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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ЯК ОДИН З ВИДІВ 

ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати 

і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, 

умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування [1]  

Комунікативна компетентність формується в умовах безпосередньої 

взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід 

набувається не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також 

опосередкованої, в тому числі з літератури, театру, кіно з яких людина 

отримує інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості 

міжособистісної взаємодії і засоби їх ви рішень. У процесі опанування 

комунікативної сфери людина запозичає з культурного середовища засоби 

аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм. 

Комунікативна компетентність розглядається як ідейно-моральна 

категорія, регулююча всю систему відносин людини до природи і 
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соціального світу, а також до самого себе як синтезу обох світів [3]. 

Пізнавши рівень власної комунікативної компетентності, людина починає 

краще розуміти інших. 

Особливості розвитку кожної особистості, унікальність її внутрішнього 

світу і трудового середовища дозволяє говорити і про унікальність структури 

та змісту факторів комунікативної компетентності. Значний вплив на 

структуру КК надає зміст і характер праці (індивідуальний, колективний і 

т.п.), вид підприємства, його розмір, особливості предметів праці, засобів 

праці, організації праці, статус і роль працівника та інші фактори. 

Сучасне технологічне суспільство з одного боку відкрило безліч нових 

можливостей для реалізації  творчого потенціалу особистості, самореалізації 

у професіональній сфері, досягнення високого суспільного та матеріального 

рівня, а з іншого – викликало безліч проблем у взаємодії особистостей. Наука 

соціально економічних проблем дещо знівелювала розвиток комунікативної 

компетентності людини [4]. 

Аналіз цього поняття здійснюється у рамках психологічних теорій та 

практичної психології, де компетентність у спілкуванні розуміється значно 

ширше. Вона трактується: як складне утворення, що включає знання 

соціально психологічних факторів і уміння використовувати їх у конкретній 

діяльності, розуміння мотивів, інтенцій, стратегій поведінки, фрустрацій, як 

своїх власних, так і партнерів по спілкуванню, уміння розібратися у групових 

соціально-психологічних проблемах, осмислення можливих перешкод на 

шляху до взаємного порозуміння, оволодіння технологією та психотехнікою 

спілкування [5]. 

Комунікативна компетентність – це система внутрішніх ресурсів 

ефективної взаємодії: позиції спілкування, ролей, стереотипів, установок, 

знань, умінь, навичок [6]. 

Крім особистісних особливостей, до комунікативної компетентності 

входять особливості пізнавальних процесів й емоційної сфери. В цілому 
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комунікативна компетентність пов’язана з адекватним використанням усієї 

палітри можливостей. Аналіз комунікативної компетентності особистості 

дозволяє виявити проблеми обґрунтування критеріїв ефективного 

спілкування і адекватної відповідності форм спілкування і ситуацій 

спілкування. У процесі становлення особистості розвиток комунікативної 

компетентності має декілька джерел: ідентифікація з дорослими, засвоєння 

культурної спадщини, спостереження за поведінкою інших людей, 

програвання в уяві комунікативних ситуацій. Сучасний стан суспільних 

процесів дозволяє констатувати той факт, що природне формування 

комунікативної компетентності не відповідає вимогам соціальної дійсності. 
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