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Постановка проблеми. Незаперечно актуальним 

на сучасному етапі процесу модернізації професійної 

освіти є компетентнісний підхід. Серед науковців 

немає однозначного погляду на трактування змісту 

поняття «компетентність», «компетенція» та чіткого 

уявлення про їхнє співвідношення, що обумовлює 

різновекторність визначення структури професійної 

компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи. 

Потребує подальшої теоретичної розробки визначен-

ня рівнів розвитку професійної компетентності, кри-

теріїв її визначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відо-

мий науковець B. Сластьонін визначає професійну 

компетентність як інтегральну характеристику діло-

вих і особистісних якостей фахівця, що відображає не 

тільки рівень знань і умінь, достатніх для досягнення 

цілей професійної діяльності, а й соціально-моральну 

позицію особистості [8; с. 34−35]. 

На думку О. Семеног, професійна компетентність – 

це «існуюча якість, реальна демонстрація набутих 

знань, відповідних умінь і навичок людини як 

суб‟єкта професійної діяльності, володіння нею від-

повідними компетенціями і здатність їх застосовувати 

у відповідних професійних ситуаціях» [8; с. 60]. 

Через що, А. Маркова виокремлює такі види про-

фесійної компетентності: спеціальну, соціальну, осо-

бистісну та індивідуальну [7; с. 84−85]. 

У свою чергу, Є. Огарьов наголошує, що профе-

сійна компетентність охоплює п‟ять компонентів: 

глибоке розуміння сутності виконуваних завдань і 

вирішуваних проблем; наявність досвіду у певній 

галузі, активне оволодіння його найкращими досяг-

неннями; уміння обирати засоби і способи дії, адеква-

тні конкретним обставинам місця і часу; почуття від-

повідальності за досягнуті результати; здатність вчи-

тися на помилках і вносити корективи у процес дося-

гнення цілей [16; с. 7−10]. 

Щодо професійної компетентності соціальних 

працівників, то вона має охоплювати особистісні 

якості, а також сукупність умінь і навичок, які забез-

печують функціонування процесу спілкування із кліє-

нтами та колегами. 

Науковці М. Фірсов, О. Студьонова під професій-

ною компетентністю соціальних працівників розумі-

ють «сформовану в процесі освіти і самоосвіти систему 

науково-практичних знань і умінь, що впливають на 

якість вирішення професійних завдань, а також розви-

нені особистісно-професійні якості, які проявляються у 

діловому і партнерському спілкуванні із людьми під 

час вирішення життєвих проблем» [15; с. 25]. 

На думку О. Карпенко, структура професійно-

особистісного потенціалу соціального працівника вклю-

чає такі обов‟язкові компоненти: професійні знання, 

уміння, навички (кваліфікаційна характеристика); пра-

цездатність (психофізіологічний аспект); креативні здіб-

ності (творчість фахівця); готовність до співробітництва 

і взаємодії (комунікативність); ціннісно-мотиваційний 

аспект (морально-етичні орієнтири) [2; с. 69]. 

Тоді як, українська вчена А. Капська, визначає по-

няття професійної компетентності фахівця соціальної 

роботи як комплекс знань, умінь, навичок, ціннісних 

орієнтирів, психологічних якостей, професійних по-

зицій та акмеологічних варіантів. На думку дослідни-

ці, професійна компетентність соціального працівни-

ка є стрижневим компонентом обраного ним виду 

діяльності, а комунікативна компетентність – необ-

хідною умовою її ефективності [5; с. 22−23]. 

Отже, метою статті є розгляд комунікативної 

компетентності соціального працівника у процесі 

підготовки студентів означеної спеціальності в умо-

вах університету. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Неза-

перечно, однією із важливих функцій у професійній 

діяльності соціального працівника є комунікативна. 

Оскільки різномаїття форм взаємодії у соціальній ро-

боті проявляється через численні форми соціальної 

комунікації, вона пронизує усі сторони професійної 

діяльності фахівця. Через комунікації встановлюється 

контакт і вибудовується система взаємин із клієнтом, 

відбувається спілкування, здійснюється розуміння й 

пізнання його проблем. Дуже часто ефективність спі-

льної діяльності повністю залежать від того, наскільки 

успішним виявився процес комунікації, що її супрово-

джував. Більше того, ефективність як ділового, так і 

особистісного спілкування визначається комунікатив-

ною компетентністю усіх учасників спілкування. 

Варто зазначити, у наукових дослідженнях, зокре-

ма у психолого-педагогічній літературі, поняття «ко-

мунікація» тлумачиться по-різному: 1) процес пере-

дачі ідеї від адресанта до адресата з метою зміни по-

ведінки останнього (Дж. Джері); 2) спілкування, спе-

цифічна форма взаємодії людей у процесі їхньої пі-

знавально-трудової діяльності; − процес обміну інфо-

рмацією (Г. Андреєва, Л. Петько [10]); 3) смисловий 

аспект соціальної взаємодії. 

Тож, у сучасних соціокультурних умовах у діяльно-

сті соціального працівника комунікація набуває особ-

ливого значення. Її розвиток визначає міру розвитку 

потреб означеної сфери, спрямованість відповідати на 

виклики часу. Зокрема, А. Капська пропонує визначати 

комунікацію як «процес передачі інформаційного, 

емоційного або інтелектуального змісту» [5; с. 72]. 

З метою визначення сутності професійної компе-

тентності майбутнього фахівця соціальної роботи 

доцільно з‟ясувати значення терміну «комунікативна 

компетентність». 

Комунікативна компетентність (від лат. communico – 

роблю загальним, зв‟язую, спілкуюся і competens 

(competentis) – здатний) означає сукупність знань про 

норми і правила ведення природної комунікації – діа-

логу, суперечки, переговорів тощо [6; с. 107]. 

У вітчизняну лінгводидактику термін «комуніка-

тивна компетентність» запровадив М. Вятютнєв, за-

пропонувавши власне бачення комунікативної компе-

тентності як «вибору та реалізації програм мовленнє-

вої поведінки залежно від здатності людини орієнту-

ватися у ситуаціях спілкування й уміння класифікува-

ти ситуації залежно від теми, завдань і комунікатив-

них настанов» [11; с. 38]. 

Доцільно взяти до уваги, що у сучасному науко-

вому просторі існує значна кількість досліджень, 

присвячених проблемі комунікативної компетентнос-

ті. Це зумовлено насамперед тим, що дослідники різ-

них галузей знань підходять до опису вказаного по-

няття із позицій власних інтересів і підкреслюють 

саме ті особливості, які є властивим конкретній науці. 

Проаналізувавши основні положення наукової лі-

тератури щодо визначення сутності комунікативної 

компетентності констатуємо, що існують два основні 

підходи до визначення поняття «комунікативна ком-

петентність». 

Прихильники першого підходу пояснюють кому-

нікативну компетентність через поняття «здатність» 

(М. Вятютнєв, Д. Ізаренков та ін.). У працях цих нау-

ковців комунікативна компетентність розглядається 

як здатність використовувати мову у тій або іншій 

сфері спілкування. 

Другий підхід пов‟язаний із іменами таких науков-

ців, як Н. Гез, О. Казарцева, Ю. Федоренко, Д. Хаймс, 

які визначають комунікативну компетентність через 

поняття «знання, навички й уміння». 

Проаналізувавши основні підходи, доцільно зро-

бити висновок, що комунікативна компетентність 

вимагає певної сформованості знань, умінь і навичок, 

які здобуваються у процесі спеціально організованого 

навчання. Це поняття можна вважати явищем як лінг-

вістики, так і педагогіки, оскільки воно співвідно-

ситься із знаннями, навичками й уміннями, що най-

більш точно відображають багатовекторність комуні-

кативної компетентності, її суттєву роль у розвитку 

особистості. 

Інтерес для дослідження комунікативної компетен-

тності майбутнього фахівця, представляють наукові 

доробки О. Павленко, Н. Назаренко, З. Підручної, 

Є. Проворової. Зокрема, у дисертаційній роботі, прис-

вяченій формуванню комунікативної компетентності 

фахівців митної служби в системі неперервної профе-

сійної освіти, науковець О. Павленко робить висновки, 

що комунікативна компетентність – це знання мови, 

високий рівень практичного володіння як вербальними, 

так і невербальними її засобами, а також досвід воло-

діння мовою на варіативно-адаптованому рівні залежно 

від конкретної мовленнєвої ситуації [8; с. 12]. 

Вищеозначену позицію підтверджує у своєму дос-

лідженні Н. Назаренко. Аналізуючи формування кому-

нікативної компетентності майбутніх документознав-

ців у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, автор 

уточнює сутність комунікативної компетентності май-

бутнього фахівця- документознавця, як сукупність 

умотивованих знань, умінь і навичок, необхідних май-

бутньому фахівцю для здійснення мовленнєвої діяль-

ності у навчально-професійній сфері [8; с. 12]. 

Досліджуючи формування комунікативної компе-

тентності майбутніх перекладачів, З. Підручна дово-

дить, що комунікативна компетентність – це інтегру-

ючий компонент професійної компетентності майбут-

нього фахівця [11; с. 11]. 

Наукові пошуки Є. Проворової дозволили конкре-

тизувати поняття «комунікативна компетентність» 

через категорії «компетентність», «комунікація» і «спі-

лкування», що дало можливість визначити зміст кому-

нікативної компетентності як сукупності комунікатив-

них знань, умінь, здібностей, досвіду, мотивації, що 

забезпечують сприймання, розуміння, засвоєння, вико-

ристання, передачу педагогічної інформації [8;  

с. 12−13]. 

На підставі здійсненого нами аналізу основних пі-

дходів до розуміння сутності понять «комунікативна 

компетентність» і «професійно-комунікативна компе-

тентність», погоджуємося із науковою позицією бі-

льшості науковців [4; 9; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 21] про 

те, що поняття «професійна комунікативна компетен-

тність» порівняно із «комунікативною компетентніс-

тю» є вужчим, оскільки критерії професійної діяльно-

сті майбутнього фахівця зумовлюють наявність у 

адресанта мовлення (соціального працівника) низки 
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комунікативних умінь, що можуть бути характерні та 

обов‟язкові тільки для цього виду діяльності. 
Також, варто зазначити, що питання підвищення рі-

вня комунікативної компетентності соціальних праців-
ників неодноразово були предметом дослідження 
А. Капської. У своїх працях учена трактує комунікати-
вну компетентність «як складну інтегративну якість 

особистості, що опосередковує професійно‐педагогічну 
діяльність, спрямовану на налагодження, підтримку і 
розвиток ефективного спілкування із клієнтом чи ін-
шими учасниками соціального процесу» [3; с. 5]. 

Через що, за основу у нашому дослідженні ми бере-
мо наступне визначення А. Капської: «Професійна ком-
петентність фахівця соціальної роботи − це комплекс 
знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтирів, психологіч-
них якостей, професійних позицій та акмеологічних 

варіантів», яке плануємо частково уніфікувати до най-
більш пріоритетних викликів сьогодення та наукової 
проблеми соціального захисту прав молоді [3]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 

подальших розвідок. 
Таким чином, дослідження та аналіз базових нау-

кових сегментів проблеми формування професійної 
компетентності соціальних працівників свідчить про 
різновекторність означеного наукового конструкту, 
точок зору, визначень, тлумачень зарубіжних та віт-
чизняних науковців. Спільною є позиція про те, що 
професійна компетентність соціального працівника є 
інтегративним явищем, яке постійно змінюється, за-
лежно від викликів сучасного соціуму та пріоритетів 
професійної підготовки фахівців соціальної роботи. 
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РАЗНОВЕКТОРНОСТЬ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

В статье проанализирована проблема формирования профессиональной компетентности социального работника в 

формате разновекторности, акцентировано внимание на научных позициях ведущих отечественных и зарубежных иссле-

дователей. Показано интегративности, междисциплинарность указанного феномена. Выделены роль и значимость ком-

петентности в профессиональном поле формирования профессиональной компетентности социального работника. Расс-

мотрено понимание концепта «коммуникативная компетентность» в толкованиях современных ученых и его функции в 

подготовке будущего социального работника. 

Ключевые слова: компетентность; профессиональная компетентность; коммуникативная компетентность; разно-

векторность; междисциплинарность. 
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THE DIFFERENT VIEWPOINTS ON THE PROBLEM OF FORMING THE PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF A SOCIAL WORKER 

 

The article analyzes the problem of forming the professional competence in a social worker in the format of a multi-vector nature 

with the emphasis it placed on the 

scientific positions of leading native and foreign researchers. Described the interdisciplinarity and multidisciplinary character of 

this phenomenon. The role and importance of competence in the professional field of forming the professional competence of a social 

worker are singled out. The understanding the concept "communicative competence" in the interpretations of modern scientists and 

its function in the preparation of the future social worker is considered. This competence, moreover, is integral with attitudes, values, 

and motivations concerning language, its features and uses, and integral with competence for, and attitudes toward, the interrelation 

of language with the other code of communicative conduct. 

Key words: competence; professional competence; communicative competence; multi-vector; interdisciplinary. 
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