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Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Розвиток проблеми професійної підготовки фахівців соціономічних спеціальностей в сучасних наукових досліджен-нях, переконує, що питання формування профе-сійної компетентності майбутніх фахівців актуа-льне і зумовлене вимогами часу. Нині на перший план виходить професійна складова змісту освіти. Тому даючи знання студентам, необхідно виходи-ти з їх значення в формуванні загальної компете-нтності, виховання творчої особистості, яка усві-домлює свою відповідальність перед суспільст-вом. Головною метою освіти стає нова парадигма, відповідно до якої освіта – невід’ємна частина культури. А формування професійної компетент-ності особистості здійснюється шляхом введення молоді в світ культурного досвіду, створеного в ході історичного розвитку людства, включаючи і його нинішній етап. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, особливості про-фесійного становлення були предметом дослі-джень вітчизняних та зарубіжних науковців та-ких, як Л. В. Буркова, С. П. Гвоздій, Є. В. Каширіна, О. М. Корчова, R. Haus, T. Mitchell, R. J. Mocker, R. Tannenbaum, W. H. Schidt та інші. Більшість науковців, які досліджують пробле-му професійної компетентності майбутніх фахів-ців соціономічних спеціальностей, звертаються до досвіду педагогів-практиків, вивчають рівні цього педагогічного явища, способи та форми їх підви-щення, важливі під час вдосконалення педагогіч-ної майстерності педагога – професіонала. Адже 

професіоналізм як соціально значуща якість осо-бистості виникає як результат засвоєння нею цін-ностей загальної, спеціальної (обмежена певною сферою знань, умінь, навичок) та професійної культури [3; 4]. Тому ми вважаємо професіоналізм домінантним у феномені професійної компетент-ності. 
Постановка завдання полягає у теоретично-му обґрунтуванні ключових понять професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей. 
Виклад основного матеріалу. Фундаментом розвитку професійної компетентності майбутньо-го фахівця соціономічних спеціальностей, що на-дає йому глибини й усвідомлення дій, є професій-ні знання. Ці елементи утворюють кістяк високо-го рівня професіоналізму в діяльності і забезпечу-ють стійкість системи. Визначення функцій про-фесійної компетентності здійснено в досліджен-нях І. Ісаєва. Виходячи зі специфіки діяльності викладача ЗВО, яку він розуміє як багатоманіт-ність видів відносин та спілкування, автором вио-кремлено такі основні функції професійної компе-тентності: гносеологічну, гуманістичну, комуніка-тивну, нормативну, навчальну та виховуючу. Усі перераховані функції відповідають специфіці со-ціально-педагогічної діяльності, тому можуть бу-ти розглянуті як функціональні елементи профе-сійної компетентності майбутнього фахівця соціо-номічних спеціальностей. У майбутніх фахівців необхідно сформувати такі види здібностей: спеціальні здібності з основ педагогічного такту; загальні здібності з культур-но-освітньої і професійної діяльності; організа-торські здібності, що виявляються в таких  
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті розглядаються наукові дослідження з проблеми професійної компетентності майбутніх 
фахівців соціономічних спеціальностей. Зазначено, що під час навчання у ЗВО у майбутніх фахівців фор-
мується система ціннісних орієнтацій, розвиваються спеціальні здібності, активізується ціннісно-
орієнтаційна діяльність, пов’язана з пізнанням власних якостей та із засвоєнням нових знань, відбува-
ється переоцінка своїх здібностей та відносин з людьми. У цей період закладаються основи і починаєть-
ся процес професійного становлення, від успішності якого в певній мірі залежить реалізація людини в 
житті. 

Ключові  слова :  професійна компетентність, майбутні фахівці соціономічних спеціальностей, 
професійна діяльність. 
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Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  особливостях, як швидкість орієнтування в соці-ально-педагогічних ситуаціях, гнучкість розуму, товариськість, психолого-педагогічний такт. Як підтвердило наше дослідження, проблема пізнання майбутнім фахівцем соціономічних спе-ціальностей особистості клієнта (вихованця) ду-же важлива, адже саме з адекватністю та повно-тою пізнання суттєво пов’язана результативність його діяльності. Для майбутнього фахівця також необхідними є рефлексивно-перцептивні уміння, що утворю-ють органічний комплекс пізнання власних інди-відуально-психологічних особливостей, оціню-вання свого психологічного стану, а також здійс-нення різнобічного сприйняття та адекватного пізнання особистості вихованця. Вони засновані на системі відповідних знань (закономірностей та механізмів міжособистісного пізнання та рефлек-сії, вікової психології дітей, підлітків, юнаків) та певних навиків. У структуру навику, в свою чергу, входять: соціально-перцептивні навики, рефлек-сивні навики, інтелектуальні. Під час навчання у ЗВО у майбутніх фахівців формується система ціннісних орієнтацій, розви-ваються спеціальні здібності, активізується цінні-сно-орієнтаційна діяльність, пов’язана з пізнан-ням власних якостей та із засвоєнням нових знань, відбувається переоцінка своїх здібностей та відносин з людьми. У цей період закладаються основи і починається процес професійного стано-влення, від успішності якого в певній мірі зале-жить реалізація людини в житті. Професійна діяльність є сферою реалізації творчих здібностей педагога, індивідуальності, що у свою чергу вимагає розвитку сутнісних сил його особистості. Без певного рівня розвитку про-фесійних морально-психологічних якостей особи-стості неможливо досягнути якісної зміни в про-цесі підготовки фахівця, забезпечити творче ви-конання ним професійних функцій [2, 7]. На думку С. Єлканова, якості особистості представляють собою трьохкомпонентну струк-туру, що містить: загальнопедагогічні якості (педагогічна спрямованість і мотивація), профе-сійно важливі якості та індивідуальні психологіч-ні властивості (здібності, темперамент, характер, психічні процеси і стани) [5, 24]. Специфіка функцій фахівців передбачає поєд-нання їхніх особистісних та професійних якостей. Чесність – необхідна якість педагога. Він має говорити правду про ситуацію клієнта (вихо-ванця), про межі вирішення його проблем, про труднощі, які зустрічаються в роботі, про можливі помилки та способи їх корекції. Головним для поняття «справедливість» є повага прав і гідності людини, як вона виконує 

свої обов’язки. Для майбутнього фахівця справед-ливість означає так виконувати свої обов’язки, щоб справедливість була відносно інших і завжди зберігалось почуття власної гідності. Зокрема, О. Максимова вважає, що майбутній фахівець має володіти такими професійно значу-щими якостями, як: комунікативно творчими зді-бностями; світоглядними, естетичними й мораль-ними якостями особистості, що сприяють успіш-ності соціально-педагогічної діяльності; здібнос-тями особистості до самоуправління в соціопеда-гогічній і соціокультурній діяльності [6, 115]. Важливою рисою майбутніх фахівців є альт-руїзм як здатність робити добро іншій людині, незалежно від її походження, віри, соціального статусу, користі, яку вона приносить суспільству. Витримка та самовладання є важливими яко-стями особистості майбутніх фахівців. Адже ви-тримка дозволяє зберігати зовнішньо спокійний вигляд, а самовладання допомагає зберігати спо-кій в душі. І навіть, якщо клієнт (вихованець), з яким працює педагог, виплесне власні негативні емоції, то стриманість і самовладання стануть у нагоді для продовження роботи з ним. Для майбутнього фахівця необхідне самовла-дання – особливість вольової поведінки людини, а в стійких формах – вольова риса вдачі, що вияв-ляється в умінні володіти своїми почуттями і на-строями, стримувати власні прагнення, якщо во-ни ведуть до неправильних реакцій, не допускати імпульсних дій. Внутрішня здатність людської волі творити добро становить сутність любові. Адже любов – це перша важлива моральна чеснота кожної людини. Без любові фахівець не зможе бути для клієнта (вихованця) другом, наставником, близькою лю-диною. Тому він має уміти шукати та знаходити в людях позитивні риси та якості, розуміти причи-ни та умови виникнення недоліків та пороків. Любов поглиблює рівень довіри, відвертості, вза-єморозуміння між клієнтом (вихованцем) і фахів-цем соціальної сфери. А байдужість до людини призводить до неуважності, нерозуміння її внут-рішнього світу і зменшує ефективність впливу на неї. Адекватна самооцінка необхідна педагогу при здійсненні важливих для суспільства профе-сійних функцій. Адже «самооцінка – це не лише пізнання самого себе, але й певне ставлення до себе: до своїх якостей і станів, можливостей, фі-зичних і духовних сил, тобто – самосвідо-мість» [10, с.30]. Будучи складовою Я-концепції, самооцінка відображає ступінь розвитку у люди-ни відчуття самоповаги, відчуття власної цінності і позитивного відношення до всього того, що вхо-дить в сферу її «Я». Тому низька самооцінка  
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Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  передбачає неприйняття себе, самозаперечення, негативне відношення до своєї особистості. На думку Л. Бороздіної, самооцінка є дуже важливим, якщо не ключовим компонентом само-свідомості та забезпечує наявність не лише кри-тичної позиції індивіда відносно того, чим він во-лодіє, але й оцінки з точки зору певної системи цінностей [1, 23-48]. Будучи компонентом самосвідомості, адеква-тна самооцінка допомагає педагогу правильно організувати управління своєю поведінкою. Само-повага, впевненість у собі, вимогливість до себе, адекватність самооцінки, самокритичність, самоа-ктуалізація відображають сутність Я-концепції. Комунікабельність є важливою якістю майбу-тнього фахівця соціономічних спеціальностей, тому що від неї залежить успіх його діяльності в цілому. Адже під час спілкування він дізнається про ситуацію клієнта, його проблеми, пріоритети, очікування. І саме в спілкуванні разом з вихован-цем розробляє план спільних дій з розв’язання проблеми, обговорює процес його виконання та результати. Тому під час навчання у ЗВО потрібно сфор-мувати в майбутніх фахівців соціономічних спеці-альностей культуру спілкування, що є однією з найбільш важливих форм зовнішнього прояву внутрішньої культури особистості. Моральні нор-ми визначають зміст певних дій і вчинків, мотивів поведінки, а культура спілкування засвідчує як саме реалізуються моральні вимоги, яка манера і стиль поведінки людини як у повсякденному житті, так і в трудовій діяльності чи в товаристві друзів і колег [9]. Майбутній фахівець, будучи реалістичним, позитивним. відкритим та впевненим у можливо-сті здійснення соціальної справедливості, здатно-сті людини до постійного саморозвитку та самов-досконалення, вселяє оптимізм, радість, надію й віру в клієнта. Адже оптимізм – це глибока довіра до життя і до людей, доброзичливість – риси,  без яких неможливо працювати у соціальній  сфері. 

Воля, як свідоме регулювання людиною своєї поведінки та діяльності, виявляється в умінні до-лати внутрішні та зовнішні труднощі при здійс-ненні цілеспрямованих дій і вчинків. Конкретно вона виступає в таких рисах характеру, як: цілесп-рямованість, рішучість, наполегливість, мужність. На особистісному рівні воля виявляється в силі волі, енергійності, наполегливості, витримці та ін. Без розвинутої сили волі майбутній фахівець не зможе виконати свій професійний обов’язок. Адже здатність не відступати перед труднощами, перешкодами, що виникають у процесі роботи, вміння доводити справу до кінця, необхідні для виконання професійних функцій фахівцю соціоно-мічної сфери. Його сила волі може також змусити клієнта знову повірити в себе, подолати слабкість та зневіру у власні сили, активно підключитися до діяльності і тим самим підвищити його особистіс-ний потенціал та соціальну активність [7, 175]. 
Висновки і перспективи досліджень. Таким чином, майбутні фахівці соціономічних спеціаль-ностей прагнуть до самовдосконалення через власну діяльність, спілкування з іншими людьми. Навчаючись у ЗВО, студент має намітити власну індивідуальну програму, тобто визначити основ-ну лінію поведінки у майбутній професійній та особистій сфері. У цьому йому може допомогти самоосвіта та самовиховання. Професія – це одна з тих професій, що не терпить застою в знаннях. Це зумовлено небувалим науково-технічним та соці-альним прогресом, духовним розвитком нашого суспільства, інтенсивним ростом запитів та пот-реб вихованців в різних галузях знань, різнома-ніттям інтересів. Але найголовніше – те, що сучас-на практика ставить таке розмаїття питань та ситуацій, розв’язати які може людина не просто освічена, а мисляча. Все це зобов’язує педагога систематично вдосконалювати свою професійну майстерність, займаючись самоосвітою та самови-хованням. Подальших досліджень потребують питання особливостей формування професійної культури майбутніх фахівців соціономічних спеці-альностей у освітньому процесі ЗВО. 
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Татьяна Потапчук. Профессиональная компетентность будущих специалистов социономиче-
ских специальностей 

В статье рассматриваются научные исследования по проблеме профессиональной компетентно-
сти будущих специалистов социономических специальностей. вопросы формирования профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов актуален и обусловлено требованиями времени. Сейчас на 
первый план выходит профессиональная составляющая содержания образования. Поэтому давая зна-
ния студентам, необходимо исходить из их значение в формировании общей компетентности, воспи-
тания личности, осознающей свою ответственность перед обществом. Главной целью образования 
становится новая парадигма, согласно которой образование – неотъемлемая часть культуры. А фор-
мирование профессиональной компетентности личности осуществляется путем введения молодежи в 
мир культурного опыта, созданного в ходе исторического развития человечества, включая и его ны-
нешний этап. 

Отмечено, что во время учебы в ЗВО у будущих специалистов формируется система ценностных 
ориентаций, развиваются специальные способности, активизируется ценностно-ориентационная дея-
тельность, связанная с познанием собственных качеств и с усвоением новых знаний, происходит пере-
оценка своих способностей и отношений с людьми. В этот период закладываются основы и начинается 
процесс профессионального становления, от успешности которого в определенной степени зависит 
реализация человека в жизни. 

Ключевые  слова :  профессиональная компетентность, будущие специалисты социономических 
специальностей, профессиональная деятельность, социономических профиль. 

 
Tetiana Potapchuk. Professional competence of future socio-specialists 
The article deals with the scientific researches on the problem of professional competence of future specialists 

of socio-economic specialties. the question of formation of professional competence of future specialists is relevant 
and conditioned by time requirements. Nowadays the professional component of the content of education comes 
to the fore. Therefore, giving knowledge to students, it is necessary to proceed from their importance in the  
formation of general competence, education of creative personality, which is aware of its responsibility to society. 
The main goal of education is the new paradigm, according to which education is an integral part of culture.  
And the formation of professional competence of the individual is carried out by introducing young people into 
the world of cultural experience created during the historical development of mankind, including its current 
stage. 

It is noted that in the course of training at the Specialists of the Future specialists a system of value orienta-
tions is formed, special abilities are developed, value-orientation activities are activated, connected with the 
knowledge of one's own qualities and with the acquisition of new knowledge, the re-evaluation of one's abilities 
and attitudes is carried out. During this period, the foundations are laid and the process of professional formation 
begins, on the success of which the realization of a person in life depends to some extent. 
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Тетяна ПОТАПЧУК Професійна компетентність майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей  
Professional activity is the sphere of realization of the teacher's creative abilities, personality, which in turn 

requires the development of the essential forces of his personality. Without a certain level of development of pro-
fessional moral and psychological qualities of the individual it is impossible to achieve a qualitative change in the 
process of training a specialist, to provide creative fulfillment of their professional functions. 

Most scientists who study the problem of professional competence of future specialists in socio-specialties, 
turn to the experience of pedagogical practitioners, study the levels of this pedagogical phenomenon, ways and 
forms of their enhancement, which are important in improving the pedagogical skill of the teacher – professional. 

Keywords : professional competence, future specialists in socio-economic specialties, professional activity, 
socio-economic profile. 
 


