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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» 
ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Анотація. У статті схарактеризовано сутність поняття «професійно-комунікативна компетентність» фа-
хівців сфери туризму. Показано, що професійна комунікація є необхідною та першочерговою складовою 
у професійній діяльності фахівців сфери туризму. Професійна комунікація у сфері туризму здійснюється 
шляхом прямого чи опосередкованого спілкування та взаємодії з вітчизняними та іноземними клієнта-
ми та діловими партнерами, що реалізуються за допомогою словесних та невербальних засобів рідної та 
іноземної мов, а також сучасної інформації засоби комунікації з метою управління обміном інформацією 
процесу комунікації, регулювання соціальних та професійних відносин між її учасниками. Також, було 
проаналізовано низку понять, що є компонентами освітлювального поняття, а саме: компетенція, ком-
петентність, професіоналізм, професійна компетентність, комунікація, комунікативна компетентність. 
Основуючись на тлумаченнях науковців, було запропоновано власне визначення поняття «професійно-
комунікативна компетентність».
Ключові слова: компетенція, компетентність, професіоналізм, професійна компетентність, комунікація, 
комунікативна компетентність, професійно-комунікативна компетентність, фахівці сфери туризму, 
професійна комунікація.
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THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "PROFESSIONAL  
AND COMMUNICATIVE COMPETENCE" OF TOURISM PROFESSIONALS

Summary. The article deals with the essence of the concept of “professional-communicative competence” of 
tourism specialists. It is shown that professional communication is a necessary and main component in the 
professional activity of tourism specialists. Also, a number of concepts were analyzed that are components 
of the concept being covered, namely: competence, professionalism, professional competence, communication, 
communicative competence. Social procurement for the training of competent tourism professionals puts its re-
quirements for a modern specialist. Among the most important of them (stable, conscious and positive attitude 
to their profession, field of activity, striving for constant personal and professional perfection, development of 
their intellectual potential; professional competence, possession of basic and specialized knowledge and prac-
tical skills which are necessary for employment; creative approach to solving professional problems, ability to 
navigate in unusual conditions, analyzing problems that arise, independent development and implementation 
of a plan of necessary actions; integrity of the specialist's outlook as a representative of the intelligentsia of 
the socio-professional group). Communicative readiness to work in the professional and social environment in-
fluences the success of its implementation. Professional communication in the sphere of tourism is carried out 
through direct or indirect communication and interaction with domestic and foreign clients and business part-
ners, which are realized with the help of verbal and non-verbal means of native and foreign languages, as well 
as modern information and communication means for the purpose of information exchange management of 
the process of communication, regulation of social and professional relations between its participants. Purpose 
of the article: definition of the essence of the concept of "professional-communicative competence" of tourism 
professionals and its components. Based on the interpretations of scientists, our own definition of the concept 
of "professional-communicative competence" was proposed. Analyzing the literature, we can see that research 
of the issue of professional-communicative competence has not lost its relevance today.
Keywords: competence, professionalism, professional competence, communication, communicative competence, 
professional communication, development, competent tourism professionals.
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Постановка проблеми. У Національ-
ній доктрині розвитку освіти в Україні 

в ХХІ ст., дорожній карті освітньої реформи, Тю-
нінг (Tunning educational structures in Europe, 
TUNING) та Законі України про професійний 
розвиток працівників (2012) сформульовані ви-
моги до сучасного фахівця, зокрема сфери туриз-
му. Серед найважливіших з них (стійке, свідоме 
та позитивне ставлення до своєї професії, сфери 
діяльності, прагнення до постійного особистісно-
го та професійного вдосконалення, до розвитку 
свого інтелектуального потенціалу; професійна 

компетентність, володіння необхідними у тру-
довій діяльності фундаментальними та спеці-
альними знаннями та практичними навичка-
ми; творчий підхід до вирішення професійних 
завдань, уміння орієнтуватися в нестандартних 
умовах, аналізувати проблеми, що виникають, 
самостійно розробляти та реалізовувати план 
необхідних дій; цілісність світогляду спеціаліста 
як представника інтелігенції соціально-профе-
сійної групи) комунікативна готовність до роботи 
у професійному та соціальному середовищі впли-
ває на успішність її здійснення [1].
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Тож соціальне замовлення на підготовку ком-

петентних фахівців сфери туризму зумовлює 
необхідність її модернізації, що передбачає ство-
рення сприятливих педагогічних мов, які забез-
печують високу якість освіти відповідно до вимог 
сучасного ринку праці.

Аналіз актуальних досліджень. Здій-
снений науковий пошук виявив, що вивчення 
суті поняття «професійно-комунікативна ком-
петентність» здійснювалося за наступними на-
прямами: компетенція / компетентність (І. Зим-
ня, А. Хуторськой, Н. Хомський, Л. Мамчур, 
В. Капінос, О. Савченко та ін.); професіоналізм 
(Ю. Бабанський, М. Гуревич, Е. Зеєр, Є. Клі-
мов, О. Леонтьєв, Б. Паригін, Л. Рубінштейн 
та ін.); професійна компетентність (М. Астахова, 
Е. Зеєр, Л. Безкоровайна, В. Тюріна, Л. Пляка, 
К. Шапошников та ін.); професійне спілкуван-
ня (А. Бичок, І. Гоголь, С. Качмарчик, С. Трегуб 
та ін.); комунікативна компетентність (А. Бори-
сенко, Т. Бутенко, А Веретенникова, Т. Вольфов-
ська, М. Згурська, В. Нароліна Г. Різаходжаєва, 
О. Тур та ін.); професійно-комунікативна компе-
тентність фахівців різних напрямів підготовки 
(Н. Білоус, І. Когут, А. Літвінчук, В. Ніколашкі-
на, А. Приходько та ін.).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Дослідженнями відомих 
авторів підтверджується актуальність досліджу-
ваної проблеми. У цьому контексті актуальним 
залишається визначення сутності поняття «про-
фесійно-комунікативна компетентність» фахів-
ців сфери туризму та її складових. Незважаючи 
на низку наукових праць, проблема професійно-
комунікативної компетентності фахівців сфери 
туризму не була достатньо досліджена у аспекті 
професійної комунікації. Тож, висвітлення даної 
проблеми і зумовлює вибір теми цієї статті.

Мета статті – визначення сутності поняття 
«професійно-комунікативна компетентність» фа-
хівців сфери туризму та її складових.

Виклад основного матеріалу. З метою до-
слідження суті поняття «професійно-комуніка-
тивна компетентність» фахівців сфери туризму 
спершу розглянемо основні ключові положення, 
а саме: компетенція, компетентність, професі-
оналізм, професійна компетентність, комуні-
кація, комунікативна компетентність.

Дослідження суті поняття «компетенція» 
дозволяє сформулювати його зміст як: деякі 
внутрішні, потенційні, приховані психологічні 
новоутворення (знання, уявлення, програми (ал-
горитми) дій, системи цінностей і ставлень) [8]; 
сукупність взаємопов’язаних якостей особистос-
ті (знань, умінь, навичок, способів діяльності), 
пропонованих щодо визначеного кола предметів 
і процесів та необхідних для якісної продуктив-
ної діяльності стосовно них [20].

Ми підтримуємо позицію науковців (І. Зимня, 
А. Хуторськой, Н. Хомський), які вважають, що 
компетенція – це наперед задана соціальна ви-
мога до підготовки випускника ЗВО, необхідна 
для його продуктивної професійної діяльності.

Сутність поняття «компетентність» у працях 
науковців (А. Хуторськой, О. Савченко, О. Рогуль-
ська та ін.) визначається як володіння людиною 
відповідною компетенцією, що поєднує її особистіс-
не ставлення до неї та до предмета діяльності; ін-

тегроване утворення, що охоплює особистісну здат-
ність людини, її досвід (знання, вміння, навички).

Проаналізувавши визначення науковців 
терміну «компетентність», пропонуємо три його 
базові складники: 1) знання професійної сфе-
ри, предметної сфери та комунікації, 2) уміння 
та навички, 3) особистісні якості.

Згідно з професіограмою і національною рам-
кою кваліфікацій, майбутні фахівці туризму 
в контексті сучасних умов професійної діяльнос-
ті мають бути готовими до виконання основних 
організаційно-управлінських функцій: мотива-
ційної (розширення міжкультурних зв’язків і на-
буття досвіду професійної діяльності); інформа-
ційної (засвоєння нових знань щодо культурних 
особливостей клієнтів і партнерів); формуваль-
ної (формування світогляду, готовності фахівця 
до порозуміння та співпраці); виховної (вихо-
вання етичних принципів, моральних якостей 
особистості фахівця, поваги та визнання інших 
культур); творчої (розвиток творчого потенціа-
лу майбутнього фахівця); адаптивної (здатність 
пристосовуватися до умов професійної взаємодії 
з представниками різних культур).

Тож, проаналізувавши низку вчених, вва-
жаємо за доцільне запропонувати власне ви-
значення поняття «компетентність»: здатність/
спроможність застосовувати уміння, навички 
та особистісні якості у професійній діяльності.

Поняття «професіоналізм» та професійне 
становлення особистості є об’єктом досліджень 
Е. Зеєра, Т. Кудрявцевої, Є. Клімова та ін. 

На думку Е. Зеєра, вирішальне значення 
в професійному розвитку людини належить освіті. 
Отже, професійна освіта – це оволодіння професі-
єю/спеціальністю з певним рівнем кваліфікації [6].

Є. О. Клімов вважає, що «професіоналізм» не-
обхідно розглядати не лише як деякий високий 
рівень знань, умінь і результатів людини в пев-
ній галузі діяльності, а також як певну системну 
організацію свідомості, психіки людини [9].

Поняття «професійна компетентність» 
у працях науковців (А. Хуторського, Н. Мойсеюк, 
В. Тюріної, Л. Пляки, Е. Зеєра та ін.) визначаєть-
ся як обізнаність у предметній галузі; сукупність 
професійних знань, умінь, а також способи вико-
нання професійної діяльності; сукупність ключо-
вих, базових і спеціальних компетентностей.

Професійна компетентність, на думку В. Тю-
ріної та Л. Пляки, являє собою сукупність знань, 
вмінь, навичок, способів діяльності, професійно 
важливих психологічних якостей, необхідних 
фахівцю для здійснення ефективної професійної 
діяльності. Вона є результатом підготовленості 
фахівця, якісною характеристикою володіння 
професійною діяльністю і передбачає прагнення 
особистості до даної діяльності [18].

Е. Зеєр розуміє поняття «професійна компе-
тентність» як сукупність професійних знань, 
умінь, а також способи виконання професійної 
діяльності [7].

На основі здійсненого аналізу психолого-пе-
дагогічної літератури можна стверджувати, що 
професійна компетентність є системно-інтегра-
тивним утворенням, яке включає рівень ово-
лодіння професійними знаннями, уміннями, а 
також особистісні якості, які дозволяють здій-
снювати успішну професійну діяльність. 
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Слід підкреслити, що жодна діяльність про-
фесіонала не можлива без комунікації, оскільки 
професійна діяльність здійснюється в багатьох 
сферах, зокрема фахівцями сфери туризму, че-
рез комунікацію. 

За енциклопедичним словником, «комунікація» 
(латинське communicatio, від communico – «роблю 
загальним, зв’язую, спілкуюся») – 1) шлях повідо-
млення, зв’язок одного місця з іншим; 2) спілку-
вання, передача інформації від людини до люди-
ни – специфічна форма взаємодії людей у процесах 
їхньої пізнавально-трудової діяльності, що здій-
снюється головним чином за допомогою мови (рід-
ше за допомогою інших знакових систем) [19].

У філософському словнику комунікацію ви-
значають як смисловий та ідеально-змістовий 
аспект соціальної взаємодії людей [19]. У слов-
нику іншомовних слів комунікація визначається 
як спілкування, що характеризується передачею 
інформації від однієї людини до іншої [16].

У словнику української мови термін «комуні-
кація» визначається як зв’язок і ототожнюється 
із спілкуванням [17].

Термін «комунікація» у соціології, психології й пе-
дагогіці використовується для позначення засобів 
зв’язку будь-яких об’єктів матеріального й духовного 
світу, процесу передачі інформації від однієї людини 
до іншої, а також передачі й обміну інформації в сус-
пільстві з метою впливу на соціальні процеси.

О. Садохін наголошує на тому, що поняття 
«комунікація» і «спілкування» мають як спільні 
(відповідність із процесами обміну та передачі ін-
формації, зв’язок із мовою як засобом передачі ін-
формації), так і відмінні ознаки. Спілкування на-
уковець визначає як процес обміну пізнавальної 
та оцінної інформації, що має на меті задовольнити 
потреби людини в контакті з іншими людьми [3].

Не можна не погодитися у контексті дослі-
джуваної проблеми із позицією В. Конецької, 
яка стверджує, що сам факт обміну інформацією 
ще не свідчить про комунікацію, оскільки інфор-
мація, що передається, може бути незрозумілою 
для того, хто її отримує [11].

Отже, ґрунтуючись на думках науковців (А. Бич-
ка, І. Гоголь, С. Качмарчик В. Конецької, О. Садо-
хіна, А. Хуторського), пропонуємо розглядати кому-
нікацію та спілкування взаємопов’язано, оскільки 
комунікація є більш широким поняттям, що вклю-
чає в себе зміст, мету та засоби передачі інформації. 
Комунікація відбувається на рівні передачі інформа-
ції від суб’єкта до об’єкта. Спілкування також може 
бути ширшим за комунікацію, оскільки ототожнює 
ставлення до суб’єктів спілкування; комунікація ж 
може включати в себе спілкування, разом з тим, про-
цес спілкування побудований на комунікації. 

Дослідження суті поняття «комунікативна 
компетентність» з опорою на праці науковців 
(А. Борисенко, Т. Бутенко, А. Літвінчук, В. Наро-
ліної та ін.) дозволяє узагальнити його зміст як: 
необхідний людині рівень сформованості досві-
ду, умінь, і навичок особистісної взаємодії, щоб 
успішно функціонувати в суспільстві з урахуван-
ням власних здібностей і соціального статусу.

Більшість учених вважають комунікативну 
компетентність складовою професійної компе-
тентності, яка в кожному виді діяльності набуває 
свої специфічні ознаки. На думку В.I. Наролі-
ної, комунікативна компетентність професіона-

ла є засобом досягнення успіхів у професійно-
діловому та особистісному спілкуванні, в основі 
якої лежать знання цінностей, норм, стандартів 
поведінки і спілкування [14].

А. Літвінчук трактує комунікативну компе-
тентність як складне ціннісно-особистісне утво-
рення, сукупність комунікативних знань, умінь 
та досвіду, здатність та готовність до ефективної 
комунікативної діяльності та вирішення комуні-
кативних завдань, міжособистісної та міжкуль-
турної взаємодії [13].

Кожна професія висуває специфічні вимоги до 
комунікативної компетентності фахівця та особли-
вості її застосування в різних професійних ситуа-
ціях. Комунікативна компетентність майбутнього 
фахівця сфери туризму є провідною. Беззапере-
чним є факт, що фахівці з туризму повинні мати 
багатий словниковий запас, уміти правильно його 
використовувати, характеризуватися широтою 
пізнавальних інтересів, ерудованістю. Фахівець 
з туризму – це професія, яка належить до системи 
"людина – людина". Обов’язковою вимогою до про-
фесій цього типу є прагнення до спілкування, умін-
ня легко вступати в контакт з незнайомими, стійке 
гарне самопочуття при роботі з людьми, володіння 
мовою, мімікою, жестами, розвиненим мовленням, 
уміння слухати, здатність знаходити спільну мову 
з різними людьми, уміння переконувати й знахо-
дити компроміс у стосунках між людьми.

Проаналізувавши праці Ю. Жукова, Ю. Кри-
жанської та ін., можна відокремити такі складові 
комунікативної компетентності:

– орієнтованість у різноманітних ситуаціях 
спілкування, яка заснована на знаннях і життє-
вому досвіді індивіда [12];

– спроможність ефективно взаємодіяти з ото-
ченням завдяки розумінню себе й інших при по-
стійній видозміні психічних станів, міжособистіс-
них відносин і умов соціального середовища [12];

– адекватна орієнтація людини в самій собі – 
власному психологічному потенціалі, потенціалі 
партнера, у ситуації [5];

– готовність і уміння будувати контакт з людь-
ми [5];

– внутрішні засоби регуляції комунікативних 
дій [5];

– знання, уміння і навички конструктивного 
спілкування [12];

– внутрішні ресурси, необхідні для побудови 
ефективної комунікативної дії у визначеному 
колі ситуацій міжособистісної взаємодії [5].

Таким чином, комунікативна компетентність 
постає як структурний феномен, що містить цін-
ності, мотиви, установки , соціально-психологіч-
ні стереотипи, знання, уміння , навички .

Аналіз теоретичних підходів до визначення 
поняття «комунікативна компетентність» до-
зволив конкретизувати його розуміння як інте-
гративну якість особистості, що виявляється в її 
готовності здійснювати ефективну комунікацію 
у різних ситуаціях.

На підставі здійсненого аналізу, пропонуємо 
власне визначення поняття «комунікативна ком-
петентність» стосовно майбутніх фахівців сфери 
туризму: здатність проявляти свої комунікативні 
вміння в різних ситуаціях професійної діяльнос-
ті з врахуванням міжкультурного аспекту, здат-
ність працювати в команді та автономно.
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Аналіз психолого-педагогічної літератури за-

свідчив, що на сьогодні не існує єдиного підходу 
до визначення професійно-комунікативної ком-
петентності як наукової категорії.

Отже, суть поняття «професійно-комуніка-
тивна компетентність» дозволяє узагальнити 
його зміст як: інтегративне особистісне утворен-
ня, що розглядається як результат сформованості 
професійних компетенцій та особистісних якос-
тей (доброзичливість, тактовність, емпатійність, 
об’єктивність, толерантність, організованість, 
ініціативність тощо) [10]; особистісно професійної 
якості, яка забезпечує цілісну професійно-комуні-
кативну діяльність, що виявляється через умін-
ня здійснювати комунікацію у різних її видах, 
формах та засобах для ефективного вирішення 
професійних завдань [15]; інтегративний ресурс, 
який реалізується вторинною мовною особистіс-
тю в умовах ефективної міжкультурної взаємодії 
з урахуванням національних цінностей і норм 
для вирішення фахових завдань шляхом поєд-
нання предметного змісту професії та іншомов-
них навичок [2].

Аналізуючи професійно-комунікативну ком-
петентність як складову загальної професійної 
компетентності фахівця, не можемо не погодити-
ся із думкою психолога Ю. Ємельянова [4] про те, 
що професійно-комунікативна компетентність 
у процесі професійного становлення стає більш 
значущою і життєво необхідною для індивіда 
та накладає певний відбиток на його загальну 
комунікативну компетентність.

Ґрунтуючись на тлумаченнях науковців, про-
понуємо власне визначення поняття «профе-
сійно-комунікативна компетентність» стосовно 
майбутніх фахівців сфери туризму: інтегральне 
особистісне утворення, що забезпечує ефектив-
ність здійснення професійної і ділової комунікації 
та передбачає розуміння її сутності й усвідомлен-
ня цінності її набуття для професійної діяльності; 
знання предметної області та функцій професій-
ної діяльності; сформованість комунікативних 
і мовленнєвих умінь, необхідних для розв’язання 
завдань у конкретних ситуаціях професійної вза-
ємодії; здатність до ефективної співпраці з діло-
вими партнерами і взаємодії з клієнтами, зокрема 
і у міжнародному середовищі, на основі міжкуль-
турної толерантності та врахування особливостей 
культур інших країн; готовність до рефлексивно-
го оцінювання результатів професійної комуніка-
ції і саморозвитку.

Визначене поняття дозволяє обґрунтува-
ти структурні компоненти професійно-комуні-
кативної компетентності майбутніх фахівців 
з туризму: ціннісно-мотиваційний, когнітивно-
пізнавальний, комунікативно-діяльнісний, осо-
бистісно-рефлексивний.

Подальші дослідження набудуть їх детально-
го розгляду.

Висновки і перспективи. Вивчення й аналіз 
наукової літератури дало змогу проаналізувати 
різні погляди на тлумачення поняття «компетен-
ція», «компетентність», «комунікаційна компетент-
ність», «професіоналізм» «професійна компетент-
ність», «професійно-комунікативна компетентність 
майбутніх фахівців туристичного профілю». Разом 
з цим, грунтуючись на тлумаченнях науковців, ми 
запропонували власне визначення поняття «про-
фесійно-комунікативна компетентність» стосовно 
майбутніх фахівців сфери туризму.

Професійна комунікація в сфері туризму здій-
снюється через безпосередні або опосередковані 
зв’язки та взаємодію з вітчизняними та зарубіж-
ними клієнтами та діловими партнерами, що 
реалізуються за допомогою вербальних і невер-
бальних засобів рідної та іноземних мов, а також 
сучасних інформаційно-комунікаційних засобів 
з метою взаємного обміну інформацією, управ-
ління процесом комунікації, регуляції соціаль-
них і професійних відносин між її учасниками, 
адже професіонал у галузі туризму має глибоко 
усвідомлювати місце і роль комунікації як засо-
бу координації професійної діяльності, самореа-
лізації, самовизначення й самоствердження. Він 
має вільно організовувати діалог із різними за 
фахом людьми, реальними й віртуальними парт-
нерами, застосовуючи вербальні і невербальні 
засоби комунікації, активно використовуючи 
можливості комп’ютерних мереж для організації 
плідного взаємообміну інформацією.

Аналіз джерельної бази доводить, що проб-
лема підготовки фахівців туристичного профілю 
стала предметом досліджень Л. Безкоровайної, 
Г. Різаходжаєвої, Є. Шпак, О. Бейдика, О. Дми-
трук, Л. Kнодель, О. Левицької, Л. Лук’янової, 
В. Пазенка, І. Петрова та інших учених.

Незважаючи на низку наукових праць, проб-
лема професійно-комунікативної компетентності 
фахівців сфери туризму не була достатньо до-
сліджена у аспекті професійної комунікації. На 
нашу думку, питання професійної комунікації 
потребує подальшого дослідження.
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