечують 
функціонування процесу спілкування у будь-якій сфері діяльності. Отже, 
професійну компетентність педагога можна назвати стрижневим компо-
нентом вибраного ним виду діяльності, а комунікативну компетенцію – 
необхідною умовою її ефективності. 

Аналізуючи сутність комунікативної компетентності, можна визна-



чити її чотири джерела : життєвий досвід, загальна ерудиція, мистецтво і 
спеціальні методи навчання. Звичайно, провідним є досвід 
міжособистісного спілкування, оскільки він враховує норми і цінності кон-
кретного середовища, і, водночас, базується на індивідуальних особливо-
стях і психологічних подіях особистого життя. Ці якості проявляються ли-
ше у комунікативній взаємодії. 

Спілкування являє собою суб’єкт-суб’єктну взаємодію, яка 
характеризується тим, що суб’єктом і об’єктом по відношенню один до 
одного тут постають люди, які відрізняються активністю, здатністю 
свідомого цілеспрямованого планування і організації своєї поведінки і 
життєдіяльності в цілому, які взаємно впливають, певним чином сприйма-
ють і оцінюють один одного. 

Водночас педагог має враховувати той факт, що комунікативна 
компетентність може удосконалюватись, як саморозвиток, самовдоскона-
лення, на основі власних дій, а діагностуватися компетентність повинна 
завдяки самоаналізу, самооцінки. 

Комунікативну компетентність можна розглядати, як складну 
інтегративну якість особистості, яка опосередковує професійно-
педагогічну діяльність, спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток 
ефективного спілкування у сфері професійної діяльності чи навчальному 
процесі. У складі комунікативної компетентності варто виокремити таку 
якість, як гуманістичну спрямованість. Це система ціннісних орієнтацій і 
смислових установок у сфері взаємодії з людьми, яка має на увазі мораль-
но виховане ставлення до людей, розуміння їх цінності і значущості того, 
що В.О.Сухомлинський називав «устремління до людини, здатність доро-
жити іншою людиною, поважати їх як найвищу цінність». Гуманістична 
спрямованість є відображенням гуманізму і людяності – базових характе-
ристик педагога, на яких і будується компетентність у спілкуванні. 

Отже, ефективна діяльність педагога в умовах сучасного світу 
забезпечується розвитком комплексу його особистісних характеристик, се-
ред яких комунікативна професійна компетентність посідає провідне 
місце. 
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