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Комунікативна компетентність учителя фізичної культури  

як одна з умов якості організації  
навчально-виховного процесу на уроках

Васьков Ю.В.
Харківська державна академія фізичної культури

Анотації:
Дослідженнями по визначенню 
стану навчально-виховного про-
цесу на уроках фізичної культури 
в загальноосвітніх навчальних за-
кладах доведено, що якість його 
організації в основному залежить 
від рівня професійної майстернос-
ті учителя. Професійна майстер-
ність складається з різноманітних 
компонентів діяльності учителя: 
проектувальний, конструктивний, 
організаційний, комунікативний і 
гностичний. Розкрито такі понят-
тя, як «спілкування», «комуніка-
ція», «педагогічне спілкування». 
Дано визначення категорії «педа-
гогічне спілкування». Позначено 
основні аспекти складової кому-
нікативної компетентності та роз-
крито критерії її оцінювання.

Васьков Ю.В. Коммуникативная компе-
тентность учителя физической культуры 
как одно из условий качества организа-
ции учебно-воспитательного процесса 
на уроках. Исследованиями по изучению 
состояния учебно-воспитательного процес-
са на уроках физической культуры в обще-
образовательных учебных заведениях дока-
зано, что качество его организации зависит 
от уровня профессионального мастерства 
учителя. Профессиональное мастерство 
состоит из ряда компонентов учителя: про-
ектировочный, конструктивный, организа-
торский, коммуникативный и гностический. 
Раскрыто такие понятия, как «общение», 
«коммуникация», «педагогическое обще-
ние». Даны определения категории «педаго-
гическое общение». Обозначено основные 
аспекты коммуникативной компетентности 
и раскрыто критерии ее оценивания.

Vaskov Y.V. Communicative competence 
of the teacher of physical training 
as one of conditions of quality of the 
organization of teaching and educational 
process at lessons. By researches 
on studying of a condition of teaching 
and educational process at physical 
training lessons in general educational 
educational institutions it is proved that 
quality of its organization depends on 
level of professional skill of the teacher. 
Professional skill consists of a number 
of components of the teacher: designing, 
constructive, organizing, communicative 
and gnostic. It is shown such notions as 
“dialogue”, “communication”, “pedagogical 
dialogue”. It is given definitions of category 
“pedagogical dialogue”. It is denoted main 
aspects of communicative competence 
and opened a criterion of its estimation.
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Вступ.1

Для виховання, навчання, розвитку особистості, 
яка здатна ефективно взаємодіяти з людьми у 
повсякденному житті і під час професійної діяльності, 
потрібні вчителі, які володіють комунікативною 
компетентністю на належному рівні.

Значущість цієї професійної якості зростає у 
зв’язку з переходом навчання від впливу до взаємодії, 
від наполягання до розуміння, до взаєморозуміння, 
від монологу до діалогу.

Проблема спілкування в психолого-педагогічних 
дослідженнях протягом останніх 40-50 років 
неодноразово розглядалась як одна з провідних. Існує 
два підходи до її вирішення цієї проблеми. Перший з 
них – діяльнісний, який протягом багатьох років був 
провідним методологічним принципом вітчизняної 
психології. Цей підхід передбачає розглядання 
категорії «діяльність» як всеохоплюючу всі форми 
людської активності (за А.М.Леонтьєвим). Спілкування 
поряд з пізнанням, самопізнанням, професійною 
діяльністю, грою тлумачиться як різновид діяльності 
і досліджується на основі схем, розроблених стосовно 
до аналізу діяльності як процесу.

Принципово інший підхід до аналізу проблеми 
спілкування спостерігається в дослідженнях 
Б.Ф.Ломова, який розглядав спілкування як 
самостійну, специфічну форму активності суб’єкта [7]. 
У цій компетентності категорія спілкування охоплює 
особливий клас відношень, а саме відношення «суб’єкт-
суб’єкти». Діяльність і спілкування розглядаються як 
самостійні, специфічні сторони життєдіяльності, що 
тісно взаємопов’язані між собою.
© Васьков Ю.В., 2012

Автори словника «Психологія» [9] відзначають, 
що в  узагальнюючому вигляді спілкування виступає 
як форма життєдіяльності. Спеціальний смисл спіл-
кування полягає в тому, що воно виступає засобом 
передачі форм культури і суспільного досвіду. Специ-
фіка спілкування визначається тим, що в його процесі 
суб’єктивний світ однієї людини розкривається для 
іншої.

Дослідниками різних напрямків визначаються такі 
три групи функцій спілкування: когнітивна (обмін ін-
формацією та взаємопізнання суб’єктів спілкування), 
афективна (формування міжперсональних відношень) 
і регулятивна (управління поведінкою, організація су-
місної діяльності).

Слід відзначити, що вивчення питань, пов’язаних 
з комунікативною компетентністю, потребує вивчен-
ня співвідношення понять «спілкування» і «кому-
нікація». Аналіз психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що в науці немає єдиної точки зору з цього 
питання. Ряд науковців вважають комунікативну ді-
яльність як синонім спілкування (К.А.Абульханова-
Славська, Б.Г.Ананьєв, А.А.Леонтьєв, А.В.Мудрик та 
ін.). Інші науковці доводять, що спілкування являє со-
бою особливий вид комунікації, або розглядають ко-
мунікацію як різновид, сторону спілкування.

Зазначені розбіжності у підходах дещо обумовле-
ні термінологічними відмінностями, а саме: поняття 
«спілкування» і «комунікація» використовуються як у 
широкому, так і в вузькому розумінні слова.

Комунікація (лат.communicatio) – 1) шлях 
повідомлення; 2) форма зв’язку; 3) акт спілкування.[10]. 
У широкому розумінні комунікація означає зв’язок, 
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взаємодію як певних систем, так і індивідуумів.
Принципово важливим є два аспекти: перший 

пов’язаний з тим, що цей термін охоплює різноманітний 
спектр взаємодії між живими і неживими аспектами; 
другий виявляє те, що змістом зв’язків є обмін 
інформацією. Тому, якщо розглядати спілкування 
у вузькому розумінні – як обмін інформацією між 
партнерами по спілкуванню, то його можна визначити 
як різновид комунікації.

Комунікація у вузькому аспекті означає процес 
обміну інформацією між людьми в ході сумісної 
діяльності. При цьому під інформацією розуміються 
ідеї, уявлення, почуття, інтереси тощо. Комунікація 
у цьому випадку визначається як грань спілкування 
(його комунікативна сторона).

Складність і діалектичний взаємозв’язок явищ 
«спілкування» і «комунікація» має прояв у тому, що 
в комунікативному процесі реально представлені в 
єдності діяльність, пізнання і спілкування.

Із зазначеного вище можна зробити висновок, 
що кожне з понять «спілкування» і «комунікація» 
охоплюють широке коло явищ, відповідних певній 
галузі взаємодій соціальних об’єктів. Кожна з цих 
категорій самостійна в тому розумінні, що має власний 
зміст.

Враховуючи те, що поняття «спілкування» охоплює 
тільки галузь відношень між людьми, ми вважаємо 
його складовою поняття «комунікація», як процес 
комунікації.

Важливішою складовою професійної діяльності 
вчителя є педагогічне спілкування, яке за словами 
А.А.Бодалева [1] є і засобом рішення навчальних 
завдань, і соціально-педагогічним забезпеченням 
виховного процесу, і способом організації 
взаємовідносин між учителем і учнями. Оскільки 
ми розглядаємо спілкування як процес комунікації, 
то педагогічну комунікацію можна тлумачити як 
педагогічне спілкування. Звідси комунікативну 
компетентність учителя можна визначити як 
компетентність у педагогічному спілкуванні.

Актуальність зазначеної проблеми викликає 
необхідність проведення дослідження основних 
складових комунікативної компетентності учителя 
фізичної культури та визначення критеріїв її 
оцінювання.

Робота виконана за планом НДР Харківської 
державної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження полягає в теоретичному 

аналізі комунікативної компетентності учителя 
фізичної культури, визначенні її складових і рівнів 
оцінювання.

Завдання дослідження:
визначити зміст поняття „педагогічне спілкування”;• 
розглянути відмінності між поняттями „компетен-• 
ція” і „компетентність”;
обґрунтувати складові комунікативної компетент-• 
ності;
визначити критерії оцінювання рівнів комунікатив-• 
ної компетентності.

Результати дослідження.
На основі аналізу психолого-педагогічної 

літератури можна виділити декілька підходів до 
визначення категорії «педагогічне спілкування». 
Перший – як комплекс засобів і методів, що забезпечує 
реалізацію цілей і завдань виховання і навчання,  
і визначає характер взаємодії педагога та учнів 
(А.А.Бодалев, Я.Л.Коломенський, С.А.Шеін та ін.). 
Другий – як професійний різновид процесу спілкування 
(А.А.Леонтьєв, В.А.Малахова, Л.А.Хараєва). Третій – 
як головну складову сумісної діяльності вчителя та 
учнів (А.В.Петровський та ін.).

Педагогічне спілкування – важливіша складова 
педагогічної діяльності; сутність педагогічного 
спілкування полягає в тому, що його зміст в основному 
визначається змістом педагогічної діяльності, – 
підкреслює В.С.Грехнев [3].

Підсумовуючи зазначене вище, слід відзначити, що 
провідним напрямком удосконалення комунікативної 
компетентності вчителів є формування в них знань 
про основні складові та характеристики педагогічного 
спілкування. В сучасності поняття „компетенція” і 
„компетентність” тлумачаться в різних розуміннях. З 
метою з’ясування відмінностей між ними звернемось 
до словника [10].  Компетенція – це коло питань, в 
яких певна особистість володіє знаннями, досвідом. 
Компетентність – це володіння знаннями, які дозволя-
ють судити про що-небудь.

Комунікативна компетентність в сучасній літерату-
рі розглядається як: здібність людини встановлювати 
і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми; 
сукупність знань, умінь і навичок у галузі вербальних 
і невербальних засобів для адекватного сприйняття 
і відбиття дійсності в різних ситуаціях спілкування; 
конгломерат знань, мовних і немовних умінь і нави-
чок спілкування, які передбачаються в ході природної 
соціалізації, навчання і виховання (В.М.Введенський 
[2].

Аналізуючи різноманітні засоби спілкування, мож-
на  характеризувати комунікативну компетентність як 
здібність людини взаємодіяти вербально, невербально 
(жести, міміка тощо) і мовчки. Вербальна компетент-
ність педагога передбачає високий рівень володіння 
мовною культурою, а саме мовні уміння. Складови-
ми компонентами мовних здібностей науковці ви-
значають: різноманітний репертуар мовних засобів, 
хорошу вербальну пам’ять, уміння орієнтувати мову 
на рішення комунікативних завдань діалогового спря-
мування, високий рівень антиципації (передбачення 
подій). Саме мовні засоби є основними під час рішен-
ня комунікативних завдань. Важко переоцінити роль 
слова вчителя у формуванні психологічного клімату 
в класі, характеру спілкування школярів та їх довіри 
до вчителя, – підкреслює Л.Я Зоріна [5]. Саме мов-
ні засоби є провідними у вирішенні комунікативних 
завдань.  З мовних якостей науковці виділяють осо-
бливо важливі: точність, логічність, спрямованість, 
обґрунтованість, виразність мови тощо. 

Мова вчителя фізичної культури має певну спе-
цифіку, але повинна також відповідати цим якостям. 
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Під час проведення різноманітних форм фізичного 
виховання вчителю фізкультури необхідно формулю-
вати цілі і завдання, повідомляти учням теоретичні 
відомості, пояснювати техніку вивчаємих вправ, ана-
лізувати і оцінювати якість їх виконання, підводити 
підсумки навчального заняття тощо. Якість мовного 
спілкування з учнями залежить від рівня культури 
мови. Безумовно, належне знання спеціальної термі-
нології, граматичних правил дає можливість вчите-
лям вірно виражати свої думки, допомагає мові бути 
логічною і обґрунтованою. Культура мови включає і 
вимоги до відносного багатства словникового запасу 
і дотримання граматико-стилістичних та орфоепіч-
них норм мови.  Культура мови виражається також в 
умінні вчителя добирати необхідні слова, будувати з 
них граматично обґрунтовані речення. Мова характе-
ризується чіткістю, поставленою дикцією, емоційно-
інтонаційною забарвленістю, внутрішньою перекона-
ністю, словниковим багатством.

До помилок деяких вчителів фізичної культури 
необхідно віднести примітивізм і одноманітність, ви-
користання шаблонних словосполучень, діалектних 
і навіть жаргонних слів, неправильних термінів тощо.

До невербальних засобів В.М.Введенський [2] від-
носить: 1) паралінгвістичні (культура голосу, тембр, 
регістр інтонації, темп, гучність, ритміка, тональність, 
мелодика, паузація); 2) кінетичні (жести, міміка, пан-
томіма, рухи тіла, погляди); 3) екстралінгвістичні 
(сміх, плач, підстукування, подихи, дотики); 4) про-
ксемічні (просторові пересування, відстань між тими, 
хто спілкується тощо).

 Мовчання також відноситься до засобів спілкуван-
ня, взаємодії між вчителем та учнями. Про вчителів-
професіоналів кажуть: майстер паузи; його мовчання 
сильніше слів, тощо.

Акмеологічна модель професійної комунікативної 
компетентності передбачає наявність таких складо-
вих: комунікативні знання, уміння, навички; комуніка-
тивна спрямованість; гуманістична позиція у спілку-
ванні; комунікативна креативність, які забезпечують у 
комплексі ефективне педагогічне спілкування.

Враховуючи зазначене вище можна стверджувати, 
що комунікативна компетентність – це особистісна 
якість учителя, яка визначається його включеністю в 
педагогічну діяльність і формується в процесі розви-
тку і саморозвитку особистості в цілому, включаючи 
пізнавальну, емоційно-вольову і мотиваційну сфери, 
системи відношень і ціннісних орієнтацій. Комуні-
кативна компетентність означає інформованість про 
цілі, сутність, структуру, засоби й особливості педа-
гогічного спілкування (комунікативні знання); во-
лодіння технологією цієї діяльності (комунікативні 
уміння і навички); індивідуально-психологічні якості 
спеціаліста, які забезпечують усвідомлення вчителем 
важливості ефективності педагогічного спілкування, 
намагання постійно удосконалювати комунікативні 
сторони педагогічної діяльності (комунікативна спря-
мованість), орієнтація на особистість людини, як на 
головну цінність (гуманістична позиція), а також зді-
бність до нестандартного, творчого рішення комуніка-

тивних знань, які виникають у процесі педагогічного 
спілкування (комунікативна креативність).

У роботах С.Б.Єлканова [4], В.А.Кан-Калика 
[6], А.К.Маркової [8] представлено декілька ви-
дів класифікації комунікативних умінь учителя. Так 
А.К.Маркова виділяє дві великі групи комунікатив-
них умінь. До першої відносяться уміння, що забез-
печують постанову широкого кола комунікативних 
завдань, з яких головними є ті, які спрямовані на 
створення психологічної безпеки у спілкуванні і реа-
лізації внутрішніх резервів партнерів по спілкуванню. 
До другої – уміння, що забезпечують високий рівень 
спілкування: уміння зрозуміти позицію і внутрішній 
стан іншого у спілкуванні, проявити інтерес до осо-
бистості партнера, уміння встати та точку зору учня, 
володіння засобами вербального і невербального 
спілкування, уміння створити комфортні психологічні 
обставини, уміння попереджувати та ефективно вирі-
шувати конфлікти тощо.

Сьогодні важливою проблемою підвищення рівня 
професійної компетентності педагога в цілому є вдо-
сконалення комунікативної компетентності. Дослі-
дження ряду науковців доводять, що вдосконалення 
комунікативної компетентності вчителя здійснюється 
послідовно, від одного рівня до наступного.

В.М.Введенський [2] наводить таку узагальнену 
характеристику рівнів комунікативної компетентності 
педагога.
1. Низький рівень комунікативної компетентності. 

Вчитель в основному орієнтований на рішення 
дидактичних завдань і не забезпечує реалізації в 
освітньому процесі розвитку особистості учнів. 
Взаємодія вчителя та учнів не є узагальненою 
сумісною діяльністю: педагогічне спілкування є 
формою педагогічного керівництва і управління не 
забезпечує співробітництва вчителя та учнів. Його 
характерними рисами є: монологізм, дистантність у 
відношеннях дитини і вчителя, наявність конфліктів. 
Педагог будує спілкування «від себе», не проявляю-
чи здібності розуміти і враховувати внутрішній світ 
учня, займає закриту рольову позицію керівника, 
контролера. Основні комунікативні уміння достат-
ньо не сформовані, репертуар вербальних і невер-
бальних засобів обмежений, комунікативні завдан-
ня вирішуються одноманітно. Вчитель не готовий 
до швидкої зміни власної позиції у відповідності 
із ситуацією, до творчості у спілкуванні. Процес 
спілкування не викликає задоволення у педагога та 
учнів.

2. Середній рівень комунікативної компетентності. 
Вчитель на цьому рівні спрямовує педагогічну 
комунікацію на створення умов для розвитку і 
саморозвитку особистості кожного учня, але діє 
недостатньо ефективно і досягає позитивних 
результатів лише у відношенні окремих учнів. 
Сумісна діяльність вчителя та учнів є узгодженою, 
але не дає можливості школяру формувати різні 
особистісні позиції (партнера, керівника, експер-
та тощо), здійснювати вибір, проявляти творчість. 
Взаємовідношення вчителя та учнів включають 
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окремі елементи співробітництва, але ще переважає 
монологічний характер спілкування, основна 
позиція викладача – зацікавлений наставник. Пе-
дагог демонструє здібність розуміти мотиви і ба-
жання школярів, хоча реально враховує внутрішню 
позицію учня не завжди. Природність і щирість в 
емоційних проявах межують з незацікавленістю 
педагога в тому, щоб бути зрозумілим учням. У 
репертуарі вчителя – різноманітні засоби вербаль-
ного і невербального спілкування, але використо-
вуються вони не завжди адекватно ситуації. Уміння 
встановлювати і підтримувати процес комунікації 
розвинуті на належному рівні. Педагог зустрічається 
із труднощами в конфліктних ситуаціях, а також у 
тих, де необхідні вміння управляти емоційним ста-
ном своїм і учнями по спілкуванню. У більшості 
випадків учасники педагогічного спілкування 
задоволені взаємодією один з одним.

3. Високий рівень комунікативної компетентності. 
Учителі цього рівня в процесі педагогічного 
спілкування створюють належні умови як для 
рішення конкретних дидактичних завдань, так і для 
розвитку особистості учнів. Взаємодія головних 
суб’єктів освітнього процесу являє собою узгодже-
ну діяльність вчителя та учнів на всіх її етапах (пла-
нування, організація, виконання, контроль і оцінка 
результатів, корекція). Співробітництво школярів і 
педагогів забезпечується діалогічним характером 

спілкування, з перевагою позиції рівного партнер-
ства, взаємною зацікавленістю і доброзичливістю. 
Вчитель володіє розвинутою емпатією і будує процес 
спілкування «від учня», враховує його особистісні 
смисли і мотиви, проявляє відкритість та щирість. 
Операційна складова педагогічної комунікації 
реалізується комплексом різноманітних вербаль-
них та експресивних засобів спілкування, якими 
володіє вчитель, сформованими комунікативними 
уміннями. Комунікативні завдання вирішуються 
ефективно і на творчому рівні. Вчитель та учні 
задоволені взаємодією між собою.
Висновки.
Дослідженням встановлено, що комунікативна 

компетентність учителя включає вербальні і невер-
бальні засоби а також мовчання (мовні паузи). До 
невербальних засобів відносяться: пара лінгвістичні, 
кінетичні, екстралінгвістичні, проксемічні. Виділя-
ється дві групи комунікативних умінь: а) ті, що забез-
печують постанову комунікативних завдань; б) ті, що 
забезпечують високий рівень спілкування. Визначено 
і змістовно обґрунтовано три рівні комунікативної 
компетентності (низький, середній, високий).

До перспективних напрямків дослідження необ-
хідно віднести розробку навчальних програм для фа-
культетів фізичного виховання й інститутів фізичної 
культури з питань формування комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів фізичної культури.
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