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 ФОРМУВаННя КОМУНІКацІйНиХ КОМПеТеНцІй 
У СТУДеНТІВ СПецІальНОСТІ 029 «ІНФОРМацІйНа, 

БІБлІОТечНа Та аРХІВНа СПРаВа» ІНСТиТУТУ жУРНалІСТиКи 
КиЇВСьКОГО УНІВеРСиТеТУ ІМеНІ БОРиСа ГРІНчеНКа

Abstract. The article represents interpretation of the concept “competence” and “competency”. It introduces the 
professional disciplines that form communication competence of the future specialists of information, library and archives 
sciences on the speciality 029, that are provided by the bachelor and master educational programs of Borys Grinchenko 
Kyiv University.
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Вступ. актуальність. Останнім часом, після 
прийняття закону України «Про вищу осві-
ту» (2014) академічна громадськість зосеред-

жена на особливостях компетентнісного підходу до 
створення та реалізації нових освітніх програм, що 
своєю чергою отримує продовження у розробці на-
вчальних планів, робочих навчальних програм у за-
кладах вищої освіти. 

Трактуючи поняття «компетентність» та «ком-
петенція», багато науковців схиляються до думки, 
що за принципом побудови тезауруса слід вико-
ристовувати «компетентність» як загальне поняття, 
«компетентності» як широке поняття, а «компетен-
ція» як більш вузьке (знання, вміння, навички).

Формування комунікаційних компетенцій здо-
бувачів вищої освіти можна розглядати як на різ-
них рівнях їхньої підготовки, так і в межах різних 
галузей знань та спеціальностей. Спільним є те, 

що завдяки компетенціям створюється та розвива-
ється професійний потенціал майбутніх фахівців у 
сфері комунікацій, що трансформується у резуль-
тати навчання.

Дескриптор «комунікація» було вибрано екс-
пертами, які розробляли індикатори освітніх рівнів, 
як в рамці кваліфікацій для європейського просто-
ру вищої освіти, європейській рамці кваліфікацій 
для навчання впродовж життя, так і в Національ-
ній рамці кваліфікацій в Україні [1, с. 28–30].

Визначення загальних та фахових компетенцій, 
сукупність яких становить необхідну професійну 
компетенцію випускників-бакалаврів реклами та 
зв’язків з громадськістю Київського університету 
імені Бориса Грінченка (далі – Університет Грін-
ченка), подано у статті Г. В. Горбенко [2, c. 8].

В Університеті Грінченка також проводиться 
підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-про-
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фесійною програмою 029.00.02 «Інформаційна, бі-
бліотечна та архівна справа». за новим навчальним 
планом 2017 року [3] передбачено чотири дисци-
пліни, які спрямовані на формування загальних 
компетентностей, та двадцять дві, що формують 
спеціальні (фахові, предметні) компетентності у 
студентів впродовж навчання. Термін навчання – 3 
роки 10 місяців, освітня кваліфікація, що присво-
юється – бакалавр з інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи.

аналізуючи перелік дисциплін, внесених до 
плану, слід відмітити ряд дисциплін професійного 
спрямування, що передбачають формування комуні-
каційних компетенцій у майбутніх фахівців інфор-
маційної, бібліотечної та архівної справи. Серед них: 
«аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація 
документів» (6 кредитів), «Проектна діяльність бі-
бліотек, архівів та інформаційних установ» (5 кре-
дитів), «Менеджмент бібліотечно-інформаційної та 
архівної галузей» (6 кредитів), «Маркетинг інфор-
маційних продуктів і послуг» (4 кредити) тощо.

Комунікаційна компетенція отримується через 
програмні результати навчання, що включають су-
купність знань, умінь, навичок, способів діяльності, 
процесів, які стосуються наведеного вище переліку 
дисциплін. Вона є основою для подальшої підготов-
ки фахівців, наприклад, на другому (магістерсько-
му) рівні з цієї самої спеціальності.

за новим навчальним планом 2017 року [4], 
що регламентує підготовку магістрів в Університеті 
Грінченка за спеціальністю 029 (термін навчання – 
1 рік 4 місяці), передбачено, як і в попередньому 
навчальному плані 2016 року, навчальну дисциплі-
ну «Наукові комунікації» (6 кредитів). це дозво-
ляє здобувачу вищої освіти поглибити теоретичні та 
практичні знання, уміння, навички, в т. ч. удоскона-
лити комунікаційну компетенцію на рівні, що буде 
відповідати інноваційному характеру професійної ді-
яльності, з можливістю її застосування у відкритому 
доступі. Слід пам’ятати, що наукова комунікація – 
це основа комунікаційних компетентностей, які фор-
муються впродовж життя, як і комунікаційні зв’язки 
між науковцями на різних рівнях.
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Аннотация. Подано разъяснение понятий «компетентность» и «компетенция». Приведено дисциплины про-
фессионального направления, которые формируют коммуникационные компетенции у будущих специалистов 
информационного, библиотечного и архивного дела специальности 029, предвиденные для подготовки бакалавров 
и магистров в Киевском университете имени бориса гринченко.
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