
Комунікативна компетентність 
майбутніх практичних психологів 

в процесі визначення професійних нахилів школярів 
 

Цалик Н.Ю., викладач кафедри психології та педагогіки ЛДУБЖД, 
Сажина С.В., практичний психолог СЗШ№60 м. Львова 

 
Вибір шляхів та засобів вдосконалення орієнтації в нових умовах багато в 

чому залежить від  професійно - комунікативної компетентності особистості. Під 

комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, вмінь і навичок, які 

забезпечують ефективне спілкування. Також її можна трактувати: 

 як складне утворення, що включає знання соціально-психологічних 

факторів і вміння використовувати їх у конкретній діяльності, розуміння 

мотивів та стратегій поведінки, фрустрацій, як своїх власних, так і 

партнерів по спілкуванню, вміння розібратися в групових соціально-

психологічних проблемах, осмислення можливих перешкод на шляху до 

взаємного порозуміння, оволодіння технологією та психотехнікою 

спілкування [6; 7; 8];  

 як систему внутрішніх засобів регулювання комунікативних дій [3];  

 як заснована на знаннях, чуттєвому досвіді та вільному володінні 

засобами спілкування здатність особистості орієнтуватися у ситуаціях 

взаємодії [2];  

 як складне утворення, що включає пізнавальний, емоційний та 

поведінковий компоненти [9; 10]; 

 як певна інтегральна характеристика спілкування, у якій опосередковано 

виражаються морально-світоглядні установки особистості, її загальна та 

професійна спрямованість, рівень комунікабельності [4].  

 В наукових дослідженнях з проблем спілкування (Г.М.Андреєва, Б.Д.Паригін, 

Л.А.Петровська, Є.В.Руденський та інші) наголошується, що розвиток особистості  

не можливий без побудови якісного процесу взаємодії, оскільки саме в процесі 

міжособистісної комунікації відбувається не лише обмін певною інформацією, а й 

реалізація особистістю своєї суб'єктивності [1;5;6;11]. 



Розвиток комунікативної компетентності займає особливе місце в підготовці 

майбутніх психологів. Адже всі основні види  роботи практичних психологів  

здійснюються через організацію спілкування з учнями та іншими учасниками 

педагогічного процесу.  Тому на часі актуальною проблемою є поєднання 

теоретичних засад та практичних навиків студентів, які здобуваються в ході 

безпосереднього контакту з учасниками навчально-виховного процесу. 

Таким чином, до складу комунікативної компетентності майбутніх 

практичних психологів входить:  

 вміння давати соціально-психологічний прогноз комунікативній 

ситуації, в якій має відбутися спілкування;  

 програмування процесу спілкування, яке базується на своєрідності 

комунікативної ситуації;  

 вміння пристосовуватись до умов соціально-психологічної атмосфери  

ситуації взаємодії [11].  

Професійно-комунікативна компетентність практичного психолога має 

охоплювати такі сфери:  

 компетентність у здійсненні перцептивної, комунікативної та 

інтерактивної функцій спілкування;  

 компетентність у реалізації суб'єкт-суб'єктної взаємодії з партнерами  

спілкування;  

 компетентність у розв'язанні продуктивних і репродуктивних задач;  

 компетентність у реалізації конативного, когнітивного та емоційного 

рівнів спілкування.  

Зазначимо, що серед ряду важливих напрямків діяльності шкільного 

психолога є виявлення професійних нахилів школярів. Тому в ході практики на базі 

середьоосвітніх навчальних закладів студенти мають можливість ознайомитись і 

взяти участь у психологічному сурпроводі профільної освіти школярів.  

Вибір професії — складний і відповідальний крок у житті людини. Зробити 

правильний вибір — значить знайти своє місце вжитті. Відповідь на дане питання є 

досить складною проблемою для підлітків 12-14 років. Адже незначний життєвий 

досвід, недостатні знання про свої психофізіологічні параметри та особистісні якості 



і водночас необхідність прийняття важливих рішень щодо свого майбутнього 

створюють значні труднощі для професійного самовизначення підлітка як 

особистості. Знайти себе в розмаїтті професій допоможуть психологи, для чого 

можна використовувати систему поділу професій за предметом праці, розробленою 

академіком Є.Клімовим (ДДО), де поділяють професії на п'ять типів: 

I тип: «людина — природа». Головним предметом праці є рослини, тварини 

або мікроорганізми. 

II тип: «людина — техніка». Головним предметом праці є технічна система, 

матеріали, об'єкти. 

Ш тип: «людина — людина». Головним предметом праці є люди, групи, 

колективи, об'єднання людей. 

IV тип: «людина — знакова система». Головним предметом праці є умовні 

знаки, цифри, коди, натуральні та штучні мови. 

V тип: «людина — художній образ». Головним предметом праці стають 

художні образи, умови їх побудови. 

З метою набуття професійно-комунікативної компетентності студентами-

практикантами було проведено опитування за даною методикою серед учнів 7-8-х 

класів СЗШ№60 і отримані наступні результати: 

8 7

15 14

28

46

11
5

38 37

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

В
ід

со
тк

и

Людин
а-п

ри
ро

да
Людин

а-т
ех

ніка
Людин

а-л
юди

на
Людин

а-з
на

к
Людин

а-х
уд

.об
ра

з

Шкали

Порівняльна діаграма результатів дослідження
 професійних нахилів 
учнів 7-8-х класів

7-мі класи
8-мі класи

 

 



Література 

1. Андреева Е.В.Социальная психология. – М.: Изд-во МГУ, 1990 – 

432 с.  

2. Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. 

– Л.: ЛГУ, 1985. – 276 с.  

3. Жуков Ю.М., Петровская Л.А., Растенников П.В. Диагностика и 

развитие компетентности в общении. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 104 с.  

4. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Комунікативна компетентність 

учителя: сутність і шляхи формування. – Київ-Житомир: Волинь, 2000. - 32 с.  

5. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М.: 

Мысль, 1971. – 351 с.  

6. Петровская Л.А. Компетентность в общении. Социально-

психологический тренинг. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.  

7. Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы 

социально-психологического тренинга. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 162 

с.  

8. Петровская Л.А. Тренинг сензитивности как школа рефлексии// 

Психологические условия социального взаимодействия / Под ред. Х.Миккина, 

Ю.Орн. – Таллин: Изд-во ТГУ, 1983. – С. 47-59.  

9. Петрушин С.В. Игротека для взрослых (200 упражнений СПТ): 

методические рекомендации. – Москва-Казань: НМЦ, 1989. – 70 с.  

10. Петрушин С.В. Секреты открытого общения. – Казань: Татрское 

книжное изд-во, 1994. – 112 с.  

11. Руденский Е.В. Социальная психология: Курс лекций. – М.-

Новосибирск, ИНФРА-М, 1997. – 224 с.  

 

 

 


