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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Автором статті акцентовано увагу на проблемі формування соціокультурної компетентності 

майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано вибір методу моде-
лювання як одного з найбільш доцільних для її вирішення. Розглянуто підходи інших науковців до дослі-
джуваного питання. Надано власну дефініцію поняття «модель формування соціокультурної компе-
тентності» у контексті авторського дослідження. Представлено опис розробленої моделі формування 
соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. 
Охарактеризовано цільовий, змістовий, організаційний та результативний блоки, виділені у складі за-
пропонованої моделі. 
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У контексті реформування сучасної педагогі-чної освіти особливої актуальності набуває про-блема формування соціокультурної компетентно-сті майбутніх соціальних працівників у ході їх фа-хової підготовки. Це обумовлено тим, що від рівня професійної компетентності соціальних працівни-ків у значній мірі залежить життя і доля найбільш вразливих категорій населення, які можуть нале-жати як до української, так і до будь-якої іншої культури. У процесі професійної підготовки в умо-вах закладу вищої освіти майбутні фахівці оволо-дівають комплексом необхідних знань, умінь, на-вичок, здатностей, якостей тощо, за допомогою яких зможуть у подальшому системно та якісно організувати власну фахову діяльність. Про актуальність проблеми формування соці-окультурної компетентності майбутніх соціаль-них працівників у процесі професійної підготовки свідчить нормативно-правовий документ «Стан-дарт вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціаль-на робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти», затверджений наказом Міністерст-ва освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 557, у якому зазначено, що до переліку обов’язкових спеціальних (фахових, предметних) компетентно-стей, якими має володіти випускник закладу ви-щої освіти, входять здатність до співпраці у між-народному середовищі та розпізнавання міжкуль-турних проблем у професійній практиці, а також здатність до надання підтримки та допомоги клі-єнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, етнічних, гендерних та ін-ших особливостей [5, 7]. 

Визначена проблема зумовила пошук шляхів її вирішення, а конкретніше – побудову цілісної системи формування соціокультурної компетент-ності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки, представлену у вигляді моделі. Працюючи над розробкою моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки, ми спиралися на наукові праці таких вче-них як Н. Дідур [1], О. Квасник [2], Л. Ліпшиць [3], Ю. Рябова [4], П. Сулейманова [6] та ін. Так, П. Сулеймановою розроблено модель процесу формування соціокультурної компетентності сту-дентів [6, 12], Л. Ліпшиць – модель формування соціокультурної компетентності майбутніх судно-водіїв міжнародних рейсів [3, 150], О. Квасник – модель формування соціокультурної компетент-ності фахівця інженерно-технічного напряму [2, 11], Н. Дідур – модель формування соціокуль-турної компетентності майбутніх учителів почат-кової школи у процесі фахової підготовки [1, 251], Ю. Рябовою – модель підготовки майбутніх соці-альних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі [4, 103]. За результатами аналізу наукової літератури з проблематики дослідження нами було зроблено висновок про відсутність розробленої науково обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі формування соціокультурної компетент-ності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Зважаючи на це, доціль-ною є розробка означеної проблеми, що зумовлює 
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вибір теми наукової статті у відповідному форму-люванні. Мета статті – представити опис моделі фор-мування соціокультурної компетентності майбут-ніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Необхідність оптимізації процесу формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у ході професійної підго-товки зумовила пошук інструментарію, який сприяв би досягненню запланованого результату. Як найбільш доцільний, нами було обрано метод моделювання. Це пояснюється тим, що за його допомогою можна зрозуміти характер залежності між структурними компонентами соціокультур-ної компетентності, виявити та проаналізувати особливості процесу її формування у майбутніх соціальних працівників. У контексті нашого дослідження під моделлю формування соціокультурної компетентності ми розуміємо цілісну систему, яка включає в себе певні структурні компоненти, що спрямовані на професійне становлення майбутніх соціальних працівників у процесі їх професійної підготовки у закладі вищої освіти. Працюючи над розробкою моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки, нами було розглянуто підходи інших на-уковців до даного питання. Акцентуємо увагу на декількох з них. Дослідницею О. Квасник розроблено модель формування соціокультурної компетентності фа-хівця інженерно-технічного напряму [2, 11]. В структурі моделі вченою визначено такі складові: теоретико-методологічну, організаційно-змісто-ву, процесуально-діяльнісну, оцінно-результа-тивну. Теоретико-методологічна складова розкри-ває мету, що забезпечує формування соціокуль-турної компетентності студентів, підходи (системний, компетентнісно-діяльнісний, цінніс-ний, культурологічний, особистісно орієнтова-ний), принципи (науковості, цілісності, системно-сті, компетентності, прогностичності, спадковості, індивідуалізації), компоненти структури соціо-культурної компетентності. Організаційно-змістова складова характери-зує мету та зміст етапів формування соціокуль-турної компетентності (метою першого етапу є мотивація навчальної діяльності студентів і фор-мування соціокультурної компетентності, сут-ність етапу полягає у розумінні значення та зміс-ту соціокультурної компетентності для майбут-ньої фахової діяльності і бажання нею оволодіти; на другому етапі формуються вміння і навички 

соціокультурної компетентності (розуміння, інтер-претація, практичне застосування), змістом етапу передбачено накопичення соціокультурних знань та досвіду діяльності, тренування відповідних на-вичок та умінь і застосування їх у фаховій діяльнос-ті; третім етапом передбачено оцінювання отрима-них результатів, аналіз даних, формулювання або розробка рекомендацій, у зміст етапу закладено опанування новими формами та методами форму-вання соціокультурної компетентності). Процесуально-діяльнісна складова відобра-жає зміст дисциплін, форми, методи, прийоми, умови, засоби формування соціокультурної ком-петентності студентів. Оцінно-результативна складова висвітлює критерії, показники та результат сформованості соціокультурної компетентності [2, 11]. У дисертаційному дослідженні вченої Ю. Рябової представлено модель підготовки май-бутніх соціальних працівників до професійної ді-яльності в багатонаціональному середовищі [4, 103]. Дослідниця структурувала модель за та-кими блоками, як організаційний, змістовий, діаг-ностичний та результативний. Організаційний блок включає в себе мету під-готовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі, компоненти готовності майбутнього соціального працівника, серед яких виокремлено культурологічний, когнітивний та емоційний. Цей блок ґрунтується на підходах та принципах. Змістовий блок справляє вплив через специ-фіку організації процесу, та через розкриття сут-ності педагогічних умов, а також етапів підготов-ки фахівців до майбутньої професійної діяльності. Діагностичний блок містить критерії оціню-вання та рівні готовності майбутніх соціальних працівників до майбутньої професійної діяльності в багатонаціональному середовищі. Результатом впровадженої моделі майбут-нього соціального працівника є відповідний рі-вень готовності соціальних працівників до профе-сійної діяльності в багатонаціональному середо-вищі, що представлено в моделі результативним блоком [4, 100–101]. Отже, розроблені науковцями О. Квасник та Ю. Рябовою моделі структуруються за блоками (або складовими), кожен з яких має своє змістове наповнення. Спираючись на погляди вчених на досліджу-ване нами питання та з метою оптимізації проце-су формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у ході профе-сійної підготовки, нами було розроблено відпові-дну авторську модель (рис. 1). Розглянемо її більш детально. 
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Рисунок 1 – Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників  у процесі професійної підготовки 
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Модель формування соціокультурної компе-тентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки включає в себе наступні блоки: цільовий, змістовий, організацій-ний та результативний. Цільовий блок моделі містить такі складові: мета, завдання, принципи, підходи. Метою є формування соціокультурної компе-тентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Завданнями було визначено такі: формуван-ня стійкої мотивації до здійснення соціокультур-ної діяльності; оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними у майбутній професійній діяльності; розвиток здатності приймати рішення у різних ситуаціях професійної діяльності; форму-вання здатності до самоаналізу власної поведінки та вчинків. В основу розробки моделі було покладено наступні принципи: систематичності й послідов-ності, науковості, доступності, зв’язку навчання з життям, професійної спрямованості, міцності за-своєння знань, умінь та навичок, свідомості і ак-тивності, індивідуального підходу, емоційності, наочності. Модель було розроблено з урахуванням таких підходів, як: діяльнісний, компетентнісний, кому-нікативний, соціокультурний, аксіологічний, осо-бистісно орієнтований, системний, культуроло-гічний. Змістовий блок моделі можна охарактеризу-вати за допомогою таких складових, як компонен-ти та предметний зміст. Нами було виділено наступні компоненти соціокультурної компетентності майбутніх соці-альних працівників: мотиваційно-ціннісний, ког-нітивний, комунікативний та рефлексивний. Предметний зміст представлено професійно орієнтованими дисциплінами («Спеціалізовані служби в соціальній сфері», «Деонтологія соціаль-ної роботи», «Служби соціального забезпечення», «Етнопедагогіка»), окремі модулі яких були спря-мовані на оптимізацію процесу формування соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, і авторським спецкурсом «Соціокуль-турна компетентність майбутніх соціальних пра-цівників». Організаційний блок моделі представлений наступними складовими: організаційно-педа-гогічні умови, етапи, форми, методи та засоби. Організаційно-педагогічними умовами, що сприятимуть ефективному формуванню соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було визначено наступні: підтримка у майбутніх соціальних працівників мотивації до формування соціокультурної компетентності; 

дотримання системності та етапності у процесі формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників; удосконален-ня процесу професійної підготовки майбутніх фа-хівців за рахунок насичення навчального матеріа-лу соціокультурним змістом. Результативність формування соціокультур-ної компетентності майбутніх соціальних праців-ників визначається послідовністю дотримання наступних етапів: мотивування студентів до фор-мування соціокультурної компетентності; набут-тя студентами соціокультурних знань, формуван-ня у них умінь та навичок соціокультурної діяль-ності; оцінювання та самооцінювання отриманих результатів. Взаємопов’язаними складовими організацій-ного блоку є форми, методи та засоби. Розглянемо їх детальніше. До форм, спрямованих на формування соціо-культурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було віднесено такі: лекції, практич-ні заняття, семінари, тренінги, самостійну роботу. Ефективними методами, які варто застосову-вати у процесі формування соціокультурної ком-петентності майбутніх фахівців, є: ділові та рольо-ві ігри, моделювання та обговорення соціокуль-турних ситуацій, бесіда, дискусія, мозковий штурм, спостереження, пояснення. Засобами, що сприятимуть оптимізації проце-су формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників, було визначе-но такі: інструкції, роздатковий матеріал, мето-дичні рекомендації, літературні та інформаційні джерела, відео-інформаційні матеріали. До складу результативного блоку моделі вхо-дять: критерії, рівні та результат. У якості критеріїв сформованості соціокуль-турної компетентності майбутніх соціальних пра-цівників нами було виділено такі: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, комунікативний та реф-лексивний. Соціокультурна компетентність у майбутніх соціальних працівників може бути сформована на одному із таких рівнів: високому, середньому або низькому. Результатом процесу, відображеного в моде-лі, є сформованість соціокультурної компетентно-сті майбутніх соціальних працівників. Таким чином, розроблена нами модель фор-мування соціокультурної компетентності майбут-ніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки являє собою цілісну систему, що скла-дається з цільового, змістового, організаційного та результативного блоків. Кожен з них має від-повідне змістове наповнення. У складі цільового блоку було виділено мету, завдання, принципи та 
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Людмила Куринная. Модель формирования социокультурной компетентности будущих со-
циальных работников в процессе профессиональной подготовки 

Автором статьи акцентировано внимание на проблеме формирования социокультурной компе-
тентности будущих социальных работников в процессе профессиональной подготовки. Обоснован вы-
бор метода моделирования как одного из наиболее целесообразных для ее решения. Рассмотрены подхо-
ды других ученых к исследуемому вопросу. Дана собственная дефиниция понятия «модель формирова-
ния социокультурной компетентности» в контексте авторского исследования. Представлено описа-
ние разработанной модели формирования социокультурной компетентности будущих социальных ра-
ботников в процессе профессиональной подготовки. Дана характеристика целевого, содержательного, 
организационного и результативного блоков, выделенных в составе предложенной модели. 

Ключевые  слова :  модель, моделирование, социокультурная компетентность, социальный ра-
ботник, профессиональная подготовка. 

підходи. Складовими змістового блоку є компо-ненти та предметний зміст. Організаційний блок охарактеризовано за допомогою наступних скла-дових: організаційно-педагогічні умови, етапи, форми, методи та засоби. Результативний блок представлений такими складовими, як критерії, рівні та результат. 

Перспективами подальших досліджень у да-ному напрямку є експериментальна перевірка ефективності розробленої нами моделі формуван-ня соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної під-готовки та її удосконалення у разі виявлення в ході апробації певних недоліків. 
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Liudmyla Kurinna. Model of formation of social and cultural competence of social workers to-be in 
course of professional training 

The author of the article pays special attention to the problem of formation of social and cultural competence 
of social workers to-be in course of professional training, the topicality of which is confirmed by corresponding 
legal and regulatory framework. Moreover, the author also substantiates the choice of method of simulation as 
one of the most reasonable for its solution. 

The own definition of the notion “the model of formation of social and cultural competence” was provided in 
the context of author’s research. It was formulated as follows: “it is the integral system including certain struc-
tural components oriented to the professional becoming of social workers to-be in course of their professional 
training at higher educational establishments”. 

The attention was also focused on the approaches of other scientists to the matter under research. The author 
considers the models developed by the scientists O. Kvasnyk and Yu. Riabova, being of interest to author's re-
search. The researcher O. Kvasnyk developed the model of formation of social and cultural competence of the pro-
fessional of engineering and technical field. The structure of such model includes the following components: theo-
retic and methodological, organizational and sense bearing, procedural and activity, estimative and efficient. The 
scientist Yu. Riabova represented the model of training of social workers to-be for the professional activity in mul-
tinational environment. The model is structured according to the following blocks: organizational, sense bearing, 
test and efficient. Each specified block (or component) has own subject matter. 

The article also represents the description of the model of formation of social and cultural competence of 
social workers to-be in course of professional training developed by the author. It also provides the characteristic 
of destination, sense bearing, organizational and efficient blocks identified in the structure of proposed model. 
Destination block is represented by such components as the purpose, task, principles and approaches. The compo-
nents and subject content are the constituents of sense bearing block. The organizational block is characterized 
with the availability of the following components: organizational and pedagogical conditions, stages, forms, 
methods and means. The criteria, levels and result are identified in the structure of the efficient block. 

Keywords :  model, simulation, social and cultural competence, social worker, professional training.   
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