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Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців із 
зв'язків з громадськістю у ВНЗ України 

Актуальність дослідження. Україна включилася в процес впровадження принципів 
Болонської декларації з 2005 року. Система вищої професійної освіта знаходиться на 
етапі реформування згідно з цим документом та Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту». 

Саме появою на виклики часу наукових досліджень, які базуються на 
компетентнісному підході, висвітлюють різноманітні аспекти удосконалення 
професійної підготовки майбутніх фахівців, характеризується сучасний розвиток 
педагогічної науки. На сьогодні одним із провідних аспектів теорій соціальних 
комунікацій постає процес визначення головних функцій фахівців зв'язків з 
громадськістю. Матеріалом для дослідження цього питання стали праці Д. Богуша, 
В. Королька, А. Куліша, В. Моісеєва, Г. Почепцова, О. Курбана, А. Ротовського, 
Є. Тихомирової, І. Слісаренка, О. Тодорової. У педагогічному аспекті питання про 
професійну підготовку фахівців зв'язків з громадськістю в Україні можемо розглядати, 
починаючи з грудня 2006 (Постанова Кабінету Міністрів України №1719). 

Комплекс вище означених питань з точки зору активізації навчальної діяльності 
майбутніх фахівців у контексті їхньої професійної підготовки досліджували вітчизняні 
та зарубіжні науковці: Г. Амбросімова, М. Адамець, В. Бондар, Г. Балл, В. Давидов, 
І. Зязюн, П. Лузан, Н. Ничкало, В. Свистун, В. Ягупов. 

Ефективний розвиток сучасної соціальної комунікації неможливий без підвищення 
якості підготовки фахівців з зв'язків з громадськістю у вищих навчальних закладах 
різних типів і рівнів акредитації в Україні. Забезпечити належну якість навчання 
вітчизняних фахівців із зв'язків з громадськістю можна на основі компетентнісного 
підходу до навчально-виховного процесу у ВНЗ України, творчого використання 
педагогічного досвіду, накопиченого упродовж історії розвитку освіти. 

Для цього слід переосмислити теорію та практику професійної підготовки майбутніх 
фахівців із зв'язків з громадськістю; уточнити навчальні цілі, зміст, методи та 
педагогічні технології професійної підготовки цих фахівців; визначити складові їхньої 
професійної компетентності. 

Ми передбачаємо уточнити навчальні цілі, зміст, методи, педагогічні технології, що 
будуть сприяти формуванню та розвитку професійної підготовки майбутніх фахівців із 
зв'язків із громадськістю, спираючись на аналіз передового педагогічного зарубіжного і 
вітчизняного досвіду. 

Можемо констатувати суперечності між: необхідністю на державному рівні 
удосконалювати соціальну комунікацію та недостатньою дослідженністю низки 
чинників, які суттєво впливають на поліпшення цього процесу; між потребами 
сучасного суспільства в широкій професійній підготовці майбутніх фахівців із зв'язків з 
громадськістю та обмеженістю зазначених фахівців, за галуззю знань тільки 
журналістикою та інформацією. Наразі це - 0303- галузь знань «Журналістика та 
інформація» за Постановою Кабінету міністрів України №787 від 27 серпня 2010. 
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Важливе значення діяльності фахівців із зв'язків з громадськістю для соціальної 
комунікації у сучасному суспільстві, актуальність проблеми якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю у ВНЗ України, а також 
наявність низки соціальних суперечностей зумовили вибір теми дисертаційного 
дослідження - «Професійна підготовка майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю в 
Україні (друга половина XX - початок XXI ст.)» 

Дисертаційну роботу буде виконано відповідно до науково-дослідної теми 
«Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у системі 
вищої освіти України» (реєстраційний номер 0111U005848), що розробляється на 
кафедрі зв'язків з громадськістю, психології та педагогіки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія». 

Отже у науковій новизні буде проаналізовано процес становлення та розвитку 
професійної освіти з підготовки майбутніх фахівців із зв'язків з громадськістю на 
теренах України у другій половині XX - початку XXI ст. 


