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Дослідження присвячено обґрунтуванню на основі теоретико-методичного аналізу проблеми критеріального 

апарату, необхідного для діагностування рівнів комунікативної культури майбутніх вихователів закладів до-

шкільної освіти з метою подальшого її розвитку в умовах магістратури. Проаналізовано наукові підходи до ро-

зробки критеріїв і показників розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти в умовах магістратури. Визначено й описано критерії та відповідні показники розвитку комунікативної 

культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури. У результаті узагальнення 

автором виявлено три групи критеріїв – мотиваційно-рефлексивний, когнітивно-практичний та інтерактивно-

особистійний. Для критеріїв встановлені відповідні рівні розвитку досліджуваної культури – високий, середній, 

достатній. Проаналізовані показники, критерії та рівні надають можливість визначити реальний стан і передба-

чити динаміку розвитку комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

магістратури. 
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Исследование посвящено обоснованию на основе теоретико-методического анализа проблемы критериаль-

ного аппарата, необходимого для диагностирования уровней коммуникативной культуры будущих воспитате-

лей учреждений дошкольного образования с целью дальнейшего ее развития в условиях магистратуры. Про-

анализированы научные подходы к разработке критериев и показателей развития коммуникативной культуры 

будущих воспитателей учреждений дошкольного образования в условиях магистратуры. Определены и описа-

ны критерии и соответствующие показатели развития коммуникативной культуры будущих воспитателей уч-

реждений дошкольного образования в условиях магистратуры. В результате обобщения автором выявлены три 

группы критериев – мотивационно-рефлексивный, когнитивно-практический и интерактивно-личностный. Для 

критериев установлены соответствующие уровни развития исследуемой культуры – высокий, средний, доста-

точный. Проанализированные показатели, критерии и уровни предоставляют возможность определить реальное 

состояние и предсказать динамику развития коммуникативной культуры будущих воспитателей учреждений 

дошкольного образования в условиях магистратуры. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасний стан під-

ходів до освіти перебуває у процесі переосмислення 

ставлення до освітньої сфери в цілому, зміни орієн-

тирів на особистісний розвиток майбутнього вихо-

вателя закладу дошкільної освіти. Соціальні та соці-

окультурні аспекти розвитку країни зумовлюють 

виникнення проблеми підвищення якості магістер-

ської професійної підготовки фахівців дошкільної 

освіти [1]. Водночас поняття якісної професійної 

підготовки більшою мірою пов’язують із удоскона-

ленням особистісних якостей, серед яких – комуні-

кативна культура.   

Необхідність її розвитку зумовлена й тим, що 

вихователь постійно включений у процес спілку-

вання, який передбачає відносини з тими, хто стає 

партнером: із дітьми дошкільного віку, батьківсь-

кою спільнотою, членами педагогічного колективу 

та іншими. У зв’язку з цим постає питання перед 

закладами вищої педагогічної освіти, які здійсню-

ють підготовку магістрів за спеціальністю «012 До-

шкільна освіта», щодо розробки та впровадження 

системи покращення підготовки майбутніх вихова-

телів закладів дошкільної освіти загалом і розвиток 

їх  комунікативної культури зокрема, щоб майбутні 

педагоги могли компетентно й відповідально реалі-

зувати всі професійні функції, виконувати профе-

сійні обов’язки відповідно до Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

Для побудови цілісної системи розвитку комуні-

кативної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти в умовах магістратури  важливим 

є визначення сучасного стану та з’ясування динамі-

ки змін у рівнях розвитку компонентів зазначеної 

культури педагогів дошкільної освіти в умовах магі-

стратури. Це може бути реалізоване через процес 

вимірювання, основою для якого є виокремлення 

критеріїв і показників розвитку комунікативної ку-

льтури.  

Питаннями педагогічної комунікації та взаємодії 

зі суб’єктами освітнього процесу займалися О. Кор-
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жук, Н. Мирончук, І. Паласевич, Р. Савченко та інші. 

Науковці наголошують, що вихователь є одним із 

головних дорослих для малечі, якому вони довіря-

ють, якого наділяють авторитетом. Тому не тільки 

професійна компетентність, а й його комунікативна 

культура, високі ідеали та моральні якості забезпе-

чують проживання дитиною повноцінного щасливо-

го дитинства. 

Проблеми розвитку якостей майбутнього вихо-

вателя закладу дошкільної освіти та розробці відпо-

відних критеріїв, показників і рівнів досліджували 

О. Ємчик (розвиток творчого потенціалу магістрів 

дошкільної освіти), І. Княжева (розвиток методичної 

культури майбутніх викладачів педагогічних дисци-

плін спеціальності «Дошкільна освіта»), А. Чала 

(управління розвитком мовленнєво-комунікативної 

культури майбутніх вихователів), А. Яцинік (розви-

ток організаційної культури керівників закладів до-

шкільної освіти в системі післядипломної освіти) та 

інші. 

Однак, практично не вивченими є питання ви-

значення критеріїв,  показників і рівнів розвитку 

комунікативної культури майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти в умовах магістратури. 

Мета статті – проаналізувати наукові підходи до 

розробки критеріїв і показників розвитку комуніка-

тивної культури майбутніх вихователів закладів до-

шкільної освіти в умовах магістратури та визначити 

власні критерії, відповідні показники та рівні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Критерій (від грец. kritērion – спосіб судження) тра-

ктують як: підставу, завдяки якому відбувається 

оцінювання, визначення, класифікація чогось; міри-

ло судження, оцінки, необхідну та достатню умову 

проявлення або існування якогось явища чи процесу 

[2, 3]. 

Під час розробки критеріїв спиралися на виснов-

ки О. Жихорської щодо вимог до критеріїв: критерії 

повинні відображати основні закономірності функ-

ціонування об’єкта; критерії мусять мати суттєві 

ознаки, властиві розвитку комунікативної культури 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти; 

за допомогою критеріїв повинні встановлюватися 

зв’язки між усіма компонентами досліджуваної ку-

льтури; критерії мусять відбивати динаміку вимірю-

ваної якості в часі та просторі; якісні показники по-

винні виступати в єдності з кількісними показника-

ми та доповнювати один одного; кількість критеріїв 

має бути невеликою, але достатньою для характери-

стики розвитку цієї культури [4]. 

Мірою вираження певного критерію є показник.  

У «Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови» показник визначено як «свідчен-

ня, доказ, ознака чого-небудь; наочні дані про ре-

зультати якоїсь роботи, якогось процесу; … дані про 

досягнення в чому-небудь; … дані, які свідчать про 

кількість чого-небудь; … явище або подія, на підс-

таві яких можна робити висновки про перебіг якого-

небудь процесу; … кількісна характеристика влас-

тивостей роботи (процесу)»  [2]. 

Отже, критерії рівня розвитку комунікативної 

культури майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти в умовах магістратури – це кількісні та якісні 

характеристики, що відображають динаміку розвит-

ку комунікативної культури майбутнього фахівця 

дошкільної освіти для забезпечення гарантій дітей 

на здобуття якісної дошкільної освіти. Їхні показни-

ки є наочними доказами, ознаками конкретних ви-

мірювань, прийнятих для аналізу.  

Погоджуючись із І. Красуцькою [5], наголосимо 

на тому, що критерій і показник тісно взаємо-

пов’язані між собою: науково-обґрунтований вибір 

критерію більшою мірою стає умовою для правиль-

ного вибору системи показників, а якість показника 

залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно 

характеризує прийнятий критерій. 

Розробляючи критерії та показники розвитку ко-

мунікативної культури в умовах магістратури, ми 

виходили з того, що: по-перше, процес розвитку 

досліджуваної культури базується на «Стандарті 

вищої освіти України підготовки здобувачів другого 

рівня вищої освіти – магістра – з галузі знань  

01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

основних положеннях педагогіки, психології та ме-

неджменту дошкільної та вищої освіти; по-друге, 

цей процес здійснюється у формі органічного поєд-

нання суб’єктно-суб’єктної взаємодії здобувачів 

освіти та викладача; по-третє, в умовах сьогодення у 

зв’язку з інтеграцією в світовому співтоваристві 

одним із важливих завдань магістерської освіти є 

підготовка майбутніх вихователів закладів дошкіль-

ної освіти до інноваційної педагогічної діяльності та 

спілкування в полікультурному освітньому просторі; 

по-четверте, було враховано сутнісну характеристику 

комунікативної культури, її значення в системі про-

фесійної підготовки майбутніх вихователів; по-п’яте, 

зміст критеріїв повинен розкриватися через низку 

показників, прояв яких за відповідною силою свід-

чить про рівень змін зазначених критеріїв. 

На підставі аналізу досліджень щодо формуван-

ня та розвитку комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

магістратури узагальнюємо досвід науковців щодо 

критеріального апарату дослідження. 

Л. Варга виокремлює такі критерії та відповідні 

до них показники для оцінки сформованості комуні-

кативної культури майбутніх педагогів: ціннісний 

критерій (знання особливостей сприйняття особис-

тості в спілкуванні); особистісний критерій (сфор-

мованість умінь, навичок та досвіду рефлексії); мов-

леннєвий критерій (наявність вербальних і неверба-

льних засобів спілкування); інтерактивний (сформо-

ваність стилю спілкування, активної позиції партне-

ра в професійному спілкуванні) [6]. 

Проте, на наш погляд, зміст ціннісного критерію 

не виправдовує свою назву. У словниках української 

мови поняття «цінність» трактується як важливість, 

значущість чого-небудь або відповідне ставлення 

особистості до чого-небудь [2], а отже цінність не 

можна прирівнювати до знань. Також науковець не 

врахувала, що для забезпечення успіху на форму-

вання та розвитку комунікативної культури впливає 

й мотивація, яка визначається  як «сукупність стій-

ких мотивів, спонукань, які визначають зміст, на-

прям і характер діяльності особистості, її поведінку» 

[7]. 
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А. Клєбою [8] визначено такі критерії та показ-

ники рівнів сформованості інформаційно-

комунікативної культури майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти: спонукальний (позитив-

на мотивація до майбутньої інформаційно-

комунікативної діяльності вихователя; усвідомлення 

цінності інформації й комунікації); пізнавальний 

(наявність системи теоретичних знань щодо реаліза-

ції й контролю організації інформаційно-

комунікативної діяльності); технологічний (уміння 

впроваджувати інформаційно-комунікативні техно-

логії в практичній роботі вихователя); рефлексивний 

(наявність рефлексивних умінь та адекватної самоо-

цінки щодо сформованості інформаційно-

комунікативної культури; цілеспрямованість у дося-

гненні бажаного результату, що стимулює до само-

розвитку та самовдосконалення). 

Однак, проаналізувавши запропоновані 

А. Клєбою критерії та показники, зазначимо, що 

науковець зосереджує увагу саме на інформаційну 

складову та майже зовсім не враховує в показниках 

ознаки комунікативної культури.  

Із метою діагностики рівнів комунікативної ку-

льтури майбутніх педагогів О. Ясько [9] пропонує 

такі критерії та показники: індивідуальний критерій 

(бажання підвищити рівень комунікативної культу-

ри; знання особливостей процесу спілкування; сфо-

рмованість комунікативних умінь); предметний кри-

терій (наявність інтересу до процесу міжкультурно-

го спілкування; знання особливостей міжкультурно-

го спілкування; уміння обирати засоби спілкування, 

адекватні ситуації); професійний критерій (наяв-

ність інтересу до майбутньої професії; знання особ-

ливостей педагогічного спілкування; уміння вирі-

шувати комунікативні завдання в педагогічному 

процесі). 

Проте, О. Ясько, обґрунтовуючи критерії та по-

казники щодо оцінювання рівнів сформованості ко-

мунікативної культури майбутніх педагогів, не на-

вела їх чіткого розмежування. Зміст кожного крите-

рію включає й мотиваційну, й когнітивну, й діяльні-

сну складові, а отже може бути важко виявити реа-

льний рівень цих показників в освітньому процесі.  

Л. Руденко [10] визначає такі критерії та показ-

ники рівнів сформованості компонентів комунікати-

вної культури фахівців сфери обслуговування: цін-

нісний (мотиваційно-ціннісний, особистісно-

комунікативний, комунікативно-рефлексивний); 

знаннєвий (гностичний, мисленнєвий, перцептив-

ний); діяльнісний (лінгво-комунікативний, коннек-

тивно-операційний, інформаційно-технологічний); 

адаптивний (соціально-адаптивний, статусно-

рольовий, самопрезентації). 

Хоча дослідження Л. Руденко спрямоване на фо-

рмування комунікативної культури фахівців сфери 

обслуговування, вважаємо доречним враховувати 

диференціацію змісту критеріїв і відповідних показ-

ників під час обґрунтування  власних критеріїв і 

показників. 

О. Пищик [11] виділяє такі критерії та показники 

щодо оцінювання рівнів розвиненості комунікатив-

ної культури керівників закладів освіти: мотивацій-

ний (наявність професійного інтересу; мотиви, що 

спонукають до формування ефективної комунікати-

вної культури; усвідомлення значення сутності ко-

мунікативної культури; прагнення оволодіти усіма 

комунікативними уміннями і навичками; потреба у 

постійному самовдосконаленні у сфері професійної 

комунікації; розуміння важливості та прагнення до 

адаптивності у професійній комунікації; прагнення 

залучатись до комунікативної діяльності); когнітив-

ний (знання про сутність, структуру, функції та сти-

лі спілкування загалом і професійного зокрема; ная-

вність інтелектуальних здібностей; наявність зага-

льнокультурних знань; знання мовленнєвих правил і 

норм; знання особливостей вербальної й невербаль-

ної комунікації; знання про механізми соціальної 

перцепції; теоретичні та практичні знання із психо-

логії); особистісний (емоційні якості й лідерські 

якості; цілі потреби, стимули творчих проявів осо-

бистості; здатність до самоаналізу й коригування 

дій; розвинуті емпатія і рефлексія); діяльнісний (во-

лодіння технікою спілкування, перцептивними 

уміннями; уміння оперувати спеціальною лексикою; 

володіння прийомами атракції й фасцинації; уміння 

конструктивно розв’язувати конфлікти; діалогічний 

стиль взаємодії у комунікативних ситуаціях; ситуа-

тивна адаптивність у професійно значущих ситуаці-

ях; уміння ефективної самопрезентації; уміння орга-

нізувати індивідуальні, групові, колективні форми 

роботи з педагогами, колегами тощо). 

Незважаючи на те, що дослідження спрямоване 

на розвиток комунікативної культури саме керівни-

ків професійно-технічних навчальних закладів, вва-

жаємо доцільним враховувати диференціацію змісту 

вищезапропонованих науковцем критеріїв і показ-

ників під час обґрунтування  власних критеріїв і 

показників. 

Отже, для розвитку комунікативної культури 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в 

умовах магістратури треба ставити наголос саме на 

розвитку мотиваційного (мотиваційно-

особистісного, мотиваційно-ціннісного), когнітив-

ного (когнітивно-пошукового), діяльнісного (діяль-

нісно-операційний) та рефлексійного критеріїв. 

Аналіз сучасних наукових досліджень дає підс-

тави обґрунтувати власні критерії розвитку комуні-

кативної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти в умовах магістратури, що розк-

риваються через відповідні показники, відповідно 

до яких на діагностичному етапі дослідно-

експериментальної роботи можна оцінити рівень 

розвитку комунікативної культури майбутніх вихо-

вателів закладів дошкільної освіти в умовах магіст-

ратури.  

Перший критерій – мотиваційно-рефлексивний 

критерій – являє собою ступінь вираженості позити-

вної мотивації, комунікативно-рефлексивної спря-

мованості, що спонукають магістрантів до усвідом-

леного й цілеспрямованого здобуття вищої освіти 

загалом і розвитку власної комунікативної культури 

зокрема.  

Показниками, які дають змогу оцінити мотива-

ційно-рефлексивний критерій, є: 

1) усвідомлення майбутніми вихователями важ-

ливості розвитку комунікативної культури в умовах 
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магістратури для їх майбутньої професійної діяль-

ності та прагнення до її удосконалення (розуміння 

майбутніми педагогами  важливості впровадження 

комунікативної культури в освітній процес закладу 

дошкільної освіти; налагодження контактів та роз-

виток конструктивної взаємодії  з дітьми дошкіль-

ного віку, їх батьками, колегами, адміністрацією 

закладу; прагнення стати вихователем-

професіоналом, вихователем-інноватором, вихова-

телем-комунікатором); 

2) розуміння необхідності розвитку комунікати-

вної культури як мотивації досягнення успіху; 

3) здатність здійснювати рефлексію власного 

професійно-особистісного саморозвитку та комуні-

кативної діяльності (створює передумову професій-

ного самовдосконалення, сприяє здійсненню свідо-

мої роботи з розвитку власної комунікативної куль-

тури особистості, як майбутнього вихователя-

професіонала, вихователя-інноватора, вихователя-

комунікатора). 

Відчувши інтерес до розвитку власної комуніка-

тивної культури, магістранти  починають розглядати 

власне навчання як особистісну платформу для 

професійної самореалізації. Це спрямовує майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти на поглиб-

лення знань щодо особливостей комунікативної ку-

льтури. Цей процес пов’язаний із визначеним когні-

тивно-практичним критерієм, який передбачає сту-

пінь удосконалення та поглиблення системи знань, 

умінь і навичок, якими повинні володіти майбутні 

вихователі закладів дошкільної освіти для успішно-

го розвитку комунікативної культури та виконання 

професійної діяльності. 

Слід зазначити, що підготовка магістра відбува-

ється на основі здобутого ступеня «бакалавр», а от-

же в майбутніх фахівців дошкільної освіти вже сфо-

рмований певний рівень комунікативних знань, 

умінь і навичок, тому розвиток комунікативної ку-

льтури в умовах магістратури пов’язаний із їх пог-

либленням, удосконаленням, тобто переходом на 

більш високий рівень. 

Зазначений критерій оцінено через такі показни-

ки:  

1) рівень володіння комунікативними знаннями 

(удосконалення  у магістрантів теоретичного фун-

даменту, глибоких професійних знань: про сутність 

комунікативної культури, ключові поняття й якості, 

які свідчать про її сформованість; про структуру та 

зміст інваріантної й варіативної складових Базового 

компонента дошкільної освіти; законодавства з пи-

тань дошкільної освіти, нормативно-правових актів, 

організаційних, розпорядчих, інформаційно-

довідкових, техніко-технологічних документів, пла-

ново-звітної документації, що регламентують діяль-

ність закладу дошкільної освіти); 

2) рівень комунікативної грамотності (здатність 

результативно використовувати власний словнико-

вий запас української професійної мови, терміноло-

гічної та професійної лексики, вислови, афоризми 

тощо для надання якісної дошкільної освіти дітям, 

ознаками якого є змістовність, правильність, точ-

ність, логічність, доречність, різноманітність, вираз-

ність тощо); 

3) здатність практично застосовувати набуті ко-

мунікативні знання (під час проходження різних 

видів педагогічної практики в закладах дошкільної 

освіти та закладах вищої педагогічної освіти). 

Третім компонентом обрано інтерактивно-

особистісний, який характеризується набуттям 

практичного досвіду конструктивної взаємодії май-

бутнього вихователя зі суб’єктами освітнього про-

цесу закладу дошкільної освіти.  

Інтерактивна складова спрямована на реалізацію 

конструктивної взаємодії майбутнього педагога в 

спілкуванні з дошкільнятами, їх батьками, педагогі-

чним колективом, партнерами закладу дошкільної 

освіти, а урахування особистісної складової – спря-

мовано на сприйняття та розуміння один одного.  

Показниками, які дають змогу оцінити інтерак-

тивно-особистісний критерій, є: 

1) здатність ефективно здійснювати крос-

культурну взаємодію в освітньому середовищі, ке-

руючись принципами толерантної комунікації, про-

фесійної етики;  

2) здатність змінювати та контролювати власну 

комунікативну поведінку залежно від ситуації спіл-

кування зі співрозмовником;  

3) здатність встановлювати ділові й особистісні 

стосунки з суб’єктами освітнього процесу, колегами 

інших закладів освіти та партнерами освітньої уста-

нови. 

На основі аналізу діагностичних даних за всіма 

показниками виділених критеріїв було виокремлено  

рівні розвитку комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

магістратури: достатній, середній, високий. 

ВИСНОВКИ. Отже, визначений критеріальний 

апарат розвитку комунікативної культури майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти в умовах 

магістратури є основою діагностування поточного 

стану розвитку досліджуваної культури. Критеріями 

оцінювання розвитку комунікативної культури май-

бутніх вихователів закладів дошкільної освіти в 

умовах магістратури було визначено: мотиваційно-

рефлексивний, когнітивно-практичний та інтеракти-

вно-особистійний. У контексті подальшого 

розв’язання проблеми розвитку комунікативної ку-

льтури майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти в умовах магістратури, актуальними є питан-

ня розробки та  впровадження в освітній процес за-

кладу вищої педагогічної освіти структурно-

функціональної моделі системи розвитку зазначено-

го виду культури. 
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Purpose. The article aims to characterize critarial apparatus to develop the communicative culture of future teachers 

of preschool education at master degree programs. Methodology. The scientific methods of analysis, generalization, 

description and comparison have been used in order to define critarial apparatus to develop the communicative culture 

of future teachers of preschool education under the conditions of master degree programs. Findings. The author argues 

that the criteria for the level of development of communicative culture of future teachers of preschool education under 

the conditions of master degree programs are quantitative and qualitative characteristics that reflect the dynamics of 

development of the communicative culture of the future specialist of preschool education in order to provide guarantees 

for children to obtain quality preschool education. Their indicators are visual evidence, indications of specific meas-

urements taken for analysis. On the basis of the analysis of scientific achievements the author singled out the criteria 

and indicators of development of communicative culture of future teachers of preschool education under the conditions 

of master degree programs: motivational-reflexive (the awareness of the future educators of the importance to develop 

the communicative culture in the conditions of the magistracy for their future professional development and aspiration 

for their professional development; communicative culture as a motivation for success; ability to reflect on one’s own 

professional and personal self-development and communicative activity), cognitive-practical (level of communication 

skills; level of communicative literacy; ability to apply the acquired communicative knowledge), interactive-personal 

(ability to effectively carry out cross-cultural interaction in the educational environment; ability to change and control 

their own communicative behavior depending on the situation of communication with the interlocutor; the ability to 

establish business and personal relationships with educational entities and colleagues from other educational institutions 

and educational partners). Originality. The feature of the proposed critarial apparatus for developing the communica-

tive culture of future teachers of preschool education at master degree programs is observed in closely reasoned criteria 

and relevant indicators allowing to determine the real state of affairs and to predict the dynamics of development of 

communicative culture of future teachers of preschool education at master degree programs. Practical value. The re-

search findings can be used at preparing educational programs for the master training of future teachers of preschool 

education. This material will be interesting for researchers in the field of pedagogy, psychology and management of 

preschool and higher education, training of preschool education professionals. Сonclusions. Critarial apparatus for de-

veloping the communicative culture of future teachers of preschool education under the conditions of master degree 

programs is the basis for diagnosing the current state of development of the studied culture. 

Key words: communicative culture, future teacher, preschool education, master degree, criterion, indicator, level. 
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