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Анотація 
Розглянуто вплив розвитку комунікативних навичок для адаптації випускників навчальних закладів на 

першому робочому місці. 
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Abstract 
The effect of communication skills for the adaptation of graduates on the first job place. 
Keywords: communication skills, communication, interaction. 

 
Вступ 

Професійна самореалізація - мрія людини зі здоровими амбіціями. Питання в тому, як 
заслужити довіру начальства, співробітників щоб впевнено просуватися вперед. Думка 
роботодавців - це працьовитість підлеглих, висока кваліфікація, сильні особисті якості, 
комунікативні навички, ініціатива, бажання вчитися.  

 
Основний зміст 

Авторитет співробітника складається з таких складових, як: особисті якості, ставлення до 
людей, манери спілкування, темперамент та інших нюансів, які не мають прямого відношення до 
службових обов'язків.  

Здавалося б, для успішного працевлаштування досить володіти спеціалізованими знаннями та 
професійним досвідом. Однак на практиці по кар'єрних сходах не завжди піднімаються тільки 
висококваліфіковані фахівці і визнані в своїй сфері експерти. Часом їх випереджають особистості, 
у яких добре розвинуті комунікативні навички.  

Комунікативні навички  забезпечують успішну взаємодію людини з людьми через процес 
спілкування [1]. 

Важливою частиною повсякденного спілкування є ділове спілкування між керівником і 
підлеглими на робочому місці, а також спілкування з співробітниками.  У зв’язку з цим молодим 
людям, які вперше влаштовуються на роботу необхідно розвивати такі комунікативні навички, як 
уміння працювати з іншими людьми, вміння спілкуватися, взаємодіяти, переконувати, впливати на 
людей. Одними з необхідних вимог для цього є гнучкість, нестандартність, оригінальність 
мислення, здатність знаходити нетривіальні рішення. 

 
Висновки 

Розвинуті комунікативні навички (вміння зібратися, сконцентруватися для успішного виконання 
завдання, вміння працювати в команді, слухати і чути свого співрозмовника, володіння 
ефективними навичками спілкуванні) мають велике значення при адаптації на першому місці 
роботи вчорашніх випускників навчальних закладів.  

Комунікативні навички відіграють важливу роль в житті будь-якої людини. Тому розвиток 
таких навичок необхідний для побудови кар'єри, бізнесу і особистих відносин. Адже ті люди, які 
володіють ними досконало, часто домагаються великих успіхів, як в особистому житті так і роботі. 
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