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Розвиток мовленнєвої креативності, як складової комунікативної компетенції  у студентів психологів авіаційної галузі

На сьогоднішній день перед системою вищої освіти постає важливе завдання – підготовка висококваліфікованого фахівця, здатного не тільки ефективно реалізовувати на практиці набуті протягом навчання знання з певної галузі науки, але й творчо мислити, діяти в нестандартних ситуаціях, працювати в колективі заради спільного результату.Таким чином перед освітньою системою постає ряд нових, актуальнихзавдань, таких як:
	формування та розвиток в майбутніхспеціалістів тих якостей, щозабеспечатьїмуспішнупрофесійнуреалізацію та конкурентноспроможність на сучасному ринку праці;

здатністьзастосовуватизнання, уміння та навички, освоєні в процесінавчання, під час реалізаціїпрофесійноїдіяльності;
формуванняособистості, щовідповідаєсоціальним та загальнокультурнимвимогам в контекстіпрофесійногорозвитку
розвитокпрофесійних та особистіснихякостейфахівця, та інтеграціяїх в одну гармонійну систему.
На нашу думку, однією з відповідей  напоставленізадачівиступаєпроцесформування в майбутніхфахівців ряду компетенцій, професійних  і ключових, тобто, реалізаціїкомпетентнісногопідходу в системі  ВНЗ України.
Детально дослідивши специфіку діяльності психолога в авіаційній галузі було визначено ряд ключових компетенцій, які є необхідними для повноцінної професійної самореалізації випускника. Виходячи з переліку тих виробничих функцій, типових задач діяльності та вміннь,  якими повинен володіти випускник психолог авіаційної галузі було визначено наступні необхідні до формування ключові компетенції, а саме аналітична, комунікативна,  соціальна, психологічна, інструментальна, управлінська, загальнокультурна, інформаційна, соціально-трудова і рефлексивна. Особливу увагу хочемо приділити саме комунікативній компетенції майбутніх психологів авіаційної галузі, оскільки основою їх роботи виступає саме комунікація у всіх її проявах. 
Однією зі складових комунікативної компетенції визначаємо самемовленєву креативність. Відносно новий термін введений О.Тараріною. Вона визначає мовленєву креативність як термін під яким ми розуміємо здатність за мінімальний час знаходити максимально точні і ефективні мовні засоби для результативного спілкування з людиною будь-якого віку , інтелектуального рівня , матеріального і соціального статусу . У своїй основі  напрям роботи над даним аспектом комунікативної компетенції було розроблено та досліджено у творчій лабораторії  « Східно - української асоціації арт - терапії » . Мовні засоби, які пропонуються в методиках, були апробовані більш ніж на 1000 досліджених.
В рамках даного дослідження було визначено рівень сформованості мовленнєвої креативності у студентів-психологів авіаційної галузі першого та другого року навчання, в експерименті  якого прийняли участь 84 студенти психологи  Національного авіаційного університету.В результаті проведеного експерименту нами були виявлені (визначені) такі показники рівня сформованості мовленнєвої компетенції у майбутніх психологів авіаційної галузі (за шкалою: дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий): дуже високий 0%, високий- у 4.8 %, середній у - 22.4% низький - у58,8%, дуже низький - у 14,4%. Дані результати підтверджують необхідність розвитку мовленнєвої креативності як складової комунікативної компетенції майбутніх психологів авіаційної галузі в контексті навчання у профільному ВНЗ. 





