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Анатолій Кучер  
 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІЗНЕННЯ  
КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

 
Для наукового обґрунтування системи комунікативних умінь фахів-

ця агроекономічного профілю потрібно провести теоретичний аналіз нау-
кових праць, які присвячені даній проблематиці. Оскільки обґрунтування 
системи комунікативних умінь студентів економічного профілю аграрних 
ВНЗ вченими не здійснювалося, розглянемо існуючі наукові підходи до 
вирізнення вказаних умінь майбутніх фахівців різних сфер діяльності. 

Результати аналізу наукових робіт упевнюють у тому, що базовими 
для обґрунтування комунікативних умінь у педагогічній науці є концепції 
відомих дослідників педагогічного спілкування О.О. Леонтьєва та 
В.А. Кан-Калика, на які спираються практично всі сучасні дослідники про-
блеми професійного спілкування. Тому спочатку звернемося до робіт за-
значених учених. 

У першу чергу, заслуговує на увагу підхід до обґрунтування профе-
сійних комунікативних умінь педагога, здійснений відомим ученим 
О.О. Леонтьєвим, який до вказаних умінь включає: 1) мовленнєве спілку-
вання, тобто вміння оптимально будувати своє мовлення; 2) орієнтування в 
співрозмовникові, тобто моделювання комунікативно важливих особливо-
стей його особистості; 3) орієнтування в умовах комунікативного завдання 
(правильний вибір змісту спілкування, адекватних засобів для передачі 
цього змісту, планування власного мовлення, забезпечення зворотного 
зв’язку); 4) самоподачу (самопрезентацію), мотивами якої виступають са-
моствердження та професійна необхідність, володіння невербальними за-
собами спілкування; 5) установлення контакту [1, с. 59]; 6) вольові якості, 
тобто вміння управляти власною поведінкою; 7) якості уваги, особливо 
такі, як спостережливість, гнучкість (переключення); 8) соціальну 
перцепцію, або «читання» з обличчя; 9) уміння розуміти, а не тільки 
бачити, тобто адекватно моделювати особистість учня, його психічний 
стан за зовнішніми ознаками; 10) уміння «подавати» себе в спілкуванні з 
учнями; 11) вміння встановлювати мовленнєвий і немовленнєвий контакт з 
тими, хто навчається; 12) гностичні вміння, тобто ті, що пов’язані з усві-
домленням, систематизацією та передачею інформації [2, с. 34]. 

Певний науковий інтерес має точка зору вченого В.А. Кан-Калика, 
який до професійних комунікативних умінь педагога відносить такі: спіл-
куватися на людях; через правильно створену систему спілкування органі-
зовувати спільну з учнями творчу діяльність; цілеспрямовано організову-
вати спілкування й управляти ним; встановлювати психологічний контакт; 
завойовувати ініціативу в спілкуванні; організовувати пристосування в 
спілкуванні; швидко, оперативно й правильно орієнтуватися в умовах спі-
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лкування, що змінюються; правильно планувати й здійснювати систему 
комунікації, зокрема, її важливу ланку – мовленнєвий вплив; швидко й то-
чно знаходити адекватні змісту акту спілкування комунікативні засоби, які 
водночас відповідають творчій індивідуальності педагога й ситуації спіл-
кування; постійно відчувати й підтримувати зворотний зв’язок у спілку-
ванні [3; 4]. 

Досить продуктивний підхід до обґрунтування системи комунікати-
вних умінь майбутніх педагогів запропоновано Л.О. Савенковою, яка за 
результатами дослідження підходів до виокремлення вказаних умінь дійш-
ла висновку, що дана система включає такі вміння: володіння педагогіч-
ним контактом, вербальними й невербальними засобами спілкування; орі-
єнтування в його ситуації; встановлення й підтримування зворотного 
зв’язку; побудови й реалізації плану спілкування; соціальної перцепції; 
створення творчого самопочуття; використання «пристосувань»; завою-
вання ініціативи [5, с. 8]. Варто зазначити, що на основі вивчення співвід-
ношення субординації й координації між елементами вказаної системи й 
розрахунку коефіцієнтів рангової кореляції Спірмена, Л.О. Савенкова до-
вела, що системоутворюючим фактором цієї системи є вміння володіти пе-
дагогічним контактом. 

У подальших своїх дослідженнях Л.О. Савенкова до складу системи 
комунікативних умінь викладача, крім названих вище, включає володіння 
професiйно-педагогiчною увагою та самопрезентацію [6]. 

У процесі дослідження Л.О. Савенкова вказані комунікативні вміння 
об’єднала в блоки, які відповідають етапам професійного спілкування пе-
дагога, а саме: а) проектування педагогічного спілкування (побудова зміс-
ту спілкування, створення творчого самопочуття); б) організація педагогі-
чного спілкування (самопрезентацiя, володіння професiйно-педагогiчною 
увагою, орієнтування в ситуації та установлення й підтримування зворот-
ного зв’язку в спілкуванні, завоювання ініціативи, реалізація плану спілку-
вання, володіння педагогічним контактом); в) регулювання вказаного спіл-
кування (вербальне спілкування, володіння невербальними засобами спіл-
кування, соціальна перцепція, використання «пристосувань») [7, с. 28]. 
Слід підкреслити, що в системі комунікативних умінь, як переконливо до-
водить Л.О. Савенкова, мають місце певні зв’язки та взаємозалежність мiж 
її складниками, зокрема, між елементами, що входять до складу одного й 
того ж компонента; мiж елементами, що входять до різних компонентів; 
мiж самими компонентами. 

Своєрідним є підхід до вирізнення комунікативних умінь 
Н.П. Волкової. Дослідниця виокремлює такі групи узагальнених комуніка-
тивних умінь: а) комунікативно-мовленнєві (використовувати багатство 
мови й реалізовувати основні різновиди мовлення в професійно-
педагогічній комунікативній діяльності, добирати в усному й писемному 
мовленні найдоцільніші формули мовленнєвого етикету); б) інформаційно-
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інструментальні (моделювати процес комунікації, враховуючи його струк-
турні елементи, організовувати процес передачі й прийому інформації, 
управляти процесом комунікації в системі «викладач – учень»); в) органі-
заційно-технологічні (установлювати «суб’єкт-суб’єктні» стосунки з 
суб’єктом комунікації, установлювати комунікативні зв’язки в колективі, 
запобігати й вирішувати конфлікти); г) невербальні (гнучко використову-
вати власний невербальний репертуар для передачі інформації, кодувати 
невербальну поведінку під час організації навчання, «зчитувати» неверба-
льну інформацію, що передається суб’єктом комунікації); д) інформаційно-
пошукові (використовувати інформаційні ресурси комп’ютерних техноло-
гій (діалог «людина – комп’ютер»), інформаційно-комунікаційні технології 
для організації навчального процесу, комунікативні ресурси комп’ютерних 
технологій (діалог «людина – комп’ютер – людина») [8, с. 19]. 

У докторській дисертації Т.В. Симоненко вважає, що достатній рі-
вень професійної мовнокомунікативної компетенції вчителя-словесника 
передбачає наявність у нього двох основних груп умінь: 1) комунікативні 
вміння: а) встановити контакт зі співрозмовником; б) підтримувати розмо-
ву; в) будувати висловлювання в різних стилях та жанрах; г) зацікавити 
учнів у процесі опанування навчального предмета; ґ) переконувати, дово-
дити, захоплювати ідеями, задумами; д) вести бесіду, розповідати; 2) про-
фесійно-комунікативні вміння: а) знання дидактичної та лінгвістичної тер-
мінології; б) внутрішня настанова на виявлення та виправлення помилок 
різних типів у чужому мовленні й на аналіз правильності мовлення; 
в) здійснення комунікації за допомогою мовних засобів, які уможливлю-
ють реалізацію естетичної функції мови; г) редагувати власне та чуже мов-
лення; ґ) здійснювати різні види аналізу текстів; д) нормативно й відповід-
но до ситуації спілкування послуговуватися жанрами мовлення; е) проду-
кувати навчальний текст [9, с. 12]. 

У дисертації М.П. Василенко запропоновано таке групування профе-
сійно-комунікативних умінь фахівців-філологів: когнітивно-діяльнісний 
(пов’язаний з пізнавально-мисленнєвою діяльністю студентів), соціально-
діяльнісний (пов’язаний із взаємодією особистостей) і фахово-діяльнісний 
компоненти. У контексті нашого дослідження привертають увагу такі 
вміння: враховувати вікові й психологічні особливості аудиторії, адекватно 
обирати й свідомо використовувати формули мовленнєвого етикету; доці-
льно та цілеспрямовано використовувати невербальні засоби комунікації, 
вести діалог, дотримуватися правил спілкування; володіти технікою навча-
льного монологу, бесіди, дискусії та правильно застосовувати фахові по-
няття й термінологію [10, с. 10]. 

Досліджуючи проблему професійної компетентності філолога, 
Г. П’яткова до комунікативних відносить перцептивні вміння (сприймати й 
інтерпретувати інформацію в процесі взаємодії; проникати в особистісну 
сутність людини; прогнозувати розвиток здібностей і виділяти головні ри-
си особистості) й уміння педагогічного спілкування (застосовувати «кому-
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нікативну атаку»; налагоджувати психологічний контакт, взаємодію; 
управляти спілкуванням; налагоджувати зворотній зв’язок; володіти педа-
гогічною технікою) [11]. 

У дисертації Д.М. Годлевської визначено перелік комунікативних 
умінь як основи формування професійної комунікативної компетентності 
майбутнього фахівця соціальної сфери: уміння визначати цілі та завдання 
професійного спілкування; концентрувати й розподіляти увагу; володіти 
голосовими модуляціями; володіти технікою та логікою мовлення; викли-
кати емоційний відгук у клієнта; соціальної перцепції або «читання по ли-
цю»; правильно будувати публічні виступи з урахуванням аудиторії; аналі-
зувати конфліктні й кризові ситуації та знімати їх завдяки комунікативним 
умінням [12, с. 16]. 

У контексті дослідження сутності продуктивного стилю професійно-
го спілкування викладача С.М. Оганесян дійшла висновку, що зовнішній 
операційно-процесуальний компонент вказаного стилю педагогічного спіл-
кування реалізується через комунікативні, перцептивні й інтерактивні вмін-
ня [13]. На думку дослідниці, блок комунікативних умінь передбачає воло-
діння викладачем вербальними й невербальними засобами спілкування. 

За результатами аналізу наукової літератури С.М. Оганесян ствер-
джує, що мовлення викладача має характеризуватися змістовністю, прави-
льністю, логічністю, впорядкованістю, виразністю, переконливістю та 
спрямованістю, а вміння невербального спілкування включає володіння 
такими засобами як: оптико-кінетичні (міміка, пантоміміка, жести), пара-
лінгвістичні (якість голосу, його діапазон, покашлювання, сміх) та проксе-
мічні (простір і час організації комунікативного процесу). До перцептив-
них С.М. Оганесян відносить такі вміння: правильно сприймати й розуміти 
особистість учня, його психічний стан за виразом обличчя, рухами, мов-
леннєвими реакціями, характером взаємодії з учнями та за процесом і ре-
зультатом його діяльності; розуміти себе (адекватне самосприйняття й са-
мооцінка); спостерігати, «бачити» й швидко оцінювати педагогічну ситуа-
цію. Блок інтерактивних умінь передбачає вміння викладача налагоджува-
ти особистісні й ділові стосунки з учнями, впливати на їх та здійснювати 
продуктивну педагогічну взаємодію [13]. 

За результатами проведених досліджень Л.І. Морська зробила ви-
сновок, що для успішного ведення професійно орієнтованого спілкування 
студенти факультету фізичного виховання повинні вміти: 1) прогнозувати 
процес комунікації щодо оптимальної своєї комунікативної поведінки для 
досягнення мети спілкування й будувати своє мовлення відповідно до за-
планованого професійного результату; 2) вести професійно орієнтовану ді-
лову бесіду; 3) дотримуватися норм мовленнєвого етикету; 4) спілкуватися 
невербально. Крім того, нею доведено, що формування мовних навичок 
слід розглядати як перший етап у формуванні вмінь професійного спілку-
вання [14, с. 10–11]. 

У своїй дисертації Н.А. Дусь, досліджуючи проблему формування 
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культури педагогічного спілкування в студентів гуманітарно-педагогічного 
коледжу, акцентує увагу на таких уміннях і навичках професійного спілку-
вання як: моделювання педагогічного спілкування на засадах гуманістики 
за суб’єкт-суб’єктною схемою; побудова стосунків з учнями в руслі спів-
праці та рівнопартнерства; володіння засобами вербальної та невербальної 
комунікації; встановлення психологічного контакту та продуктивних взає-
мостосунків; визначення та подолання наявних психологічних бар’єрів та 
ускладнень у спілкуванні з учнями; попередження та конструктивне вирі-
шення педагогічних конфліктів; самоконтроль у спілкуванні [15, с. 14]. 

Досліджуючи проблеми формування комунікативної культури сту-
дентів педагогічних спеціальностей класичних університетів, 
С.С. Волчанська до комунікативних умінь і навичок, з посиланням на сло-
вник-довідник з української лінгводидактики, виданий за редакцією 
М. Пентилюк, відносить: 1) уміння правильно визначати тему висловлю-
вання й чітко дотримуватися її меж; 2) будувати висловлювання відповідно 
до його мети, основної думки, адресата мовлення; 3) використовувати най-
більш вагомі факти й докази для розкриття теми та основної думки; 4) бу-
дувати висловлювання логічно й послідовно, робити необхідні узагальнен-
ня та висновки; 5) вибирати тип і стиль мовлення залежно від мети й ситу-
ації спілкування; 6) використовувати різноманітні мовні засоби відповідно 
до типу, стилю, жанру, висловлювання; 7) удосконалювати висловлювання 
(коректувати усне й редагувати писемне мовлення) [16]. 

З огляду на сказане вважаємо за доцільне зазначити, що перелік вка-
заних умінь характеризує лише мовленнєві (вербальні) вміння педагога, які 
входять до структури комунікативних умінь, але не вичерпують їх системи. 

Отже, проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень засвід-
чив, що в наукових працях відомих учених (О. Леонтьєв, В. Кан-Калик, 
Л. Савенкова) та в дисертаційних дослідженнях (Н. Волкова, Т. Симоненко, 
М. Василенко, Д. Годлевська, Л. Морська, Н. Дусь,) і наукових публікаціях 
(Г. П’ятакова, С. Оганесян, С. Волчанська) запропоновано наукові підходи 
до вирізнення комунікативних умінь, які слугували вихідними положення-
ми при обґрунтуванні системи комунікативних умінь фахівця агроеконо-
мічного профілю (рис. 1). При розробці вказаної системи нами враховува-
лися, по-перше, особливості економічної діяльності в аграрній сфері, що 
знаходять відображення: а) в основній меті діяльності агропромислових 
формувань; б) у специфіці функціонування аграрної сфери економіки; в) у 
психологічних особливостях роботи фахівця в сільськогосподарському ви-
робництві; по-друге, структура професійного спілкування спеціаліста агро-
економічного профілю; по-третє, фундаментальні положення теорії систем. 

Розроблена нами система комунікативних умінь включає три компо-
ненти (блоки): комунікативний, перцептивний та інтерактивний, що відпо-
відає структурі професійного спілкування фахівця економічного профілю 
агросфери. 
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Рис. 1. Система комунікативних умінь фахівця агроекономічного профілю 
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У межах кожного із вказаних компонентів визначено перелік елемен-
тів, які є конкретними комунікативними вміннями, що у своїй сукупності 
забезпечують реалізацію компонентів професійного спілкування. Водночас 
за результатами проведених досліджень нами було визначено необхідність 
конкретизувати окремі комунікативні вміння шляхом деталізації їх складни-
ків. Наприклад, вербальні вміння включають володіння технікою мовлення, 
вміннями, що потрібні для передачі власної або чужої думки, та вміннями 
переконувати й спрямовувати співрозмовників до своєї точки зору. 

Результати дослідження системи комунікативних умінь фахівця аг-
роекономічного профілю свідчать про необхідність обґрунтування взаємо-
зв’язків між її складниками та визначення системотвірного фактора, що й 
стане перспективою подальших досліджень автора в даному напрямі.  
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