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Oсвіта на сучасному етапі реформ і сут-
тєвих трансформацій повинна сприяти фор-
муванню самостійного мислення, розвитку 
професійної компетентності, докорінному 
поліпшенню фахової підготовки спеціалістів, 
здатних працювати в умовах ринкової еко-
номіки. Такі вимоги передбачають новий під-
хід до визначення змісту професійної освіти, 
до організації навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів. 

Як зазначено в Національній доктрині роз-
витку України в ХХІ столітті, головним завдан-
ням, поставленим перед вищими навчальними 
закладами, є формування особистості як про-
фесіонала, людини високої культури, квалі-
фікованого спеціаліста, здатного до творчої 
праці, професійного розвитку, мобільності 
в освоєнні та впровадженні новітніх науко-
містких технологій [6]. У Законі України «Про 
освіту» наголошується, що її основною метою 
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є формування всебічно розвиненої людини 
як вищої цінності суспільства [2].

Як відомо, розвиток професійної діяльно-
сті певною мірою визначає стратегію розвитку 
особистості. В контексті особистісної орієнта-
ції виступає особистість як активний суб’єкт 
життєдіяльності, компетентна особа, здатна 
реалізувати свої потенційні можливості, жити 
повноцінним життям, самостійно діяти, здійс-
нювати власний вибір, приймати незалежні рі-
шення та відповідати за їх наслідки. 

Загальною метою професійної підготовки 
фахівців є здобуття студентами необхідних 
для майбутньої діяльності компетенцій. У слов-
никах поняття, «компетенція» в основному зво-
диться до таких визначень: 1) коло повнова-
жень, коло питань, в яких людина добре 
поінформована, володіє знаннями і досвідом 
в тій чи іншій сфері; 2) знання та досвід; 3) ха-
рактеристика особистості, що володіє знання-
ми, які дозволяють розмірковувати авторитет-
но про що-небудь; 4) наперед задана вимога 
до освітньої підготовки (стандарт), потенційна 
можливість, елемент компетентності. 

Вивченню різних аспектів проблеми фор-
мування професійної компетентності спе-
ціалістів займалися такі вчені, як В. Адольф, 
Н. Бордовська, І. Зязюн, А. Маркова, Н. Нич-
кало, А. Реан, О. Шиян (професійна компе-
тентність як компонент професіоналізму); 
В. Каліта, Е. Нікітіна, В. Стрельников (компе-
тентність як рівень кваліфікації спеціаліста); 
Б. Гершунський, Л. Кандибович, А. Лінен-
ко (особистісні характеристики готовності 
до професійної діяльності); Ю. Бабанський, 
В. Безпалько, А. Вербицький, О. Дубасенюк, 
В. Піщулін (розвиток професійно важливих 
якостей); Е. Зеер, Є. Климов, Н. Тализіна, 
А. Присяжна (ключові компетенції спеціаліс-
тів); Т. Браже, В. Кубинський (розвиток про-
фесійної компетентності).

Змістові характеристики процесу підготов-
ки соціальних працівників знайшли своє відо-
браження у наукових працях Б. Гершунського, 
В. Ледньова, І. Якиманської та ін. 

Загальні теоретичні положення компе-
тентнісного підходу в освіті висвітлені в пра-
цях М. Амінова, А. Бєлкіна, Є. Білозерцева, 
В. Глєбова, І. Зимньої, І. Ісаєва, І. Колесни-
кової, О. Лебедєва, І. Ломакіної, A. Петрова, 
А. Хуторського та ін. 

Питанню професіоналізму присвячені 
наукові розвідки В. Атаманчука, В. Абрамова, 
В. Ігнатова, С. Батищева, С. Дубенко, Є. Кли-
мова, Н. Кузьміної, А. Маркової, В. Мельничен-
ка, В. Нижник, М. Пряжникова, Р. Рачинського, 
В. Сластьоніна тощо. 

Дослідник А. Вербицький, наголошуючи 
на тому, що глибокі знання, вміння та навички 
за обраним фахом є необхідним і головним 
компонентом професійної підготовки спеціа-

ліста, розглядає професійну компетентність 
через систему усвідомлення знань: «щоб бути 
теоретично й практично компетентним сту-
дентом необхідно зробити подвійний перехід 
від знань до думки, а від думки – до вчинку, 
дії, перехід від інформації до її використання 
опосередковується думкою, що і робить цю ін-
формацію знанням» [1, с. 55].

Наразі набуває актуальності нова одиниця 
виміру професійної підготовки майбутніх со-
ціальних працівників тому, що знання, вміння 
та навички вже не можуть повністю проде-
монструвати рівень якості вищої освіти, її від-
повідність сучасним соціально-економічним 
умовам та вимогам підприємств, хоча профе-
сійні знання, вміння та навички є ключовими 
категоріями, важливими складовими поняття 
«професійна компетентність». 

Знання, набуті майбутнім спеціалістом 
у процесі професійної підготовки, мають осо-
бистісну значущість, перетворюються на пе-
реконання, стають мотивом його поведінки, 
знаходячи своє виявлення в практичній ді-
яльності. Компетентний фахівець усвідомлює 
власні цінності, зіставляє, оцінює себе, про-
ектує своє майбутнє. Відтак знання, уміння 
та навички, засоби діяльності є матеріалом 
для формування особистості, причому знання 
визначаються не тільки як певний обсяг інфор-
мації, а як уявлення про світ, що накладається 
на власний соціокультурний, духовний досвід 
особистості. 

Щоби сформувати особистісні якості май-
бутнього соціального працівника, необхід-
ні такі складники: усвідомлення мотивації 
постійного підвищення рівня професійної ком-
петентності, розкриття своїх творчих здібнос-
тей і можливостей, володіння вміннями при-
ймати рішення і нести за них відповідальність, 
здатність до рефлексії по відношенню до своєї 
діяльності, вміння регулювати свій емоційний 
стан і поведінку, відчуття потреби в постійному 
самовдосконаленні.

У процесі підготовки майбутнього соці-
ального працівника важливим є особистісне 
спрямування навчально-пізнавального про-
цесу, орієнтування його на розвиток профе-
сійної компетентності, забезпечення умов 
для поглиблення мотивації навчальної діяль-
ності студентів, розвитку їх зацікавленості та 
відповідальності за результати навчання.

Професійно важливими якостями майбут-
ніх соціальних працівників, на наш погляд, є:

– професійна самостійність як здатність вико-
нувати вимоги, що висуваються спеціальністю;

– високий рівень відповідальності й пункту-
альності;

– вміння планувати, виконувати та контро-
лювати власну діяльність;

– ініціативність як ознака соціальної та про-
фесійної активності;
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– логічність та оперативність мислення 
як здатність швидко знаходити оптимальне 
вирішення професійних завдань;

– гнучкість мислення;
– винахідливість у професійній діяльності;
– професійна мобільність, готовність до змі-

ни професійних завдань і ситуацій;
– комунікативність, рефлексія, толерант-

ність;
– самопізнання та самовдосконалення;
– як здатність до найповнішого особистіс-

ного самовираження.
Проблема формування професійної компе-

тентності сьогодні привертає все більше уваги 
дослідників, визріла необхідність у створен-
ні такої моделі навчання, завдяки якій можна 
було б забезпечити практичну підготовку май-
бутнього спеціаліста. 

Метою процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців є формування в особи-
стості студента таких світоглядних позицій, 
установок у відношенні до навчання і профе-
сії, активності, самостійності, ініціативності, 
що забезпечують здатність випускника вузу 
до соціального життя і професійної діяльно-
сті. Навчально-виховний процес є складо-
вою частиною процесу соціалізації студента, 
де цілеспрямовано формуються вихованість, 
професійні якості ділової людини, прагнення 
до підвищення успішності у навчанні, якості 
особистості майбутнього спеціаліста. Фор-
мування професійної компетентності майбут-
нього фахівця в даних умовах вже неможливе 
без урахування розвитку його як особистості.

Розглядати формування професійної ком-
петентності майбутніх соціальних працівників 
необхідно лише з урахуванням принципу єд-
ності свідомості і діяльності: професійна свідо-
мість розглядається нами як теоретична готов-
ність спеціаліста до професійної діяльності, що 
зумовлює професійну діяльність як практичну 
готовність спеціаліста до виконання професій-
них обов’язків. Системне формування профе-
сійної свідомості в єдності з оволодінням досві-
дом професійної діяльності дозволяє людині 
успішно досягати цілей професійної діяльності.

Професійна самосвідомість є необхідною 
умовою формування професійної компетент-
ності. Професійна діяльність – завжди свідома 
і сумлінна; професійна свідомість – діяльна і 
інтерсуб’єктивна; професійна спільність зу-
мовлена включенням суб’єктів в спільну колек-
тивно-розподільчу діяльність, яка заснована 
на свідомому позиційному самоусвідомленні 
кожного.

Для того, щоб ефективно організувати 
фахову підготовку студентів у період їх ву-
зівського навчання, необхідно передбачити, 
як студент буде поводити себе в професійній 
діяльності. Орієнтування навчального закладу 
на формування відповідного рівня професій-

ної компетентності випускника може сприяти 
забезпеченню цілісності освітньо-виховного 
процесу і вищому рівню його якості. 

Наразі особливим попитом на ринку праці 
користуються спеціалісти, які вміють мислити 
нестандартно, творчо застосовувати знання 
в непростих виробничих, соціальних ситуаціях. 
Реалізація цілісної професійної освіти передба-
чає забезпечення студентів не просто набором 
конкретно визначених знань, які можуть бути з 
часом використані у практичній діяльності, а та-
кими знаннями, які утворюють методичну базу 
для вироблення власних уявлень та позицій, 
а також постійного самовдосконалення.

Розглядаючи поняття якості вищої освіти, 
вчені розуміють його як «сукупність якостей 
особи з вищою освітою, що характеризує її 
професійну компетентність, ціннісну орієнта-
цію, соціальну спрямованість і зумовлює здат-
ність задовольняти як особисті духовні та ма-
теріальні потреби, так і потреби суспільства» 
[4, с. 1016]. 

Поняття «професійна компетентність» 
у сучасних дослідженнях тлумачиться як інте-
гральна характеристика професіоналізму, що 
поєднує в собі особистісно-діяльнісні структу-
ри. Структура та зміст професійної компетент-
ності багато в чому визначаються специфі-
кою професійної діяльності та приналежністю 
до певних типів професій. Так, наприклад, 
І. Зимня диференціює поняття «компетент-
ність» і «компетенція» на основі «актуальне – 
потенційне» і робить висновок про обґрунтова-
ність використання терміна «компетентність» 
(а не «компетенція») у зв’язку з компетентніс-
ним підходом [5]. 

Структура компетентності співвідносить-
ся зі структурою діяльності, тобто з компо-
нентами діяльності: діями й операціями. Щоб 
виконати дію, обравши для цього необхідну 
операційну основу, людина повинна вміти це 
зробити. Таким чином, психологічна категорія 
«дія» співвідноситься з дидактичним поняттям 
«уміння», що нерозривно пов’язані з іншими 
елементами змісту освіти: знаннями, навичка-
ми, досвідом. 

Головною особливістю компетентності 
як педагогічного явища є те, що компетент-
ність – це не специфічні предметні вміння 
та навички, абстрактні загальнопредметні 
мисленнєві чи логічні операції (хоча, звісно, 
вона ґрунтується на останніх), а конкретні жит-
тєві вміння та навички, необхідні людині будь-
якої професії, будь-якого віку.

Компетентна людина не лише має необхідні 
знання, високі моральні якості, але й уміє діяти 
адекватно у відповідних ситуаціях, застосову-
ючи ці знання і беручи на себе відповідаль-
ність за певну діяльність. Серед завдань, що 
стоять сьогодні перед професійною підготов-
кою фахівців є формування у студентів уміння 
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самостійно опановувати нові знання, розви-
нути здібності до високого рівня самоконтр-
олю і самооцінки. Компетентність передба-
чає наявність у людини внутрішньої мотивації 
до якісного здійснення своєї професійної ді-
яльності, присутність професійних цінностей і 
ставлення до своєї професії як цінності. Ком-
петентний фахівець здатний виходити за межі 
предмета своєї професії, він володіє певним 
творчим потенціалом саморозвитку [8]. Роз-
виток логічного і творчого мислення, здатно-
сті до нестандартного розв’язання проблеми, 
індивідуального стилю є складниками форму-
вання професійної компетентності майбутніх 
соціальних працівників.

У контексті компетентнісного підходу го-
товність майбутнього соціального працівни-
ка означає здатність розв’язувати проблемні 
завдання різної складності на основі набу-
тих знань, професійна та соціальну мобіль-
ність – готовність до постійної самоосвіти 
та зміни виду та характеру професійної ді-
яльності, володіння морально-правовими та 
громадянськими компетенціями, здатність 
до рефлексії, саморегуляції, аналізу і пере-
оцінки особистого та професійного досвіду, 
знання національних традицій, історії, культур-
ного спадку, розуміння психологічних, педаго-
гічних, естетичних, релігійних, соціальних, фі-
лософських проблем [7, . 44].

Таким чином, провідною методичною 
засадою формування й розвитку професійної 
компетентності майбутніх соціальних праців-
ників у вищих навчальних закладах є компе-
тентнісний підхід. Професійна компетентність 
майбутніх соціальних працівників, на нашу 
думку, є професійно-особистісною характе-
ристикою відповідності до професійної діяль-
ності. Становлення професійної компетент-
ності має прямий взаємозв’язок із загальним 
розвитком особистості. Проблема форму-
вання професійної компетентності майбут-

ніх соціальних працівників постає як головна 
мета підготовки кваліфікованих працівників 
відповідного до вимог сьогодення – спеціа-
лістів, які готові до постійного професійного 
зростання. 

Сьогодні український соціум потребує таких 
працівників соціальної сфери, які є особисто-
стями з високим рівнем професійної компе-
тентності, загальної культури, з багатством ду-
ховних цінностей, які здатні до самореалізації 
в умовах жорсткої конкуренції у площині рин-
кових відносин, готові до виконання професій-
них обов’язків та соціальних ролей.


