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 Сучасний  етап  розвитку  суспільства  пред`являє  високі  вимоги  до 
спеціаліста сфери комунікаційних технологій.

На  гуманітарному  факультеті  ОНПУ  в  межах  спеціальності 
«Документознавство та інформаційна діяльність» готують спеціалістів цього 
напряму. В процесі отримання вищої освіти майбутнім фахівцям необхідно 
сформувати наступні комунікативні уміння:

- знати норми та правила спілкування;
- підвищувати рівень мовленнєвого розвитку; 
- виділяти стратегічні питання;
- формувати  властивість  викликати  у  співбесідника  позитивне 

сприйняття власної особистості; 
- уміти налагоджувати взаєморозуміння та взаємодію з громадськістю, 

конкретною соціальною групою, окремою особою тощо.
Комунікативна компетентність (КК) – поняття складне та багатогранне. 

Найбільш загальне його визначення сформульовано в  підручнику «Основы 
теории коммуникации» під  ред.  проф.  М.А.  Василика [3].  Формування КК 
спеціалістів є однією з найактуальніших проблем сучасної вищої школи. Саме 
тому  в  освітній  стандарт  випускника  гуманітарного  факультету  введено 
дисципліни комунікативного циклу. До них, перш за все, належать «Теорія 
комунікації», «Соціальні комунікації», «Основи та практика PR» тощо.

Практика  багаторічної  роботи  з  розробки  навчальних  програм  та 
створення навчально-методичних матеріалів для студентів ОНПУ дозволила 
нам зробити висновок про низький рівень КК не тільки студентів технічних 
спеціальностей, але й студентів-гуманітаріїв. Це серйозна проблема, рішення 
якої потребує великих зусиль, як з боку викладачів, так і з боку студентів.

Для  рішення  цієї  проблеми  автор  пропонує  систему  роботи,  першим 
кроком  якої  є  створення  системи  завдань,  спрямованих  на  формування 
комунікативно-мовленнєвої  компетентності  майбутніх  фахівців,  другим  – 
проведення  міні-тренінгів,  наприклад,  на  вербалізацію  та  перефразування. 
Нарешті, третій крок – це проведення ролевих ігор на практичних заняттях з 
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дисциплін  «Теорія  комунікації»,  «Соціальні  комунікації»,  «Управління 
персоналом» тощо.

Прикладом організації роботи за пропонованою методикою може бути 
зміст викладеного, зокрема, в «Методических рекомендациях и контрольных 
заданиях по дисциплине «Управление персоналом» [2].

На підставі зазначеного вище слід відмітити наступне: практика роботи 
викладача  циклу  гуманітарних  дисциплін  комунікативно-інформаційного 
напряму  в  аспекті  формування  та корекції  комунікативно-мовленнєвої 
компетентності студентів ГФ свідчить про підвищення рівня сформованості 
особистісного,  а  в  ряді  випадків  і  професійного досвіду (маються на увазі 
працюючі  студенти)  індивідів.  Сформовані  уміння  та  навички,  отримані 
знання  та  набутий  практичний досвід  допоможуть  майбутнім  спеціалістам 
успішно  функціонувати  не  тільки  в  сфері  обраної  професії,  але  і  в 
соціальному житті в цілому. 
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   В  работе  рассмотрены  вопросы  формирования  коммуникативной  
компетентности у студентов гуманитарного направления обучения. Автор  
рекомендует  систему  упражнений  для  формирования  комуникативной  
компетентности студентов на занятиях по дисциплинам коммуникативно-
информационного цикла.      

         This article studies the problems of developing communicative skills and the  
communicative  competency  of  university  humanitarian  students.  The  author  
recommends a system of excercises to be used during particular classes which will  
improve communicative skills of the students.
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