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Зміст анотації
Дослідження присвячено теоретичному й емпіричному вивченню важливої
проблеми, пов’язаної з необхідністю усувати суперечності між новими запитами
соціуму, які пред'являються до особистості й компетентності вчителів закладів
загальної середньої освіти (далі ЗЗСО), і фактичним рівнем їх соціальнокомунікативної компетентності (далі СКК) як основи продуктивних взаємин.
Результати вивчення теорій вітчизняних і зарубіжних науковців дали змогу
резюмувати,

що

основними

структурними

компонентами

будь-якої

компетентності є такі складові: засвоєні знання, вміння та навички, які стосуються
діяльнісного боку компетентності; особистісні здібності та якості, мотиваційні й
цільові спонукання, а також ціннісні орієнтації – особистісного забезпечення
компетентності.
Ґрунтуючись на аналізі попередніх наукових досліджень, методологічних і
концептуальних наукових підходах, визначено поняття «розвиток соціальнокомунікативної компетентності особистості вчителя» як поступальний процес
генези здатностей встановлювати міжособистісні взаємини, відносини з собою, з
представниками різних структур суспільства, а також розвитку мовленнєвих
комунікативних здібностей. Перетворення відбувається завдяки появі нових і
росту вихідних діяльнісних та особистісних компонентів компетентності в їх
взаємовпливі, перебудові зв’язків між ними й появі більш ефективних структур,
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які забезпечують удосконалення соціально-комунікативної реалізації вчителя.
Процес

свідомого

розвитку

СКК

починається

з

усвідомлення

власної

некомпетентності, проходить усвідомлене набуття ознак нової здатності шляхом
спроб, експериментування й закріплення нових моделей поведінки та досягає
якісно нового рівня

виконання соціально-комунікативної діяльності через

автоматичне володіння набутими властивостями.
На основі узагальнення теоретичних положень досліджуваної проблеми,
створена

структурно-змістова модель розвитку СКК вчителя, яка презентує

інтегральну якість його особистості в єдності двох взаємозумовлених структур −
соціальної та комунікативної субкомпетентностей. У структурі розвитку
соціальної субкомпетентності виділено такі складники: а) відносини з самим
собою, які визначають здатність особистості вчителя розуміти себе та управляти
собою; б) відносини з суспільством, які визначають здатність вчителя розуміти й
виконувати вимоги оточення або суспільства, в якому реалізується його
професійна діяльність і компетентність; в) міжособистісні відносини, які
визначають здатність до міжособистісної взаємодії з іншими людьми. До
складових частин структури розвитку комунікативної

субкомпетентності

віднесено: комунікацію рівня слухання, що розглядається як здатність ефективно
сприймати повідомлення, а також комунікацію рівня говоріння, що тлумачиться
як здатність ефективно передавати повідомлення.
Також виокремлено й обґрунтовано критерії розвитку СКК: соціальний та
комунікативний. За соціальним критерієм визначено такі показники: 1)
«відносини з самим собою», що визначається через процеси «самоусвідомлення»,
«саморегуляцію»

та

«самооцінку»;

2)

«відносини

з

суспільством»,

що

визначається через процеси «дотримання соціальних вимог», «виконання
соціальних ролей», «соціальна активність»; 3) міжособистісні відносини, що
визначається через процеси
«управління

«встановлення та підтримування взаємин»,

конфліктами», «співпраця».

За комунікативним критерієм

виокремлено такі показники: 1) «комунікація рівня слухання», що визначається
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через процеси «сприймання інформації», «сприймання емоцій, почуттів і
ставлення», «розуміння потреб та цінностей» і 2) «комунікація рівня говоріння»,
що визначається через процеси «передавання інформації», «передавання емоцій,
почуттів і ставлення», «психологічний вплив».

Виокремлені критерії сприяли

створенню авторської психодіагностичної методики «Самооцінка соціальнокомунікативної компетентності особистості», яка в пілотажному дослідженні була
перевірена на надійність, валідність і стандартизована, а також розробці
комплексу експериментальних методик, що дало змогу вивчити стан, рівні й
особливості актуального розвитку СКК вчителів.
Емпірично виявлено недостатню розвиненість таких параметрів, властивих
для більшості вчителів: а) нижчий від середнього рівень розвитку здатності
здійснювати психологічний вплив та управляти конфліктами; б) наявність
«перешкод» у встановленні емоційних контактів; в) середній і низький рівні
емпатії; г) надмірно високорозвинені вольові якості; ґ) переважання конкретного
мислення, критичності й консервативності в прийнятті нового; д) недостатньо
розвинені

організаційні схильності та соціальна активність; е) тенденція до

фрустраційної поведінки в третини вчителів, є) а також незадоволення потреби у
визнанні й самовираженні, реалізації себе та своїх здібностей. Також зафіксовано
різнорівневий стан розвитку СКК вчителів (низький, середній і високий) та
надана якісна характеристика кожному встановленому рівню.
Теоретично обґрунтована програма перспективного розвитку й поглиблення
СКК містила модулі, створені на основі структурно-змістової моделі становлення
СКК,

була орієнтована на зону найближчого розвитку та

спрямована на

формування кожної складової субкомпетентності та її здатностей. При її розробці
були враховані вихідний стан і проблемні зони розвитку СКК та підібрані
різноманітні форми й способи, які відповідали її цілям і завданням. Учителі
добровільно приймали участь у тренінгу та були вмотивовані на удосконалення
своїх соціально-комунікативних здатностей, поставивши собі індивідуальні цілі
розвитку. Ефективність створеної розвивальної програми доведено тим, що
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поліпшені

результати

за

всіма

виокремленими

показниками

соціально-

комунікативної компетентності на статистично значущих рівнях, тоді як у
контрольній групі за всіма досліджуваними показниками СКК статистично
значущих відмінностей не встановлено.
Основними результатами дослідження стало виявлення психологічних
особливостей розвитку соціально-комунікативної компетентності, що полягають
у наступному, зокрема: 1. У підгрупі з низьким рівнем розвитку СКК половина
членів підгрупи після формувального впливу набули ознак середнього рівня,
розвинувши соціальні субкомпетентності, а друга половина реципієнтів – ознак
високого рівня розвитку СКК, засвідчивши якісний ріст як соціальних, так і
комунікативних субкомпетентностей. 2. У експериментальній групі з середнім
рівнем розвитку СКК більша частина учасників набула ознак високого рівня, а
менша – залишилася на тому ж рівні, показавши тільки тенденцію до росту. 3.
Загалом, більшість учителів склали групу з високим рівнем розвитку СКК, менше
половини – з середнім рівнем, а вчителів з низьким рівнем розвитку не виявлено.
4. Соціальні субкомпетентності розвинуті в учасників експерименту

повною

мірою й краще за комунікативні, а саме: відносини з самим собою
(самоусвідомлення, самооцінка, саморегуляція), з суспільством (соціальна
активність, дотримання соціальних вимог і виконання соціальних ролей) та
міжособистісні (встановлення й підтримування відносин, управління конфліктами
та співпраця). 5. Істотно удосконалено здатності: соціальної рефлексії, рольової
компетентності, соціальних навичок й опрацювання інформації,

загальної

вольової регуляції.
6. Комунікативна субкомпетентність суттєво розвинулася за рахунок
удосконалення здатностей
поважати

якісно сприймати інформацію, розуміти потреби,

цінності й погляди та психологічно впливати. Натомість, окремі її

якості, як то: здатності сприймати й виражати емоції, почуття, ставлення, а також
передавати інформацію, не зазнали змін на статистично значущому рівні і тим
вплинули на менші показники розвитку комунікації рівнів слухання й говоріння
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та їх інтегральної комунікативної субкомпетентності. Відмінності в емоційній
сфері проявилися у розвитку ефективності встановлення емоційних контактів за
рахунок суттєвого зменшення «перешкод». Натомість, рівень емпатійних
тенденцій істотно не змінився. Комунікативні схильності, на відміну

від

організаційних, значущо зросли, а мовленнєві здатності не покращилися і
вимагають окремого психолінгвістичного впливу.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:
– розроблено нові положення: 1) онтогенез СКК вчителя – це еволюційний
процес поступального набуття ним якісних змін у розвитку психічних
властивостей, які забезпечують його особистості здатність досягати партнерських
відносин з усіма суб’єктами освітнього процесу, враховуючи потреби, цінності й
цілі

всіх учасників взаємодії в рамках суспільно прийнятної поведінки й

ефективної комунікації; 2) розвиток субкомпетентностей СКК вчителя ЗЗСО
зумовлений специфікою його професійної діяльності та залежить від профілю
його навчальної дисципліни (галузі знань) й освітнього ступеня (початкова чи
основна школа), він суттєво не залежить від віку педагога та профілю його
освітнього закладу (загальноосвітня школа, гімназія чи ліцей); 3) властивістю
ґенезу субкомпетентностей СКК вчителів ЗЗСО є їх спроможність зазнавати
значущих змін під психодидактичним впливом; 4) динаміка розвитку соціальних
субкомпетентностей СКК вчителів ЗЗСО випереджає динаміку удосконалення
комунікативних

субкомпетентностей, що

зумовлено

труднощами

набуття

професійного педагогічного комунікативно-мовленнєвого досвіду й професійної
мовної компетенції; 5) генезис СКК вчителя ЗЗСО відбувається інтенсивніше,
якщо він має

високий рівень актуального розвитку субкомпетентності

«Відносини з самим собою»;
– вперше:

сформульовано поняття розвитку СКК вчителя, виявлено

структурні компоненти та побудовано структурно-змістову модель розвитку СКК
його особистості,

обґрунтовано критерії й показники розвитку СКК вчителя,

встановлено психологічні особливості розвитку СКК вчителів закладів ЗЗСО;
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– вдосконалено: якісні характеристики

соціальної та комунікативної

компетентності шляхом змістового уточнення їх психологічних компонентів, а
також діагностичні підходи щодо виявлення розвитку СКК вчителів;
– дістало подальшого розвитку: зміст сприяння становленню СКК вчителів
шляхом розробки програми її розвитку; методи і форми цілеспрямованого
формування СКК вчителів.
Розкрито практичне значення результатів дослідження, яке визначається
тим, що: виокремлено критерії й показники вивчення стану та рівнів розвитку
СКК; розроблено авторську діагностичну методику «Самооцінка соціальнокомунікативної компетентності особистості»; створено комплекс методик
діагностики СКК; розкриті якісні характеристики рівнів розвитку СКК вчителів;
створено та апробовано в системі післядипломної освіти розвивальну програму
для вчителів закладів загальної середньої освіти «Соціально-комунікативна
компетентність вчителя».
Результати дослідження можуть використовуватися в різних типах закладів
загальної середньої освіти для психологічної діагностики та супроводу розвитку
соціально-комунікативної компетентності вчителів у психологічній практиці,
освітньому процесі вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.
Ключові слова: компетентність, соціально-комунікативна компетентність,
розвиток соціально-комунікативної компетентності, вчителі закладів загальної
середньої освіти, структурно-змістова модель розвитку соціально-комунікативної
компетентності, критерії та показники розвитку соціально-комунікативної
компетентності, психологічні особливості розвитку соціально-комунікативної
компетентності.
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Pereyaslav-Khmelnytskyi, 2018.
Annotation content
The research is devoted to the theoretical and empirical study of the important
applied problem related to the need to eliminate the contradictions between the new
demands of society, which are presented to the personality and competence of teachers,
and the actual level of their social and communicative competency (hereinafter SCC) as
the basis of productive relationships.
The results of study of the theories of national and foreign scholars have made it
possible to summarize that the main structural components of any competence are the
following: acquired knowledge, skills and abilities; personal aptitudes and qualities;
motivational and target incentives, as well as value orientations. The acquired
knowledge, skills and abilities are related to the activity side of the competence, and
personal and business qualities, motivational and target settings, value orientations personal competence providing.
Based on the analysis of previous scientific researches, methodological and
conceptual scientific approaches, the notion “development of social and communicative
competence of the teacher’s personality” is defined as a progressive process of
improving the ability to establish the interpersonal relationships, relationships with
himself, representatives of various structures of society, as well as the genesis of speech
communicative abilities. The transformation is due to the emergence of new and growth
of the initial activity and personal components of a competence in their interactions,
restructuring of relationships between them and the emergence of more effective
structures that ensure the improvement of social and communicative realization of a
teacher. The process of conscious development of the SCC begins with the awareness of
the own incompetence, there is a conscious acquisition of signs of the new ability
through attempts, experimentation and consolidation of new behavior patterns and it
reaches a qualitatively new level of performance in social and communicative activity
through the automatic possession of the acquired properties.
On the basis of generalization of the theoretical positions of the problem under
10

study, it has been created a structural-content model of the development of teacher’s
SCC, which presents the integral quality of his personality in the unity of two
interconnected structures - social and communicative subcompetences. In the structure
of social subcompetence development, the following constituents are distinguished: a)
relationships with himself, which determine the ability of the teacher’s personality to
understand and manage himself; b) relations with society, which determine the teacher’s
ability to understand and fulfill the requirements of the environment or society in which
his professional activity and competence are realized; c) interpersonal relationships that
determine the ability to interpersonal interaction with other people. Componential
structure of the development of communicative subcompetence include: communication
on the level of listening, which is considered as the ability to perceive the message
effectively, as well as the communication on the level of speaking, which is interpreted
as the ability to transmit effectively the messages.
Also, we singled out and grounded the criteria for the development of the SCC:
social and communicative. According to the social criterion, the following indicators are
distinguished: 1) “relations with himself”, which is determined through the processes of
“self-awareness”, “self-regulation” and “self-assessment” 2) “relations with society”,
which is defined through the processes of “compliance with social requirements”,
“implementation of social roles”, “social activity”; 3) interpersonal relationships,
defined through the processes of “establishing and maintaining of relationships”,
“conflict management”, “cooperation”. According to the communicative criterion, the
following indicators are distinguished: 1)“communication on the level of listening”,
which is determined through the processes of “perception of information”, “perception
of emotions, feelings and attitudes”, “understanding of needs and values”, and 2)
“communication on the level of speaking”, which is determined through the processes
of “transfer of information”, “transfer of emotions, feelings and attitudes”,
“psychological influence”. The distinguished criteria contributed to the creation of the
author’s psychodiagnostic method “Self-assessment of social and communicative
competence of the individual”, which in the flight study was tested for reliability,
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validity and standardization, as well as the development of a set of experimental
techniques that made it possible to study the state, levels and features of the actual
development of teachers’ SCC.
Empirically, the insufficient development of such parameters which are typical
for most of the teachers is revealed: a) lower than the average level of development of
the ability to make a psychological influence and to manage the conflicts; b) the
presence of “obstacles” in establishing of the emotional contacts that lead to difficulties
in relationships; c) the average and low levels of empathy, which can lead to the
indifference in attitudes to the students and their difficulties; d) the excessively
advanced volitional qualities that can restrict spontaneity and lead to the increased
internal tension, concern and fatigue, be the determinants of disadaptive features and
behavior patterns; e) the predominance of specific thinking, criticality and conservatism
in the adoption of a new one; e) the organizational inclination and social activity are not
sufficiently developed, which does not promote the initiative activity in the
extracurricular life of school; f) the tendency towards the frustration behavior in one
third of teachers that can disrupt them and lead to depression, as well as dissatisfaction
with the need for recognition and self-expression, the realization of himself and the own
abilities. There was also fixed a different level of the development of teachers’ SCC
(low, medium and high) and given a qualitative characteristic for each established level.
The theoretically grounded program of a long-term development and
improvement of the SCC contained modules, created on the basis of the structuralcontent model of its genesis, focused on the area of the immediate development and
aimed at the formation of each component of the subcompetence and its abilities. In its
development, the initial status and problem areas of the SCC development were taken
into account and a variety of forms and methods were selected that were consistent with
its goals and objectives. Teachers volunteered to participate in the training and were
motivated to improve their social and communicative skills, setting themselves the
individual goals of development. The effectiveness of the created development program
has been proved by the fact that the improved results for all the distinguished indicators
12

of social and communicative competence at statistically significant levels, while in the
control group, for all the studied indicators of social and communicative competence,
no statistically significant differences were established.
The main results of the study were the discovery of psychological peculiarities of
the development of social and communicative competence, consisting in the following,
in particular: 1. In a subgroup with a low level of the SCC, half of the recipients after
the formative influence acquired the characteristics of the middle level by developing
the social subcompetences, and the second half of the members of a subgroup – signs of
the high level of the SCC development, by demonstrating the qualitative growth of both
social and communicative subcompetences. 2. In the experimental group with an
average level of the SCC development, most of the participants acquired high levels,
while the smaller part - remained at the same level, by showing only a tendency for a
growth. 3. In general, most of the teachers formed a group with a high level of the SCC
development, less than a half - with an average level, and teachers with a low level of
development were not found. 4. Social subcompetences are

developed in the

participants of the experiment in full and better than communicative ones, namely: the
relationship with himself (self-awareness, self-assessment, self-regulation), with society
(social activity, observance of social requirements and fulfillment of social roles) and
interpersonal ones (establishment and maintenance of relationships, conflict
management and cooperation). 5.Significantly are improved the abilities: social
reflection, role competence, social skills and information processing, general volitional
regulation. 6. The communicative subcompetence has significantly evolved by
improving the ability to perceive information in a qualitative way, to understand needs,
to respect values and attitudes at the expense of psychological influence. 7. Instead, the
individual qualities of the communicative subcompetence, such as: the ability to
perceive and express emotions, feelings, attitudes, and to transmit the information, have
not undergone a change at a statistically significant level, and have therefore affected
the lower indicators of communication development levels of listening and speaking
and their integral communicative subcompetence 8. Differences in the emotional sphere
13

manifested in the development of the effectiveness of emotional contacts establishment
due to a significant reduction of the “obstacles”. 9. Instead, the level of the empathy
tendencies did not change significantly. 10. Communicative inclinations, in contrast to
organizational ones, have significantly increased, and speech abilities have not
improved and require a separate psycholinguistic influence.
The scientific novelty of the obtained research results is the following:
- new provisions were developed: 1) the ontogenesis of the SCC of a
teacher is an evolutionary process of the progressive acquisition of qualitative changes
in the development of mental properties which provide his personality with the ability to
achieve partnerships with all subjects of the educational process, in consideration of the
needs, values and goals of all the participants in the interaction within the framework of
socially acceptable behavior and effective communication; 2) the development of
subcompetencies of the SCC of the IGSE teacher is due to the specifics of his
professional activity and depends on the profile of his academic discipline (field of
knowledge) and the educational degree (primary or basic school), it does not
significantly depend on the teacher’s age and the profile of his educational institution
(general secondary school, gymnasium or lyceum); 3) the property of the genesis of
subcomponents of the SCC of the IGSE teachers is their ability to undergo significant
changes under the psycho-diagnostic influence; 4) the dynamics of the development of
social subcompetencies of the SCC of IGSE teachers is ahead of the dynamics of
communicative subcompetence improvement, which is caused by the difficulties in
gaining a professional pedagogical communication and speech experience and
professional language competence; 5) the genesis of the SCC of the IGSE teacher is
more intensive if he has a high level of actual development of the subcompetence
“Relationship with himself”;
- for the first time: the concept of the development of social and communicative
competence of a teacher is formulated, structural components are revealed and
structural-content model of the development of the SCC of his personality is
constructed; the criteria and indicators of the development of the SCC of a teacher are
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substantiated; psychological peculiarities of the development of the SCC of a teacher of
the institutions of general secondary education are established;
- are improved: the qualitative characteristics of social and communicative
competence by a profound refinement of their psychological components, as well as
diagnostic approaches to the identification of the development of teachers’ SCC;
- got further development: the content of the promotion for a formation of social
and communicative competence of teachers by working out the program for its
development; methods and forms of purposeful formation of the teachers’ SCC.
The practical significance of the research results is revealed. It is determined by
the fact that: the criteria and indicators for studying the condition and levels of the SCC
development are identified; the author’s diagnostic method “Self-assessment of social
and communicative competence of personality” was developed; a complex of
techniques for diagnosing the SCC was created; the qualitative characteristics of the
levels of teachers’ SCC development are revealed; the developing program “Social and
communicative competence of a teacher” for teachers of the institutions of general
secondary education was created and tested in the system of postgraduate education.
The results of the research can be used in various types of institutions of general
secondary education for psychological diagnosing and support for the development of
social and communicative competence of teachers in psychological practice, educational
process of the higher educational institutions and institutions of postgraduate education.
Key words: competence, social and communicative competence, development of
social and communicative competence, teachers of the institutions of general secondary
education, structural and content model of the development of social and
communicative competence, criteria and indicators of social and communicative
competence development, psychological peculiarities of social and communicative
competence development.
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