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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими 
практичними завданнями. Проблема розвитку комунікативної 
компетентності є особливо актуальною в підлітковому віці, оскільки 
цей період займає виключно важливе місце у процесі розвитку 
особистості, зокрема, у формуванні комунікативних здібностей, 
засвоєння соціальних ролей та поведінки. Це період інтенсивного 
пізнання власного Я, через активну комунікацію та взаємодію з 
однолітками і оточуючим світом в цілому.  

Інформатизація, глобалізація, динаміка більшості суспільних 
процесів в світі, та в Україні, зокрема, ставить перед особистістю 
вимоги не просто адаптуватися до мінливих умов сьогодення, а й бути 
здатним налагоджувати, оптимізувати міжособистісні стосунки в 
полікультурному інформаційному середовищі, долати комунікативні 
бар‘єри, вибудовувати діалогічну комунікацію та взаємодію. 

Невід‘ємною частиною соціальної ситуації розвитку сучасних 
підлітків є Інтернет, соціальні мережі, мас-медіа, які інтенсивно 
увійшли в їхній комунікативний простір та зайняли в ньому лідерську 
позицію. Інтернет простір, безумовно, акумулює значні ресурси для 
засвоєння нової інформації інтерактивним способом, спілкування, 
навчання, та в деякій мірі виховання підлітка. Однак, він зумовлює 
значні труднощі та проблеми, зокрема, формує залежність від 
інформаційного середовища; небажання, а як наслідок, неможливість 
комунікації та взаємодії в реальному світі з реальним 
співрозмовником; низький рівень розвитку особистісної рефлексії та 
нездатність диференціювати, усвідомлювати і висловлювати власні 
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почуття, розуміти почуття інших, вирішувати комунікативні задачі, 
які ставить перед особистістю життя. 

Все це зумовлює необхідність переосмислення підходів 
психологічного сприяння особистості в період дорослішання та 
свідчить про необхідність формування комунікативної компетентності 
сучасних підлітків засобами, які б ефективно вирішували дану задачу. 
Одним з перспективних засобів формування та розвитку 
комунікативної компетентності підлітків є соціально-психологічний 
тренінг та інтерактивні тренінгові технології, зокрема метод кейсу, як 
різновид ділової гри. 

Останні дослідження і публікації, виділення 
невирішених питань загальної проблеми, якій 
присвячується стаття. Проблема комунікативної 
компетентності та її складових перебувають в центрі уваги багатьох 
зарубіжних та вітчизняних дослідників. Найбільш дослідженими є 
проблеми змісту, структури, характеристик комунікативної 
компетентності (Б.Г. Ананьєв, О.О.Бодалєв, Н.А. Вінніченко, Ж.М. 
Глозман, Л.В. Засєкіна, С.Д. Максименко, С.Л. Рубінштейн, Ю.М. 
Ємельянов, В.О. Моляко, Л.А. Петровська, О.М. Леонтьєв, Я.О. 
Пономарьов, В.А. Роменець, В.Д. Шадриков та інші); структури 
комунікативної сфери особистості (Н.Р. Вітюк, Н.П. Волкова, Н.Б. 
Завіниченко, Г.В. Данченко, К.О. Колупаєва); особливостей 
спілкування підлітків та дорослих (Г.С. Абрамова, Л.І. Божович, І.С. 
Булах, Л.С. Виготський, В.С. Мухіна, Л.Ф. Обухова, О.В. Скрипченко, 
С.І. Яковенко та інші). Закономірності розвитку особистості в процесі 
спілкування та взаємодії висвітлено в роботах І.Д. Беха, М.Й. 
Боришевского, Л.В. Долинської, І.Г.Кошлань, В.В. Рибалко, О.П. 
Саннікової.  

Теоретичному з‘ясуванню сутності дефініції «комунікативна 
компетентність» присвячено дослідження (Л. Берестова, Г. Білицька, 
І. Зимняя, Е. Зеєр, Л. Коломійченко, В. Куніцина).  

В психолого-педагогічних дослідженнях проблеми формування 
комунікативної компетентності підлітків (А.М.Богуш, Л.І.Божович, 
Е.Ф. Зеєр, И.А. Зимняя, О.В. Касьянова, К.О. Колупаєва, О.М. 
Корніяка, А.В. Хуторской, С.Е. Шишов и др.) визначено її сутність та 
структуру. Більшість дослідників розуміють комунікативну 
компетентність підлітка як цілісну систему його психологічних та 
поведінкових характеристик, які сприяють успішній самореалізації в 
міжособистісній та міжкультурній комунікації. В якості змістовних 
компонентів комунікативної компетентності підлітків виділяють: 
перцептивні, інтерактивні та комунікативно-мовленнєві компетенції. 
В якості структурних - когнітивний, функціонально-діяльнісний та 
рефлексивно-оціночний компонент. 

Незважаючи на значну кількість досліджень проблеми 
комунікативної компетентності, важливим для психологічної 
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практики залишаються питання здійснення ефективного 
психологічного сприяння процесу дорослішання сучасних підлітків, 
зокрема розвитку їх комунікативної компетентності. 

Формулювання цілей та постановка завдань статті. 
На основі теоретичного аналізу наукової літератури визначити 
психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності 
підлітків, та їх основі обґрунтувати доцільність використання методу 
соціально-психологічного тренінгу з метою формування 
комунікативних компетенцій підлітків. 

Останні дослідження і публікації, виділення 
невирішених питань загальної проблеми, якій 
присвячується стаття. Комунікація є однією з головних форм 
активності особистості, без якої неможливі її діяльність, пізнання, 
розвиток, побудова взаємодії з самим собою та оточуючим світом. Цей 
процес характеризується взаємодією між людьми. Загальновизнано, 
що продуктивність пізнавальної, мисленнєвої діяльності, загальна 
життєздатність людини значною мірою залежать від її готовності та 
здатності до спілкування, від рівня сформованості комунікативної 
компетентності.  

У загальному комунікація  розуміється як ознака конструктивної 
взаємодії людей у процесі отримання інформації. Комунікація між 
людьми відбувається у формі спілкування як обмін цілісними 
знаковими утвореннями (повідомленнями), в яких відображаються 
знання, думки, ідеї, ціннісні стосунки, емоційні стани, програми 
діяльності сторін, що спілкуються. Зміст і форми комунікації 
відбивають суспільні відносини й історичний досвід людей; 
комунікація є необхідною передумовою функціонування і розвитку 
усіх соціальних систем, тому що забезпечує зв'язок між людьми, 
уможливлює нагромадження і передачу соціального досвіду, розподіл 
праці й організацію спільної діяльності, управління, трансляцію 
культури [10]. 

Комунікацію визначають як поняття, близьке до спілкування, але 
ширше по змістовному наповненню. Спілкування – це взаємодія, що 
передбачає зворотній зв‘язок, діалогічність, розуміння не тільки 
змісту поданої інформації (пізнавального та емоційно-оцінного 
характеру), а й почуттів, емоцій, ставлень один до одного суб‘єктів 
спілкування [2]. Спілкування є невід‘ємною і важливою умовою 
формування особистості. Потреба в спілкуванні є життєво важливою 
для кожної людини і виникає вже у немовляти, з віком поступово 
диференціюючись [10]. 

Спілкування розглядають як один із видів людської діяльності (Б. 
Ананьєв, Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Петровський); як вищу 
психічну функцію особистості (Г. Андреєва, Л. Петровська); як 
індивідуалізуючу та соціалізуючу функції в процесі становлення 
особистості (М. Каган, Ю. Прилюк). На думку вітчизняних дослідників 



 

137 

Є. Сарапулової та Т. Панченко самопізнання й етика спілкування є 
засобами формування комунікативних умінь [18]. 

В підлітковому віці, саме спілкування, є тим видом діяльності, в 
якому формується особистість молодої людини, її ставлення до себе, 
інших людей, погляд на навколишній соціум і світ у цілому. 
Дослідники зазначають, що соціально-пізнавальна діяльність є 
характерною для підлітків з 10 до 15 років, а провідною діяльністю є 
інтимно-особистісне спілкування [7;10; 13; 16].  

У підлітковому віці молода людина природно тяжіє до взаємодії, 
спілкування з однолітками. Актуальною є потреба в друзях, у 
спілкуванні з ровесниками, необхідність зайняти серед них гідне 
місце. В.Г. Асєєв, досліджуючи мотивацію поведінки особистості 
зазначає, що в спілкуванні з однолітками молода людина отримує 
певний імпульс до внутрішньої перебудови та перегляду свого 
ставлення до дорослих та до себе [3]. Разом з тим група ровесників 
створює ідеальне середовище, в якому можна розвинути здібності та 
навички, випробувати вже наявні вміння. Практичне опанування 
техніки мовленнєвого спілкування, засвоєння соціально-
психологічних еталонів, стереотипів і норм поведінки, культури 
спілкування відбувається вже не тільки у процесі навчального 
спілкування, а й у ході міжособистісної взаємодії з ровесниками [16].  

В підлітковому віці молода людина проявляє більшу 
самостійність у виборі проведення дозвілля і вільного часу в 
порівнянні з молодшим шкільним віком (найчастіше вибір 
здійснюється під впливом друзів); дружніх компаній, референтної 
групи, у визначенні приналежності до будь-якої групи, що в 
підлітковому віці стає особливо значущою. Для підлітків характерна 
поява критичної оцінки оточення, максималізм в особистих і ділових 
стосунках; усвідомлення важливості і необхідності навчання і 
розвитку своїх здібностей. Підліток починає ставити перед собою 
завдання саморозвитку, залишаючись одночасно суб'єктом і об'єктом 
власного розвитку. Розвиваються самосвідомість і рефлексія, і, як 
відзначав Л. С. Виготський, «з формуванням самосвідомості в драму 
розвитку вступає нова дійова особа, новий якісно своєрідний фактор - 
особистість самого підлітка» [12, с.53]. 

Якщо основою для об‘єднань для молодших школярів найчастіше 
виступає спільна діяльність, то у підлітковому віці, навпаки, 
привабливість тих чи інших занять визначається передусім їхніми 
можливостями для спілкування з однолітками. Спілкування з 
товаришами у цьому віці набуває цінності, а процес навчання 
привертає увагу не стільки своїм змістом, скільки можливостями 
спілкування з однолітками [7]. Впродовж підліткового віку суттєво 
змінюються мотиви спілкування з товаришами та зумовлені ним 
переживання. Так, якщо в початковій школі домінує бажання просто 
бути серед однолітків, гратися з ними, щось разом робити, то в 
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середній школі основним є прагнення набути певного статусу в 
колективі, а вже у старшій школі йдеться про потребу підлітка в 
автономії та визнанні власної цінності в очах однолітків. Саме 
фрустрація потреби бути авторитетним серед товаришів у багатьох 
підлітків спричинює негативні переживання [7;16].  

Підлітковий вік характеризується низкою особистісних та 
комунікативних труднощів. І.С. Кон вважає, що найпоширенішою 
складністю спілкування серед підлітків і молодих людей є 
сором‘язливість. Науковець стверджує, що підлітки, які вважають себе 
сором‘язливим відрізняються зниженим рівнем екстраверсії, вони 
менш здатні контролювати і спрямовувати власну соціальну 
поведінку, у них переважає тривожність, вони схильні до нейротизму 
та в більшій мірі переживають труднощі в спілкуванні [16].  

Спілкування підлітків не обмежується тільки близькими друзями. 
З одного боку, для підлітків характерна соціальна незрілість, не 
сформованість системи ціннісних орієнтацій; вони не здатні повною 
мірою адекватно прогнозувати наслідки своїх дій і вчинків; для них є 
часто характерними агресивність, соціальна апатія, байдужість, 
пасивність, безвідповідальність, конформізм, споживацтво, відмова 
від традиційних моральних і культурних цінностей. З іншого, молоді 
люди не тільки поступово входять в ряди більш дорослого покоління, 
а й самі беруть активну участь у суспільних процесах, що відбуваються 
в країні [4].  

У підлітків виникає прагнення до об‘єднання в неформальні 
групи в яких вони, досить часто, відходять від мовної та поведінкової 
норми, користуючись сленгом або застосовуючи ненормативну 
лексику. У підлітків виникає особливий тип спілкування та взаємодії, 
який часто проявляється в проблемах інтолерантності, ксенофобії, 
булінгу по відношенню до інших. Коли частина підлітків з острахом та 
відчуженням ставиться до певних груп учнів, які відрізняються 
зовнішньо, культурно, релігійно, ментально. І в результаті ―Інші‖ 
часто піддаються осуду, як мінімум, або й фізичному насильству. [9].  

Отже, важливим аспектом соціально-психологічного спілкування 
виступає взаєморозуміння, як здатність прийняти підростаючою 
людиною Іншості, як внутрішня основа процесу спілкування, яке 
сягнуло високого рівня розвитку. Здатність людини до розуміння 
інших людей виступає як раціональна основа процесу 
міжособистісного спілкування, якому підпорядковані засоби 
вираження і передачі психічного стану суб‘єктів спілкування [5]. 

Тому, розвиток комунікативної компетентності підлітків є 
необхідною умовою успішної соціалізації підростаючого покоління та 
становлення особистості. 

Аналіз сутності «комунікативна компетентність» неможливий без 
визначення таких понять, як «компетентність» і «компетенція». В 
останнє десятиліття оцінка результатів освіти через поняття 
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«підготовленість», «освіченість», «загальна культура», «вихованість» 
змінюється на оцінку з використанням понять «компетенція» і 
«компетентність». Це, у свою чергу, пов'язано зі становленням 
компетентнісного підходу в освіті, що виник як реакція на проблему 
відповідності сучасної системи освіти вимогам сьогодення. 

С. Уіддет і С. Холліфорд визначають, що: «…компетенція - це 
основна характеристика особистості, яка сприяє здатності домогтися 
високих результатів в діяльності» [20, с. 138]. Автори дають, також, 
уявлення про вимірюваність компетенції за допомогою індикаторів 
поведінки. Індикатори поведінки – це чіткі моделі поведінки, які 
спостерігаються в діях людини в різних ситуаціях. Ці індикатори 
об'єднуються в один або декілька блоків - залежно від змістового 
обсягу компетенції. 

Х. Шепер визначає «компетенції» як «комбінації наявних (або 
потенційно можливих) когнітивних, мотиваційних, моральних і 
соціальних умінь особистості, що лежать в основі успішного 
оволодіння предметом за допомогою відповідного розуміння і 
вирішення (виконання, досягнення) низки вимог, завдань, проблем і 
цілей» [21] 

У працях В. Краєвського, І. Зимньої, Дж. Равена, Г. Селевко, 
Е.Зеєра, І. Лернера, І. Беха, М. Сметанського пропонується розглядати 
значення терміну в трьох закладених в нього складових: когнітивної 
(наявність знань), операційно-технологічної (володіння методами, 
технологіями, способами педагогічної взаємодії) і особистісної 
(моральні і соціальні установки, якості особистості людини). Отже, 
вибудовується структура, яка пов'язує між собою знання, технології і 
морально-ціннісні установки в єдине ціле. Кожна зі складових може 
формуватися і розвиватися як окремо одна від одної, так і у взаємодії. 
Так, наприклад, когнітивна складова - через читання літератури, 
відвідування лекцій, уроків; операційно-технологічна складова через 
інтерактивну взаємодію в семінарах, тренінги, іграх, проектах, кейсах; 
особистісна – через атмосферу групи, приклади дій, бесіду, 
ініціювання мотивації до взаємодії і допомоги. 

Отримуючи у процесі навчання та взаємодії певні знання, вміння 
і формуючи навички, людина стає компетентною в певній сфері 
діяльності. Одночасно суб'єкт має бути психологічно готовим до 
актуалізації набутих знань, умінь, досвіду в новій ситуації.  

Отже, ключові компетентності – це багатовимірне утворення, що 
є спеціально структурованим комплексом якостей особистості, які 
дають змогу здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, 
культуродоцільні види діяльності, ефективно брати участь у різних 
соціальних сферах [15]. Компетенції - це можливості вирішення 
проблем і виконання певних вимог в природних або квазіприродних 
умовах, а не просто знання про способи їх вирішення; компетенції 



140 

включають когнітивні і некогнітивні аспекти; компетенції не 
обумовлені генетично, а можуть (і повинні) бути засвоєні.  

Поняття «комунікативна компетенція» ввів до наукового вжитку 
американський лінгвіст Д. Хаймз, на противагу теорії мовної 
компетенції Н. Хомського. Теорія і практика формування 
комунікативної компетентності розроблялася науковцями Г. 
Андрєєвою, Л. Бехманом, І. Бехом, Ю. Ємельяновим, Ю. Жуковим, Л. 
Петровською та інші. 

На думку А.М. Богуш, комунікативна компетентність – це 
обізнаність людини, певна система знань, практичних мовленнєвих 
умінь і навичок, мовленнєвих здібностей [6]. В. Сафонова [19], 
визначає комунікативну компетентність, як сукупність мовної, 
мовленнєвої та соціокультурної складових, оволодіння всіма видами 
мовленнєвої діяльності і культурою мовлення; здатність розв‘язувати 
мовними засобами певні комунікативні завдання в різних сферах і 
ситуаціях спілкування. 

О.Д. Божович, досліджуючи комунікативну компетентність 
підлітків, виокремила, в якості одного з ключових компонентів – 
уміння розуміти партнера по спілкуванню. При цьому парнтнерами по 
спілкуванню можуть бути не тільки однолітки, а й дорослі (вчителі, 
батьки, інші оточуючі люди) [7]. 

До ключових компетенцій особистості відносять соціальну 
компетентність, яка включає в себе комунікативну, та визначається як 
здатність людини бути невід‘ємною частиною соціуму, реалізовувати 
власні потреби і цілі шляхом створення партнерських стосунків з 
іншими людьми, згідно з їхніми очікуваннями, потребами і цілями в 
межах суспільно прийнятної поведінки [14]. Комунікативна 
компетентність передбачає здатність особистості до визначення мети 
комунікації, застосування ефективної стратегії спілкування залежно 
від ситуації, вміння емоційно налаштовуватися на спілкування з 
іншими; продуктивно співпрацювати в групі, проявляти ініціативу у 
спілкуванні, керувати власними взаєминами з іншими [8]. 
Комунікативна компетентність передбачає вміння спілкуватися як 
усно, так і письмово, аргументувати власну думку, адаптуватися у 
мовному середовищі у будь-якій соціальній ситуації; вона забезпечує 
можливість безпосереднього спілкування.  

За результатами проведеного теоретичного аналізу можна 
виділити наступні компетенції, які будуть індикаторами загальної 
комунікативної компетентності підлітків: 

- компетенція особистісно-комунікативної рефлексії – здатність 
підлітка аналізувати та об‘єктивно оцінювати власні емоції, ставлення, 
способи та результати взаємодії з оточуючими. Здатність розуміти, як 
його сприймають та оцінюють інші люди, зокрема, співрозмовники; 

- компетенції перцептивної комунікації – здатність підлітка 
самовизначатися в міжособистісних стосунках та взаємодії, розуміти 
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цінності власної позиції та позиції співрозмовників, оволодівати 
комунікацією, як взаємодією; 

- компетенція інтерактивної комунікації – здатність підлітка 
вступати в співробітництво в групі, при вирішенні групових завдань, 
досягати домовленості, застосовувати навички кооперативної 
поведінки; 

- мовна компетенція – здатність підлітка осмислено, грамотно, 
нормативно висловлювати власні думки як в усній так і в письмовій 
формі.  

Одним із ефективних методів формування комунікативної 
компетентності та навичок міжособистісного спілкування є соціально-
психологічний тренінг, як метод активного навчання та розвитку 
особистості. Ефективність використання даного методу обумовлена 
специфічною інтерактивною взаємодією учасників. В основі якої 
власна активність людини та можливість через взаємодію з іншими, в 
спеціально створеній психологічно безпечній атмосфері, аналізувати 
власну індивідуальність, поведінку та розкрити для себе інших [8]. 

Тренінг як метод формування комунікативної компетентності 
базується на дотримані певних принципів: рівності позицій, 
активності, поваги до власного Я та особистості іншого, дотримання 
яких формує у підлітків комунікативні компетенції, зазначені вище. 

В соціально-психологічного тренінгу використовують активні 
методи взаємодії, навчання та розвитку особистості, які протягом 
усього тренінгу утримують учасників на високому рівні 
функціонування мислення, психічних пізнавальних процесів, 
спрямованих на результат у вигляді нових знань, умінь, навичок, 
ставлення.  

Найбільш поширеними й апробованими методами роботи, які 
відповідають вимогам тренінгу і віковим особливостям підліткового 
віку, є ігрові методи (ділова, творча, гра та метод кейсу, як різновид 
рольової гри), метод проблемних ситуацій, мозковий штурм, групова 
дискусія [8]. 

Термін «case» перекладається з англійської мови як «випадок, 
ситуація, обставина, справа, історія, факт», а «study» «вивчення, 
дослідження». «Case study» – це метод дослідження, спрямований на 
вивчення конкретної ситуації, окремого випадку, наявного в реальній 
дійсності. Англомовний термін «case study» (найчастіше українською 
перекладається як кейс-метод) є методом аналізу реальних ситуацій. 
Він є базою технології «ситуативного навчання» [17].  

У сучасній педагогіці метод кейсів визнано ефективним методом 
для формування компетенцій людини [12]. Через вирішення 
практичних ситуацій, які можуть бути реальними або штучними, 
людина набуває навичок діяти у схожих випадках і може в 
подальшому моделювати власну поведінку в процесі зіткнення з 
такими ситуаціями. 
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Аналіз загальних ознак методу кейсів [1], як одного із ефективних 
інтерактивних методів навчання, дозволяє сформулювати вимоги до 
використання методу кейсів з метою формування соціальних та 
комунікативних компетенцій підлітків:  

 - насиченість змісту кейсів метапредметним соціальним 
контекстом, багатопроблемність, суперечливість розглянутих 
ситуацій, які не допускають однозначного вирішення;  

 - зв'язок вирішуваних завдань з життєвими пріоритетами, 
інтересами, цінностями підлітків; використання «наскрізних» кейсів, 
виконання яких передбачає поєднання різних видів діяльності 
підлітків (групової, індивідуальної), актуалізацію міжпредметних 
знань, соціального досвіду учнів;  

 - долучати підлітків до вибору тематики кейсів;  
 - перевага використання кейсів, заснованих на груповій роботі, 

які передбачають одночасно врахування індивідуальних особливостей 
підлітків;  

 - реалізація співпраці, кооперації в процесі вирішення кейсів, 
виконання вчителем/психологом ролі модератора під час пошуку 
учнями оптимального вирішення запропонованого кейса.  

Ситуація, яку пропонують для вирішення, має носити 
особистісноорієнтований характер, інакше вона буде не зрозуміла і не 
сприйнята учнями.  

Кейси розробляються, або використовуються авторські кейси, з 
урахуванням особливостей підлітків, що забезпечує максимальну 
ефективність під час досягнення мети. Кейс повинен бути 
максимально наближений до реального життя, що забезпечує 
значущість процесу роботи для підлітків й актуальність набутих 
компетенцій.   

Дидактичний потенціал методу кейсів для формування 
комунікативних та соціальних компетенцій у підлітків полягає в тому, 
що теоретичні знання можуть бути застосовані в ситуації «тут і тепер», 
що зумовлено соціально актуальною інформацією, закладеною в 
кейсі. Отже, це призводить до того, що всі отримані в процесі 
навчання знання будуть сприйняті підлітками як необхідні в житті 
[11]. 

Ефективність використання методу кейсів для формування 
комунікативної компетентності підлітків, зумовлена 
характеристиками цього вікового періоду, серед яких особливе місце 
займає потреба у набутті початкового досвіду входження в соціальні, 
комунікативні, економічні стосунки в суспільстві; в засвоєнні 
«дорослих» поведінкових моделей. 

Знайомство та розв‘язання завдань дорослого життя, через роботу 
з різноманітними кейсами (профорієнтаційними, практико-
орієнтованими, дискусійними, конфліктологічними тощо) 



 

143 

допомагають молодій людині поступово засвоювати потрібні 
компетенції для успішної їх реалізації в повсякденному житті. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Проблема розвитку комунікативної компетентності є особливо 
актуальною в підлітковому віці, оскільки цей період онтогенезу займає 
виключно важливе місце у процесі розвитку особистості, зокрема, у 
формуванні комунікативних здібностей, засвоєння соціальних ролей 
та поведінки. Це період інтенсивного пізнання власного Я, через 
активну комунікацію та взаємодію з однолітками і оточуючим світом в 
цілому.  

Комунікація, спілкування та взаємодія в підлітковому віці має 
низки психологічних особливостей, обумовлених віковими 
характеристика: соціальна незрілість, не сформованість системи 
ціннісних орієнтацій; не здатність повною мірою адекватно 
прогнозувати наслідки своїх дій і вчинків; агресивність у взаємодії, 
соціальна байдужість, байдужість, пасивність, безвідповідальність, 
конформізм, відмова від традиційних моральних і культурних 
цінностей, нездатність до саморозуміння та розуміння Іншого, що 
проявляється в проблемах інтолерантності, ксенофобії, булінгу по 
відношенню до інших. 

Важливим завданням для практичної психології є зміна 
розуміння шляхів оптимізації та сприяння етапу дорослішання та 
цілеспрямованого формування комунікативної компетентності, яка є 
складовою особистісної та соціальної компетентностей. 

Одним із ефективних методів формування комунікативної 
компетентності та навичок міжособистісного спілкування є соціально-
психологічний тренінг, як метод активного навчання та розвитку 
особистості. Дидактичний потенціал даного методу для формування 
комунікативних та соціальних компетенцій у підлітків полягає в тому, 
що він максимально наближений до реальності, теоретичні знання 
можуть бути застосовані в ситуації «тут і тепер», що зумовлено 
соціально актуальною інформацією, закладеною в кейсі та активністю 
особистості при його виконання. Отже, це призводить до того, що 
отримані в процесі навчання знання можуть бути застосовані в 
життєдіяльності.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в практичній 
розробці та запроваджені методу кейсів для формування 
комунікативної компетентності підлітків. 
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Купреева О.И. 

Психологические особенности развития коммуникативной 

компетентности подростков 

Статья посвящена анализу психологических особенностей развития 

коммуникативной компетентности подростков. Осуществлен анализ подходов к 

рассмотрению понятия «коммуникативная компетентность». Выделены 

психологические особенности общения т взаимодействия современных 

подростков. Определены психологические компетенции, которые могут быть 

индикаторами коммуникативной компетентности подростков. Обосновано 

целесообразность применения метода социально-психологического тренинга для 

формирования коммуникативной компетентности подростков. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, подростки, 

социально-психологический тренинг. 

 

Kuprieieva O.I. 

Psychological features of the development of communicative 

competence of adolescents 

The article is devoted to the analysis of psychological characteristics of the 

development of communicative competence of adolescents. The analysis of approaches 

to the consideration of the concept of "communicative competence" is carried out. The 

psychological characteristics of communication and the interaction of modern 

adolescents are highlighted. The psychological competencies that can be indicators of the 

communicative competence of adolescents are identified. The expediency of applying the 

method of socio-psychological training for the formation of communicative competence 

of adolescents is substantiated. 

Key words: communicative competence, adolescents, socio-psychological 

training 


