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independently developed and used when painting his own pictures. The purpose of the study includes the description of 

the evolution of the encaustic as a technique from ancient times to nowadays. It is concluded that there are no clear 

common criteria that would determine the framework of encaustic technique at the present stage. The author offers his 

own approach that has been used by him when creating his paintings using encaustic. It is based on encaustic basic principles, 

such as the use of wax, oils, resins, and so on, which were described in scientific works. The author proposes to use punic 

wax, dammar resin and rosin for the manufacturing of encaustic paints. Additional components are the linseed oil and turpen-

tine. Punic wax, dammar resin and rosin with addition of a small amount of turpentine are used when priming the surface for 

applying a layer of paint. For most of the paintings rosin sizing have been used before applying other components. The paint 

can be applied both in a hot and cold method, depending on the design. The main components are: punic wax, dammar resin 

and pigments. When using the hot method, paints are heated on a marble slab and are applied to the canvas with the help of 

cauter. When using the cold method, punic wax, dammar resin, turpentine and paint are mixed. When applying paint by the 

cold method, a soldering iron and cauter can be also used. 

Keywords: encaustic, painting, method, techniques, means. 
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У статті висвітлено актуальні питання формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

дошкільної освіти. Проаналізовано сучасні погляди науковців щодо означеної проблеми. Розкрито сутність понять 

компетентність, компетенція, професійна компетентність. Визначено роль спеціальних знань для формування ко-

мунікативної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
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Постановка проблеми.  Основне спрямування 

системи вищої освіти у сучасній Україні – на профе-

сійну підготовку висококваліфікованих, компетент-

них педагогічних фахівців. Її зміст має базуватися на 

сучасних технологіях навчання, якими випускники 

повинні оволодіти бездоганно. Для цього необхідно 

замінити репродуктивно-функціональну модель осві-

ти на професійно-компетентнісну. 

Аналіз наукових праць свідчить про те, що дос-

ліджувана нами комунікативна компетентність розг-

лядається у контексті професійної компетентності. 

Вона потрібна для виконання професійних завдань в 

умовах багатофункціональних взаємин і взаємодій. У 

цих умовах надзвичайно актуалізується потреба у 

фахівцях із високим рівнем розвитку комунікативної 

компетентності, до якого належать майбутні вихова-

телі ДНЗ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ана-

ліз науково-теоретичних джерел свідчить, що про-

блема формування комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців перебуває в полі зору як зарубіж-

них, так і вітчизняних дослідників. Зокрема, психоло-

го-педагогічні умови та засоби розвитку комунікатив-

ного потенціалу особистості аналізуються у працях     

О. Вербицького, Ю. Ємельянова, М. Зажирко, В. Кап-

лінського, М. Коць, Л. Петровської, С. Петрушина. 

Методологічні проблеми спілкування – у роботах           

К. Альбуханової-Славської, Г. Андрєєвої, О. Бодальо-

ва, Л. Буєвої, М. Кагана, С. Максименка, О. Леонтьє-

ва, Б. Ломова, Б. Паригіна. Різні сторони професійно-

го спілкування вивчаються у дослідженнях Г. Балла, 

В. Галузяка, А. Добровича, М. Заброцького, В. Кан-

Каліка, Я. Коломінського, М. Корнєва, О. Киричука, 

С. Мусатова, В. Семиченко, Л. Орбан, Т. Титаренко, 

Ю. Швалба, Т. Яценко. Підготовка майбутніх практи-

чних психологів до професійного спілкування вивча-

лася Л. Долинською, М. Шевченко, Л. Терлецькою,    

Н. Чепелєвою, Т. Федотюк, Л. Уманець. Щодо фор-

мування комунікативної компетентності у майбутніх 

фахівців дошкільної освіти, то це питання досліджу-



Педагогіка – Педагогика – Pedagogy 
 

 "Наука і освіта", №8 2015                                                65   

вали А. Богуш, Н. Бондаренко, М. Вашуленко, Н. Го-

луб, О. Кисельова, М. Пентилюк, О. Трифонова. 

Та незважаючи на значну кількість публікацій, 

присвячених формуванню комунікативної компетент-

ності майбутніх фахівців різних спеціальностей, пи-

тання формування комунікативної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закла-

дів не є обґрунтованим та достатньо вивченим. 

Мета статті передбачає аналіз науково-

теоретичних розробок із проблеми формування кому-

нікативної компетентності майбутніх фахівців дошкі-

льної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи із за-

вдань нашого дослідження, ми вважаємо, що розгля-

дати поняття комунікативної компетентності слід із 

позицій компетентнісного підходу. Адже на сучасно-

му етапі нормативною основою розвитку педагогічної 

освіти є компетентнісний підхід (сompetence-based 

approach) – підхід до визначення результатів навчан-

ня, що базується на їх описі в термінах компетентнос-

тей. Компетентнісний підхід є ключовим методологі-

чним інструментом реалізації цілей Болонського про-

цесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим 

[14]. Під поняттям «компетентнісний підхід» ми ро-

зуміємо освітній процес, де формуються та розвива-

ються ключові й предметні компетентності особисто-

сті. Результатом такого процесу буде формування 

професійної компетентності людини, яка є сукупніс-

тю ключових компетентностей. 

Детальний аналіз наукової літератури показав, 

що поняття компетенція й компетентність розмежо-

вані. Під компетентністю розуміється здатність до 

виконання будь-якої діяльності (у тому числі й мов-

леннєвої), а компетенція – це змістовний компонент 

цієї здатності у вигляді знань, умінь і навичок, що 

здобувають у ході навчання. Виходячи з вищесказа-

ного, ми можемо зробити власний висновок, що ком-

петенція – це матеріал, знання, у яких особистість 

добре обізнана і має певний досвід, а компетентність 

– це властивість особистості, що базується на воло-

дінні компетенціями. 

Тепер із позиції компетентнісного підходу слід 

розглянути поняття професійна компетентність. У 

Енциклопедії професійної освіти під професійною 

компетентністю розглядається сукупність якостей 

особистості, які є значущими для здійснення безпосе-

редньо трудових функцій в межах вимог кваліфікації. 

Професійна компетентність передбачає оволодіння 

професійною компетенцією, яка є основою професій-

них якостей особистості [20, с. 454]. Слід констатува-

ти, що автори цього джерела на рівні з професійною 

компетентністю виділяють соціально-комунікативну 

[20, с. 455]. У інших термінологічних джерелах це 

поняття визначається як сукупність знань і умінь, не-

обхідних для ефективної професійної діяльності, 

уміння аналізувати, передбачати наслідки професій-

ної діяльності, використовувати інформацію [15, с. 

102]; оволодіння особистістю необхідною сумою 

знань, умінь і навичок, що визначаються сформовані-

стю педагогічної діяльності, спілкування особистості 

як носія означених цінностей, ідеалів та свідомості [9, 

с. 70]; поєднання здатностей (особистісні якості) і 

готовності (знання, уміння) до професійної діяльності 

[17, с. 201].  

Отже, узагальнюючи викладене, можна конста-

тувати, що усі словники трактують професійну ком-

петентність як систему знань, умінь і навичок, яку 

особистість застосовує під час виконання професійної 

діяльності. 

Питаннями дослідження професійної педагогіч-

ної компетентності займалися: Є. Бачинська, В. Бра-

же, С. Гончаренко, Д. Ельконін, Т. Іванова, А. Марко-

ва, Н. Ничкало та інших. Результатами роботи над 

професійною підготовкою педагогічних кадрів нової 

формації на засадах компетентнісно зорієнтованого 

підходу стали праці В. Анищенка, І. Беха, С. Гончаре-

нка, І. Зязюна, Л. Кондрашової, Л. Мітіної, О. Михай-

личенка, О. Сухомлинської. Сучасними підходами до 

проблеми визначення професійної компетентності 

педагога, розкриття сутності складових її компонентів 

характеризуються дослідження М. Єрмоленка, І. Ісає-

ва, Т. Леонтьєвої, В. Міжерікова та інших. У педаго-

гічній літературі під професійною компетентністю 

педагога розуміється:  

- рівень власне професійної освіти (Б. Гершунсь-

кий); 

- психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і 

відповідально (А. Маркова); 

- якісна характеристика ступеня оволодіння педа-

гогом професійною діяльністю (Н. Матяш); 

- форма виконання суб’єктом педагогічної діяль-

ності, яка обумовлена глибоким знанням властивос-

тей перетворюваних предметів праці, вільним воло-

дінням знаряддями виробництва, відповідністю хара-

ктеру виконуваних робіт професійно важливим якос-

тям вихователя (Є. Павлютенков) [12, с. 3-8]. 

- інтегрована здатність особистості, набута у 

процесі навчання, що охоплює знання, уміння, навич-

ки, досвід, цінності, які можуть цілісно реалізуватися 

на практиці (О. Савченко) [16];  

- професійна компетентність полягає в умінні само-

стійно формулювати педагогічні задачі та знаходити їх 

оптимальне розв’язання (С. Мартиненко) [13, с. 79]. 

Президент Національної академії педагогічних 

наук України, академік В. Кремень вважає, що 

«…компетентність учителя полягає в здатності су-

проводжувати процес самопізнання, саморозвитку 

учня, динамізувати його відповідно до конкретних 

сутнісних задатків кожної дитини» [11, с. 22]. 

Отже, під професійною педагогічною компетентні-

стю слід розуміти професійні знання, уміння і навички. 

Однією зі складових професійної педагогічної 

компетентності є комунікативна компетентність, на 

характеристиці якої зупинимося детальніше. Цим пи-

танням займалися А. Алексюк, О. Аршавська, А. Бо-

гуш, Н. Боритко, І. Богданова, М. Вятютнєв, І. Гапій-
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чук, О. Грейліх, В. Гриньова, Е. Зеєр, В. Зінкевічус,    

Д. Ізаренков, В. Кан-Калік, Д. Крістел, Н. Морзе,             

Л. Рувинський, С. Савіньон, А. Фурман, К. Хоружен-

ко та інші. Проте, доводиться констатувати, що в су-

часній психолого-педагогічній літературі на теорети-

чному та прикладному рівнях немає єдності ні в пи-

танні визначення сутності вищезазначеного поняття, 

ні в його структурі, ні в змістовному наповненні. 

К. Хоруженко це поняття розглядає як підготов-

леність людини до культурного спілкування з іншими 

людьми, що є досить узагальненим [19, с. 185]. 

Поняття «комунікативна компетентність» (від лат. 

communico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюся і 

competens (competentis) – здатний) означає сукупність 

знань про норми та правила ведення природної комуні-

кації – діалогу, суперечки, переговорів тощо [1, с. 107]. 

Девідом і Джулією Джері цей термін трактується 

як комунікативна здатність (способи, правила, за до-

помогою яких люди здійснюють комунікативні обмі-

ни та інтеракції з іншими людьми співтовариства), 

проте зміст залишається аналогічним [7, с. 314]. 

Проведений аналіз теоретичних джерел показав, 

що існують і інші підходи до визначення поняття ко-

мунікативної компетентності.  

Так, О. Аршавська, М. Вятютнєв, Д. Ізаренков,              

Д. Крістел, С. Савіньон та інші трактують комунікатив-

ну компетентність через поняття «здатність» – здатність 

використовувати мову у тій або іншій сфері спілкування.  

Зокрема, М. Вятютнєв відзначає, що комунікати-

вна компетенція – це здібність людини спілкуватись у 

трудовій чи навчальній діяльності, задовольняючи 

свої інтелектуальні запити [5, с. 80], а комунікативна 

компетентність – це здатність використовувати мову 

творчо, цілеспрямовано, нормативно, у взаємодії зі 

співрозмовниками [4, с. 40].  

Д. Ізаренков розуміє поняття «комунікативна 

компетентність» як здатність людини до спілкування 

в одному, кількох або усіх видах мовленнєвої діяль-

ності, яка становить набуту в процесі природної ко-

мунікації або спеціально організованого навчання 

особливу властивість мовленнєвої особистості. Автор 

виділяє ознаки такої компетентності: 1) віднесеність 

комунікативної компетентності до класу інтелектуа-

льних здібностей індивіда; 2) сфера прояву інтелекту-

альних здібностей, провідною ланкою яких виступає 

мовний компонент, так звана мовленнєва діяльність. 

Учений також уточнює зміст комунікативної компе-

тентності: а) це здатність до спілкування – складне, 

набуте вміння, яке формується або у процесі природ-

ного пристосування людини до умов життя в певному 

мовному середовищі, або за допомогою спеціально 

організованого навчання; б) це здатність знайти вияв 

в одному або в декількох видах мовленнєвої діяльнос-

ті [8, с. 55]. 

У такому розумінні комунікативної компетент-

ності наголошується на важливій ролі здібностей лю-

дини у її формуванні.  

Прихильники іншого підходу – Н. Гез, О. Казар-

цева, О. Константинова, Ю. П. Федоренко, Ю. С. Фе-

доренко, Д. Хаймс та ін. – трактують комунікативну 

компетентність через поняття «знання, уміння та на-

вички».  

Н. Гез визначає у понятті  «комунікативна компе-

тентність» знання про мову, навички й уміння засто-

совувати ці знання у мові згідно з різними ситуаціями 

спілкування [6, с. 19]. 

Аналогічне тлумачення цього поняття у                    

Ю. П. Федоренка, де компетентність – це знання, 

уміння та навички з галузей лінгвістики [18, с. 18].   

Дещо глибше поняття комунікативної компетен-

тності тлумачить О. Казарцева. На її думку, це – 

знання, уміння та навички, необхідні для розуміння 

чужих та породження власних програм мовленнєвої 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спіл-

кування [10].  

У звіті Всесвітнього форуму з навчання та техно-

логій (Learning and Technology World Forum), який 

проходив у Лондоні 2010 р. в рамках проекту the 

Assessment and Teaching of 21st Century Skills (оціню-

вання та викладання навичок ХХІ-го ст.), визначено 

основні навички роботи у сучасному світі, об’єднані у 

чотири групи. 

I. Способи мислення: креативність та інновація; 

критичне мислення, розв’язування проблем, прийнят-

тя рішень; уміння вчитися, метапізнання. 

II. Способи роботи: спілкування; співробітництво 

(робота в команді). 

III. Інструменти для роботи: інформаційна грамо-

тність; ІТ- грамотність. 

IV. Життя в сучасному світі: громадянство – ло-

кальне та глобальне; життя та кар’єра; особистісна та 

соціальна відповідальність, що включає культурну 

обізнаність та компетентність [21, с. 21]. 

Серед визначених навичок спілкування та кому-

нікація займають провідне місце у сучасному світі. 

А. Богуш під комунікативною компетенцією ро-

зуміє комплексне застосування мовних і немовних 

засобів із метою комунікації, спілкування в конкрет-

них соціально-побутових ситуаціях, уміння орієнту-

ватися в ситуації спілкування, ініціативність спілку-

вання [2, с. 194]. 

Результатами розгляду всіх підходів можуть бути 

наступні висновки: сформована комунікативна компете-

нтність потребує спеціальних знань, умінь і навичок, які 

можна здобути лише у процесі спеціально організовано-

го навчання; це поняття є явищем соціально-

педагогічним, психологічним і лінгвістичним, оскільки 

передбачає формування комунікативної компетентності 

через знання, уміння та навички і здатність використо-

вувати мову у тій або іншій сфері спілкування.  

У межах дослідження комунікативної компетент-

ності можна виокремити як самостійний напрям про-

блему формування комунікативної компетентності у 

майбутніх вихователів ДНЗ. Це питання досліджували: 

А. Богуш, Н. Бондаренко, М. Вашуленко, Н. Голуб,              



Педагогіка – Педагогика – Pedagogy 
 

 "Наука і освіта", №8 2015                                                67   

О. Кисельова, М. Пентилюк, О. Трифонова. Так, Н. Бон-

даренко, М. Вашуленко, Н. Голуб, М. Пентилюк. Кому-

нікативну компетентність вихователя ДНЗ розглядають 

як практичний та індивідуальний досвід використання 

мови та мовлення у різних життєвих ситуаціях; здатність 

встановлювати та підтримувати потрібні контакти з ін-

шими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок; 

досвід ефективної мовної та мовленнєвої діяльності у 

процесі пізнання й комунікації; досвід реалізації нако-

пичених знань, умінь і навичок з мови і мовлення у про-

цесі комунікації з метою досягнення бажаних результа-

тів [3, с. 132]. 

Подібні результати досліджень у А. Богуш,                

О. Кисельової та О. Трифонової, в роботах яких ко-

мунікативна компетентність майбутніх фахівців до-

шкільної освіти розглядається як сформована здат-

ність виступати суб’єктами комунікативної діяльності 

спілкування, які адекватно орієнтуються у ситуації 

спілкування (вихователі – батьки – дошкільники), 

комплексно застосовують лінгвістичні та паралінгвіс-

тичні засоби виразності мовлення, поважають тради-

ції та культуру носіїв іншої мови, обізнані з їхніми 

національно-культурними особливостями [3, с. 147]. 

Зокрема, А. Богуш окремо виділяє україномовну 

комунікативну компетентність майбутніх вихователів 

ДНЗ, яку визначає як сукупність психологічних, лінг-

вістичних, психолінгвістичних, лінгводидактичних та 

народознавчих знань умінь і навичок, що визначають 

професійно-мовленнєву та комунікативну спрямова-

ність педагогічної діяльності майбутнього вихователя 

українською мовою. Критеріями сформованості ко-

мунікативно-мовленнєвої компетентності у майбутніх 

вихователів установлено такі види компетенцій: мов-

на, мовленнєва, лінгводидактична, народознавча, ко-

мунікативна [3, с. 128]. 

Таким чином, вивчивши результати численних 

досліджень, під комунікативною компетентністю ви-

хователя дошкільного навчального закладу ми розу-

міємо знання, уміння та навички конструктивного 

вербального та невербального спілкування, які фор-

муються у процесі фахової підготовки. 

Висновки. Узагальнюючи наукові дослідження 

проблеми формування комунікативної компетентнос-

ті майбутніх фахівців, можна зробити висновок, що 

досліджувана нами комунікативна компетентність 

розглядається у контексті професійної компетентнос-

ті; терміни компетенція і компетентність мають різні 

значення, тому ми їх тлумачимо так: компетенція – це 

знання, матеріал, у якому особистість добре обізнана 

та має певний досвід, а компетентність – це власти-

вість особистості, що базується на компетенції; по-

няття комунікативної компетентності слід розглядати 

з позицій компетентнісного підходу, який ми розумі-

ємо як освітній процес, де формуються та розвива-

ються ключові та предметні компетентності особис-

тості, і результатом якого буде формування професій-

ної компетентності людини; ключовою складовою 

професійної компетентності є комунікативна компе-

тентність; сформована комунікативна компетентність 

потребує спеціальних знань, умінь і навичок, які мо-

жна здобути лише у процесі спеціально організовано-

го навчання. Уміння спілкуватись є необхідним фахі-

вцям будь-якої галузі діяльності. Особливу роль це 

вміння відіграє у педагогічних професіях. Тому про-

блема формування комунікативної компетентності 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закла-

дів залишається відкритою. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ                   

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье отражены актуальные вопросы формирования коммуникативной компетентности будущих спе-

циалистов дошкольного образования. Проанализированы современные взгляды ученых относительно отмечен-

ной проблемы. Раскрыта сущность понятий компетентность, компетенция, профессиональная компетентность. 

Компетенция – это материал, знания, в которых человек хорошо ориентируется, а компетентность – это свойст-

во личности, которое базируется на компетенции. Профессиональная компетентность – система знаний, умений 

и навыков, которая применяется в профессиональной деятельности. Определено, что коммуникативная компе-

тентность рассматривается в контексте профессиональной педагогической компетентности, под которой следу-

ет понимать профессиональные педагогические знания, умения и навыки. Проведенное исследование позволяет 

сделать следующие выводы: для сформированности коммуникативной компетентности необходимы специаль-

ные знания, умения и навыки, которые можно получить только в процессе специально организованного обуче-

ния; данное понятие является явлением социально-педагогическим, психологическим и лингвистическим, по-

скольку предусматривает формирование коммуникативной компетентности через знания, умения и навыки и 

способность использовать язык в той или иной сфере общения. В пределах исследования коммуникативной 

компетентности выделяют как самостоятельное направление проблему формирования коммуникативной ком-

петентности у будущих воспитателей дошкольных учебных заведений, под которой понимаются знания, уме-

ния и навыки конструктивного вербального и невербального общения, которые формируются в процессе про-

фессиональной подготовки. В частности, выделена украиноязычная коммуникативная компетентность будущих 

воспитателей дошкольных учебных заведений, которая трактуется как совокупность психологических, лин-

гвистических, психолингвистических, лингводидактичних знаний умений и навыков, которые определяют про-

фессионально-речевую и коммуникативную направленность педагогической деятельности будущего воспита-

теля на украинском языке. Установлено, что проблема формирования коммуникативной компетентности буду-

щих специалистов дошкольного образования до сих пор не решена и требует дальнейших исследований. 

Ключевые слова: компетентность, компетенция, профессиональная компетентность, коммуникативная 

компетентность, коммуникативная компетентность будущего воспитателя дошкольного учебного заведения. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF FORMING COMMUNICATIVE  

COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS OF PRESCHOOL EDUCATION 

The article outlines current issues of forming communicative competence of future specialists of preschool educa-

tion. Contemporary views of researchers referring to the defined problem have been reviewed. The essence of such no-

tions as competency, competence and professional competency has been described. Competence is material, knowledge 

which an individual is familiar with and has certain experience in, and competency is the property of a personality that is 

based on competence. Professional competency is the system of knowledge and skills that a person uses in his/her work. It has 

been determined that communicative competency is considered in the context of professional pedagogical competency, where 

professional pedagogical knowledge, abilities and skills are meant. As a result of the study the following conclusions were 

made: the formation of communicative competency requires special knowledge, abilities and skills that can be obtained only 

in the process of specially organized training; this notion is a socio-pedagogical, psychological and linguistic phenomenon as 
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it aims at forming communicative competency with the help of knowledge, skills and abilities of using a language in a certain 

sphere of communication. Within the research of communicative competency, the problem of forming communicative com-

petency of future preschool teachers was separated, which involves abilities and skills of constructive verbal and nonverbal 

communication that are formed in the process of training. In particular, Ukrainian communicative competency of future pre-

school teachers that is understood as a combination of psychological, linguistic, psycholinguistic, linguodidactic knowledge, 

abilities and skills determining professional speaking and communicative orientation of pedagogical activity in the Ukrainian 

language has been determined. Therefore, the problem of forming communicative competence of future preschool teachers is 

still unsolved and requires further research.  

  Keywords: competency, competence, professional competence, communicative competency, communicative 

competency of a future preschool teacher. 
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