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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 1 ТА 3 КУРСУ 
 

 Процес спілкування складний і багатогранний, пов'язаний із 
процесом розвитку особистості, часто-густо непередбачуваний. 
Тому питання комунікативної компетентності є актуальним, адже 
нерідко саме від нього залежить результат тієї чи іншої діяльності. 

Питанням комунікативної компетентності займалися такі 
вітчизняні вчені як О.Локшина, О.Пометун, О.Савченко, І.Єрмаков та 
зарубіжні - В.Я.Ляудіс, А.М.Матюшкіна, А.Я.Пономарьова, 
В.Краєвський, Ю.Жуков тощо, які виділяли два типи спілкування, 
котрі відносяться до діяльності: продуктивне і репродуктивне [1, 2]. 
На сьогоднішній день розроблено досить програм, що дозволяють 
розвивати вміння спілкуватися. Та мова йде загалом про те, що для 
кожної професії, для кожного фахівця окремої галузі важливим є 
орієнтація в вузькоспеціалізованому матеріалі. Так, студенти-
психологи мають навчитися багатьом особливостям, що притаманні 
обраній професії. Це перш за все базові знання з психології, 
оволодіти навичками знаходження спільної мови з клієнтами, 
вмінням знаходити швидке вирішення проблеми, яка постає перед 
психологом. Часто непідготовленість до спілкування призводить до 
різних ускладнень в педагогічній діяльності. Тому, для ефективної 
взаємодії як в навчальному процесі, так і в міжособистісному 
спілкуванні процес комунікації вкрай важливий і є невід'ємною 
частиною особистісного росту. Саме через ці причини питання 
комунікативної компетентності є дуже важливим і вимагає більшої 
уваги та постійного вивчення, оскільки потреби суспільства, котре з 
часом розвивається і вдосконалюється, змінюються, і відповідно 
процес комунікації є невід'ємною складовою.  

 Комунікативна компетентність – сукупність індивідуально-
психічних особливостей та комунікативних знань, умінь, навичок, 
набутих у процесі цілеспрямованого виховного впливу, що 
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забезпечує здатність та готовність особистості встановлювати та 
підтримувати необхідні контакти з іншими людьми з урахуванням 
обставин [1]. 

Аналізуючи наукові праці Н.В.Бачманової, О.О.Бодальова, 
Ю.М.Ємельянова, М.М.Заброцького, Н.Б.Завіниченко, 
Л.А.Петровської, Є.В.Руденського, В.А.Семиченко, Л.В.Сохань, 
комунікативна компетентність психолога визначається як його 
професійна здатність забезпечувати ефективну соціально-
психологічну взаємодію з досліджуваним (респондентом), клієнтом, 
що базується на системі внутрішніх комунікативних ресурсів. 

Між визначенням меж юнацького віку у багатьох дослідників 
існують певні розбіжності, проте цей період загалом припадає, на 
думку І.Ю.Кулагіної, від 17 до 20-23 років [1]. 

Аби визначити рівень комунікативної компетентності студентів-
психологів, варто визначити рівень самоставлення, ставлення 
оточуючих до людини. Саме тому, в ході дослідження нами було 
проведено тест-опитувальник (В.В.Столін, С.Р.Пантелєєв), який 
побудований на основі ієрархічної моделі структури самоставлення, 
що включає ряд особливостей: глобальне самоставлення; рівень 
конкретних дій по відношенню до власного Я; самоставлення, 
диференційоване за самоповагою, аутосимпатією, самоінтересу і 
очікуванням відношення до себе [3].   

Також, невід‘ємною складовою проведеного дослідження є 
методика, спрямована на кількісну оцінку комунікативних та 
організаторських здібностей (В.В.Синявського та Б.О.Федоришина).  

 

 

Рис.1. Загальні показники рівня розвитку комунікативних та 
організаторських здібностей у студентів-психологів 3 курсу 
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Рис.2. Загальний показник рівня розвитку комунікативної 
компетентності студентів-психологів 1 курсу 

 
На основі результатів, отриманих з використанням тесту-

опитувальника самоставлення (Століна В.В., Пантелеєва С.Р.)  та 
методики на виявлення рівня прояву комунікативних та 
організаторських здібностей (методика КОЗ Синявського В.В. та 
Федоришина Б.О.), вдалося з'ясувати наступне. Порівнюючи рівень 
самоставлення студентів першого та третього курсів спеціальності 
«Практична психологія» варто говорити про те, що для студентів 
третього курсу важливим є позитивне самоставлення, від якого 
залежить оцінка їх як особистостей зі сторони оточення. Щодо 
студентів першого курсу, то їм також важливим є позитивне 
самоставлення, проте воно проявляється меншою мірою. Так, 
відбувається залежність рівня комунікативних та організаторських 
здібностей від самоставлення. Адже, як показали результати, чим 
вища оцінка самоставлення у студентів, тим вищим є прояв 
комунікативних та організаторських здібностей.  

Так, переважна більшість студентів-першокурсників показали 
середні результати за рівнем прояву комунікативних та 
організаторських здібностей, в той час студенти третього курсу 
показали високий рівень прояву комунікативних та організаторських 
здібностей. 

В дослідженні було визначено рівень прояву комунікативних та 
організаторських здібностей студентів-психологів та порівняно 
результати першого та третього курсів. 

Підсумовуючи результати дослідження, що було проведено зі 
студентами першого та третього курсів, за використання таких 
методик як тест-опитувальник самоставлення (В.В.Столін, 
С.Р.Пантелєєв) та методики, спрямованої на кількісну оцінку 
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комунікативних та організаторських здібностей (В.В.Синявського та 
Б.О.Федоришина), можна зробити висновок теоретичного характеру, 
що студенти-психологи старших курсів мають як вищу оцінку 
самоставлення, так і вищий рівень прояву комунікативних та 
організаторських здібностей. Метою даного дослідження було 
дослідити особливості сформованості рівня комунікативної 
компетентності студентів-психологів; порівняти рівень 
комунікативної компетентності студентів-психологів 1 та 3 курсів. В 
гіпотезі зазначалось, що особливості сформованості рівня 
комунікативної компетентності студентів-психологів визначатимуться 
їх віковими характеристиками та обізнаністю у навчальній діяльності, 
котру вони засвоюють. Це дійсно так. Адже студенти, які вступили на 
перший курс навчання в університеті мають незначні знання з 
напрямку, який обрали, натомість 3 курс вже має певний рівень 
професійних знань та користується ними.  

В даному випадку гіпотеза, яка висувалась на початку 
дослідження, повністю підтвердилася. Аналізуючи результати 
дослідження, можна зробити висновок, що комунікативна 
компетентність студентів-психологів залежить від їх віку та рівня 
професійно важливих знань та вмінь, обізнаністю у професійному 
матеріалі. Тому, аби комунікативна компетентність була на високому 
рівні прояву, важливо постійно працювати над собою, засвоювати 
важливі для себе як для майбутнього професіонала, знання, вміння 
та навички. Спілкування великою мірою сприяє цьому, так як є 
основним способом передачі інформації. 

Методи, які були використані в ході дослідження, дозволили 
з'ясувати, наскільки професійна компетентність розвинута в 
студентів-психологів першого та третього курсів. 
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