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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА: 

ЗМІСТ І СТРУКТУРА 

 

В умовах викликів лінгвістичної глобалізації, стрімкого розвитку інтеграційних про-

цесів, багатоманіття етносів, конфесій, мов та культур актуалізується посилення уваги до 

якості професійної підготовки фахівців-філологів, які мають високий рівень загальнолюдсь-

ких цінностей, соціальної відповідальності, загальної та професійної культури, майстерно 

володіють комунікативними стратегіями і тактиками. Особливою є роль учителя-філолога, 

який глибоко усвідомлює свої національні корені та шанує культурні традиції інших народів, 

емоційним, пристрасним словом формує толерантну особистість молодих громадян україн-

ської держави з розвиненим мультикультурним світоглядом. 

Інтеграція України у світовий освітній простір, модернізація національної освіти у ру-

слі Болонського процесу задекларовані в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національній програмі Освіта («Україна XXI століття»), Державній програмі «Вчитель» та 

інших державних документах. Їх реалізація неможлива без учителя – суб’єкта особистісного 

та фахового зростання, який постійно оновлює фахові знання, здатний до саморозвитку й са-

мовдосконалення. Одним із найважливіших напрямів, завдяки яким змінюється підхід до фа-

хової підготовки вчителів-філологів є створення необхідних умов для формування творчої 

особистості вчителя-філолога, реалізації природних нахилів, професійного мислення, індиві-

дуальних здібностей та якостей, самосвідомості. Окреслені вище тенденції знаходять логічне 

відображення в педагогічній і філологічній освіті як складових гуманітарної освіти й базово-

го підґрунтя професійної підготовки вчителя-філолога. 

Упровадження в систему професійної підготовки компетентнісного та комунікативного 

підходів на початку XXI століття внесло значні корективи у дефініції і визначення покомпоне-

нтної структури комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога з урахуванням 

лінгвістики, психології, дидактики, соціології.  

Як свідчать результати наукового пошуку, окремі аспекти проблеми висвітлено у дос-

лідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, у працях Є. Бистрової, 

М. Ватютнєва, Д. Добровольської, І. Зимньої, В. Савіньона, О. Семеног, Т. Симоненко, 

Д. Хаймса, Н. Хомського, Ю. Федоренко та інших. Питання професійної підготовки майбут-

ніх учителів-філологів досліджували І. Бакаленко, Н. Гез, Т. Гусєва, В. Денисенко, 

Л. Калініна, С. Ніколаєва, Є. Пасов, І. Соколова. Об’єктивне вивчення наукових пошуків 

вчених та практичний досвід засвідчили, що сучасний учитель філологічних спеціальностей 

– це вчитель-професіонал, який має ґрунтовну загальнокультурну, фахову, психолого-

педагогічну і методичну підготовку, займає гуманістичну педагогічну позицію, володіє дос-

лідною та інформаційною культурою, уміє оперативно, своєчасно реагувати на зміни в напря-

мах розвитку системи освіти взагалі та в методиках навчання мови зокрема. Важливим компо-

нентом загальної структури готовності вчителя до професійної діяльності є його готовність до 

використання нових методів, прийомів, інноваційних технологій навчання.  
Огляд сучасних наукових досліджень з проблем професійної підготовки вчителів-

філологів показав, що їх професійна підготовка спрямована на формування професійної ком-

петентності, яка охоплює лінгвістичну, мовну, комунікативну, фольклорну, літературну, ку-

льтурознавчу, педагогічну, психологічну, методичну, інформаційну та науково-дослідну 

компетенції, якими студенти оволодівають під час вивчення відповідних дисциплін. Водно-

час, на думку відомого вітчизняного науковця О. Семеног, професійна підготовка  передба-

чає сукупність психологічних і моральних якостей особистості, знань, умінь, навичок, ово-
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лодіння якими дає їм можливість викладати відповідні предмети в загальноосвітніх закладах 

різних типів, що зумовлює оновлення методології змісту й технологій підготовки компетен-

тних фахівців цієї спеціальності з урахуванням компетентнісно-орієнтованого та комуніка-

тивного підходів [1, с. 28].  

Теоретичний аналіз філософських, культурологічних, лінгвістичних, психолого-

педагогічних та довідникових джерел засвідчив, що комунікативна компетентність потракто-

вується науковцями як здатність користуватися мовою залежно від ситуації, особлива якість 

мовленнєвої особистості, набута в процесі спілкування або спеціального навчання. У кон-

тексті нашого дослідження комунікативна компетентність розглядається крізь призму педаго-

гіки і професійної лінгводидактики. Послуговуючись науковими поглядами Н. Хомського 

(праця «Аспекти теорії синтаксису») щодо тлумачення лінгвістичної компетентності [2], по-

зицією американського антрополога Д. Хаймса щодо визначення поняття «комунікативна 

компетентність» [3, с.176], науковою концепцією Н. Гез (комунікативна компетентність пе-

редбачає володіння лінгвістичною компетентністю тобто знаннями про мову, наявність умінь 

співвідносити мовні засоби із завданнями і умовами спілкування, а також розуміння стосунків 

між комунікантами, уміння організовувати мовленнєве спілкування, ураховуючи соціальні но-

рми поведінки й комунікативну доцільність висловлювання) [4, с. 17-24] та результатами нау-

кових досліджень Ю. Федоренко (комунікативна компетентність – це знання, уміння й навич-

ки, необхідні для розуміння чужих і створення власних програм мовної поведінки, адекват-

них меті, сферам та ситуаціям спілкування) [5, с. 63-65] розглядаємо комунікативну компе-

тентність як широкий діапазон комунікативних каналів та змісту, який наявний у носія мо-

ви, його здатність на основі цього змісту та своїх намірів вибирати із мовних і соціальних на-

вичок відповідні засоби передачі вербальної та невербальної інформації.  

До змісту комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога відносимо 

знання законів спілкування, норм професійної етики, технології і психології педагогічного спі-

лкування, національно-специфічних особливостей спілкування; знання основних понять лінг-

вістики – стилів, типів, тексту, способів зв’язку слів у реченні, відповідних форм-реплік тощо; 

уміння й навички аналізу тексту; уміння навчати учнів мовленнєвого спілкування (володіння 

комунікативними технологіями) з урахуванням різних сфер та ситуацій, адресата й мети спіл-

кування. Відтак, формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога 

ґрунтоване на: знаннях (лінгвістичні, лінгводидактичні); інтелектуальних здібностях (когні-

тивні операції або стратегії: узагальнення, порівняння, оцінка, категоризація та інші); діяль-

ності: навчальній, у ході якої відпрацьовуються вміння поєднувати мовленнєву, мовну та ме-

тодичну мету навчання через підключення конкретних когнітивних операцій (стратегій) та 

реальній (у нашому випадку – професійна практика), досягнення результатів якої залежить від 

адекватного використання мовних та мовленнєвих засобів. При цьому досліджувана якість 

формується в процесі спеціально організованого навчання і передбачає також формування по-

зитивного ставлення майбутніх учителів-філологів до своєї навчально-пізнавальної діяльності, 

тобто формування навчально-професійної мотивації. Оскільки праця вчителя зорієнтована на 

розвиток особистості учня, засвоєння певних норм поведінки, на інтелектуальний розвиток, 

майбутній вчитель-філолог повинен володіти не лише масивом психологічних і спеціальних 

педагогічних знань, а насамперед уміннями педагогічного спілкування. 

Теоретичний аналіз поліваріативних підходів вчених та рефлексія практичного досвіду 
дозволили схарактеризувати структуру комунікативної компетентності майбутнього вчителя-

філолога, яка складається із: мовленнєвої, лінгвістичної, зокрема: лексичної компетенції – 

знання лексики і здатність використовувати словниковий запас у мовленні; фонетичної – від-

повідні знання й навички перцепції та продукції фонем, алофонів, фонетики речення, фонети-

чної репродукції; граматичної – відповідні знання й здатність використовувати граматичні 

ресурси мови; семантичної як здатності усвідомлювати і контролювати організацію змісту; 

орфографічної – відповідні знання та навички перцепції і продукції символів; орфоепічної – 
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знання правил написання, уміння користуватися словником, знання знаків пунктуації; соціо-

лінгвістичної – знання соціокультурних умов та вміння користуватися мовою (правила ввічли-

вості, норми, що регулюють стосунки між поколіннями,  соціальними групами тощо); прагма-

тичної – знання про принципи, за якими вживаються лінгвістичні засоби та уміння дискурсу, 

зв’язності, ідентифікації типів і форм текстів, іронії тощо).  

Комунікативна компетентність реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяль-

ності, а саме: рецепції (аудіювання, читання), інтеракції (усне спілкування, писемне спілкуван-

ня), продукції (усна продукція, писемна продукція), медіації (усний переклад, письмовий перек-

лад). Види мовленнєвої діяльності зазвичай конкретизуються у сферах, що з практичних цілей 

навчання класифікуються як суспільні (пов’язані із соціальними видами взаємодії (ділові та ад-

міністративні установи, сервіс, культура та дозвілля, засоби зв’язку тощо), особисті (родинні 

стосунки та індивідуальні соціальні види діяльності), освітні пов’язані з навчаль-

ним/тренувальним контекстом (як правило, у певному закладі) та професійні (охоплюють все, 

що пов’язане з людською діяльністю і стосунками у процесі виконання професійних обов’язків).  

Отже, під комунікативною компетентністю вчителя-філолога розуміємо сукупність зді-

бностей, знань, умінь, навичок, ставлень, цінностей, ініціатив та комунікативного досвіду 

особистості, необхідних для розуміння чужих та продукування власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування; здатність до активної взаємодії 

та навчання інших мовленнєвих суб’єктів. Складовими комунікативної компетентності є цілі 

навчання у різних видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо); 

знання (мовленнєві, мовні, паралінгвістичні, лінгвонародознавчі, морально-етичні), навички, 

уміння (мовні, мовленнєві, комунікативні, гностичні, перцептивні, паралінгвістичні, лінгвона-

родознавчі, організаційні) та досвід (комунікативний, методичний, технологічний) як резуль-

тат комунікативної діяльності в спілкуванні. 

Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя-філолога у процесі 

професійної підготовки представляє систему обґрунтованих педагогічних дій і цілеспрямова-

них заходів у навчально-виховному процесі ВНЗ, побудованому з урахуванням сучасних осві-

тніх тенденцій, наукових підходів та принципів. Цей процес повинен відбуватися в органічній 

єдності загального, особливого, специфічно-предметного та індивідуального. Переконані, що 

оптимальний зв’язок між навчально-пізнавальною, позанавчальною, науково-дослідницькою 

роботою й системою педагогічних практик та збагачення змісту підготовки майбутніх вчите-

лів-філологів культурологічним, комунікативним і технологічним потенціалом, уведення до 

навчальних планів інтегрованих спецкурсів, удосконалення науково-методичного забезпечен-

ня, модернізація інформаційного супроводу вможливлять більш ефективне формування окрес-

леної компетентності.  
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