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УДК [159.922.8:159.942]:378.147-057.875                                                                      К. В. ДЖЕДЖЕРА 
 

КОМУНІКАТИВНІ УМІННЯ ЯК ЧИННИК 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ 

 
У статті, на основі аналізу сутності конкурентоспроможності педагога, висловлюється думка 

про можливість оцінки зазначеної особистісної якості за показниками наявності переваг у діяльності 
та спілкуванні, визнаних іншими людьми; обґрунтовується зв’язок між конкурентоспроможністю 
майбутнього вихователя та рівнем сформованості в нього комунікативних умінь. З метою аргументації 
зробленого висновку викладено результати експериментального дослідження, які засвідчують існування 
впливу комунікативних умінь на персональні соціометричні статуси студентів в академічній групі, 
визначені з допомогою соціометричного процедури на підставі визнання іншими студентами їхніх 
переваг в оцінці професійних, лідерських та управлінських якостей. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, спілкування, комунікативні уміння, студенти, 
майбутні педагоги, майбутні вихователі, персональний соціометричний індекс статусу студента. 

 
В статье, на основании анализа сущности конкурентоспособности педагога, высказывается 

мнение относительно возможности оценки обозначенного личностного качества  по показателям 
наличия преимуществ в деятельности и общении, признанных другими людьми; обосновывается 
связь между конкурентоспособностью будущего воспитателя и уровнем сформированности у него 
коммуникативных умений. С целью аргументации сделанного вывода изложено результаты 
экспериментального исследования, которые свидетельствуют про существование влияния 
коммуникативных умений на персональные социометрические статусы студентов в академической 
группе, определённые с помощью социометрической процедуры на основании признания другими 
студентами их преимуществ в оценке профессиональных, лидерских и управленческих качеств.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, общение, коммуникативные умения, студенты, 
будущие педагоги, будущие воспитатели, персональный социометрический индекс статуса 
студента. 

 
Постановка проблеми. В умовах кризової ситуації на ринку праці, що негативно 

позначається на працевлаштуванні молодих фахівців з вищою освітою, помітно посилюється 
значення тих особистісних можливостей, які забезпечують досягнення ними високого рівня 
конкурентоспроможності у царині пошуку роботи та подальшого професійного успіху. 

У зв’язку з цим все більше дослідників висловлюють думку про необхідність формування 
зазначеної здатності у студентів під час професійної підготовки. Розв’язання цього завдання у 
системі вищої освіти пов’язане з пошуком чинників сприяння розвитку конкурентоспроможності, до 
яких відносять здатність до ефективного спілкування та зокрема комунікативні уміння. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У зв’язу з посиленням актуальності проблеми 
розвитку особистісної конкурентоспроможності, що має місце упродовж останніх десятиріч, 
спостерігається значне зростання наукового інтересу до цього феномену з боку представників 
багатьох наукових галузей: філософії (О. Александрова, М. Невмержицька, Е. Тоффлер), соціології 
(Л. Дудко, О. Злобіна, Т. Семигіна), економіки та менеджменту (В. Близнюк, А. Борисова, 
О. Кириленко, В. Літинська, Л. Лозовський, Н. Мартинюк, О. Масляєва, Б. Райсберг, 
О. Славгородська), педагогіки (Ю. Андреєва, Т. Андріяко, С. Безбородих, Н. Журанова, 
Ю. Завалевський, Н. Корнєйченко, О. Любченко, В. Мєзінов, Г. Мороз, О. Потапова, О. Романовська, 
В. Суворов). 

Зважаючи на зумовленість досліджуваного явища системою психічних феноменів, воно 
становить значний інтерес для психологічної науки (С. Батищев, А. Беляєва, О. Білоус, А. Ваврик, 
М. Варій, В. Жовнер, О. Злобіна, Л. Ємельянова, Л. Карамушка, В. Рибалка, В. Ортинський, 
О. Тюріна). Представники цієї наукової галузі (Л. Галаган, Л. Лазарева, Л. Мітіна, 
Н. Мухамеджанова, І. Саратцева, С. Сергєєва) багато уваги приділяють виявленню можливостей 
підвищення конкурентоспроможності студентів та фахівців у різних професійних сферах, що нерідко 
розглядаються у контексті розвитку системи особистісних якостей, необхідних для успішної 
реалізації спілкування. У досить широкому їх переліку нерідко згадуються комунікативність 
(С. Алексєєв), комунікабельність (В. Іванова, І. Леган, О. Потапова), здатність будувати сприятливий 
імідж (В. Журанова), комунікативна компетентність (Я. Домбровська, Л. Ємельянова, С. Ярошенко), 
кожна з яких базується на комунікативних уміннях. Як стверджують дослідники проблем 
професійної підготовки майбутніх вихователів (А. Богуш, О. Лугіна, І. Паласевич, В. Підгурська), 
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зазначена якість є особливо важливою для їхньої професіоналізації, оскільки саме вона уможливлює 
налагодження адекватних стосунків з усіма учасниками освітнього процесу, впливає на результати 
сприйняття та оцінки педагога з боку вихованців, їхніх батьків та членів педагогічного колективу. 

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні впливу комунікативних 
умінь на рівень конкурентоспроможності студентів – майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Як засвідчив аналіз теоретичних джерел, у 
науковому обігу переважає думка про те, що конкурентоспроможність є порівняльною 
характеристикою людини і визначає її переваги (у порівнянні з іншими) у певних галузях 
життєдіяльності за ознаками результативності, успішності в реалізації індивідуальних 
можливостей, які користуються попитом у тій чи іншій сфері. Разом з тим трактування 
дослідниками відповідної дефініції наповнюються специфічним змістом залежно від предмету 
такого попиту.  

Так, у сучасній філософській літературі конкурентоспроможність розглядається передусім 
як соціо-практичний вимір потенційних здатностей людини «виконувати, здійснювати, робити що-
небудь, або те, що людина моє можливості здійснити що-небудь, реалізувати», що забезпечує 
можливість конкурувати і розвивається у сферах діяльності, спілкування, особистості та її 
самосвідомості [7, с. 11].  

У межах економічної науки зазначена категорія вважається близькою до категорії 
«ефективність», що є  вирішальним чинником економічного успіху, а її сутність аналізується з 
позиції переваг суб’єкта ринкових відносин в аспектах адекватності вимогам ринку, задоволення 
потреб споживачів, адаптації до мінливих соціально-економічних умов, ефективної реалізації 
особистісних потенціалів у цих умовах і, на думку О. Масляєвої, у широкому розумінні 
визначається як «здатність досягти найкращих результатів у конкретній сфері діяльності в процесі 
суперництва» (конкуренції) [5]. Натомість дослідники психолого-педагогічних аспектів проблеми 
конкурентоспроможності більше уваги приділяють тим особистісним характеристикам, які 
утворюють передумови для досягнення тих чи інших переваг. Зокрема у більшості наукових праць 
представлено розуміння досліджуваного явища як багаторівневого інтегрального особистісного 
утворення, що в професійному аспекті визначається сформованістю психологічних, професійних та 
соціально необхідних якостей, які забезпечують високий порівняно з іншими попит на фахівця [1, 
с. 160], його здатність «вистояти й перемогти в конкурентній боротьбі» [3, с. 47], «досягати 
високих результатів у своїй діяльності…» [6, с. 160], що проектується на всі сфери життя. 

У продовження розгляду окресленої проблеми в контексті забезпечення 
конкурентоспроможності майбутніх вихователів викликає інтерес твердження С. Алексєєва, котрий 
вважає, що конкурентоспроможність педагога, а передусім його професіоналізм, успішність та 
соціальна необхідність відображені у таких якостях, як адекватна самооцінка, впевненість в собі, 
емпатія, цілеспрямованість, комунікативність, готовність до професійного ризику та конкуренції 
(психологічні особистісні якості); професійний інтерес, адаптованість, креативність, 
компетентність, гнучкість, стресостійкість, здатність до безперервної освіти і саморозвитку 
(професійні якості); ефективний імідж, освіченість, здоров’я, працездатність, прагнення до успіху, 
мобільність, прогнозування (соціально необхідні якості) [1, c.156]. Таким чином, можливим є 
висновок, що оцінка конкурентоспроможності педагога, зокрема майбутнього педагога 
(вихователя) може здійснюватись як на підставі наявності окреслених якостей, так і за показниками 
отриманих ним переваг у діяльності та спілкуванні, які визнаються іншими людьми.  

На підставі отриманого висновку нами було здійснено діагностику 
конкурентоспроможності майбутніх вихователів за показником співвідносного авторитету членів 
студентської групи (соціометричного статусу), для чого було використано метод соціометрії Дж. 
Морено. Вибір цього показника був обумовлений тим, що соціометричний статус визначає міру 
визнання особистості з боку інших, відображає її потенційну здатність до лідерства, що є ознакою 
її переваг у порівнянні з іншими. У дослідженні брали участь студенти І курсу магістратури 
спеціальності «Дошкільна освіта» у кількості 23 особи, які відповідали на питання щодо надання 
переваг членам своєї академічної групи за критеріями громадської активності та професіоналізму 
(наявності якостей, необхідних для виконання професійних обов’язків з виховання дітей і 
керівництва педагогічним колективом).  

З цією метою учасникам опитування було запропоновано відповісти на три дихотомічні 
питання: «Кому з членів Вашої академічної групи Ви надали б перевагу у виборах до органів 
студентського самоврядування, а кому – ні?»; «Кому з членів Вашої академічної групи Ви довірили 
б виховувати Вашу дитину, а кому – ні?»; «Як би Вам прийшлось обирати з членів Вашої 
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академічної групи, кого Ви обрали б на посаду керівника закладу дошкільної освіти, а кого – ні?» 
(результати виборів опитуваних відображено в табл. 1). На підставі встановлення кількості 
позитивних і негативних виборів учасників дослідження було обчислено персональні соціометричні 
індекси статусу студентів у групі. Водночас було вирахувано персональні соціометричні індекси 
позитивного та негативного статусів за формулами: С+

i =S В+
гр/N-1;  С-

i =S В-
гр/N-1,  де С+

i та С-
i – 

відповідно позитивний та негативний статуси і- члена групи; SВ+
гр та SВ-

гр – відповідно число позитивних 
та негативних виборів, отриманих і-членом; N – число членів групи. 

Проведені підрахунки отриманих експериментальних даних (див. табл. 2) дали змогу 
виокремити осіб з найвищими індексами соціометричного статусу, до яких належали учасники № 
8, № 11, № 14, № 21, № 23 (індекси відповідно 0,409; 0,318; 0,318; 0,273; 0,272).  
 

Таблиця 1 
Результати соціометричного опитування щодо надання переваг студентам академічної групи за 

критеріями громадської активності та професіоналізму 

Х
то

 о
би

ра
є 

Кого обирають 
Число 

виборів 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 + - SВ 
1 х  +    +   +       -  -     3 2 5 
2  х         +   +        - + 3 1 4 
3   х        +   + -    -    + 3 2 5 
4 +  + х         -  -  +       3 2 5 
5  +   х    -  +  -          + 3 2 5 
6 +     х   -  +  -   +        3 2 5 
7  +  +   х  -      -        + 3 2 5 
8     +   х    + - + -         3 2 5 
9    +    + х  +  -  -         3 2 5 

10      + - + - х   -          + 3 3 6 
11         -  х   +       +  + 3 1 4 
12     -   + -   х  +       +   3 2 5 
13     -   + - 4 +  х        +   3 2 5 
14    -   -       х  +  +   +   3 2 5 
15    -  +  +       х  +       3 1 4 
16       +   - -    - х  +   +   3 3 6 
17         - - + -  +   х     +  3 3 6 
18        +     -  -   х  + +  - 3 3 6 
19 +    +          -  -  х   +  3 2 5 
20 +   +      +     -    - х    3 2 5 
21            +  +    -  - х  + 3 2 5 
22      +  +    +    -   -   х  3 2 5 
23      +     +       -  +  - х 3 2 5 

В+ 4 2 2 3 2 4 2 7 0 2 8 3 0 7 0 2 2 2 0 2 6 2 7 
6
9 

4
7 116 

В–  0 0 0 2 2 0 2 0 8 2 1 1 7 0 9 1 2 2 4 1 0 2 1 
S
В 

4 3 3 5 4 4 4 7 8 4 9 4 7 7 9 3 4 4 4 3 6 4 8 

 
Умовні позначення у таблиці 1: В+  – число позитивних виборів; В+  – число позитивних 

виборів; SВ – загальна кількість виборів. 
Як підтвердили надані їм вибори, саме цих учасників бачили в якості студентських 

лідерів, визнавали їх переваги як професіоналів в аспектах безпосереднього виконання 
професійних обов’язків вихователя та управлінських функцій. Водночас з допомогою обчислення 
негативних соціометричних індексів статусу студентів в академічній групі, було виявлено учасників з 
найвищим негативним значенням С-, яке дорівнювало 0,364 (учасник № 9), 0,318 (учасник № 13), 0,409 
(учасник № 15), 0, 191 (учасник № 19). 



Психологія: реальність і перспективи 

Випуск 12, 2019 Збірник наукових праць РДГУ. 

58 

Таблиця 2 
Значення соціометричних індексів статусу членів академічної групи 

№№ 
членів 
групи 

Соціометричні 
індекси статусів 

членів групи 

№№ 
членів 
групи 

Соціометричні 
індекси статусів 

членів групи 

№№ 
членів 
групи 

Соціометричні 
індекси статусів 

членів групи 

 + -  + -  + - 
1 0,181 0,181 0,000 9 -0,364 0,000 0,364 17 0,000 0,091 0,091 
2 0,091 0,091 0,000 10 0,000 0,091 0,091 18 0,000 0,091 0,091 
3 0,091 0,091 0,000 11 0,318 0,364 0,045 19 -0,181 0,000 0,181 
4 0,045 0,136 0,091 12 0,091 0,136 0,045 20 0,045 0,091 0,045 
5 0,000 0,091 0,091 13 -0,318 0,000 -0,318 21 0,273 0,273 0,000 
6 0,181 0,181 0,000 14 0,318 0,318 0,000 22 0,000 0,091 0,091 
7 0,000 0,091 0,091 15 -0,409 0,000 -0,409 23 0,273 0,318 0,045 
8 0,409 0,409 0,000 16 0,045 0,091 0,045     

 
З метою підтвердження висловленого припущення стосовно залежності особистісної 

конкурентоспроможності від наявності комунікативних умінь нами було проведено діагностику рівнів їх 
сформованості в учасників дослідження. У визначенні сутності комунікативного уміння ми погоджуємося з 
думкою Н. Волкової про те, що комунікативні уміння – це комунікативні дії, які є наслідком розвитку 
комунікативних здібностей (здатності до спілкування з іншими людьми) і засновані на «ґрунтовній 
теоретичній і практичній підготовленості, що дає змогу творчо використати комунікативні знання, навички 
для відображення та перетворення дійсності»: «…вступати у соціальні контакти, регулювати повторювані 
ситуації взаємодії, досягати в міжособистісних стосунках комунікативних цілей» [4, с. 22]. Водночас ми 
беремо до уваги твердження М. Барчій про те, що комунікативні уміння педагога – це передусім уміння 
«налагоджувати ефективне, раціональне, цілеспрямоване, педагогічне спілкування», перебудовуючи його у 
відповідності до особливостей розвитку дітей «на основі знань етики спілкування, педагогічного такту й 
майстерності» [2, с. 102]. 

Опрацювання науково-теоретичних джерел дає змогу пересвідчитись, що комунікативні уміння 
педагога наповнені різностороннім змістом, який, на наш погляд, найглибше розкрила Л. Савенкова. Згідно 
з висновками автора, зазначене явище є системою, що складається з умінь: 1) проектувати педагогічне 
спілкування (будувати його зміст, створювати творче самопочуття); 2) організовувати педагогічне 
спілкування (уміння самопрезентації, оволодіння увагою та ініціативою, орієнтування в комунікативних 
ситуаціях, установлення й підтримки зворотного зв’язку з учасниками спілкування, реалізації плану 
спілкування, володіння педагогічним контактом);  3) регулювати педагогічного спілкування (володіння 
мовленнєвими (вербальними) та немовленнєвими (невербальними) засобами спілкування, соціальна 
перцепція, використання «пристосувань») [8, c. 11].  

Для з’ясування рівнів сформованості у майбутніх вихователів комунікативних умінь нами були 
використані ситуативні завдання, які вимагали реалізувати зазначені аспекти педагогічного спілкування у 
запропонованих ситуаціях, а також тест Л. Михельсона (переклад і адаптація Ю. Гільбуха), призначений 
для виявлення рівнів сформованості комунікативної компетентності та комунікативних умінь надавати і 
приймати ознаки уваги (компліменти) від однолітків, реагувати на справедливу і несправедливу критику та 
провокаційну поведінку з боку співрозмовника, звертатись до співрозмовника з проханням, відповідати 
відмовою на чуже прохання, висловлювати іншим та приймати від них співчуття і підтримку, вступити в 
контакт з іншими людьми, реагувати на спробу з боку інших людей вступити в контакт. 

Як бачимо з таблиці 3, високим рівнем сформованості комунікативних умінь володіли 
студенти (№8; №11; №14; №21; №23), котрі, як зазначено вище, досягли найвищого в академічній 
групі соціометричного статусу. Водночас, як засвідчили отримані експериментальні дані, студенти з 
низьким рівнем сформованості комунікативних умінь був притаманний високий негативний 
соціометричний статус. Середнім рівнем сформованості досліджуваного показника вирізнялись 
студенти, які мали певну невелику кількість позитивних виборів (від 1 до 4), і частина з них – 
незначну кількість негативних виборів (від 1 до 4). 
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Таблиця 3 
Експериментальні дані щодо розподілу майбутніх вихователів за рівнями сформованості 

комунікативних умінь 
 

Рівні сформованості 
комунікативних умінь 

Показники розподілу учасників за рівнями сформованості 
комунікативних умінь 

кількість відсотки 
високий 5 21,7 
середній 14 60,9 
низький 4 17,4 

 
При цьому, як засвідчили результати статистичної перевірки, отримані з допомогою коефіцієнта 

кореляції Пірсона (при ступені свободи df=300 рівні значимості p≤0,05 та критичному значенні r= 0,124), 
між рівнем сформованості комунікативних умінь студентів та їхнім соціометричним статусом існує такий 
зв’язок: при підвищенні рівня сформованості комунікативних умінь підвищується значення персонального 
соціометричного індексу позитивного статусу (0,5239); при зниженні рівня сформованості досліджуваної 
якості підвищується значення негативного персонального соціометричного індексу (0,3415). 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Отримані експериментальні 
дані, на наш погляд, можуть слугувати підтвердженням значення комунікативних умінь як чинника 
підвищення статусних переваг майбутніх вихователів в аспектах визнання їх лідерських та професійних 
якостей, що є свідченням їхньої конкурентоспроможності. 

У контексті розвитку конкурентоспроможності доцільним бачиться вдосконалення комунікативної 
підготовки майбутніх вихователів під час здобуття вищої освіти. У зв’язку з цим викликають інтерес 
питання, пов’язані з розробленням та реалізацією програм розвитку у студентів системи комунікативних 
умінь, необхідних у діяльності педагога.  
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K. V. Dzhedzhera COMMUNICATIVE CHANGE AS FUNCTIONAL COMPETITIVENESS OF 

THE FUTURE KINDERGARTEN TEACHER 
In the article, based on the analysis of the essence of the teacher's competitiveness, which 

provides the benefits of person (in comparison with others) in certain areas of life, in particular in 
professional activities, on the basis of performance, success in the implementation of individual 
opportunities, the opinion on the possibility of evaluating the specified personal quality in terms of 
availability benefits in the activity and communication recognized by other people, in particular – on 
the indicator sociometric status (relative authority of the member of the group). 

The connection between the competitiveness of the future educator and the level of formation in 
communist skills is substantiated. With another argument, a conclusion was made of the results of an 
experimental study conducted with the definition of levels of formation of communist skills of future 
pupils, sociometric indices of their personal status (based on the recognition of professional leaders and 
management quality of personality) them, confirming the influence of the first phenomenon on the 
second. 

The obtained experimental data confirm the necessity of communicative preparation of future 
educators during higher education, in particular, the prospect of development and application of 
development programs for communicative skills in order to increase their competitiveness. 

Key words: competitiveness, communication, communicative skills, students, future teachers, 
future educators, personal sociometric index of student status. 
 
 
УДК  159.042-057.875                                                                                                           О. В. ДЖЕДЖЕРА 

 
ЕМОЦІЙНІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ ЧИННИК 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  
 

У статті висвітлюються властивості емоційного переживання використовувати почуттєво-
емоційні феномени для аналізу внутрішніх і зовнішніх впливів, виявлення їх сенсу і значення та 
формування ставлення особистості до цих впливів, що призводить до детермінації функціонування 
психіки з боку емоційних переживань і зумовлює ефективність індивідуальної діяльності. З метою 
доведення викладеної думки представлено дані проведеного експериментального дослідження щодо 
показників результативності навчання студентів, змісту їхніх емоційних переживань та 
кореляційного зв’язку між цими показниками, які підтверджують наявність детермінуючого впливу 
емоційних переживань на результати такої діяльності.  

Ключові слова: студенти, навчальна діяльність студентів, результативність навчальної 
діяльності студентів, переживання, емоційне переживання, чинник, регуляція, детермінуючий вплив. 
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