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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлені особливості формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами волонтерської діяльності. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розглянуто
сутність понять «компетентність», «професійна компетентність» та «соціальна компетентність».
Уточнено їх зміст і структуру. Наголошено, що одним з важливих складників професійної компетентності майбутніх соціальних працівників виступає соціальна компетентність, спрямована на забезпечення
ефективної взаємодії між людьми та соціальним середовищем задля допомоги у вирішенні різноманітних
соціальних проблем. Розкрито здатності соціально компетентного соціального працівника. Представлено два основних підходи до визначення потенціалу волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників: по-перше, волонтерство впливає на особистість
студента-волонтера, формує стійку систему ціннісних орієнтацій; по-друге, волонтерська діяльність
спрямована на оптимізацію соціальної ситуації у суспільстві, дозволяє створити оптимальні умови для
прояву соціальної активності та відповідальності, набути важливого соціального досвіду, відпрацювати
технології соціальної роботи з різними категоріями клієнтів. Доведено, що волонтерство виступає ефективним засобом фахової підготовки майбутніх соціальних працівників, яке дозволяє відпрацювати технологію волонтерської діяльності, враховуючи інтереси та побажання інших. Виокремлено основні переваги
волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників,
яка демонструє результат засвоєння й активного відтворення майбутнім фахівцем соціально-культурного
досвіду через діяльність, комунікації, відносини та сприяє формуванню здатності набувати досвід у вирішенні різноманітних соціальних проблем, ініціювати та активізувати ресурси задля цього, прогнозувати
результати, налагоджувати ефективну взаємодію, аналізувати, нести відповідальність, а також проявляти толерантність та емпатійність до оточуючих.
Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентність, професійна компетентність, соціальна компетентність, майбутні соціальні працівники, волонтерство, волонтерська діяльність, соціально значуща
діяльність.
Активні інноваційні процеси в соціально-економічній та політичній сферах сучасного українського суспільства актуалізують потребу у пошуку нових підходів до формування особистості майбутніх соціальних
працівників – висококваліфікованих, конкурентоспроможних, компетентних, відповідальних фахівців, здатних професійно вирішувати проблеми у галузі соціальної роботи, керуючись міжнародними стандартами,
готових до постійного самовдосконалення, особистісного та професійного розвитку.
Одним із напрямів забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, на якому ґрунтуються державні стандарти вищої освіти, виступає компетентнісний підхід, що відображає сучасне уявлення щодо мети й результатів освітнього процесу, розвитку особистісних якостей його
учасників та їх здатність застосовувати знання, вміння та особистісні характеристики для успішної реалізації професійної діяльності. Ключовими категоріями компетентнісного підходу у системі вищої освіти
виступають компетентності: інтегральні, загально-професійні, спеціально-професійні, особистісно-професійні, сформованість яких одночасно виступає результатом відповідної освітньої діяльності та здатності
особистості успішно здійснювати професійну діяльність.
Одним із важливих складників професійної компетентності майбутніх соціальних працівників виступає
соціальна компетентність, сформованість якої вказує на їх готовність до активної та відповідальної участі
у житті суспільства, здатність до ефективної взаємодії з людьми та надання їм допомоги в адаптації та інтеграції у соціум, встановлення соціальних контактів, вміння розробляти та реалізовувати соціальні програми
та проєкти, створювати соціально здорове середовище. Одним із ефективних засобів набуття соціального
досвіду, на якому ґрунтується процес формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах професійного навчання у закладах вищої освіти, виступає їх активне залучення до волонтерської діяльності, що є важливим напрямом їхньої майбутньої професійної діяльності.
Проблемі формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників присвячені
дослідження багатьох вчених. Так, сутність поняття «соціальна компетентність» проаналізовано у роботах Н. Бібік, М. Гончарової-Горянської, О. Драгайцева, С. Макарова, С. Нікітіної та інших. Я. Баскакова,
О. Гомонюк, О. Леванова, О. Мінькіна, Є. Муніц, А. Рибакова, І. Сидорук та інші присвятили свої дослідження визначенню сутності поняття «соціальна компетентність майбутнього соціального працівника».
Зміст та структура соціальної компетентності розглядаються у працях О. Грибанової, І. Зарубінської,
Л. Лєпіхової М. Лукьянової, О. Овчарук, О. Пометун, Д. Скиби та інших. Проблеми формування соціальної
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компетентності майбутніх фахівців розглянуті у наукових дослідженнях П Бойчук, І. Зарубінської, І. Звєрєвої, А. Капської, Н. Сівак, В. Турчанінової та інші. Проте аналіз наукових джерел показує, що недостатньо
уваги приділено проблемі формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників засобами волонтерської діяльності.
Мета статті – розкриття сутності та особливостей формування соціальної компетентності майбутніх
соціальних працівників засобами волонтерської діяльності.
Аналіз літератури дозволяє стверджувати, що поняття «компетентність» одне з найуживаніших категорій, що відображає мету та результат освітньої діяльності здобувачів освіти та визначається як здатність,
характеристика, знання та вміння, якість, готовність, сукупність компетенцій, досвід, комплекс соціальних
умінь та навичок, погляди, ставлення, мотиви тощо. У законі України «Про вищу освіту» компетентність –
це «здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на
основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей» [6].
У професійній освіті для окреслення результатів професійної підготовки фахівців найчастіше використовується поняття «професійна компетентність», яке неоднозначно трактується у літературі, проте виступає
обов’язковим елементом державних стандартів та освітніх програм з підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів.
Сучасні науковці визначають професійну компетентність соціальних працівників по-різному: як комплекс знань, умінь, ціннісних орієнтирів, психологічних якостей, професійних позицій [3, с. 12–16]; як якісну
характеристику підготовки й готовність до реалізації професійної діяльності [9, с. 56].
Серед основних складників професійної компетентності Л. Тюптя та І. Іванова [9, с. 56] виділяють здатність до діагностики соціальних проблем, розробки та впровадження програм та проєктів, використання
технологій соціальної роботи щодо консультування, профілактики, захисту, представництва, допомоги,
інформування, супроводу клієнтів, впровадження інноваційних технологій у свою методичну, пошукову
та практичну діяльність тощо.
У визначенні структури (компонентів) професійної компетентності у науковій літературі можна простежити два основні підходи, які ґрунтуються на специфіці професійної діяльності фахівців. Перший підхід демонструють вчені, які до компонентів професійної компетентності відносять знання, вміння, досвід,
схильності, мотиви, цінності, здатності, готовності до ефективного здійснення професійної діяльності.
У другому підході компонентами професійної компетентності визначають її види: спеціальну, психологічну,
комунікативну, правову, педагогічну, особистісну, інтелектуальну, соціальну, інформаційну, виробничу, рефлексивну тощо. Кожен з визначених видів має свої особливості через специфіку професійної діяльності.
Узагальнюючи сутність професійної компетентності соціальних працівників, її компоненти та різноманітні характеристики, можна з впевненістю сказати, що соціальна компетентність виступає однією з її важливих складників, яка спрямована передусім на забезпечення ефективної взаємодії між людьми та соціальним середовищем задля допомоги у вирішенні різноманітних соціальних проблем.
Формулюванням дефініції «соціальна компетентність», визначенням її змісту та структури займалася
велика кількість дослідників у різних галузях. Проте, попри серйозні дослідження цієї проблеми, єдиного тлумачення поняття у структурі професійної компетентності майбутніх соціальних працівників сьогодні не існує.
Соціальну компетентність визначають як: особистісне утворення, свідоме вираження особистості, яке
проявляється в її переконаннях, поглядах, стосунках, мотивах, установках на певну поведінку, сформованих
особистісних якостях, які сприяють конструктивній взаємодії [5, с. 241]; універсальну здатність особистості, що інтегрує в собі розуміння соціальної дійсності та наявність соціальних знань та вмінь, необхідних
для результативного розв’язання практичних соціальних завдань [4, c. 19]; інтегровану характеристику особистості, сукупність певних якостей, здібностей, соціальних знань та вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань особистості, які надають можливість індивіду активно взаємодіяти з соціумом,
налагоджувати контакти з різноманітними групами та індивідами, а також брати участь у соціально-значущих проєктах та продуктивно виконувати соціальні ролі [2, с. 8]; набуте інтегроване особистісне утворення,
сукупність соціальних знань, умінь, навичок, досвіду, мотивів діяльності, цінностей і особистісних якостей,
зокрема професійно значущих, та здібностей, які дають змогу майбутньому фахівцю ефективно взаємодіяти
з соціумом, встановлювати контакти з різними соціальними групами, виконувати соціальні ролі, функції
в межах компетенції соціального працівника та в головних сферах діяльності людини [8, с. 177].
Структура та зміст соціальної компетентності неодноразово ставали предметом досліджень багатьох українських та зарубіжних вчених. Узагальнюючи їхні думки та позиції, ми дійшли висновку, що обов’язковими
складниками соціальної компетентності є сукупність соціальних знань, вмінь та досвіду, необхідних людині
для ефективної життєдіяльності, взаємодії у соціальному середовищі та вирішення соціальних проблем.
Також у багатьох дослідженнях наголошено на важливості індивідуально-психологічних властивостей
у структурі соціальної компетентності, серед яких виділяють: емпатійність; самоконтроль; соціальний інтелект; адекватність; самостійність, відповідальність; комунікабельність; суб’єктивність; толерантність тощо.
Зауважимо, що соціальний працівник у своїй професійній діяльності націлений на допомогу іншим
у вирішенні складних життєвих ситуацій та їх успішній адаптації до нових соціальних умов, безконфліктній

217

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова

та гармонійній життєдіяльності у певному середовищі, самореалізації, відповідно, сам фахівець має бути
соціально компетентним: досвідченим у вирішенні соціальних проблем, з активною життєвою позицією
успішної та реалізованої особистості, зі сформованими ціннісними орієнтаціями, які утворюються під час
набуття соціального досвіду та відтворюються у професійній та особистісній сфері.
Соціально компетентний соціальний працівник має володіти такими здатностями:
– відповідально ставитися до прийняття рішень, розуміти власні почуття;
– бути впевненим, соціально активним та відповідальним;
– розуміти сутність та специфіку ситуації або проблеми;
– визначати мету, завдання та шляхи їх досягнення найоптимальнішими засобами;
– розуміти прохання та очікування людей, враховувати їх бажання, можливості, права;
– розуміти соціальну дійсність, аналізувати, прогнозувати та передбачати наслідки соціальних процесів
у суспільстві та конкретному середовищі;
– вмотивовано застосовувати соціальні знання та вміння у різноманітних сферах діяльності людини;
– демонструвати гнучкість поведінки у різних соціальних ситуаціях, ефективно виконувати соціальні ролі;
– аналізувати свою діяльність та її наслідки;
– постійно самовдосконалюватися.
Формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників здійснюється протягом безперервної професійної підготовки у закладах вищої освіти в процесі аудиторної і позааудиторної роботи, де
остання має значно ширші можливості, оскільки дозволяє залучити студентів до різноманітної соціально
значущої діяльності, зокрема волонтерської.
Волонтерська діяльність, яка у законі України «Про волонтерську діяльність» [7] розглядається як добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання
волонтерської допомоги, є одним із ефективних засобів формування соціальної компетентності майбутніх
соціальних працівників, що дозволяє сформувати необхідні професійно-особистісні якості та властивості
й набути важливого для майбутньої професійної діяльності соціального досвіду.
Потенціал волонтерської діяльності у формуванні соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників можна представити у двох основних аспектах: по-перше, волонтерство впливає на особистість
студента-волонтера, формує стійку систему ціннісних орієнтацій; по-друге, волонтерська діяльність спрямована на оптимізацію соціальної ситуації у суспільстві, дозволяє створити оптимальні умови для прояву
соціальної активності та відповідальності, набути важливого соціального досвіду, відпрацювати технології
соціальної роботи з різними категоріями клієнтів.
Участь у різноманітних волонтерських заходах, як стверджує І. Бех, «дозволяє молоді сформувати образ
майбутньої професійної діяльності та визначити перспективу життєвого шляху, насиченого подіями, творчою працею та масштабними задумами» [1, с. 269].
Волонтерство виступає ефективним засобом фахової підготовки, певною соціальною практикою для
майбутніх соціальних працівників, спрямованою на ознайомлення з діяльністю недержавного сектора
у соціальній сфері, розширення напрямів практичної соціальної роботи, реалізацію авторських соціальних
проєктів, урізноманітнення форм та методів роботи з різними категоріями населення у різних сферах життя.
Функції волонтерської діяльності тісно пов’язані з майбутньою професійною діяльністю соціальних працівників, яка ґрунтується на принципах гуманності, милосердя, добровільності, безкорисливості, законності,
співчуття, поважного ставлення до інших тощо.
Напрями реалізації волонтерської діяльності майбутніх соціальних працівників можуть бути найрізноманітнішими: соціальний (соціальна підтримка незахищених категорій населення, профілактична діяльність щодо попередження та подолання негативних явищ, соціальний супровід та соціальна
допомога особам з інвалідністю), спортивний (допомога в організації та проведенні різних спортивних заходів, залучення до них молоді, пропаганда здорового способу життя), екологічний (природоохоронна діяльність, екологічне просвітництво), культурний (участь у збереженні історичних та культурних пам’яток), а також підтримка різноманітних суспільно значущих програм та їх ініціація відповідно
до викликів часу.
Волонтерська діяльність дозволяє створити багатовимірне соціокультурне середовище розвитку, особистісного та професійного становлення майбутніх соціальних працівників задля освоєння ними соціальної дійсності та реалізації особистої активності та відповідальності, набути соціального досвіду,
комунікативних навичок та сформувати готовність до здійснення активної соціальної допомоги всім, хто
її потребує.
Беручи участь у волонтерській діяльності, майбутні соціальні працівники активно відпрацьовують технологію волонтерської діяльності, вчаться працювати в команді, враховувати інтереси та побажання інших,
відповідально ставитися до обов’язків, найоптимальнішими шляхами з найменшими витратами отримувати
позитивний результат своєї діяльності, аналізувати її та прогнозувати задля вдосконалення.
Узагальнюючи вищевикладене ми з впевненістю можемо виділити основні переваги волонтерської діяльності щодо формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників:
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Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

1) вмотивованість студентської молоді, оскільки вибір виду та змісту діяльності відповідає індивідуальним потребам та інтересам людини;
2) волонтерська діяльність майбутніх соціальних працівників виступає як квазіпрофесійна, бо спрямована на допомогу іншим та є гуманістичною за своєю природою, сприяє розумінню потреб інших людей;
3) волонтерство сприяє розвитку комунікативності майбутніх соціальних працівників, професійна
діяльність яких вимагає високорозвинутих комунікативних та організаторських здібностей, вміння налагоджувати соціальні контакти, конструктивно вирішувати конфлікти;
4) по-четверте, волонтерська діяльність залучає молодь до соціально значущого змістового дозвілля, що
сприяє віддаленню її від негативних явищ, розповсюджених у молодіжному суспільстві;
5) волонтерська діяльність розширює географію практичної соціальної роботи, розкриває широкі можливості для вибору напряму майбутньої професійної діяльності, оскільки студенти беруть участь у заходах,
пов’язаних з різними соціальними інституціями, які можуть виступати майбутнім робочим місцем;
6) волонтерство дозволяє майбутнім фахівцям оволодіти різними способами поведінки, виконувати різні
соціальні ролі, звертатися до різних інституцій, відпрацювати механізми співробітництва з різними недержавними організаціями;
7) волонтерська діяльність сприяє активізації громадянської активності майбутніх соціальних працівників, відкриває широкі можливості для їх самореалізації та самоствердження.
Висновки. Отже, волонтерська діяльність виступає ефективним засобом формування соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників, яка демонструє результат засвоєння й активного відтворення
майбутнім фахівцем соціально-культурного досвіду через діяльність, комунікації, відносини та сприяє формуванню здатності набувати досвід у вирішенні різноманітних соціальних проблем, ініціювати та активізувати ресурси задля цього, прогнозувати результати, налагоджувати ефективну взаємодію, аналізувати, нести
відповідальність, а також проявляти толерантність та емпатійність до оточуючих.
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Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова
Chervonenko K. S. Formation of social competence of future social workers by means of volunteer activity
The article highlights the peculiarities of the formation of future social workers’ social competence by means of volunteer
activity. Basing on the analysis of academic and pedagogical literature, the essence of the concepts «competence», «professional competence» and «social competence» is considered; their content and structure is clarified. It is emphasized that one
of the important components of professional competence of future social workers is social competence which is aimed at ensuring effective interaction between people and the social environment to help solve various social problems. The author reveals
the abilities of a socially competent social worker. There are two main approaches in determining the potential of volunteering
in the formation of future social workers’ social competence: firstly, volunteering affects the personality of a student-volunteer,
forms a stable system of values; secondly, volunteering is aimed at optimizing the social situation in the society, allows you to
create optimal conditions for social activity and responsibility, gain significant social experience, develop technologies of social
work with different categories of clients. It is proved that volunteering is an effective means of professional training of future
social workers, which allows to work out the technique of volunteering activity, taking into account the interests and wishes
of others. The author singles out main advantages of volunteering in the formation of social competence of future social workers. This competence demonstrates in future professionalsthe result of assimilation and active reproduction of socio-cultural
experience through activities, communication, relationships and promotes the ability to gain experience in solving various
social problems, initiating and activating resources for this, predicting the results, establishing effective interaction, analyzing,
being responsible, as well as showing tolerance and empathy to others.
Key words: competence approach, competence, professional competence, social competence, future social workers, volunteering, volunteer activity, socially significant activity.
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Шевченко Л. С., Крижановський А. І., Кириленко Н. М, Кириленко В. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ НА БАЗІ LMS-ПЛАТФОРМИ COLLABORATOR
Сучасний етап вищої освіти в Україні характеризується особливою інтенсивністю та масштабами перетворень,
зумовлених пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних обмежень. Це своєю чергою призвело до переведення освітнього процесу на дистанційну форму. Відповідно, у педагогічній науці на першому місці опинилася проблема створення та використання електронних освітніх систем дистанційного навчання. У статті висвітлено педагогічний досвід створення та використання в освітньому процесі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький
гуманітарно-педагогічний коледж» єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі платформи
дистанційного навчання Сollaborator. Дослідження доводить ефективність створення та впровадження в освітній
процес єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі системи ДН Collaborator. Виявлено особливості та функціональні переваги цієї системи, що позитивно вирізняють її з-поміж інших наявних на ринку платформ. Доведено, що рівень підготовки майбутніх учителів підвищиться, якщо використовувати в освітньому процесі
елементи єдиного електронного освітнього середовища, розробленого на базі системи ДН Collaborator. Така розроблена система забезпечує управління користувачами, ролями та правами доступу, імпорт та інтеграцію з кадровими
системами, контроль доступу та дій; організацію навчання та контроль успішності студентів, доступ та дії, повну
автоматизацію освітнього процесу; зручність оцінювання успішності здобувачів освіти, ведення електронних журналів успішності та активності студентів в системі; можливість адміністратора співпрацювати з розробниками
системи, повідомляти про неточності в роботі, консультуватися щодо коректного налаштування роботи тих чи
інших модулів; мобільність і комфорт.
Ключові слова: єдине електронне освітнє середовище; дистанційне навчання; Сollaborator; тьютор; користувач;
навчальні модулі.

Пандемія COVID-19 внесла зміни в освітній процес, поставивши питання організації дистанційного
навчання (ДН). Освітні заклади змушені терміново перевести освітній процес на дистанційну форму, що
виявило низку теоретико-методологічних та практичних проблем.
Постала нагальна проблема технічного та програмного забезпечення дистанційного навчання. Великого
значення набула необхідність створення єдиного електронного освітнього середовища (ЄЕОС), що дозволяє
організувати ДН студентів. Створення та впровадження в освітній процес такого середовища потребує вирішення низки теоретико-методологічних та практичних проблем, серед яких важливим є вибір платформи.
Питанню дистанційного навчання присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників
та педагогів-практиків, в яких підкреслюється зростаюча роль технологій і засобів ДН та необхідність їх
впровадження в освітній процес. Зокрема, впровадженню у педагогічний процес моделей дистанційного
навчання присвячені праці О. Андрєєва, В. Бикова, Ю. Богачкова Р. Гуревича, А. Гуржія, М. Кадемії, В. Кухаренка, Л. Шевченко та інші.
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