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Стаття  присвячена  актуальній  проблемі  сьогодення  –  формуванню

комунікативної  компетентності  як  однієї  з  складових  професійної

компетентності. Якісні  зміни,  що  відбулися  на  сучасному  етапі  в  Україні,

вимагають перегляду стратегії у системі вищої освіти, зокрема філологічної, що



спричинено насамперед мовною політикою держави, соціальною престижністю

мови,  її  значенням  для  суспільства  в  цілому  і  для  кожного  свідомого

громадянина.  Зростання  соціальної  ролі  молодого  вчителя-філолога,  його

активне  творче  самовиявлення  зумовлюють  необхідність  формування

комунікативно  компетентної  особистості,  здатної  вміло  користуватися

мовленнєвими  засобами  в  різних  сферах  суспільного  життя,  зберігати  й

примножувати цінності та ідеали народу, вони повинні не лише мати ґрунтовні

лінгвістичні  знання,  але  й  бездоганно  володіти  ними,  давати  учням  зразок

грамотного, змістовного, виразного й емоційного мовлення, гармонійної єдності

мовленнєвої діяльності та комунікативної поведінки. 

У  системі  професійної  компетентності  майбутніх  учителів-філологів

комунікативна компетентність є однією з важливих складових, вона передбачає

наявність  двох  основних  груп  умінь:  власне  комунікативних  та  професійно-

комунікативних.

У педагогічній науці накопичено значний досвід підготовки майбутнього

вчителя-філолога  до  комунікативної  діяльності.  Так,  результати  дослідження

різних аспектів професійної підготовки вчителя досить широко представлені у

працях О. Абдуліної, В. Андрущенка, Н. Білокур, В. Бондар, І. Зязюна, Н. Голуб,

М. Євтуха, В. Коваль, С. Золотухіної, О. Семеног, О. Савченко та ін. 

Основні  аспекти  лінгвістичної  підготовки  майбутніх  учителів-філологів

досліджували  А. Грищенко,  М. Плющ,  Т. Донченко,  Л. Мацько,  Л. Мамчур,

літературознавчої  –  Б. Степанишин,  Є. Пасічник,  методичної  –  О. Біляєв,

М. Пентилюк,  С. Караман,  Т. Симоненко,  Н. Голуб,  Н. Остапенко,  К. Плиско,

розвиток  комунікативної  компетентності  у  процесі  професійної  підготовки

майбутнього вчителя вивчали Н. Волкова, Ю. Вторнікова, К. Касярум та ін.

Таким чином,  численні праці відомих учених свідчать, що досліджувана

проблема  є  актуальною у  педагогічній  науці.  Проте  не  обґрунтованим

залишається  низка  питань,  зокрема,  комунікативна  компетентність  майбутніх

учителів-філологів  як  одна  з  складових  професійної  компетентності

майбутнього вчителя-філолога. 



Мета  написання  статті.  На  підставі  аналізу  наукової  літератури,  дати

загальну  характеристику  комунікативної  компетентності,  з’ясувати  сутність

поняття «комунікативна компетентність», окреслити характерні її ознаки.

Професійна компетентність учителя-філолога – це комплекс знань, умінь і

навичок,  професійних,  світоглядних  і  громадянських  якостей,  морально-

етичних  цінностей,  що  визначає  його  здатність  до  успішного  здійснення

професійної  діяльності.  Майстерність  учителя-філолога  має  ґрунтуватись  з

одного  боку,  на  спеціальних  професійних  знаннях  та  різнобічних  фахових

уміннях, а з іншого – на вмінні здійснювати взаємообмін інформацією з учнями,

батьками,  колегами,  як  здатність  актуалізовувати  і  застосовувати  здобутий

досвід комунікативної діяльності. 

У  професійній  діяльності  вчитель  будує  взаємовідносини  на  основі

діалогу,  розуміє і  cприймає внутрішній світ  дитини,  прагне до максимальної

реалізації здібностей кожного учня та забезпечення його емоційного комфорту в

освітньому процесі.  Відтак важливою складовою професійної компетентності

вчителя  є  комунікативна  компетентність,  оскільки  вона  виступає  духовно-

моральним чинником і науковим змістом освітнього процесу, де знання вчителя,

його високий соціокультурний рівень відіграють головну роль.

Аналіз  і  узагальнення  теоретичних  та  практичних  розвідок  з

досліджуваної  проблеми  дає  підстави  стверджувати,  що  у  визначенні  змісту

поняття  «комунікативна  компетентність»  існує  понятійна  неузгодженість,

багатозначність та різноаспектність підходів.  Звернемось до аналізу сучасних

наукових джерел. 

Так,  у  своїй  праці  М. Пентилюк,  слушно  зауважує,  що  комунікативна

компетентність студента-філолога це «здатність користуватися мовою залежно

від  ситуації,  особлива  якість  мовленнєвої  особистості,  набута  в  процесі

спілкування  або  спеціально  організованого  навчання  (Пентилюк М.,  2004,  с.

14)».

На думку Л. Мамчур, комунікативну компетентність варто визначати як

«здатність  індивіда  налагоджувати  та  підтримувати  необхідні  контакти  в

соціумі,  як  сукупність  знань,  умінь  та  навичок  у  сфері  вербальних  і



невербальних засобів для адекватного сприйняття та відображення дійсності у

різноманітних ситуаціях спілкування (Мамчур Л. І., 2006, с. 194)».

Водночас  І. Хом’як  вважає,  що  комунікативна  компетентність  охоплює

практичний  досвід  застосування  мовленнєвих  умінь  і  навичок  у  різних

життєвих ситуаціях (Хом’як І., 2014, с. 13).

Таким чином, аналізуючи різні погляди вчених, можна зробити висновки,

що  комунікативна  компетентність  майбутніх  учителів-філологів  –  це  вміння

підносити  українську  мову  на  високий  соціокультурний  рівень,  правильно

користуватися  мовленнєвими  засобами,  відповідно  до  ситуації  та  мети

спілкування,  здатність  розуміти  і  точно  висловлювати  власні  думки,

дотримуватись норм сучасної української літературної мови, бути взірцем для

учнів тощо.

Ефективна  підготовка  майбутніх  учителів-філологів  можлива  лише  за

умови  формування  усієї  системи  професійно  значущих  компетентностей

(психологічних,  лінгвістичних,  методичних,  педагогічних,  культурологічних

тощо) та наближення навчання до реальної професійної діяльності.

Вивчення  філологічних  дисциплін  є  обов’язковою  умовою  фахової

підготовки  майбутніх  учителів  української  мови  та  літератури,  що  повинні

розглядати  державну  мову  в  різних  аспектах  (соціальному,  історичному,

політичному,  культурному  тощо),  таким  чином  формуючи  у  підростаючого

покоління  національну  свідомість,  загальнолюдські  моральні  якості,

прищеплюючи любов до рідного слова.

Готуючи студентів-філологів «слід виховувати в них перш за все глибоку

любов  до  свого  фаху,  високу  культуру  мови  та  мовлення,  шляхетність,

моральність словесника, який «формує душу» вихованця, закладає в неї певні

переконання і погляди (Юрійчук Н., 2014, 225). 

Таким  чином,  теоретичний  аналіз  досліджуваної  проблеми  у  науковій

літературі  дає  підстави  визначити  комунікативну  компетентність  вчителів-

філологів  як  інтегральну  здатність  педагогів,  результат  оволодіння  фаховими

знаннями,  сформованості  особистісних  якостей,  мотиваційно-ціннісних

орієнтацій  та  спеціалізоване  використання  мовлення  в  навчально-виховній



діяльності  для  здійснення  ефективної  педагогічної  взаємодії  й  розв’язання

завдань, пов’язаних із формуванням комунікативної особистості учнів.
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