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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ1
В роботі проаналізовано зміст понять "професійна компетентність", "комунікативна компетентність", їх складові в роботах педагогів і психологів; розкрита
необхідність формування професійної і комунікативної компетентності в майбутніх менеджерів; виділено її особливості. Зокрема відзначається, що побудова на
заняттях з психолого-педагогічних дисциплін спеціальних комунікативних конструкцій дає можливість створити умови соціальної взаємодії, в яких студентові
доведеться розв'язувати задачі, пов'язані з професійною діяльністю, працювати в
команді (тобто вступати в комунікації) і реалізовувати свій особистісний потенціал.
Ключові слова: професійна компетентність, комунікативна компетентність,
майбутні менеджери.
Т.А. Шевчук, И.Ф. Чернобаб
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
В работе проанализировано содержание понятий «профессиональная компетентность» и «коммуникативная компетентность», их составляющих в работах
педагогов и психологов; раскрыта необходимость формирования профессиональной коммуникативной компетентности в будущих менеджеров, выделены ее особенности. В частности, отмечается, что построение на занятиях по психологопедагогическим дисциплинам специальных коммуникативных конструкций, дает
возможность создать условия социального взаимодействия, в которых студенту
придется решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью, работать
в команде (то есть вступать в коммуникации) и реализовывать свой личностный
потенциал.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, коммуникативная компетентность, будущие менеджеры.
T.A. Shevchuk, I.F. Chornobab
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS
The article has given an analysis of the content of such notions as "a professional
competence" and "a communicative competence" and of their components in peda© Шевчук Т.О., Чорнобаб І.Ф., 2017 р.

- 284 -

Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 56. ISSN 2312-1599
gogues' and psychologists' researches, as well as substantiated the necessity of forming a
future pharmacists' professional communicative competence and defined its features. In
particular, it is noted that the construction of classes on psychological and pedagogical
disciplines of special communicative structures gives the opportunity to create
conditions for social interaction, in which the student will have to solve tasks related to
professional activities, work in the team (ie, to enter into communication ) and realize
their personal potential.
Keywords: professional competence, communicative competence, future managers.

Одна з вимог до підготовки сучасного менеджера потребує формування комунікативної компетентності як складової його професійної компетентності, яка проявляється через здатність фахівця успішно розв'язувати проблемні комунікативні завдання: він має гнучко й нестандартно мислити, вміти пристосовуватися до швидких змін умов життя.
Проблемі формування професійної компетентності присвятили наукові праці: В.В. Баркасі, Н.М. Бібік, М.П. Васильєва, Г.В. Данченко,
В.В. Краєвський, Т.М. Лебединець, Н.М. Лобанова, О.І. Локшина,
А.К. Маркова,
О.О. Павленко,
Л.А. Петровська,
О.І. Пометун,
В.П. Пугачов, Л.П. Пуховська, О.Я. Савченко, С.О. Сисоєва, В.О. Тюріна,
А.В. Хуторськой та ін. Усі вони наголошують на тому, що, готуючи будьякого фахівця, слід чітко уявляти, чим саме характеризується його професійна компетентність, в чому її сутність та які її структурні складові.
Обіймаючи керівну посаду, людина, щоб зреалізуватися в професії,
досягти наміченої мети, має налагоджувати стосунки з колегами, керівництвом, підлеглими. Тому сучасне суспільство потребує фахівців, які не
лише компетентні у своїй професії, але й мають достатній рівень комунікативної компетентності. Проте існуюча система вищої освіти частогусто спрямована на формування лише професійних знань, умінь і навичок, тож нагальною потребою стає реформування вищої школи, коли
пріоритетом є «утвердження гуманістичних цінностей освіти, її спрямованості на розвиток особистості» [5, 5].
Мета нашої статті – показати потреби формування комунікативної
компетентності в майбутніх менеджерів та виділити її складові.
Відомі російські педагоги В.В. Краєвський і А.В. Хуторськой розрізняють терміни «компетентність» і «компетенція», пояснюючи, що компетенція (латин. «competenta») означає коло питань, в яких людина добре
обізнана й має досвід. Компетентність – це поєднання відповідних знань і
здібностей у певній сфері, що дають змогу ефективно діяти в ній [3].
У словнику психолого-педагогічних термінів і понять компетентність трактується як поінформованість, обізнаність, авторитетність, професійні знання й уміння [10].

- 285 -

Шевчук Т.О., Чорнобаб І.Ф. Комунікативна компетентність майбутніх...

В.О. Тюріна характеризує компетентність як обізнаність, авторитет
людини в якійсь галузі [11, 5]. Більшість науковців стверджують, що бути
компетентним – означає вміти мобілізувати в даній ситуації свої знання і
досвід.
Головним показником рівня кваліфікації будь-якого сучасного фахівця є його професійна компетентність. Аналіз наукової літератури свідчить, що психологи і педагоги розглядають професійну компетентність як
багатоскладове, інтегроване особистісне утворення. Професійна компетентність охоплює певні якості особистості, професійно-спрямовані знання,
вміння, навички й здатності використовувати їх у професійній діяльності.
В.О. Тюріна характеризує професійну компетентність як особистісне
утворення, що забезпечує якісне виконання професійної діяльності. Тому
особливості професійної компетентності фахівця та її складових визначаються особливостями його професійної діяльності [11, 4].
А.К. Маркова [5], розглядаючи професійну компетентність, зазначає,
що компетентність не ототожнюється з освіченістю людини, вона є поєднанням психічних якостей, які дають змогу діяти самостійно та відповідально. Професійна компетентність майбутнього менеджера складається з
досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, особистісних якостей, володіючи якими фахівець може ефективно виконувати професійну діяльність. Ефективність професійного ділового спілкування менеджера визначається рівнем сформованості його комунікативної компетентності.
Комунікативну компетентність психологи й педагоги розглядають як
ступінь задовільного володіння певними нормами й техніки спілкування
та поведінки, як результат засвоєння їхніх соціально-психічних стереотипів. Критерії комунікативної компетентності вперше сформулював Т. Гордон. Він визначив комунікативну компетентність як уміння вийти з будьякої ситуації, не втративши власної внутрішньої волі та не давши втратити її партнерові по спілкуванню.
Ю.Н. Ємельянов у структурі комунікативної компетентності виокремлює ситуаційну адаптивність, вільне володіння вербальними й невербальними засобами соціальної поведінки, здатність впливати на діяльністне
середовище для досягнення своєї мети [2].
Є.А. Голубєва і С.В. Руденський вважають, що до складу комунікативної компетентності входять: уміння давати соціально-психологічний
прогноз комунікативній ситуації, в якій має відбутися спілкування; програмувати спілкування, спираючись на своєрідність комунікативної ситуації; вміти пристосовуватися до умов соціально-психологічної атмосфери
комунікативної ситуації [7, 9].
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців у сфері управління пе-
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редбачає не просту передачу знань та вмінь від викладача до студента, а
формування в майбутніх менеджерів комунікативної компетентності.
На наш погляд, у структуру комунікативної компетентності менеджера входять такі складові:
1) когнітивна – охоплює теоретичні знання із психології спілкування, адекватну орієнтацію менеджера в ситуації професійного спілкування;
2) емоційно-оцінна – характеризується комунікативними настановами в процесі професійного спілкування;
3) поведінкова – в її основі лежать перцептивні вміння менеджера,
володіння технікою спілкування, вміння конструктивно вирішувати конфлікти.
На основі запропонованої структури комунікативної компетентності
менеджера ми визначили конкретні критерії діагностування рівня сформованості професійно-важливих комунікативних якостей, підібрали й розробили чотири групи методик для діагностування кількісних показників
рівня сформованості комунікативної компетентності в майбутнього менеджера, а саме:
• рівня комунікабельності (опитувальник В.Ф. Ряховського);
• рівня особливостей темпераменту (за методикою Г. Айзенка);
• рівня емпатійності студентів (за методикою В.В. Бойка);
• рівня комунікативного контролю майбутніх менеджерів (за методикою М. Шнайдер);
• здатності студентів до самокритики в умовах соціального контролю (за методикою Г. Айзенка);
• рівня сформованості головних комунікативних орієнтацій та їхньої гармонійності в процесі спілкування (за методикою І.Д. Ладанова та
В.А. Уразаєва).
З метою розвитку комунікативної компетентності особистості під час
вивчення гуманітарних дисциплін, ми використовуємо спеціальні комунікативні конструкції: навчальні ситуації, що передбачають спільне виконання студентами завдань, пов'язаних з їхньою майбутньою професією, і
неодмінно потребують комунікацій. Іншими словами, створюємо умови
соціальної взаємодії між студентами, спрямовані на формування в них
комунікативної компетентності в різноманітних навчальних ситуаціях.
Обираючи форми й методи взаємодії викладача й студентів, враховуємо, що і метод, і форма навчання мають служити джерелом особистісних
знань, досвіду, відчуттів, емоцій, тому вважаємо слушною думку вчених
про те, що для розвитку комунікативної компетентності студентів доцільно використовувати такі методи активного навчання, що дають змогу студентові усвідомити свою залежність від соціуму, виробити ключові стратегії поведінки в різних ситуаціях професійного спілкування (перебуваю-
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чи на становищі керівника або підлеглого, організатора або виконавця),
відчути відповідальність за результат спільної діяльності [1; 6; 8]. Окрім
того, ці методи мають бути спрямовані на самостійну роботу студента,
виконуючи яку він усвідомить потребу взаємодії з іншими студентами й
викладачем. Приміром, під час розв'язування таких задач ми використовуємо методи імітації колективної професійної діяльності (ділові й рольові
ігри, «круглий стіл», «мозковий штурм» тощо).
Відповідальним є етап розроблення критеріїв оцінювання діяльності
студентів, адже потрібно враховувати їхні вміння застосовувати теоретичні положення на практиці, швидкість і правильність виконання завдань,
обґрунтованість розв'язків/виконання задач/завдань, представлення результату, організованість у роботі, взаємини в процесі цієї діяльності.
Викладач визначає головні стратегії комунікативної поведінки для
себе і студентів під час реалізації комунікативної конструкції. Наприклад,
він може виконувати роль інвестора, який ретельно контролює роботу
студентів, ставить складні запитання; роль керівника фірми (студенти є
співробітниками цієї фірми), який допомагає своїм підлеглим порадами,
або роль спостерігача, який не втручається в пошук розв'язків проблеми.
Проте в межах будь-якої комунікативної конструкції викладач має проявляти толерантність, емпатійність, товариськість, контактність, сугестивність, позитивно впливати на емоції студентів, підтримувати колективізм.
Він має робити все можливе, щоб створити сприятливий соціальнопсихологічний клімат, який Н. П. Волкова визначає як «стан міжособистісних стосунків, що виявляється в сукупності психологічних умов, що
сприяють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу» [1,
252]. Це завдання надзвичайно важливе, оскільки студентський колектив є
тим середовищем, в якому вони розвиваються як особистості.
Підбиваючи підсумки, зауважимо, що побудова на заняттях з психолого-педагогічних дисциплін спеціальних комунікативних конструкцій
дає можливість створити умови соціальної взаємодії, в яких студентові
доведеться розв'язувати/виконувати задачі/завдання, пов'язані з професійною діяльністю, працювати в команді (тобто вступати в комунікації) і
реалізовувати свій особистісний потенціал. Безумовно, комунікативні
конструкції, створені в межах навчального процесу, не можуть бути точною копією тих, які виникають у професійній діяльності, проте вони є
своєрідною адаптованою тренувальною моделлю застосування знань у
професійних комунікаціях, завдяки чому студент може розвиватися як
особистість, відпрацьовувати різноманітні сценарії комунікативної поведінки, долати комунікативні бар'єри, вдосконалювати комунікативні здібності.
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Організована таким чином спільна робота студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, відповідальність, обмін ідеями, взаємодопомога сприяють не лише засвоєнню студентами нових
знань, а й усвідомленню себе як суб'єкта діяльності, актуалізують розвиток і саморозвиток особистості (про що засвідчило проведене анкетування
студентів І-V курсів факультету менеджменту).
На основі викладеного професійну компетентність можна представити як якісну характеристику особистості фахівця, що охоплює систему
науково-технічних знань, професійних умінь і навичок.
Комунікативна компетентність стає однією з пріоритетних якостей
сучасного менеджера, оскільки різні види діяльності (управлінська, організаційна, виробничо-технологічна, проектна) здійснюються в безпосередньому контакті з людьми.
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