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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОГО  
СЛУЖБОВЦЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ   

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Проблеми професіоналізму перебувають у центрі уваги фізіологів, 

соціологів, філософів, психологів, юристів, лікарів ... У сучасному суспільстві 
комунікативна діяльність є домінантою вищої професійної освіти. Сьогодні 
перед ученими-практиками стоять нові завдання, перш за все формування 
комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Нові підходи до вищої освіти 
актуалізують інтерес до комунікативного і розвивального потенціалу майбутніх 
фахівців. Формування комунікативної компетенції студентів, що навчаються за 
спеціальністю «Державне управління», є сьогодні одним з найважливіших 
завдань вищої школи. Професія державного службовця – професія в системі 
«людина-людина», «людина – суспільство» передбачає здатність моделювати 
варіанти можливих наслідків дій людей, результатів їх конфліктів, протистоянь 
і об’єднань, здатність успішно діяти в особливих і швидко мінливих умовах. 
Таким чином, у суспільстві сформувалося соціальне замовлення на знання 
закономірностей людського спілкування, що відбивається в мові, знаходить в 
ній відповідні форми вираження, стаючи змістом комунікації.  

Існують сфери життєдіяльності з «підвищеною мовною відповідаль-
ністю», де мовна діяльність (комунікативна компетенція) стає найважливішим 
інструментом діяльності. Це твердження є справедливим і стосується спілку-
вання на державній службі. Перша причина – зростання вимог з боку держави 
до професійних якостей державних службовців. Друга причина – потреби самої 
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сфери освіти. Якщо визначити основний сенс освіти як розвиток практичних 
здібностей (умінь, необхідних людині для досягнення успіху в особистому, 
професійному та суспільному житті), то однією з ключових є комунікативна 
компетенція. Третя причина – комунікація не зводиться лише до вербальної 
комунікації і є способом і одночасно умовою існування будь-якого людського 
співтовариства. Комунікація для державних службовців має вирішальне 
значення. Як показує практика, до 80% їхнього часу витрачається на 
міжособистісні контакти. До специфіки службового спілкування державних 
службовців належить вибір способів і засобів спілкування, які, ефективно 
впливаючи на партнера по спілкуванню, дають професійні результати. У цілому 
комунікативні вміння посідають важливе місце серед вимог, що висуваються до 
державних службовців, оскільки вони дозволяють ефективно працювати в 
умовах як формально-рольового, так і неформального спілкування, що дося-
гається при дотриманні низки педагогічних умов: 1. Здійснення безперервного і 
цілісного комунікативного спілкування, забезпечення комунікативної спрямо-
ваності різних дисциплін у професійній підготовці. Формування комунікативної 
компетенції студента відбувається під час теоретичної та практичної підготовки 
студента у ВНЗ. Теоретичний цикл навчання передбачає вивчення суті та 
специфіки професійного спілкування державного службовця, його структури, 
функцій, стилів, і т.д.; засвоєння студентами необхідних знань з психології та 
педагогіки спілкування, аналіз найбільш поширених труднощів мовного 
спілкування і т.д. Практичний цикл навчання пов’язаний з використанням у 
науковому, громадському, повсякденному житті умінь і навичок міжособи-
стісного спілкування. При підготовці студентів в обох циклах викладачеві 
необхідно здійснювати акцент на міжособистісному спілкуванні, тобто має 
бути присутня комунікативна спрямованість у викладанні різних дисциплін 
(«Конфліктологія», «Загальна психологія», «Психологія і педагогіка», «Етика і 
культура поведінки державних службовців», «Організаційна поведінка 
державних службовців», «Риторика»). Дуже важливу роль в педагогічному 
процесі у вищій школі відіграє викладач, який є ключовою фігурою. На основі 
його діяльності відбувається вплив на духовний світ студента, він є зразком 
професійного спілкування. 2. Впровадження нових форм і методів навчання в 
практику професійної підготовки. Ми вважаємо за необхідне використання 
комунікативних і ділових ігор, психологічного групового тренінгу, програвання 
своєї поведінки в різних ситуаціях у навчальному процесі тощо, тому що це 
інтерактивні методи. Як відомо, інтерактивне навчання формує вміння 
неординарно мислити, по-своєму бачити проблемну ситуацію, знаходити 
виходи з неї; обґрунтовувати свої позиції, цінності; розвиває вміння 
вислуховувати партнера по спілкуванню, вміння співпрацювати, вступати в 
партнерське спілкування, виявляючи при цьому толерантність, необхідний такт, 
доброзичливість; вміння вирішувати конфлікти тощо. 3. Розробка і 
впровадження в освітній процес вищої школи дисципліни за вибором. Крім 
зазначеної комунікативної спрямованості різних дисциплін необхідно ввести у 
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навчальний план професійної підготовки державних службовців дисципліну за 
вибором «Основи професійного спілкування державного службовця», під час 
вивчення якої студенти набуватимуть досвіду професійного грамотного 
ефективного спілкування. Такий курс допоможе студентам узагальнити, 
систематизувати знання з питань спілкування, засвоєні раніше, отримати нову 
інформацію і більш глибокі знання в галузі професійного спілкування; 
сприятиме інтенсивному розвитку комунікативних, у тому числі професійних 
якостей майбутнього держслужбовця, його комунікативних умінь і навичок, 
розкриттю його комунікативного потенціалу.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що для підготовки 
кваліфікованого державного службовця важливо розвивати здібності до 
спілкування, вміння використовувати мовні засоби в різних соціальних 
ситуаціях спілкування з метою встановлення різного роду взаємодії, а також 
здатності оцінити і проаналізувати ситуацію спілкування, свій комунікативний 
потенціал і прийняти правильне рішення, оскільки для професійної діяльності 
державних службовців процес спілкування розуміється як соціальна і службова 
взаємодія діючих суб’єктів. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕРМІНИ ТА ФАХОВІ ЛЕКСЕМИ 
У «ТЛУМАЧНОМУ СЛОВНИКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»: 

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
 

Суспільно-політична термінологія займає особливе місце в системі 
спеціальної лексики сучасної української мови. Її сучасний стан характе-
ризується різними тенденціями розвитку: активним розширенням складу 
суспільно-політичної термінології, що викликане, кардинальною перебудовою 
соціальної структури суспільства, зміною політичної системи та іншими 
чинниками; по-друге, процесами переходу значної частини спеціальних 
термінів, які позначали реалії радянського ладу, до пасивного вжитку; по-третє, 
переосмисленням значень існуючих термінів, деаксіологізацією їх семантики.  

Для всебічного і повного дослідження суспільно-політичної термінології 
в першій чверті ХХІ сторіччя принципового значення набуває настанова на 
вивчення та системний опис різного роду джерел, у тому числі й регіональних 
словників. Один із таких словників − «Тлумачний словник сучасної української 
мови» за загальною редакцією В. С. Калашника. Ця праця, що побачила світ у 
2009 році, містить близько 20 000 слів фахової лексики, які охоплюють різні 
сфери науки, техніки, виробництва, медицини тощо. Предмет нашої уваги − 




