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А.Л. Ігнатуша, К.І. Ляшенко 

 У статті розкрито значення комунікативних компетентностей 

вчителя початкової школи, дана характеристика компонентної структури 

комунікативної компетентності. 
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Ідеї, пов’язані з визначенням тих особливостей людини, які дозволяють 

їй продуктивно спілкуватися, ефективно взаємодіяти з іншими людьми, 

уходять в давнину віків. Ще Сенека вважав вищою людською якістю 

«умение жить среди людей, благожелательность и общительность» . 

В психолого-педагогічній науці походження фундаментальних 

досліджень в галузі компетентного спілкування особистості прийнято 

пов’язувати з іменами Б.Г. Ананьєва, В.Н. Мясіщева, Б.М. Теплова, А.А. 

Бодальова, Н.В. Кузьміної. Комплексно і системно аналізують поняття 

комунікативної компетентності: А.А. Кідрон, Г.А. Ковальов, А.Л. 

Журавльов,  Л.А. Петровська , С.Л. Братченко, Є.М. Жуков та інші. 

В цих дослідженнях ми спостерігаємо ряд термінів, які близькі до 

поняття комунікативної компетентності: «компетентність в спілкуванні», 

«міжособистісна компетентність», «соціально-перцептивний стиль», 

«ефективна комунікація», «комунікативний потенціал», «комунікативна 

здібність», «комунікативність», «комунікабельність», «комунікативні вміння 

і навички». 



Аналіз даних дозволяє заключити, що комунікативна компетентність 

визначається по-різному: і як комунікативна здібність (здібності), і як 

система внутрішніх ресурсів (знань, вмінь, навичок), і як міжособистісний 

досвід. Спільне, що їх об’єднує, це розуміння комунікативної компетентності 

як феномена адекватного всім основним характеристикам комунікативної 

діяльності особистості. 

Комунікативна компетентність – це характеристика особистості, що 

допускає сукупність її особливостей, які дозволяють здійснювати сам процес 

спілкування у всій його готовності. Разом з тим, якщо всі основні 

характеристики комунікативної компетентності (якби їх не визначали) є 

адекватним відображенням основних характеристик комунікативної 

діяльності, то вони не породжуються суб’єктом з середини самого себе, отже, 

і її сутність там, де знаходиться її джерело. 

Необхідно виявити, яка структура, тобто незмінні характеристики 

комунікативної компетентності вчителя початкової школи (ВПК). В 

концепції С.Л. Братченка подана чотирьох компонентна структура 

комунікативної компетентності,  яка  включає: 

- особистісні характеристики: направленість особистості, система 

установок в сфері міжособистісного спілкування, перцептивні 

здібності, особливості когнітивних схем, пізнавальних стратегій та 

ін..: 

- емоційні характеристики: багатство емоційної сфери, здібність до 

емпатії, характеристика самооцінки; 

- характеристики поведінки: різноманітні комунікативні вміння і 

навички, мовні здібності, арсенал поведінки в міжособистісному 

спілкуванні, рівень керування міжособистісною поведінкою.     

Спираючись на концепцію А.А. Бодальова, виникає можливим 

виділити в структурі і змісті комунікативної компетентності ВПК два рівні 

утворень: 



І рівень -  мотиваційно-ціннісний компонент комунікативної 

компетентності ВПК. 

ІІ рівень - знання, здібності, вміння вчителя, які складають виконавчий 

компонент в регуляції комунікативної діяльності: 

Основою мотиваційно-ціннісного компонента є професійно-

педагогічна спрямованість особистості вчителя, яка є підструктурою 

загальної спрямованості особистості. 
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Ефективність, результативність комунікативної діяльності ВПК 

обумовлена більше всього рівнем розвиненості професійної мотивації, 

потреби в творчості. 

Мотиви комунікативної діяльності залежать від духовних мотивів, 

моральних установок, відношення до своїх обов’язків.  

В умовах демократизації і гуманізації педагогічного процесу особливу 

важливість набувають ціннісні орієнтації – поняття, які виражають 

позитивну та негативну значимість для індивіда предметів і явищ соціальної 

діяльності. 

Мотиваційно-ціннісний  компонент  комунікативної   компетентності  

ВПК детермінується особистими якостями вчителя, а саме: людяністю, 

добротою, справедливістю, відвертістю, педагогічною спрямованістю, 

повагою до особистості учня, спостережливістю, тактовністю, ініціативою, 

організованістю, витримкою. 

Таким чином, центральним ядром мотиваційно-ціннісного компоненту 

комунікативної компетентності ВПК є професійно-педагогічна спрямованість 

ВПК. Ми визначаємо її як особистісне утворення, яке інтегрує професійну 

мотивацію, ціннісне відношення до особистості учня, до спілкування з ним, 

педагогічне спрямування, що направлені на оптимізацію комунікативної 

діяльності ВПК. 

Виконавчий компонент комунікативної компетентності ВПК – це 

комплекс уявлень і знань про особливості педагогічного спілкування в 

умовах навчально-виховного процесу з молодшими школярами,  також 

поєднує в собі упорядковану сукупність педагогічних здібностей, вмінь та 

навичок. 

В структурі знань ВПК, які визначають його комунікативну діяльність, 

виділяють наступі: інформованість в галузі дисциплін, які вивчаються в 

початковій школі, а також виховної роботи з молодшими школярами: 

система методичних знань; знання вікових та індивідуальних особливостей 



особистості учнів; інформованість ВПК в галузі процесу спілкування з 

молодшими школярами; знання про способи професійної довершеності. 

Важливим підсумком в концепції комунікативної компетентності ВПК 

є «комунікативні здібності» та «комунікативні вміння». 

Здібності до комунікативної діяльності ВПК – з роду педагогічних 

здібностей, тим більше, що педагогічні здібності багатьма вченими 

визнаються не як одиничне психологічне утворення, а як синтезо необхідних 

для успішної педагогічної роботи груп здібностей, тісно пов’язаних з 

загальними здібностями і деякими характерологічними якостями 

особистості. 

Гностичні здібності дозволяють досліджувати спілкування в системі 

«вчитель-учіння-учень». В структурі гностичних здібностей ВПК особливу 

значимість слід надати здібності адекватно сприймати та розуміти 

особливість молодшого школяра. 

Проектно-конструктивні здібності являють собою індивідуально-

типологічні можливості цілеполягання, прогнозування, планування, 

спілкування.   

Організаторські здібності пов’язані зі здібністю організувати 

первинний контакт з класом, з організацією спілкування в різних ситуаціях 

діяльності, з керівництвом спілкуванням в розвиваючому педагогічному 

процесі. 

Якщо проаналізувати перераховані вище здібності, то стає явним, що 

всі вони так чи інакше пов’язані з комунікативною діяльністю вчителя, тобто 

спілкування є феноменом, який поєднує в собі всі педагогічні здібності. 

Спираючись на концепцію Н.В. Кузьміної і класифікацію 

комунікативних вмінь, яку запропоновано в дослідженні В.В. Желанової, в 

структурі комунікативної компетентності ВПК, виділяємо наступні вміння: 

І.  Гностичні вміння: 

- вивчати, аналізувати і використовувати професійно-необхідну 

літературу; 



- бачити себе «очима учня»; 

- аналізувати спілкування в системі «учіння-учень». 

ІІ.  Проектно-конструктивні вміння: 

- моделювати спілкування з класом; 

- планувати ситуації спілкування; 

- передбачати результати спілкування.  

ІІІ. Організаторські вміння: 

- організовувати первинний контакт з класом; 

- організовувати спілкування в різних ситуаціях. 

ІV. Комунікативні вміння: 

- встановлювати педагогічно вірні відносини з дітьми; 

- керувати міжособистісними відносинами в колективі учнів; 

- орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування; 

- зацікавити дітей; 

- співробітничати з дітьми. 

Всі елементи структури комунікативної компетентності ВПК тісно 

взаємопов’язані і взаємообумовлені. Випадання одного з них веде за собою 

зниження комунікативної компетентності ВПК. 

Комунікативна діяльність ВПК вбирає як атрибутивні характеристики 

поняття діяльності, так і загальні закономірності категорії спілкування. 

Предметом комунікативної діяльності ВПК є позитивні нововведення в 

особистості дитини, її всебічне і гармонійне соціальне становлення. 

Комунікативна діяльність ВПК є видом професійно-педагогічного 

спілкування. 

Комунікативна компетентність – феномен адекватний всім основним 

характеристикам комунікативної діяльності особистості. 

Сутність комунікативної компетентності складається в мірі зв’язку 

об’єктивної комунікативної діяльності і суб’єктивних можливостей 

особистості. 



Комунікативна компетентність ВПК – це характеристика особистості, 

сукупність здібностей якої дозволяє здійснювати процес спілкування вчителя 

з учнями у всій повноті. 


