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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ ДО
РОБОТИ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Мета статті: обґрунтування системи формування міжкультурної компетентності майбутніх
фахівців соціономічних професій. Використані методи дослідження: проблемно-цільовий аналіз наукової
літератури. У статті: здійснено аналіз проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних
професій у контексті необхідності формування їх здатності до професійної діяльності у полікультурному
середовищі; схарактеризовано специфіку діяльності фахівців соціономічних професій; окреслено провідні
функції, які реалізують в процесі професійної діяльності фахівці соціономічних професій (освітньо-виховну;
моніторингу соціальних і міжособистісних проблем осіб/груп/громади; експертизи соціальних і міжособистісних проблем; соціальної підтримки окремих осіб і соціальних груп; соціального захисту окремих осіб/
груп/громади; сприяння у гармонізації та гуманізації суспільних і міжособистісних відносин). Виокермлено
та схарактеризовано загальні професійні уміння фахівців соціономічних професій (аналітичні, проективні,
прогностичні, комунікативні, організаторські). Схарактеризовано систему формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Розкрито основні компоненти системи (концептуально-цільовий, структурно-змістовий, технологічно-процесуальний і моніторингово-коригувальний); схарактеризовано їх змістове наповнення.
Ключові слова: фахівці соціономічних професій; особливості діяльності фахівців соціономічних професій; міжкультурна компетентність; система формування міжкультурної компетентності.
Вступ. Соціально-економічні зміни, наростання
глобалізаційних та міграційних процесів актуалізують необхідність модернізації освіти. Цю проблему
усвідомлюють у переважній більшості розвинутих
країн світу, свідченням чому є розробка і впровадження загальнонаціональних освітніх програм і
проектів: «Освіта Америки ХХІ століття», «Національний навчальний план» (Велика Британія), «Освіта двотисячного року» (ФРН), «Освіта майбутнього»
(Франція), «Модель освіти ХХІ століття»(Японія). У
доповіді міжнародної комісії ЮНЕСКО, присвяченій
проблемам розвитку освіти, її стратегічним завданням визначено впорядкування культурних і освітніх
відносин між народами та етносами, гуманізація стосунків між людьми, розвиток толерантного ставлення до інших культур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
останні роки проблема підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій знайшла своє висвітлення у наукових доробках багатьох дослідників:
О.Білої (2014) (підготовка фахівців соціономічних
професій до проектування професійної діяльності),
Т.Браніцької (2018) (технологія формування конфліктологічної культури), Л.Буркової (2011) (застосування інноваційних технологій у професійній підготовці), В.Корнещук (2010) (формування професійної
надійності), О.Тюпті (1999) (формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності) та інших.
Метою статті є обґрунтування системи формування міжкультурної компетентності майбутніх
фахівців соціономічних професій. Для вирішення
окресленої мети використано методи дослідження: проблемно-цільовий аналіз наукової літератури,
моделювання системи формування міжкультурної
компетентності майбутніх фахівців соціономічної
сфери.
Виклад основного матеріалу. В умовах полікультурності сучасного світу в цілому і українського
суспільства, зокрема, поряд із завданнями формування професійної компетентності майбутніх фахівців
особливої актуальності набуває формування їх по-
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лікультурної компетентності як умови успішної професійної діяльності.
До соціономічних професій відносять професії, предметом діяльності яких є налагодження соціального порозуміння в суспільстві, гармонізація
суспільних і міжособистісних відносин шляхом реалізації специфічної для кожної спеціальності професійної діяльності. На думку Т. Браніцької «важливою
характеристикою цієї групи професій є спілкування,
необхідне для здійснення ділових безпосередніх або
опосередкованих контактів людини з іншими людьми. Специфіка соціономічних професій полягає в
тому, що в них людина або спільність людей існує
не як соціальне середовище, умова діяльності, а як
об’єкт і предмет діяльності» (Браніцька 2018).
Відповідно, предметом професійної діяльності
фахівців соціономічних професій є міжособистісні
відносини і взаємодії, які дозволяють розв’язувати
соціальні та міжособистісні проблеми клієнтів.
Розв’язання означених проблем вимагає здатності до
роботи у полікультурному середовищі.
Ми поділяємо наукову позицію В. Корнещук сстосовно того, що особливості професійної діяльності в
соціономічній сфері у значній мірі зумовлені тим, чи
фахівець виконує професійні функції в типових чи
нетипових ситуаціях. Так, на думку дослідниці, для
типової ситуації професійної діяльності «характерні:
прийняття рішень в умовах достатку часу й несуперечливості інформації; стереотипна поведінка і як наслідок, відсутність ризику щодо результатів прийнятих рішень; емоційно усталене тло діяльності. Нетипова ситуація… характеризується несподіваністю,
дефіцитом часу та інформації на прийняття рішення,
емоційною напруженістю. Вона супроводжується
ризиком, призводить до зміни стереотипу діяльності,
впливає на її результати та за відсутності спеціальної підготовки знижує її ефективність і надійність»
(Корнещук, 2010).
На снові узагальнень результатів наукових пошуків дослідників (Біла, 2014; Браніцька, 2018; Корнещук, 2010) і власних доробків, нами окреслено провідні функції, які реалізують в процесі професійної
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діяльності фахівці соціономічних професій: освіти
і виховання; моніторингу соціальних і міжособистісних проблем осіб/груп/громади; соціальної, психологічної, юридичної підтримки окремих і захисту
окремих осіб/груп/громад; сприяння у формуванні в
суспільстві гуманістично спрямованої, толерантної
системи відносин тощо.
Виходячи із зазначеного, нами здійснено спробу
виділити загальні професійні уміння фахівців соціономічних професій, до яких ми відносимо: аналітичні, проективні, прогностичні, комунікативні, організаторські та інші.
Ми поділяємо наукову позицію дослідників стосовно складності прогнозування успішності професійної діяльності фахівців соціономічних професій,
оскільки процес взаємодії між фахівцем і клієнтом
(клієнтами) носить творчий хаарктер і часто на результат впливають різноманітні, інколи цілком непередбачувані, чинники. Така особливість підвищує
вимоги до компетентності фахівця та його професійно-зумовлених особистісних якостей.
Беззаперечним є факт, що ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної
сфери і формування їх міжкультурної компетентності в значній мірі залежить від теоретично обґрунтованого системного бачення цих процесів.
Зазначимо, що поняття «система» у науковій літературі визначається як: сукупність прямо чи опосередковано взаємопов’язаних між собою елементів,
що утворюють певну єдність, цілісність. Характерною ознакою педагогічних систем є цілеспрямований спеціально організований вплив на особистість
з допомогою спеціальних технологій (підбору змісту,
форм, методів, засобів, оптимального використання
людського потенціалу). До основних характеристик педагогічних систем дослідники відносять: цілісність, сталість, самоорганізованість, наявність
структурних компонентів, їх ієрархічну підпорядкованість, динамічність, здатність системи до зміни
шляхів розвитку за умови перебудови її структурних
елементів та соціального оточення (Докучаєва, 2007;
Слозанська, 2018). У структурі педагогічних систем
дослідники виокремлюють такі основні компоненти:
мету, суб’єкт, об’єкт, суб’єктно-об’єктні відносини,
технології (зміст, форми, методи, засоби, ресурси,
людський потенціал) та результат функціонування.
Система професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій є педагогічною
системою і характеризується такими провідними
ознаками: вона слугує підставою для теоретичного
осмислення і проектування професійної підготовки
фахівців; включає сукупність взаємозв’язаних між
собою елементів, передбачає підбір відповідних
технологій (змісту, форм, методів, засобів, ресурсів,
людського потенціалу, необхідних для здійснення
організованого цілеспрямованого впливу на формування конкретних професійно-необхідних якостей (у
конкретному випадку – міжкультурної компететності) фахівців соціономічних професій.
Систему формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій ми
розуміємо як підсистему цілісної педагогічної системи їх професійної підготовки, що реалізується в усіх
видах діяльності у ЗВО (навчальній, практичній,
науково-досліднідницькій, виховній, самоосвітній,
культурно-дозвіллєвій, волонтерській) і спрямована
на формування здатності до професійної діяльності
та самореалізації у полікультурному середовищі.
На основі аналізу основних підходів до розуміння
суті педагогічної системи, її структурних компонентів та їх характеристик нами спроектовано систему

формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, у структурі
якої виокремлено блоки, зміст яких розкрито нижче.
Концептуально-цільовий блок системи передбачає визначення мети, завдань, наукових підходів та
принципів, що лежать в основі формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, а також характеристику провідних
суб’єктів означеного процесу.
Метою означеної системи є засвоєння комплексу
знань, умінь і навичок професійної діяльності у полікультурному середовищі (стандарт полікультурної
компетенції), а також сприяння виникненню особистісно-психологічного новоутворення професійного
спрямування з інтересів, потреб, мотивів, ціннісних
орієнтацій, особистісних властивостей. Зазначимо,
що визначена мета зумовлена сучасними вимогами,
які диктує полікультурне суспільство до фахівців соціономічних професій та підтверджена міжнародними та вітчизняними підходами і документами, в яких
відображено сучасні вимоги до відповідних фахівців.
Для досягнення означеної мети логічно окреслюється необхідність вирішення таких завдань: визначити структурні компоненти міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій та врахувати їх у процесі проектування системи;
розробити змістово-технологічне та навчально-методичне забезпечення; обґрунтувати умови, за яких
означена система функціонуватиме ефективно; здійснити підбір та апробацію інструментарію для моніторингу та діагностики рівня сформованості міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій.
Зазначимо, що окреслена мета має бути зрозумілою і прийнятною для всіх учасників досліджуваного процесу, адже її розуміння і сприйняття мотивує,
актуалізує, наповнює змістом активність суб’єктів
діяльності, надає різним видам їх діяльності більш
глибокогого сенсу, сприяє розумінню їх місії та відповідальності (Слозанська, 2018). Безпосередніми
учасниками означеного процесу виступають студенти, викладачі, тьютори, супервізори, методисти з
практики, адміністратори факультетів, служб, установ та організацій, студентського колективу, які перебувають у суб’єктно-суб’єктних зв’язках і мають
двосторонній вплив на процес формування майбутніх фахівців соціономічних професій в цілому та їх
міжкультурної компетентності, зокрема.
Досягненню мети і виконанню поставлених завдань сприяє використання таких наукових підходів:
гуманістичного, системного, діяльнісного, компетентнісного, культурологічного, полікультурного,
аксіологічного та акмеологічного.
З урахуванням результатів досліджень Р. Вайноли (2009), В. Поліщук (2006), Н. Карабусь (2017),
Г. Слозанської (2018) та інших, нами визначено основні принципи успішності функціонування системи
формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: цілісності,
гуманістичного спрямування, наступності, послідовності, неперервності, інтеграції, оптимізації, динамізму, опори на життєвий досвід студентів, студентоцентризму, активності, креативності, оптимального
поєднання класичних та інноваційних форм і методів роботи, міждисциплінарності, соціальної відповідальності, професійної спрямованості, зв’язку теорії з практикою. Систему формування міжкультурної
компетентності майбутніх фахівців соціономічних
професій розглядаємо як взаємозалежну структуру
функціональних компонентів: концептуально-цільового, структурно-змістовлго, технологічного та мо-
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ніторингово-коригувального Вважаємо за доцільне дебати).
коротко розкрити зміст кожного з них.
Невід’ємним компонентом формування міжкульСтруктурно-змістовий блок розкриває зміст турної компетентності майбутніх фахівців соціоструктурних компонентів міжкультурної компетент- номічних професій є організація їх практичної підності майбутніх фахівців соціономічної сфери. Озна- готовки у полікультурному соціумі, де створюється
чений блок розробленої системи відображає мотиви, оптимальне середовище для апробації теоретичних
цінності, знання, уміння, навички полікультурної знань, отриманих під час опанування загальносвітспрямованості; набуті особистісно-психологічні ніх та професійно-орієнтованих навчальних дисякості та властивості, котрі мають засвоїти і сформу- циплін, спецкурсу та здобуття досвіду, вироблення
вати майбутні фахівці соціономічних професій для практичних навичок, стилю поведінки, спілкування,
ефективної професійної діяльності в полікультур- особистісних якостей, необхідних для ефективної
ному середовищі. Саме на формування зазначених професійної діяльності в умовах полікультурності.
структурних компонентів міжкультурної компетентВважливу роль у формуванні особистості міжності майбутнього фахівця спрямовується програм- культурної компетентності майбутніх фахівців соно-змістове і навчально-методичне забезпечення ціономічних професій також відіграє їх залучення
системи.
до науково-дослідницької, волонтерської і проектної
Технологічно-процесуальний блок формування діяльності.
міжкультурної компетентності майбутніх фахівців
Основними мотивами залучення студентів до
соціономічних професій розкриває логіку розробки науково-дослідницької діяльності є: прагнення до
й апробації програмно-змістового й навчально-мето- самопізнання і саморозвитку, самостійного пошуку
дичного забезпечення процесу формування міжкуль- нового матеріалу, пошуку альтернативних засобів і
турної компетентності з урахуванням особливостей способів вирішення професійних проблем; інтерес
діяльності майбутніх фахівців соціономічних про- до проведення досліджень; можливість командної
фесій у полікультурному середовищі, логіки їх про- роботи з педагогами та іншими студентами в процесі
фесійної підготовки. Вважаємо, що технологію фор- дослідження.
мування міжкультурної компетентності майбутніх
Виокремлення
моніторингово-корегувального
фахівців соціономічних професій доцільно предста- блоку системи формування міжкультурної компевити як сукупність взаємопов’язаних етапів: моти- тентності зумовлене необхідністю моніторингу диваційно-світоглядного, когнітивно-формувального, наміки досліджуваного процесу, а, за необхідності,
діяльнісно-креативного і рефлексивно-коректуваль- оперативного втручання і корекції.
ного.
Моніторинг і корекція процесу формування міжВиходячи із актуальності проблеми формування культурної компетентності майбутніх фахівців соміжкультурної компетентності автор цього матеріалу ціономічних професій здійснюється за критеріями та
розробила і здійснює апробацію спецкурсу «Між- показниками, які дозволяють підтвердити відповідкультурна компетентність: міжкультурна комуні- ність отриманого результату завданням дослідження,
кація». На наш погляд, формування міжкультурної його меті, проаналізувати ефективність системи форкомпетентності майбутніх фахівців соціономічних мування міжкультурної компетентності.
професій має має здійснюватися в органічній єдності
Висновок. Формування міжкультурної компеу процесі вивчення як загальноосвітніх так і профе- тентності майбутніх фахівців соціономічних просійно спрямованих навчальних предметів. При цьо- фесій доцільно розглядати як підсистему цілісної
му особлива увага приділяється аспектам оптималь- педагогічної системи їх професійної підготовки.
ного поєднання класичних та інтерактивних методів Систему формування міжкультурної компетентноснавчання, що дає можливість створювати ситуації ті майбутніх фахівців соціономічних професій при
активної діяльності та взаємодії всіх учасників на- цьому розглядаємо як взаємозалежну структуру
вчального процесу. Як свідчить аналіз практики, по- функціональних компонентів (концептуально-цізитивний результат дає використання таких методів льового, структурно-змістового, технологічного та
як: діалог, модерація, нетворкінг, синтез думок, про- моніторингово-коригувального), що реалізується в
ектів, моделювання професійних ситуацій, аналіз усіх видах діяльності у ЗВО (навчальній, практичситуацій (case-метод), створення портфоліо, обго- ній, науково-дослідницькій, виховній, самоосвітній,
ворення проблем міжкультурного характеру у групі культурно-дозвіллєвій, волонтерській) і спрямована
або на сторінці в соціальних мережах, метод мозко- на формування здатності майбутніх фахівців до прового штурму, метод дискусії (метод прес, «обери по- фесійної діяльності та самореалізації у полікультурзицію», «зміни позицію», неперервна шкала думок, ному середовищі.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИЙ К РАБОТЕ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. Целью статьи является обоснование системы формирования межкультурной компетентности
будущих специалистов социономических профессий. Использованые методы исследования: проблемно-целевой анализ научной литературы. Осущестлен анализ проблемы профессиональной подготовки будущих специалистов социономических профессий в контексте необходимости формирования их способности к профессиональной деятельности в поликультурной среде. Охарактеризована специфика деятельности специалистов
социономических профессий; обозначены ведущие функции, которые реализуют в процессе профессиональной деятельности специалисты социономических профессий (образовательно-воспитательная; мониторинга
социальных и межличностных проблем лиц/групп/общины; экспертизы социальных и межличностных проблем; социальной поддержки отдельных лиц и социальных групп; социальной защиты отдельных лиц/групп /
общины, содействия в гармонизации и гуманизации общественных и межличностных отношений). Очерчены
и охарактеризованы общие профессиональные умения специалистов социономических профессий (аналитические, проективные, прогностические, коммуникативные, организаторские). Обоснована необходимость и
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целесообразность системного подхода к профессиональной подготовке будущих специалистов социономических профессий с учетом специфики их профессиональной деятельности. Охарактеризована система формирования межкультурной компетентности будущих специалистов социономических профессий. Раскрыты
основные компоненты системы (концептуально-целевой, структурно-содержательный, технологически-процессуальный и мониторингово-корректирующий) охарактеризовано их содержательное наполнение.
Ключевые слова: специалисты социономических профессий; особенности деятельности специалистов
социономических профессий; межкультурная компетентность; система формирования межкультурной компетентности.
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PECULIARITIES OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS OF SOCIONOMIC PROFESSIONS TO
WORK IN THE INTERCULTURAL ENVIRONMENT
Abstract. The purpose of this paper is to substantiate the system of formation of intercultural competence of future
specialists of socionomic professions. Methods used: problem-target analysis of scientific literature, modeling of the
system of formation of intercultural competence of future specialists of the socionomic sphere. The author: analysed
the problem of professional training of future specialists of socionomic professions in the context of the necessity of
forming their ability to work in the intercultural environment; characterised the specifics of the activities of specialists
of socionomic professions; outlined the leading functions that specialists carry out in the process of professional
activity (educational, monitoring of social and interpersonal problems of individuals / groups / communities, expert
examination of social and interpersonal problems, social support of individuals and social groups, social protection
of individuals / groups / community, assistance in the harmonisation and humanisation of social and interpersonal
relations). The general professional skills of specialists of socionomic professions (analytical, projective, forecasting,
communicative, organizational) are distinguished and characterised. The necessity and expediency of a systematic
approach to the training of future specialists of socionomic professions based on the specifics of their professional
activities is substantiated. The system of formation of intercultural competence of future specialists of socionomic
professions is characterized. The main components of the system (conceptual-target, structural-content, technological
and procedural and monitoring-corrective) are revealed; their content is described. Monitoring and correction of
the process of formation of intercultural competence of future specialists of socionomic professions is carried out
according to criteria and indicators that allow to confirm the correspondence of the obtained result with the research
objectives, its purpose, to analyse the effectiveness of the system of formation of intercultural competence.
Key words: socionomic professions specialists; peculiarities of activity of socionomic professions specialists;
intercultural competence; system of intercultural competence formation.
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