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Технологізація суспільного життя та віртуалізація суспільних відносин, що останніми 
роками посилюється, призводить до проблем підростаючого покоління з надмірним викорис-
танням соціальних мереж і онлайн-розваг. Діти, а іноді й дорослі, спокусившись можливостя-
ми Інтернету, дедалі більше часу проводять у віртуальному світі, задовольняючи нездійснені 
потреби, що часто шкодить здоров’ю, реальним стосункам і успіхам у житті. У цій ситуації 
ще більше затребуваними стають соціально-комунікативні компетентності (СКК) людей, роз-
виток яких надає можливість налагоджувати гармонійні відносини, здійснювати ефективну 
комунікацію та досягати задоволення власних потреб у реальних відносинах. На нашу думку, 
особи, які реалізовуються і мають успіх у своєму оточенні, використовують онлайн-можли-
вості за призначенням, – як сучасний інструмент обміну інформацією, а не як заміну реаль-
ності. Розвинути соціально-комунікативні здібності дитини під силу лише соціально-комуні-
кативно розвиненим учителям та батькам. Розвитку означеної компетентності та з’ясуванню 
їх особливостей у вчителів було присвячено наше останнє дослідження. 

Мета статті полягає в тому, щоб презентувати результати вивчення особливостей пер-
спективного розвитку СКК учителів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), які було ви-
явлено у формувальному експерименті. 

У процесі формувального експерименту було створено та проведено розвивальну про-
граму для вчителів з розвитку СКК. Організаційні аспекти та основні результати її прове-
дення описано у статті автора «Результати апробації спецкурсу ’’Соціально-комунікативна 
компетентність вчителя’’ у системі післядипломної освіти» (Освіта та розвиток обдарованої 
особистості, 2018, № 2 (69)).

Концептуальним підґрунтям реалізації програми розвитку СКК стали  провідні поло-
ження андрагогічного [1; 6], акмеологічного [3] й проблемно-рефлексивного підходу [4], тех-
нології інтерактивного навчання [2]. 
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Теоретичними засадами розроблення змісту програми стали положення наукових праць 
із проблем педагогічної, вікової, загальної, соціальної психології, філософії, соціології, психо-
фізіології: теорії особистості й діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); тео-
рії суб’єктивних ставлень особистості (І. Бех, О. Лазурський, В. Мясищев, Б. Ломов); теорії  
синергетики та самоорганізації (В. Аршинов, Є. Князєва, С. Курдюмов, І. Пригожин); ціннісно- 
смислові та мотиваційні аспекти професіоналізації фахівців (Г. Балл, Ж. Вірна, З. Карпенко, 
Н. Пов’якель, Г. Радчук, Н. Чепелева); теорії ролей (Я. Морено, Л. Лінтон); теорія символіч-
ного інтеракціоналізму (Дж. Мід, Ч. Кулі, Г. Блумер); теорія настанови (атитюд) (Л. Ланге, 
Д. Узнадзе, В. Томас та Ф. Знанецький); теорія ієрархії потреб А. Маслоу; теорія спіральної 
динаміки К. Грейвза; психологічні теорії емоцій (П. Анохін,  П. Симонов,  Ю. Александров, 
П. Екман, Л. Плутчік,); теорії соціального та емоційного інтелекту (Е. Торндайк, Г. Гарднер, 
Д. Гоулмен); теорія стресу Г. Сельє; теорія емоційного вигорання Дж. Гринберга; теорії малих 
груп та групової динаміки (К. Левін, Б. Такман і М. Дженсен, Д. Форсіс); модель комуніка-
ційного процесу (Р. Верденрбер, К. Вердербер); теорія нейролінгвістичного програмування 
(Р. Біндлер, Дж. Гріндер, Р. Ділтс); теорія соціально-психологічного впливу (Г. Ковальов), 
концепції саморегуляції особистості (І. Бех, О. Конопкін, М. Боришевський), теорія поколінь 
(Н. Хоув, В. Штраус, Є. Шаміс); соціально-екологічна теорія У. Бронфенбреннера.

Згідно з результатами здійсненого формувального впливу, у експериментальній групі 
(ЕГ) було констатовано значуще покращання результатів розвитку всіх субкомпетентностей 
1-го й 2-го рівнів. Значущість змін за t-критерієм Стьюдента за всіма показниками, що отри-
мані за методикою ССККО О. Ковальової [6] і подані в таблиці 1. 

Таблиця 1
Значущість змін рівня перспективного розвитку 

субкомпетентностей СКК у ЕГ за методикою ССККО О. Ковальової (n = 18)

Субкомпетентність 2-го рівня Р Субкомпетентність 3-го рівня Р
Соціальна субкомпетентність 1-го рівня , 003

Відносини особистості з самою 
собою

,000 Здатність до самоусвідомлення ,002
Здатність до адекватної самооцінки ,004
Здатність до саморегуляції ,005

Міжособистісні відносини ,005 Здатність встановлювати та підтримувати  вза-
ємини

,001

Здатність управляти конфліктом ,033
Здатність до співпраці ,038

Відносини з суспільством ,002 Здатність дотримуватися соціальних вимог ,014
Здатність виконувати соціальні ролі ,001
Здатність до соціальної активності ,005

Комунікативна субкомпетентність 1-го рівня ,021
Комунікація рівня слухання ,014 Здатність сприймати інформацію ,036

Здатність сприймати емоції, почуття  й ставлення ,410
Здатність розуміти потреби, цінності та поважати 
погляди партнера по комунікації

,026

Комунікація рівня говоріння ,043 Здатність передавати інформацію ,198
Здатність передавати емоції, почуття й ставлення ,070
Здатність до психологічного впливу ,033

Щоб дослідити особливості перспективного розвитку СКК (яким чином відбувався роз-
виток СКК, які складники найбільше змінилися), нами було здійснено якісний аналіз резуль-
татів діагностики ЕГ. 

Згідно з результатами аналізу даних таблиці 1 виявилося, що соціальні субкомпетент-
ності 2-го рівня було розвинено на більш значущому рівні (p ≤ 0,001, p ≤ 0,01), ніж кому-
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нікативні (p ≤ 0,05), та в повному обсязі, натомість деякі комунікативні субкомпетентнос-
ті 3-го рівня, як то сприймання й передавання емоцій, почуттів і ставлення та передавання 
інформації не зазнали змін на статистично значущому рівні (p > 0,05). Таким чином, мож-
на стверджувати, що комунікативні субкомпетентності менше піддаються розвитку в  
межах реалізованих підходів. 

Аналіз розвитку соціальної субкомпетентності. З метою з’ясування того, за рахунок 
чого в певній експериментальній групі покращилася соціальна субкомпетентність, нами було 
проаналізовано те, як змінилася структура відповідних їй здатностей за допомогою окремих 
показників їх розвитку. Представлені в таблиці 1 дані переконують, що за всіма окремими 
ознаками розвитку соціальної субкомпетентності відбулися значущі позитивні зміни. При-
чому, якщо говорити про зміни в окремих ознаках розвитку цих властивостей, то найбільші 
позитивні зміни відбулися в розвитку здатностей встановлювати й підтримувати взаємини та 
виконувати соціальні ролі (значущість змін на рівні p ≤ 0,001) і всіх інших здатностей субком-
петентностей «Відносини з самим собою», а також «Відносини з суспільством» (значущість 
змін на рівні p ≤ 0,01). Дещо менше, але все ж значущо, покращилися здатності керувати кон-
фліктом і співпрацювати (значущість змін на рівні p ≤ 0,05).

Отже, проблемно-рефлексивний підхід та інтерактивні методи й форми освітніх по-
слуг, що нами було застосовано в реалізованій програмі, сприяють розвитку соціальних  
субкомпетентностей. 

Аналіз розвитку комунікативної субкомпетентності. Розвиток комунікативної субком-
петентності насамперед відбувається за рахунок покращання здатності сприймати інформацію, 
потреби, цінності та погляди,  а також здійснювати психологічний вплив (значущість на рівні 
p ≤ 0,05). На нашу думку, на це вплинуло те, що в програмі тренером було зроблено акценти на 
розвиток саме цих субкомпетентностей через виявлені проблеми з розвитком цих здатностей 
на етапі констатувального експерименту. Значно розвинулися також комунікативні схильності 
(значущість на рівні p ≤ 0,05). Натомість, інші не зазнали значущого розвитку.  Однією з таких є 
здатність сприймати емоції та почуття, що залежить від рівня емпатії людини, тобто афективної 
форми ідентифікації себе з іншим індивідом на основі емоційного співпереживання. Потрібно 
зазначити, що в дослідженні вихідного стану СКК такий показник, як емпатія, був у переважної 
більшості вчителів розвинений на середньому рівні й не був вирішальним під час визначення 
рівня розвитку СКК. У процесі дослідження ми припускали, що середній рівень емпатії є достат-
нім для успішної соціально-комунікативної діяльності вчителя, а він не вмотивований його роз-
вивати, адже підвищена емоційна чуйність може підсилити чутливість до стресу в умовах профе-
сійної діяльності. Тому в змісті програми не було зроблено акцент на розвиток цієї властивості. 

Когнітивний компонент здатності сприймати й передавати емоції, почуття та ставлен-
ня, який не досяг значущих змін, визначається розвиненістю такої психічної властивості, як 
емоційний інтелект, складниками якого є ідентифікація, розуміння, аналіз емоцій, викорис-
тання їх під час розв’язання проблем, вираження й управління власним емоційним станом. 
На думку зарубіжних учених, сенситивним періодом для розвитку емоційного інтелекту є ди-
тинство, тому спроби серйозних змін емоційного інтелекту у дорослих вимагають перебудови 
компонентів вищої нервової системи [7]. Зрозуміло, що програма розвитку СКК не вплинула 
на нього суттєво. Такий чинник зумовлює пошук більш ефективних методів і засобів розви-
тку цієї властивості в учителів у майбутньому.

Здатність передавати інформацію (чіткість і коректність висловлювань, а також лексико-
граматична здатність) не зазнали значущих змін у процесі формувального експерименту. На 
нашу думку, вже до початку професійної діяльності вчителі повинні мати достатній рівень роз-
витку цих властивостей. У реальній практиці мовленнєві здатності вчителів потребують  по-
стійного розвитку та саморозвитку в подальшому збагаченні, уточненні й активізації лексико- 
семантичного запасу, в оволодінні словотвірно-евфонічними й граматико-стилістичними нор-
мами мови, як і вдосконалення морфолого-синтаксичного ладу усного мовлення. Це необ-



131

РОЗДІЛ 5 Серія  «Психологічні науки»

хідно для того, щоб здійснювати більш ефективну комунікацію в різних ситуаціях взаємин 
з учнями та в отриманні освітніх послуг. У зв’язку з психолінгвістичною специфікою цього 
аспекту професійної комунікації ця здатність вимагає окремого дослідження. Саме тому вона 
не зазнала змін у процесі тренінгу.

Детальний аналіз змін у складі СКК кожного учасника ЕГ надав можливість з’ясувати на-
ступне: майже в усіх учителів (94 %) відбулося зростання складників соціальної субкомпетентнос-
ті й лише у 33 % респондентів – зростання комунікативних субкомпетентностей, причому одно-
часно з розвитком соціальних. У випадках, коли було зафіксовано одночасне зростання соціальних 
і комунікативних субкомпетентностей, спостерігалася одна закономірність: субкомпетентність 
«Відносини  особистості з самою собою» та її складники (самоусвідомлення, самооцінювання й 
саморегуляція) уже до участі вчителя в програмі розвитку СКК були розвинені на високому рівні. 
Отже, можна припустити, що ця властивість позитивно впливала на розвиток СКК, а також була 
одним із чинників, які призвели до швидкої динаміки розвитку всіх компонентів СКК.

Оскільки формувальний експеримент було проведено лише з учителями з середнім і 
низьким рівнями розвитку СКК, то експериментальна група налічувала таких учасників 62 % 
та 38 % відповідно. Дані представлено в таблиці 2.

Нами було з’ясовано, що після формувального експерименту з підгрупи з низьким рів-
нем розвитку СКК половина респондентів (50 %) перейшла в підгрупу з середнім рівнем,  
а інша половина – подолала середній рівень і одразу перейшла до підгрупи з високим рівнем 
розвитку СКК. У останніх учасників експерименту відбувався ріст усіх складників СКК (со-
ціальної та комунікативної субкомпетентностей) одночасно. Із підгрупи з середнім рівнем 
розвитку досліджуваної компетентності після реалізації програми розвитку 60 % учителів 
підвищили свій рівень, а 40 % – залишилися на тому самому рівні, причому маючи певний, 
хоча і не значущий, ріст соціальних субкомпетентностей. Загалом в ЕГ підгрупа з середнім 
рівнем розвитку СКК становила 44 % респондентів, а з високим рівнем – 56 %, тобто біль-
шість вибірки. Учителів із низьким рівнем розвитку після формувальних заходів не виявлено. 

 Таблиця 2
Розподіл ЕГ за рівнем СКК до та після формувального експерименту

 (у %) за методикою ССККО О. Ковальової (n = 18)

Рівень соціально-комунікативної компетентності До Після
Високий рівень 0 56
Середній рівень 62 44
Низький рівень 38 0
Всього респондентів 100 100

Результати порівняння рівнів розвитку СКК за допомогою вивчення розвиненості її 
структурних компонентів на засадах даних додаткової діагностики дали змогу схарактеризу-
вати рівні розвитку СКК учителів. 

Отже, для учителів з високим рівнем розвитку СКК характерними є: 
а) високорозвинена здатність розуміти себе, усвідомлювати власні почуття й поведін-

ку, регулювати емоційний стан,  адекватно оцінювати власні дії; 
б) гарне відчуття емоційного стану співрозмовника, глибоке розуміння і точне про-

гнозування його поведінки; 
в) позитивне і доброзичливе ставлення до оточення, а також здатність легко встанов-

лювати й підтримувати емоційні контакти; 
г) висока культура поведінки та наявність почуття соціальної відповідальності,  

соціальна активність та розвинені організаційні схильності;  
д) високий рівень комунікабельності, володіння ефективними комунікативними техніками; 
е) уміння встановлювати гармонійні довготривалі взаємини, розв’язувати конфлікти й 

досягати партнерських відносин; 
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є)  рольова гнучкість та глибина, що дає змогу добре виконувати різні соціальні ролі; 
ж) толерантність до думок інших, здатність впливати на співрозмовників власною зрі-

лою, обґрунтованою позицією та переконливими аргументами.
Учителям зі середнім рівнем розвитку СКК притаманні такі властивості: а) розвине-

на здатність розуміти себе, усвідомлювати власні почуття й поведінку, регулювати емоцій-
ний стан та адекватно оцінювати власні дії; б) спроможність добре відчувати емоційний стан 
співрозмовника, розуміти й прогнозувати поведінку оточення в нескладних ситуаціях; в) пе-
реважання позитивних настановлень над негативними та здібність встановлювати емоційні 
контакти; г) висока культура поведінки й наявність почуття соціальної відповідальності, але 
невисока соціальна активність і не високо розвинені організаційні схильності; д) достатня 
рольова гнучкість та глибина, проте середній рівень комунікабельності, володіння ефектив-
ними комунікативними техніками, уміння встановлювати гармонійні довготривалі взаємини, 
розв’язувати конфлікти та досягати партнерських відносин; е) толерантність до думок інших 
та недостатньо розвинена здатність впливати на співрозмовника.

Таким чином, унаслідок вищезгаданого можна дійти висновку, що проведені форму-
вальні заходи значуще вплинули на розвиток СКК та її складники. У випадку, коли реальний 
стан та ідеальний склад властивостей СКК не збігалися, то така ситуація була джерелом само-
розвитку й самовдосконалення особистості вчителя і подальшого розвитку в його професій-
ній діяльності складників СКК.

Психологічні особливості перспективного розвитку СКК та її субкомпетентностей ви-
явилися в такому:

– соціальні субкомпетентності були розвинені в повному обсязі та краще за комуніка-
тивні, а саме: відносини із самим собою (самоусвідомлення, самооцінювання та саморегуля-
ція), з суспільством (соціальна активність, дотримання соціальних вимог і виконання соціаль-
них ролей), а також міжособистісні (встановлення та підтримування стосунків, управління 
конфліктами та співпраця);

– комунікативна субкомпетентність суттєво розвинулася за рахунок удосконалення здатнос-
тей сприймання інформації, розуміння потреб, поваги до  цінностей, поглядів інших комунікантів 
і психологічного впливу на них у процесі взаємодії. Натомість, окремі якості комунікативної суб-
компетентності, як здатності сприймати й виражати емоції, почуття, ставлення та передавати ін-
формацію, не зазнали змін на статистично значущому рівні, вплинувши на менші показники розви-
тку комунікації рівнів слухання й говоріння та їх інтегральної комунікативної субкомпетентності;

– мовленнєві здатності не покращилися та вимагають окремого спеціального психо-
лінгвістичного впливу;

– генезис СКК учителя ЗЗСО відбувався інтенсивніше, якщо він мав високий рівень 
актуального розвитку субкомпетентності «Відносини з самим собою». 

Педагогічні особливості перспективного розвитку СКК та її компонентів можуть бути інтер-
претовані так. Застосування проблемно-рефлексивного підходу в розвитку СКК учителів ЗЗСО 
недостатньо для повного розвитку комунікативних здатностей. Для більш значного результату в 
напрямі розвитку мовленнєвих компетенцій потрібно застосовувати психолінгвістичний підхід і 
спеціально розроблені мовленнєві тренувальні вправи. Для більш ефективного розвитку емоційної 
сфери рекомендовано посилити розвивальну програму іграми та вправами з акторського тренінгу.  

Перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у з’ясуванні впливу інформаційних тех-
нологій на становлення СКК особистості, дослідженні психолінгвістичних особливостей розвитку 
мовленнєвих здатностей, вивченні ефективності дистанційних програм розвитку СКК учителів.
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Kovalyova O. Peculiarities of Perspective Development of the Socio-Communicative 
Competency of Secondary School Teachers.

Summary.
The aim of the current study is to present a qualitative analysis of the results of psychodiagnosis of 

secondary school teacher’s experimental group after development program implementation for social-
communicative competence. It reveals the conceptual and theoretical foundations of the developmental 
program, provides statistical analysis of the significance of changes in all sub-competencies according 
to student’s t-criterion and data of comparative analysis of group, distributing results by level of for 
social-communicative competence before and after formation experiment. This study describes psycho-
logical and pedagogical features for social-communicative competence promising development. 
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Technologization of social life and virtualization of social relations lead to problems of the young-
er generation due to the excessive use of social networks and online entertainment. Children and adults 
spend more and more time in the virtual world, meeting the unfulfilled needs that often harm the health, 
real relationships and successes in life. Thus, socio-communicative competences of people become 
popular, the development of which makes it possible to establish harmonious relations, to implement 
effective communication. Development of social and communicative competence and clarification of its 
peculiarities was in the focus of this research. The purpose of the article is to present the results of the 
study of the peculiarities of the perspective development of social and communicative competence of 
teachers of institutions of general secondary education revealed in the molding experiment.

Key words: social-communicative competence, social sub-competence, communicative sub-
competence, teachers, secondary school, formation experiment, experimental group, perspective 
development, special aspects of development.

Ковалева О. Особенности перспективного развития социально-коммуникативной 
компетентности учителей общеобразовательных школ.

Аннотация.
В статье автор представляет качественный анализ результатов психодиагностики экспе-

риментальной группы учителей общеобразовательных школ после проведения программы развития 
социально-коммуникативной компетентности (далее СКК), раскрывает концептуальные и теоре-
тические основы развивающей программы, подает данные статистического анализа значимости 
изменений по всем субкомпетентностям  по t-критерию Стьюдента и данные сравнительного ана-
лиза результатов распределения группы по уровню развития СКК до и после формирующего экспе-
римента, описывает психологические и педагогические особенности перспективного развития СКК.

Ключевые слова: социально-коммуникативная компетентность; социальная субкомпе-
тентность; коммуникативная субкомпетентность; учителя; общеобразовательные шко-
лы; формирующий эксперимент; экспериментальная группа; перспективное развитие; осо-
бенности развития.
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