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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Зміни в економічному, соціальному, 

політичному та духовному житті суспільства зумовлюють розвиток і 

вдосконалення системи вищої освіти в Україні, вимагають оновлення змісту 

навчання з метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, 

формування їх професійної компетентності, здатностей відповідних викликам 

часу, ринковим умовам. Інтеграція до європейського економічного простору 

вимагає високої культури, розвитку міжкультурної, соціальної 

компетентності, адже широка культурна обізнаність й ерудованість, 

комунікативність і розуміння інших людей є основою його становлення як 

професіонала. Формування відповідної етики поведінки, культури діалогу, 

психологічної саморегуляції, емпатійного і толерантного розуміння інших у 

майбутніх бакалаврів з професійної освіти, у тому числі педагогів 

професійного навчання зі сфери обслуговування, як провідників знань, умінь, 

здатностей є необхідним для успішного розвитку їхнього професіоналізму і 

підготовці майбутніх фахівців сфери обслуговування продуктивно 

співпрацювати, толерантно вирішувати складні соціальні проблеми.  

Підтвердженням необхідності формування компетентних здобувачів 

вищої освіти – педагогів професійного навчання зі сфери обслуговування є 

завдання, окреслені Законом України «Про освіту» (2017), Законом України 

«Про вищу освіту» (2014), Концепцією розвитку професійної освіти і навчання 

в Україні на період 2010-2020 р.» (2009 р.), Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року (2013), «Стратегії розвитку 

регіональної системи професійної освіти на період 2021-2023 роки» (2020 р.), 

Постановах КМ України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» (2020 р.),: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341  «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій та ін [6; 7; 14 та ін.]. 



4 

 

. 

Методологічні аспекти діяльності вищої школи, її спрямованості на 

реалізацію компетентнісного підходу розглядаються у наукових дослідженнях 

С.Батишев, С.Вітвицька, Р.Гуревич, О.Дубасенюк, В.Краєвський, О. Овчарук,  

О.  Пометун, В.Радкевич, В.Чайка  та ін. , інноваційних технологій навчання: 

Л.Гусечко, І.Дичківська, І.Доброскок, Т.Коваль, Л.Лукянова, О.Пометун, 

Г.Селевко та ін., практики: Г.Коджаспірової, Н.Казакової, Н.Онищенко та ін. 

Соціальну компетентність як складову професійної і комунікативної 

компетентностей представлено Н. Борбичем, О. Гомонюк, М. Докторович, 

І.Зарубінською, М. Елькіним, І. Зарубінською,  А. Онковичем , І. Рябухою та 

ін. Однак науковці І. Єрмаков, Л. Лєпіхова та інші більше уваги приділяють 

соціально-психологічній і життєвій компетентностям особистості. Над 

проблемами підготовки фахівців сфери обслуговування активно працюють 

Л. Грибова, О. Дзяна, В. Лозова, Р.Загнибіда, М.Пальчук та ін. 

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні й 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан досліджуваної проблеми й уточнити сутність поняття 

«соціальна компетентність майбутніх бакалаврів з професійної освіти». 

2. Визначити й обґрунтувати компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної 

освіти.   

3. Обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність 

педагогічних умов формування соціальної компетентності бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 

у взаємодії закладів професійної освіти та університетів. 

4. Розробити змістово-технологічне забезпечення формування  

соціальної компетентності бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування. 
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Об’єкт дослідження – професійна підготовка бакалаврів з професійної 

освіти  у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціальної 

компетентності бакалаврів з професійної освіти у взаємодії закладів 

професійної освіти та університетів. 

Для розв’язання поставлених завдань та досягнення мети 

використовувався комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: 

теоретичних – аналіз і порівняння наукової літератури та нормативних 

документів з проблеми формування соціальної компетентності бакалаврів з 

професійної освіти  в процесі  професійної підготовці; синтез і класифікація 

документальних джерел для з’ясування сутності, структури, компонентів і 

показників формування соціальної компетентності бакалаврів з професійної 

освіти; узагальнення, систематизація, дедукція, індукція, абстрагування з метою 

теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування соціальної 

компетентності бакалаврів з професійної освіти; моделювання навчально-

професійної взаємодії майбутніх бакалаврів з професійної освіти у системі 

заклад професійної освіти- університет; 

емпіричних – анкетування, тестування, бесіда, інтерв’ювання, діалог, 

дискусія, спостереження, узагальнення педагогічного досвіду, експертні 

оцінки задля визначення вихідного стану сформованості соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти; педагогічний 

експеримент з метою перевірки ефективності педагогічних умов формування 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти; 

математичної статистики – кількісний і якісний аналіз результатів 

дослідження, опрацювання даних для забезпечення їхньої вірогідності й 

об’єктивності. 

 Теоретичні наукові результати полягають в аналізі стану 

досліджуваної проблеми формування соціальної компетентності  майбутніх 

бакалаврів з професійної освіти (сфера обслуговування), обгрунтуванні 

компонентів, критеріїв, показників та рівнів її сформованості; уточненні 
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сутності поняття «соціальна компетентність майбутніх бакалаврів з 

професійної освіти»; обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

ефективності педагогічних умов формування соціальної компетентності 

бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери 

обслуговування у взаємодії закладів професійної освіти та університетів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в: 

розробленні змістово-технологічного забезпечення формування соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти, зокрема: підбірки 

матеріалів для студентської ВІРТЕКИ у розділі «Основи формування 

соціальної компетентності майбутніх майбутніх бакалаврів з професійної 

освіти (сфера обслуговування)» (авторські розробки проблемних груп зі 

спеціальності 015 Професійна освіта (сфера обслуговування), Додаткові 

матеріали майбутнього бакалавра з професійної освіти – педагога 

професійного навчання з сфери обслуговування спрямовано на формування 

теоретичних знань про соціальну компетентність, її складової та значення для 

майбутнього фахівця сфери обслуговування; практичних умінь і навичок 

соціальної взаємодії у суспільстві, толерантного спілкування з різними 

категоріями населення у професійній діяльності, розвитку навичок 

конструктивної критики, проявів емпатії; тематичних завдань і ситуацій, 

зорієнтованих на формування соціальної компетентності майбутніх бакалаврів 

з професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери 

обслуговування. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в практиці роботи 

закладів професійної та вищої освіти, дослідженнях здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 015 Професійна освіта. 

Апробація і впровадження результатів дослідження. Інформацію 

надано в Анотації. 

Структура роботи відповідaє поcтaвлeній мeті тa cприяє розв’язaнню 

оcновних зaвдaнь доcліджeння. Роботa cклaдaєтьcя зі вcтупу, трьох розділів, 

підрозділів, cпиcку викориcтaних джeрeл і додaтків. Зaгaльний обcяг 
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доcліджeння – 52 cторінки, з них основного тексту (без літератури та додатків) 

– 31 с, таблиць- 8.  Cпиcок викориcтaних джeрeл містить 25 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 

УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

1.1 Суть та зміст поняття «соціальна компетентність» у вітчизняній 

та зарубіжній педагогічній теорії і практиці. Реалізація компетентнісної 

парадигми в освіті зумовлює нове переосмислення змісту, форм, методів, 

засобів навчання, ставить пріоритетною підготовку компетентного фахівця, 

здатного сприймати професійні виклики, бути конкурентоздатним на ринку 

праці. В сучасних умовах, завдяки науковим дослідженням та інноваціям 

знання постійно доповнюються або навіть кардинально змінюються.  

Компетентність є складною інтегрованою характеристикою особистості, 

що включає набір знань, вмінь, навичок, ставлень, які дають змогу ефективно 

діяти або виконувати певні функції, забезпечуючи розв'язання проблем і 

досягнення певних стандартів у галузі професії або виді діяльності [13, с. 18-

20]. 

Експерти Міжнародної комісії Ради Європи (програма «DeSeCo»- 

Defenition and Selection of Competencies) зазначають, що поняття 

компетентності (competency) є здатністю успішно задовольняти індивідуальні 

та соціальні потреби і виконувати поставлені завдання [10; 19; 20; 22]. 

. Кожна компетентність побудована на комбінації (поєднанні) 

взаємовідповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, 

емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що можна 

мобілізувати для активної дії [11, с. 13-41]. 

Серед ключових компетентностей важливе місце посідає соціальна 

компетентність, що передбачає вміння проектувати стратегію свого життя з 

урахуванням інтересів і потреб інших людей, продуктивно працювати в групі, 

виконувати різні ролі й функції в колективі, конструктивно розв’язувати 

конфлікти, визначати мету спілкування, вміти емоційно на нього 
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налаштовуватися [11, с. 93].. 

У робочій програмі Європейської комісії «Ключові компетентності для 

навчання протягом життя. Європейська довідкова система», визначено вісім 

основних груп ключових компетентностей, зокрема: знання рідної мови; 

порузоміння іноземними мовами; математичні і базові науково-технічні 

компетентності; інформаційні компетентності; соціальні та громадянські 

компетентності; уміння вчитися; ініціативність і підприємливість; культурна 

свідомість і експресія [23; 24; 25]. 

Всі визначені ключові компетентності є необхідною умовою розвитку 

особистості й запорукою нормального входження у сучасне суспільство. 

Багатокомпонентність дефініції соціальної компетентності і 

необхідність характеристики її змістових складових зумовлює розгляд її 

сутності та структури. 

 

1.2 Сутність і структура соціальної компетентності бакалаврів з 

професійної освіти. Освітнє середовище закладу освіти є важливим чинником 

формування компетентної особистості майбутнього фахівця. Сучасна фахова 

підготовка студентів зорієнтована на набуття ними професійної, 

комунікативної, соціальної, інформаційної та інших компетентностей. 

Недостатньо сформована соціальна компетенність нині проявляється на самих 

різних рівнях суспільного життя, а саме через безвідповідальність, неуміння 

володіти собою, слабкий контакт із людьми, перенесення власної 

невпевненості на оточуючих, що може призвести до невдач у функціонуванні 

цілих підприємств. 

Дослідники розглядають соціальну компетентність як універсальну 

здатність особистості, що інтегрує в собі розуміння соціальної дійсності та 

наявність соціальних знань і вмінь, необхідних для результативного 

розв’язання практичних соціальних завдань, а саме: робити власний вибір і 

ризикувати, адаптивно сприймати себе у часі, жити, не порушуючи норми 

суспільства, будувати свій життєвий проект, виходячи з власних 
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індивідуальних цінностей, та проектувати його у майбутнє [5; 8; 15; 18]. 

Слід зазначити, що немає єдиного погляду і на її природу,  серед авторів 

є певні суперечності щодо її компонентів. 

Таблиця 1.1 

Структура соціальної компетентності майбутніх фахівців  

 

Знаннєвий 

компонент 

наявність знань, соціальних уявлень, соціальний інтелект, 

знання життєвих криз, розуміння соціальної дійсності про 

суспільство і суспільні закони; 

Особистісний 

компонент 

здатність до співробітництва, до соціальної відповідальності, 

відчуття власної гідністі, повага до прав людини, уміння визначати 

власну позицію, бути принциповим, усвідомлювати потребу 

захищати права і власні інтереси, не порушуючи прав інших; бути 

толерантним, емпатійним, креативним; 

Комунікативний 

компонент 

уміння вербалізувати думку, визначати мету комунікації, 

застосовувати ефективні стратегії спілкування, уміння емоційно 

налаштовуватися на спілкування, виступати 

перед аудиторією; 

Ціннісний 

компонент 

сформовані життєві цінності, здатність брати на себе 

відповідальність, брати участь у прийнятті рішень, ставити мету і 

планувати результат; відображення діяльності через визначення 

цінностей, що ставить перед 

собою особистість; 

Поведінковий 

компонент 

уміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі і 

команді, ефективно виконувати різні ролі у групі чи команді, 

застосовувати технології попередження та конструктивного 

розв’язання конфліктів, досягнення 

консенсусу, уміння брати на себе відповідальність. 

 

Отже, соціально компетентна особистість має володіти певними 

знаннями і дотримуватися життєвих цінностей, необхідних для комфортного 

існування в соціумі; вміннями, що забезпечують відповідність дій і поведінки 

певним умовам; якостями, які сприяють досягненню цілей та інтеграції у 

соціум [4; 5]. 

 Соціальна компетентність надає можливість збереження власної 

унікальності і вміння рахуватися з соціальними нормами правами та 

поглядами інших людей. Тому формування соціальної компетентності – є 

розгортанням життєвого перспектив особистості. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ВЗАЄМОДІЇ 

ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

2.1 Аналіз стану сформованості соціальної компетентності 

здобувачів вищої освіти - майбутніх бакалаврів з професійної освіти 

(сфера обслуговування).  

Сучасна парадигма освіти передбачає, що випускник – це фахівець 

підготовлений до роботи у сучасних мінливих умовах, із сформованою 

соціальною компетентністю: умінням працювати в команді, комунікабельний, 

здатний швидко адаптуватися до ситуації на ринку праці, до подальшого 

підвищення кваліфікації і самовдосконалення, конструктивного сприйняття 

критики, готовий до інноваційної діяльності, мислячий, креативний. 

Гуманістична ідея є провідною у розвитку освітнього простору, що 

зорієнтована на тісні взаємовідносини, плідну співпрацю.  

За результатами дослідження соціальної компетентності студентів 

університету – майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування визначено: критерії 

сформованості її структурних компонентів ( знаннєвий, особистісний, 

комунікативний, ціннісний і поведінковий); обґрунтування критеріїв і 

показників сформованості соціальної компетентності дало можливість 

визначити її рівні ( високий, середній і низький). Загальний рівень формування 

соціальної компетентності в учасників експерименту здійснено на основі 

відповідних методик діагностики кожного з рівнів сформованості.  

Одержаний результат представлено у таблиці 2.1. Опис зазначених 

діагностичних методик висвітлено у Додатку А. 
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Таблиця 2.1 

Методики діагностики компонентів соціальної компетентності 

 

Критерії 

формування 

Діагностика 

Знаннєвий Аналіз змісту професійної освіти. 

Особистісний Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності й ригідності (адаптований 

варіант тесту Г. Айзенка); Діагностика соціально-психологічної адаптації К. 

Роджерса і Р. Даймонда; 

Комунікативний Діагностика комунікативного контролю (М. Шнайдер); КОЗ-2; 

Ціннісний Методика О. Моткова «Життєве покликання»; Тест смисложиттєвих орієнтацій Д. 

Леонтьєва; 

Поведінковий Діагностика особистісної гнучкості/ригідності, оцінка конфліктності особистості 

оцінка схильності особистості до конфліктної поведінки (методика К. Томаса, 

адаптована Н. Грішиної) ; Методика «Q-сортування – діагностика 

основних тенденцій поведінки в реальній групі і уявлення про себе» В.Стефансона. 

Для формування соціальної компетентності майбутніх випускників 

університетів, на нашу думку, знання здобуті під час вивчення циклу 

дисциплін загальної підготовки, розширюють світогляд студента, формують 

його особистість відповідно до сучасних вимог українського суспільства, 

навчають його послідовному, історико-філософському мисленню, сприяють 

виробленню навичок співжиття, оскільки  гуманітарні науки є узагальненою, 

спільною думкою усього людства, що ґрунтується на теоретичних надбаннях 

різних країн світу. 

На світовій конференції ЮНЕСКО «Вища освіта в ХХІ столітті», яка 

відбувалась у Парижі 5-9 жовтня 1998 року, було наголошено, що «традиційна 

місія збереження, розвитку і розповсюдження знань шляхом наукових 

досліджень та інтелектуальної творчості ... стосується насамперед ... 

соціально-гуманітарних і соціальних наук і передбачає врахування потреб 

суспільства та його... соціального і культурного розвитку...» [16,с. 7]. 

Дослідниця О. Дзяна зауважує, що професійна підготовка, відповідно, 

повинна забезпечити готовність фахівця до взаємодії із суб’єктами 

професійної діяльності у соціально-суперечливому середовищі [4, с.61]. 

Стандартом вищої освіти України 015 Професійна освіта бакалаврського 

рівня передбачено формування низки загальних і фахових компетентностей, 

зокрема, тих, що формують комплексну, узагальнену – соціальну 
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компетентність [19]. 

Проаналізувавши робочі програми освітніх компонентів за освітньо-

професійними програмами підготовки майбутніх бакалаврів за спеціальністю 

015 Професійна освіта (сфера обслуговування) (ВЗАЄМОДІЯ), ми з’ясували 

мету кожної з дисциплін та виокремили теми, що сприяють формуванню 

соціальної компетентності у студентів. Одержані результати нами 

систематизовано у таблицю 2.2. 

Отже, в соціально-гуманітарних дисциплінах мають місце теми, що 

сприяють формуванню соціальної компетентності. Вони також забезпечують 

розуміння майбутніми фахівцями ролі соціальних взаємин у суспільстві, 

етичних та законодавчих обов'язків людини по відношенню до інших і самої 

себе.  

Таблиця 2.2 

Дисципліни що сприяють формуванню соціальної компетентності 

майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного 

навчання з сфери обслуговування 
Дисципліна Мета дисципліни Назви тем 

 Філософія Вивчення напрямів історико-

філософської думки. Формування 

філософської культури, мислення. 

Пізнання навколишнього світу та самого 

себе. 

Місце філософії у самопізнанні людини. 

Філософська думка в Україні. 

Духовний вимір буття. 

Основи філософського вчення. 

Цінності в житті людини і суспільства. 

Соціологія Формування розуміння сутності 

соціального життя, соціальної структури 

суспільства, навичок аналізу соціальних 

явищ і процесів 

Шляхи гармонізації відносин в 

українському суспільстві. 

Соціологічні релігії. 

Економічна соціологія. 
Політична соціологія. 

Молодіжна субкультура. 

 Культурологія Набуття знань про сутність культури як 

форми людської діяльності, розкриття 

єдності та різноманітності культур 

світу, показ значення культури в 

життєдіяльності людини та соціальних 

груп, її роль у творчості та 

вдосконаленні особистості, гуманізації 

соціальних відносин. 

Українська культура ХХ ст. 

Національна культура у сучасній Україні. 

Єдність і взаємозалежність світової та 

національної культур. 

Світова спадщина. 

 Історія України Виховання почуття патріотизму, 

історичної свідомості 

Здобутки незалежності. Розбудова 

суверенної України. 

Україна в сучасному світі. 

 Українська мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

Формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах професійного 
усного і письмового спілкування, 

навичок практичного володіння мовою у 

різних видах мовленнєвої діяльності. 

Основні вимоги до мовлення, особливості 

професійного 
спілкування, мовленнєвий етикет 

спілкування. 

Лексичні, морфологічні, синтаксичні норми 

сучасної української мови у професійному 

спілкуванні. 

Іноземна мова (за Формування необхідної комунікативної Мовленнєвий етикет спілкування: мовні 
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професійним 

спрямуванням) 

спроможності у сферах професійного та  

ситуативного усного і письмового 

спілкування, навичок практичного 

володіння іноземною мовою у різних 

видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що зумовлена професійними 

потребами. 

моделі звертання, ввічливості, вибачення, 

згоди тощо. 

- Розгляд функціональних ситуацій 

професійної діяльності, тема яких 

пов’язана з діяльністю в сфері 

обслуговування. 

 Психологія Формування знань щодо сутності й 

особливостей психології, основних 

психологічних явища, психології 

взаємодії людей, формування іміджу 

ділової людини. 

Психіка людини, її сутність і функції. 

Можливості розвитку і саморозвитку 

особистості, задатки та здібності. 

Особливості професійної діяльності у 

галузі: відпочинок, працездатність, режим 

праці і мотивація праці. 
Психологічний та етичний зміст 

професійного спілкування. 

Правознавство Формування основоположних знань з 

теорії держави і права, конституційного 

права, основ цивільного, 

адміністративного та сімейного, 

кримінального права; умінь 

орієнтуватися у чинному законодавстві; 

навичок роботи з нормативно-

правовими актами, правильно 

застосовувати правові норми. 

Поняття законності та правопорядку. 

Правопорушення й юридична 

відповідальність. 

Права, свободи й обов’язки людини і 

громадянина. 

Поняття цивільного права і цивільно-

правових відносин; цивільно-правові угоди, 

представництво в цивільному праві, 

зобов’язальне право. 

Трудові права й обов’язки. Трудовий 
договір. Робочий час. 

Трудова дисципліна. 

 Філософія Вивчення напрямів історико-

філософської думки. Формування 

філософської культури, мислення. 

Пізнання навколишнього світу і самого 

себе. 

Місце філософії у самопізнанні людини. 

Філософська думка в Україні. 

Духовний вимір буття. 

Основи філософського вчення. 

Цінності у житті людини і суспільства. 

 Фізичне виховання Забезпечення підтримки і розвитку 

фізичного і морального здоров’я, 

комплексного підходу до формування 

розумових і фізичних якостей 

особистості. 

Способи самоконтролю за станом свого 

здоров’я, Розвиток фізичних якостей, 

Профілактика травматизму. 

Особиста гігієна, гігієнічні норми та вимоги 

до місць занять. 

Правила запобігання фізичної перевтоми, 

перетренування, перенапруги. 
Формування уміння застосовувати фізичні 

вправи з метою активного 

удосконалення індивідуальних і 

професійних якостей. 

 

З метою визначення фактичного рівня сформованості соціальної 

компетентності студентів університету (ВЗАЄМОДІЯ) нами було проведено 

констатувальний експеримент, результати якого показали низький 

сформованості соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування, що засвідчило про наявність низки прогалин у формуванні 

соціальної компетентності, що впливають на їх професійну підготовку, а саме: 

невелика кількість тем що мають характер соціального спрямування, 

порівняно з обсягом загальної професійної підготовки, - розрив теорії з 
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практикою,  теоретична підготовка студентів не має інтерактивного характеру, 

тощо. Аналіз стану сформованості соціальної компетентності бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 

у ЗВО,  які у подальшому будуть залучені до підготовки майбутніх фахівців 

сфери обслуговування у закладах професійної освіти показав, що є 

суперечність між вимогами до сучасного випускника, здатного виконувати 

професійні функції в соціально нестабільному професійному середовищі, і 

відсутністю їх забезпечення у процесі професійної підготовки. 

 

2.2 Педагогічні умови формування соціальної компетентності 

бакалаврів з професійної освіти (сфера обслуговування) у взаємодії 

закладів професійної освіти та університетів. Аналіз стану сформованості 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування та виявлені 

прогалини в процесі її формування дали змогу виділити педагогічні умови 

цього процесу.  До них віднесено: 1) доповнення змісту соціально-

гуманітарних дисциплін у контексті професійної підготовки майбутніх 

бакалаврів професійної освіти у ЗВО та фахівців сфери у закладах професійної 

освіти; 2) розвиток позитивної мотивації здобувачів шляхом їхньої участі у 

різних видах практики і в системній спільній позааудиторній роботі закладів 

професійної освіти та університетів; 3) застосування новітніх освітніх 

технологій для розвитку навичок толерантного спілкування, продуктивної 

взаємодії і конструктивної критики; 4) розширення умов для отримання 

неформальної та інформальної освіти. 

Доповнення змісту соціально-гуманітарних дисциплін у контексті 

професійної підготовки фахівців сфери обслуговування майбутніми 

бакалаврами з професійної освіти – педагогами професійного навчання з 

сфери обслуговування. 

Провідна роль у цьому процесі  належить соціально-гуманітарним 

дисциплінам. Для ефективного формування соціальної компетентності 

студентів університету – бакалаврів з професійної освіти – педагогів 
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професійного навчання з сфери обслуговування нами було запропоновано 

додаткові теми та питання соціального спрямування до соціально-

гуманітарних дисциплін, що стосувалися соціальної сфери їх майбутньої 

професійної діяльності. (табл. 2.3). З навчальних дисциплін, що мають великі 

потенційні можливості у формуванні соціальної компетентності майбутніх 

бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери 

обслуговування,  фахівців сфери обслуговування, нами визначено такі: 

«Філософія», «Соціологія», «Історія культури України», «Українська мова за 

професійним спрямуванням», «Іноземна мова» і «Психологія». 

Таблиця 2.3 

Перелік матеріалів запропонованої додаткової  тематики 

соціального спрямування у рамках вивчення соціально-гуманітарних 

дисциплін 
№п.п. Дисципліна Назва уведеної теми 

1 Філософія «Матеріальні і духовні цінності особистості»; 

«Філософія в житті особистості» 

2 Історія культури України «Культурологічний потенціал регіону» 

«Етикет як основа сучасного фахівця сфери 

обслуговування» 

3 Українська мова за 

професійним 

спрямуванням 

«Правила ведення ділової розмови» 

«Ораторський виступ» 

4 Іноземна мова  «Поведінка клієнта» 

5 Соціологія «Соціологія особистості» 

6 Психологія «Управління емоціями у конфлікті», 

«Запобігання виникненню конфліктів», 

«Вплив спілкування на розвиток особистості», 

«Невербальна комунікація та її особливості», 

«Використання фізіогноміки в професійній 

діяльності», 

«Установлення психологічного контакту у 

спілкуванні». 

 

Формування соціальної компетентності – це складний і багатогранний 

процес, що передбачає на заняттях використання інтерактивних методів 

навчання, залучення студентів до активної співпраці з викладачем, 

ґрунтуючись на особистому досвіді і вивченні тем соціального спрямування.  

Зміст дисципліни «Історія культури України» розширено матеріалом з 

культурологічних особливостей і використання регіонального потенціалу у 
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професійній діяльності.  Після теоретичного засвоєння матеріалу студентам 

пропонувалися ділові ігри з відпрацюванням навичок етичної поведінки у 

різних професійних ситуаціях.  Також в рамках курсу «Українська мова за 

професійним спрямування» ми запропонували розширювати тему «Правила 

ведення ділової розмови», тощо. Після вивчення лекційного матеріалу на 

практичне заняття студенти самостійно готували короткий виступ з 

урахуванням усіх аспектів, зокрема: «Хто такий фахівець сфери 

обслуговування?», «Які ключові компетентності важливі для майбутніх 

фахівців сфери обслуговування?», «У  чому суть соціальної 

компетентності?», «Для чого фахівцю сфери обслуговування володіти діловою 

українською мовою?» та ін. Найбільший потенціал для формування соціальної 

компетентності, на нашу думку, мають дисципліни психолого-педагогічного 

спрямування. 

Для підвищення рівня сформованості соціальної компетентності 

необхідним є розроблення та впровадження РОБОЧОГО КЕЙСУ «Основи 

формування соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування», під час опанування якого відбувається розвиток практичних 

умінь і навичок соціальної взаємодії, у процесі студентів університету – 

майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання 

з сфери обслуговування під час проведення лекцій, практичних занять 

тренінгів, розв’язання проблемних ситуацій тощо (Додаток В). 

Важливим принципом побудови РОБОЧОГО КЕЙСУ є органічне 

поєднання теоретичної і практичної підготовки. Оновлення і модернізація 

змісту соціально-гуманітарних дисциплін окремими темами соціального 

спрямування й РОБОЧИЙ КЕЙС з наповнення ВІРТЕКИ з спеціальності 015 

професійна освіта (сфера обслуговування) «Основи формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування» сприяло розвитку 

творчого і особистісного потенціалу студента, професійно важливих якостей, 

професійної компетентності та її важливої складової – соціальної 

компетентності, зокрема її знаннєвого компоненту. Додаткові матеріали 
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майбутнього бакалавра з професійної освіти – педагога професійного навчання 

з сфери обслуговування спрямовано на формування теоретичних знань про 

соціальну компетентність, її складової та значення для майбутнього фахівця 

сфери обслуговування; практичних умінь і навичок соціальної взаємодії у 

суспільстві, толерантного спілкування з різними категоріями населення у 

професійній діяльності, розвитку навичок конструктивної критики, проявів 

емпатії. 

Розвиток позитивної мотивації здобувачів шляхом їхньої участі у різних 

видах практики і в системній спільній позааудиторній роботі закладів 

професійної освіти та університетів. 

Формування позитивної мотивації до майбутньої професії не можливе 

без стійкої мотивації до майбутньої професійної діяльності. У першому 

семестрі нами було проведено анкетування студентів нового набору. За 

результатами дослідження основними причинами вступу до закладу вищої 

освіти на спеціальність 015 Професійна освіта (сфера обслуговування) були 

такі: сімейні традиції, вплив батьків, престиж професії, вплив друзів, гарний 

заробіток. Крім того, на питання про ставлення до обраної спеціальності 

студенти відповіли «подобається» – 63%, «не подобається» – 11% і «складно 

відповісти» – 26%. Ці дані свідчать про, те що значна кількість 

першокурсників несвідомо обрали спеціальність, а здійснили свій вибір під 

тиском. Протягом першого року навчання ще раз проводилося опитування, 

результати якого показали, що у частини студентів виникли сумніви щодо 

обраного професійного шляху. Причинами, що призвели до цього, на нашу 

думку, є затяжний період адаптації, збільшення розумового і фізичного 

навантаження, низька поінформованість про особливості професійної 

діяльності, відсутність практичного навчання. Аналогічне опитування серед 

студентів було проведено на другому році навчання після проходження 

першого етапу навчальної практики. Одержані результати щодо обраної 

професії були такими: «подобається» –  97% «не подобається» – 1%, «складно 

відповісти» – 2%. Відповідно, у майбутніх фахівців зросла позитивна 

мотивація до спеціальності. Однією із причин слугувало  проходження 



19 

 

практики студентами, під час проходження якої вони детально і практично 

познайомилися з особливостями майбутньої професійної діяльності. 

Практика – багатогранна за змістом, складна і цілісна система, що 

включає такі компоненти, як мета, потреба, мотив, предмет, на який 

спрямована діяльність, засоби досягнення мети, результат діяльності. 

Зазначимо, що взаємозв'язок пізнання і практики різноманітний і 

зумовлюється такими факторами: у СПІЛЬНООРГАНІЗОВАНІЙ 

ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ народжуються пізнавальні стосунки, що є 

основою практики і забезпечують її розвиток. «Практика є сферою 

застосування знань, і у тому розумінні вона - кінцева мета пізнання; суспільна 

практика (матеріальне виробництво, громадська діяльність, науковий 

експеримент) виступає одним критерієм істини» [9, 264]. 

Однією із головних функцій під час ПРАКТИКИ є розвиток професійних 

здібностей, умінь і навичок, перехід від самооцінки до самопізнання. Саме у 

практичній діяльності формуються нові види мислення, комунікативна і 

соціальна компетентності. Унаслідок спільної праці під час практики студент 

одержує навички роботи, спілкування, співдружності, що покращує адаптацію 

студента у суспільстві та розвиває інтерес до майбутньої професійної 

діяльності. 

Нині спостерігається тенденція зміни уявлень про особливості 

взаємовідносин учасників освітнього процесу, демократичний стиль 

спілкування, зароджуються довірливі взаємостосунки, співпраця і 

співтворчість і взаємодія між викладачем та студентами, що лише позитивно 

впливає на освітній процес. На нашу думку, кожен майбутній педагог має 

усвідомлювати, що саме він забеспечує якісну освіту. Тому його професійна 

діяльність, полягає не тільки у теоретичному ознайомленні студентів із 

фаховим матеріалом, а й в усвідомленні і засвоєнні ними умінь, прийомів та 

навичок професійної діяльності, спрямованої на розвиток пізнавальних 

здібностей, на створення оптимальних умов для удосконалення послідовності 

та глибини мислення, набуття досвіду конструктивного розв’язання проблеми, 
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реалізації своїх особистісних намірів як в професійній діяльності, так і у 

суспільстві і в цілому [21]. 

Важливими для нашого дослідження були роботи І.Беха [2], Г. Селевка 

[17, с. 49],  О. Пометун і Л. Пироженко [13], О.Пєхоти [12], Р.Гуревича [3]. 

. Дослідники поділили інтерактивні методи навчання на чотири групи: 

групове навчання, фронтальне, навчання у грі, навчання у дискусії . Важливим 

для нас було організувати навчання у малих групах, що дає можливість 

налагодити співпрацю, сприяє досягненню майбутніми фахівцями вищих 

результатів засвоєння знань і формувань вмінь. 

Для розвитку складових соціальної компетентності нами були 

використані ігрові методи, а саме: імітаційні, рольові ігри, драматизація. Так, 

на практичних заняттях ми застосовували роботу в парах, ротаційні трійки, 

роботу в малих групах, «Акваріум» та інші. Головною ознакою фронтальних 

інтерактивних методів є одночасне залучення усіх студентів до виконання 

запропонованого завдання. Тому ми обговорювали проблеми у загальному 

колі: «Мікрофон», незакінчені речення, «Мозковий штурм», «Навчаючи – 

учуся», «Дерево рішень» та ін. 

Метод навчання у дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності 

майбутніх фахівців у процесі навчання. Адже дискусія – це широке публічне 

спільне питання обговорення суперечливого питання. Дискусія забезпечує 

розвиток логічного і критичного мислення, дає можливість проявити власну 

точку зору, вміння відстоювати та аргументувати особисті погляди. Ми були 

учасниками дискусій: «Обери позицію», «Зміни позицію», «Ток-шоу», 

«Дебати»та інші. 

Крім використання інтерактивних вправ на окремих заняттях, 

практиканти під керівництвом викладачів започаткували проведення 

лекційних занять за допомогою інтерактивних методів, що активізує студентів 

до одержання нової інформації. 

Розширення умов для отримання неформальної та інформальної освіти. 

З метою розширення  можливостей отримання неформальної та 
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інформальної освіти були проведені педагогічні коучинги, скайп-семінар на 

тему: «Методи покращення успішності навчання», педагогічний тренінг на 

тему: «Інтерактивні методи навчання та їх духовні складові», круглі столи, під 

час проведення яких обговорювалися актуальні питання щодо організації 

викладання (ВЗАЄМОДІЯ) в рамках проекту «Нова система підвищення 

кваліфікації викладачів і удосконалення  навчання та викладання як засіб 

забезпечення якості вищої освіти», відповідно до плану заходів літньої школи 

викладачів (ВЗАЄМОДІЯ), проходили тренінги та майстер класи. Із 

зацікавленням працювали викладачі (ВЗАЄМОДІЯ) на майстер-класі 

«Фасилітація у викладанні: тренд чи необхідність?», адже було піднято 

актуальні питання розвитку вищої освіти, серед яких: сфера та доцільність 

застосування фасилітації у вищій школі; організація процесу колективного 

розв’язання проблем у групі; вироблення навичок, які дозволяють ефективно 

організовувати в студентській аудиторії обговорення складних проблеми без 

часових та емоційно-вольових витрат, з максимальним залученням учасників 

навчального процесу; сучасні інтерактивні методи та методики у викладанні; 

технології залучення студентів до активної взаємодії; можливості та 

обмеження фасилітації в освітньому процесі; техніки фасилітації (швидкі 

діалоги, світове кафе, мозковий штурм, ментальні карти тощо); переваги, 

можливі результати та перспективи фасилітації. 

Використання цього методу позитивно вплинуло на розвиток соціальної 

компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Вважаємо, що для покращення згуртованості академічних груп, 

мобілізації можливостей і здібностей усіх учасників роботи на досягнення 

поставленої мети, розвитку навичок міжособистісної взаємодії, важливим є 

використання тренінгу. 

Отже, впровадження інноваційних підходів в освітньому процесі 

підготовки бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання 

з сфери обслуговування дозволяє суттєво активізувати розумову і пізнавальну 

діяльності студентів, підвищити інтерес до вивчення навчальних дисциплін. 
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Цьому сприяють: лекції-візуалізації, заняття з використанням ігрових 

технологій,  проектні заняття,  лекції-бесіди, практичні заняття з елементами 

дослідно-експериментальної діяльності, інтерактивні відео лекції, заняття з 

елементами тренінгових технологій, методи «кейс-стаді», заняття з 

елементами майстер-класу, інтерактивні лекції,  практичні заняття-екскурсії, 

проблемні лекції з мультимедійними технологіями, тощо.  

Саме за допомогою включення студентів до особистісно-орієнтованої 

діяльності через використання новітніх освітніх технологій можливе 

розкриття потенціалу кожного майбутнього фахівця, що спонукає його 

замислитися над суспільними проблемами і стосунками, формує навички 

толерантного спілкування, конструктивної критики, сприяє формування 

комунікативного і поведінкового компонентів соціальної компетентності. 
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РОЗДІЛ  3    

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

(СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ) 

 

3.1 Організація і методика проведення педагогічного експерименту.  

У дослідженні був організований і реалізований природний 

експеримент, що передбачає здійснення взаємодії із майбутніми бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування  

Відзначимо, що окрім традиційних для педагогіки методів дослідження, 

серед методів статистичного оброблення даних нами вибраний критерій c 2

 

К. Пірсона (%) із таких причин: по-перше, він є одним з найбільш простих у 

використанні і не вимагає громіздких обчислень, і, по-друге, його 

застосування в створених нами умовах (тобто оцінка за чотирма виділеними 

нами рівнями прояву соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 

є допустимим і коректним.  

У педагогічному експерименті щодо апробації визначених педагогічних 

умов формування соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 

здійснювався на базі (ВЗАЄМОДІЯ) загалом у формувальному експерименті 

взяло участь 73 студенти (з них у контрольних навчальних групах – 34 осіб та 

в експериментальних – 39 осіб). Вибір груп був зумовлений вимогами 

однорідності студентів контрольних та експериментальних груп. Упродовж 

усього періоду експериментальної роботи ми особисто брали участь у 

розробленні, апробації та практичному впровадженні розроблених положень, 

займаючись навчально-методичною, науково-організаційною роботою. 

Під час дослідження було встановлено, що сформованість соціальної 
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компетентності учасників експерименту  проявляється на трьох основних 

рівнях: низькому, середньому, високому. 

Як було встановлено раніше, сформованість соціальної компетентності 

як комплексного особистісного новоутворення може бути оцінено, виходячи 

зі знань, умінь, професійно-значущих особистісних якостей і ціннісних 

орієнтацій.  

Комунікативні й організаторські схильності є потрібним компонентом і  

передумовою розвитку здібностей у тих видах діяльності, котрі пов’язані зі 

спілкуванням між людьми, з організацією колективної праці. Була 

використана психодіагностична методика опосередкованого виявлення 

комунікативних й організаторських здібностей – через виявлення й оцінку 

відповідних схильностей (методика КОС) [49, с. 126-131]. Додаток  Типовими 

діагностичними завданнями було: оцінити міру сформованості особистісної 

якості; розв’язати ситуацію; організувати комунікативну взаємодію; виконати 

завдання в діловій або імітаційній грі; провести рефлексію дій, виокремити 

значущі цінності, встановити відповідність професійно-значущих 

особистісних якостей і ціннісних орієнтацій та ін. 

3.2 Результати педагогічного експерименту та їх аналіз. 

Педагогічний експеримент щодо апробації комплексу педагогічних умов 

ефективного функціонування був організований в природних умовах 

професійної підготовки у ЗВО під час вивчення студентами дисциплін та 

практики на базі закладу професійної освіти. Для характеристики його 

результатів представимо у динаміці спостережувані зміни основних 

показників, вибраних для оцінювання міри сформованості соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування: знання, уміння, професійно-

значущі особистісні якості, ціннісні орієнтації. 

Відповідно до запропонованих педагогічних умов формування 

соціальної компетентності нами розроблено РОБОЧИЙ КЕЙС з наповнення 

ВІРТЕКИ з спеціальності 015 професійна освіта (сфера обслуговування) 
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«Основи формування соціальної компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування». Додаткові матеріали майбутнього бакалавра з 

професійної освіти – педагога професійного навчання з сфери обслуговування 

спрямовано на формування теоретичних знань про соціальну компетентність, 

її складової та значення для майбутнього фахівця сфери обслуговування; 

практичних умінь і навичок соціальної взаємодії у суспільстві, толерантного 

спілкування з різними категоріями населення у професійній діяльності, 

розвитку навичок конструктивної критики, проявів емпатії. 

 Важливим принципом побудови змісту освіти є органічне поєднання 

теоретичної та практичної підготовки у різних професійних середовищах. Це 

полягає в тому, що теоретичний матеріал під час лекційних занять поєднується 

із завданнями практичних занять, на яких відбувається закріплення отриманих 

знань; системами вправ, що навчають використанню методів, прийомів та 

засобів на практиці (практичні заняття). Водночас, закріпленню отриманих 

навичок сприяє спільна робота на базах практики, центру психологічної 

допомоги, кураторів, педагогів, наставників та керівників практики з 

формування культури спілкування у майбутній діяльності і передбачає 

розв’язання таких завдань: 1. Визначення ролі та місця культури спілкування 

та уникнення конфліктів у майбутній діяльності бакалаврів з професійної 

освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування з 

професійної підготовки фахівців сфери обслуговування. 2. Реалізація 

педагогічних умов, що сприяють підвищенню рівня культури спілкування. 

3. Інформування та навчання використовувати на практиці широкий діапазон 

стратегій соціальної поведінки. 4. Навчання усвідомлено вибудовувати 

конструктивну взаємодію через планування, організацію, рефлексію 

результатів. 5. Розвиток здатності розуміти і переживати взаємодію; емоційної 

стійкості; емпатії; рефлексії; толерантності, усвідомлення особистості 

партнера по взаємодії як цінності, як мети, а не засобу конфліктної ситуації.  

Проведений нами вхідний зріз показав: 

– низький рівень сформованості соціальної компетентності у здобувачів 
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в усіх групах, які беруть участь в експерименті, що підтверджує об’єктивну 

необхідність впровадження розробленої нами моделі формування соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування і комплексу виявлених 

педагогічних умов; – підтвердив схожість груп у розподілі студентів за 

рівнями сформованості соціальної компетентності, що дозволяє вважати 

початкові параметри вирівняними і почати реалізацію вибраного 

експериментального плану. Дані вхідного зрізу про міру сформованості 

соціальної компетентності в усіх групах представлені нами в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Результати вхідного зрізу про ступінь сформованості соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування 

 

Група 

Кількість 

студентів 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ1,2,3 39 30 76,9 7 17,9 2 5,2 

КГ1,2,3 34 28 82,9 5 14,2 1 2,9 

Результати вхідного зрізу показали, що перед початком експерименту 

більшість його учасників мають  низький рівень соціальної компетентності . 

Це підтверджує необхідність розв’язання поставленої проблеми й особливо її 

актуалізує той факт, що указані результати були одержані в студентів, що 

свідомо вибрали спеціальність, де соціальна лінія є однією з базових 

складових професійної підготовки, а орієнтація на цінності (професійні 

цінності) – ключовим чинником успішності професійної  педагогічної 

діяльності. Аналогічна ситуація спостерігається з кожного з показників: 78,7 

% студентів – фахівців сфери обслуговування мають низький рівень 

сформованості знань, 83,5 % студентів – низький рівень умінь, 56,2 % – 

професійно- значущих особистісних якостей і 66,3 % – ціннісних орієнтацій. 

У Таблиці 3.2 представлені дані про прояви показників сформованості 

соціальної компетентності учасників експерименту, одержані на першому 

проміжному зрізі. 
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Таблиця 3.2 

Результати першого проміжного зрізу за показниками 

сформованості соціальної компетентності майбутніх фахівців 

сфери обслуговування 
 

Група 

К-ть 

студ. 
 

Показник 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ1,2,3 39 А1 – знання 28 71,8 10 25,6 1 2,6 

А2 – уміння 31 79,7 8 20,3 0 0,0 

А3 – проф.-знач. особист. якості 25 64,1 11 28,2 3 7,7 

А4 – ціннісні орієнтації 24 51,4 13 33,4 2 5,2 

КГ1,2,3 34 А1 – знання 25 73,5 8 23,6 1 2,9 

А2 – уміння 28 82,4 6 17,6 0 0,0 

А3 – проф.-знач. особист. якості 23 67,5 9 26,5 2 5,9 

А4 – ціннісні орієнтації 21 61,6 11 32,5 2 5,9 

 

Дані першого проміжного зрізу, що відображають міру сформованості в 

учасників експерименту соціальної компетентності в усіх групах представлені 

нами в табл. 3.3.  

Таблиця 3.3 

Результати першого проміжного зрізу за оцінкою сформованості 

соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування 
 

Група 

Кількість 

студентів 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ 39 26 66,7 9 23,1 4 10,2 

КГ 34 21 61,8 10 29,4 3 8,8 

 

Одержані результати демонструють позитивну динаміку у 

сформованості у здобувачів соціальної компетентності, що підтверджує 

необхідність і впровадження розробленої нами моделі формування соціальної 

компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування, і забезпечення в процесі її 

реалізації комплексу виявлених педагогічних умов. Детальніше коментуючи 
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сформульоване виведення, відзначимо, що позитивна динаміка від зрізу до 

зрізу проявляється в розподілах студентів як між групами, так і всередині 

однієї групи. Так, наприклад, кількість студентів з низьким рівнем 

сформованості соціальної компетентності в ЕГ до підсумкового зрізу в 

порівнянні з вхідним зрізом зменшилася на 66,7%, а кількість студентів з 

високим рівнем – збільшилася на 10,2%.  

Щодо КГ зазначимо, що тут зміни виявилися менш істотними, що доводить 

значущість цілісного впровадження авторської моделі формування соціальної 

компетентності й усього комплексу педагогічних умов. У якості підтвердження 

представимо результати оцінювання соціальної компетентності в контрольній і 

експериментальних групах на підсумковому зрізі (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Результати першого підсумкового зрізу за оцінкою сформованості 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 
 

Група 

Кількість 

студентів 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % абс. % абс. % 

ЕГ 39 4 10,2 26 66,7 9 23,1 

КГ 34 10 29,4 20 58,8 4 11,8 

Проведений експеримент дозволяє нам стверджувати, що за рівнями 

сформованості соціальної компетентності розподіл студентів в цих групах різний, 

причому ці відмінності не є випадковими, а викликані реалізованою моделлю 

формування соціальної компетентності і забезпеченим комплексом педагогічних 

умов, і можуть бути одержані за аналогічних обставин повторно.   

Отже, результати формувального етапу експерименту підтвердили 

правомірність та ефективність запропонованих педагогічних умов 

формування соціальної компетентності бакалаврів з професійної освіти – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування і дають підстави 

стверджувати, що мети дослідження досягнуто, завдання виконано.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі узагальнення результатів дослідження проблеми формування 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування сформульовано такі 

висновки: 

1. Теоретичний аналіз наукової літератури, положень сучасних 

концепцій розвитку професійної освіти свідчить про те, що в педагогічній 

теорії і практиці значна увага приділяється різним аспектам фахової 

підготовки майбутніх бакалаврів з професійної освіти. Водночас проблема 

формування соціальної компетентності студентів університету – майбутніх – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування у взаємодії закладів 

професійної освіти та університетів ще не набула системного та 

обґрунтованого висвітлення. З урахуванням надбань філософської, 

педагогічної, психологічної літератури уточнено поняття «соціальна 

компетентність майбутніх бакалаврів з професійної освіти – педагогів 

професійного навчання з сфери обслуговування», яке розуміємо як 

комплексну, багатогранну характеристику особистості, що містить систему 

здібностей, особистісних рис, набутих знань умінь і навичок, поєднання яких 

забезпечує формування готовності до ефективної взаємодії, здатності 

аналізувати, оцінювати ризики, приймати рішення у ситуації невизначеності з 

урахуванням інтересів, цілей і потреб власних та інших осіб, що не суперечать 

нормам і цінностям суспільства. 

2. Урахування результатів аналізу різних підходів до структурування 

змісту соціальної компетентності, а також особливостей професійного 

становлення студентів університету – бакалаврів з професійної освіти – 

педагогів професійного навчання з сфери обслуговування дало можливість 

виокремити компоненти у структурі соціальної компетентності означеної 

групи: знаннєвий, особистісний, комунікативний, ціннісний, поведінковий, 

було уточнено їх змістове наповнення. Відповідно до виокремлених 
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компонентів соціальної компетентності студентів університету – майбутніх 

фахівців сфери обслуговування визначено критерії, показники: знаннєвий 

(теоретичні  знання мають характер соціального спрямування, аналіз 

професійної інформації, аргументація власної думки; висловлювання власної 

точки зору); особистісний (емпатія, толерантність, рішучість, адекватна 

самооцінка, здатність до конструктивної критики, гнучкість, самостійність та 

ініціативність); комунікативний (уміння слухати і чути, чітко і зрозуміло 

висловлюватись, будувати монолог і діалог, творчо вести дискусію, 

використовувати невербальні засоби комунікації, толерантність у 

спілкуванні); ціннісний (ціннісні орієнтації, розуміння свого місця у світі, 

усвідомлення власного соціального статусу, адекватна оцінка себе та 

оточуючих); поведінковий (навички самоорганізації, узгодження власної 

поведінки з декларованими соціальними нормами, адекватна поведінка у 

нестандартних ситуаціях). На підставі окреслених показників визначено й 

схарактеризовано рівні сформованості соціальної компетентності здобувачів: 

високий, середній і низький. Аналіз результатів діагностики вихідного рівня 

сформованості бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного 

навчання з сфери обслуговування, одержаних на констатувальному етапі 

дослідження, підтвердив існування невідповідності традиційної підготовки 

здобувачів динамічним потребам сучасного ринку праці, незадовільного стану 

розвиненості їхньої соціальної компетентності. 

3. Ефективність формування соціальної компетентності бакалаврів з 

професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування 

у професійній підготовці у взаємодії закладів професійної освіти та 

університетів обґрунтовано за таких педагогічних умов: доповнення змісту 

соціально-гуманітарних дисциплін у контексті професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери обслуговування; розвиток позитивної мотивації 

здобувачів шляхом їхньої участі у різних видах практики і в системній спільній 

позааудиторній роботі закдадів професійної освіти та університетів; 

застосування новітніх освітніх технологій для розвитку навичок толерантного 
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спілкування, продуктивної взаємодії і конструктивної критики; розширення 

умов для отримання неформальної та інформальної освіти. 

Перевірку ефективності запропонованих і реалізованих у процесі 

дослідно-експериментальної роботи педагогічних умов було визначено 

шляхом опитування студентів до і після експерименту з використанням 

поширених у психології та педагогіці діагностичних методик: самооцінка 

станів (адаптований варіант тесту Г. Айзенка), діагностика соціально-

психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, діагностика 

комунікативного контролю (М. Шнайдер), КОЗ-2, методика О. Моткова 

«Життєве покликання», тест смисложиттєвих орієнтацій Д. Леонтьєва, 

діагностика особистісної гнучкості/ригідності, оцінка конфліктності 

особистості оцінка схильності особистості до конфліктної поведінки 

(методика К. Томаса, адаптована Н. Грішиної), методика «Q-сортування: 

діагностика основних тенденцій поведінки в реальній групі» В. Стефансона. 

Результати експериментального дослідження дають підстави 

стверджувати, що впровадження визначених педагогічних умов ефективно 

вплинуло на формування соціальної компетентності бакалаврів з професійної 

освіти – педагогів професійного навчання з сфери обслуговування у взаємодії 

закладів професійної освіти та університетів ( як педагогічна умова). 

За результатами формувального етапу експерименту кількість студентів 

експериментальної групи, які досягли високого та середнього рівнів, 

збільшилася відповідно на 23,1% та 66,7%, а в контрольній групі збільшилися 

відповідно на 11,8 і 58,8 %. Найбільш суттєво змінилися показники низького 

рівня: в ЕГ кількість студентів зменшилася на 10,2%, а в КГ зменшилася лише 

на 29,4%.  

4. Розроблено змістово-технологічне забезпечення формування 

соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування, 

зокрема: Робочий кейс з наповнення ВІРТЕКИ з спеціальності 015 професійна 

освіта (сфера обслуговування) «Основи формування соціальної 

компетентності майбутніх фахівців сери обслуговування». Додаткові 
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матеріали майбутнього бакалавра з професійної освіти – педагога 

професійного навчання з сфери обслуговування. Спрямовано на формування 

теоретичних знань про соціальну компетентність, її складової та значення для 

майбутнього фахівця сфери обслуговування; практичних умінь і навичок 

соціальної взаємодії у суспільстві, толерантного спілкування з різними 

категоріями населення у професійній діяльності, розвитку навичок 

конструктивної критики, проявів емпатії. 

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів розглянутої 

проблеми. Перспективними напрямами дослідження встановлено 

самовдосконалення та саморозвиток як чинники підвищення сформованості 

соціальної компетентності майбутніх бакалаврів з професійної освіти, вплив 

соціальних мереж, медіа, віртуальних, дистанційних  технологій на 

формування соціальної компетентності фахівців за спеціалізацією. 
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ДОДАТКИ 

 Додаток А 

 

1. Тест «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності та 

ригідності» (адаптований варіант методики Г.Айзенка) 

Інструкція. Дайте, будь ласка, оцінку зазначених психічних станів, які 

можуть виникати у Вас під час конфліктної ситуації та зробіть позначку у 

відповідній колонці таблиці бланку для відповідей. Спробуйте, будь ласка, бути 

відвертими, пам’ятаючи, що Ваша відповідь має відображати реальний, а не 

бажаний психічний стан. 

Бланк для відповідей 

№ Психічний стан Так Не 

знаю 

Ні 

1 Не відчуваю себе впевненим    

2 Часто червонію через дрібниці    

3 Мій сон неспокійний    

4 Легко впадаю в тугу    

5 Турбуюся про неприємності, які існують допоки що 

лише в моїй уяві 

   

6 Мене лякають конфлікти    

7 Люблю «копатися» у власних недоліках    

8 Мене легко переконати    

9 Я самовразливий    

10 Важко переношу час очікувань    

11 Нерідко мені здається безвихідною ситуація, з якої 

можна знайти вихід 

   

12 Неприємності дуже мене засмучують    

13 У разі великих неприємностей я схильний до 

самозвинувачувань 

   

14 Нещастя й невдачі нічого мене не навчили    

15 Я часто відмовляюся від боротьби, вважаючи її марною    

16 Я часто почуваю себе беззахисним    

17 Іноді я відчуваю відчай    

18 Відчуваю почуття розгубленості перед труднощами    

19 Іноді, у важкі хвилини веду себе як дитина, хочу, щоб 

мене пожаліли 

   

20 Вважаю недоліки власного характеру невиправними    

21 Залишаю за собою останнє слово    

22 Нерідко під час розмови перебиваю співрозмовника    

23 Мене легко розсердити    

24 Люблю робити зауваження    

25 Хочу бути авторитетом для оточуючих    

26 Не задовольняюся малим, хочу набагато більше    

27 Коли розгніваюся, не вмію стримуватися    

28 Люблю керувати, а не підпорядковуватися    
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29 Маю різку, грубувату жестикуляцію    

30 Я мстивий    

31 Мені важко змінювати звички    

32 Важко переключаю увагу    

33 Дуже насторожено ставлюся до всього нового    

34 Мене важко переконати    

35 Нерідко у мене не виходять з голови думки, яких варто 

було б позбутися 

   

36 Важко сходжусь з людьми    

37 Мене засмучує щонайменша зміна плану дій    

38 Я неохоче йду на ризик    

39 Гостро переживаю відхилення від прийнятого мною 

звичного режиму 

   

40 Я відчуваю себе на межі можливостей    

 

2. Методика діагностики соціально-психологічної адаптації К.Роджерса і Р.Даймонда 

Інструкція:В опитувальнику містяться твердження про людину, про її спосіб 

життя: переживання, думки, звички, стиль поведінки. Їх завжди можна співставити 

з нашим власним способом життя. 

Прочитавши або послухавши кожне твердження опитувальника, співставте 

його з своїми звичками, своїм способом життя і оцініть: наскільки це твердження 

стосується вас. Для того, щоб зафіксувати вашу відповідь в бланку, виберіть 

потрібний, на вашу думку, один із семи варіантів оцінки, пронумерованих числами 

від 0 до 6: 

шкала відповідей 

0 – це до мене зовсім не відноситься; 

2 – сумніваюсь, що це може стосуватись мене; 3 – не наважуюсь віднести це 

до себе; 

4 – це схоже на мене, але не впевнений; 5 – це на мене схоже; 

6 – це точно про мене. 

Вибраний вами варіант відповіді відмітьте в бланку для відповідей в клітинці, 

яка відповідає порядковому номеру твердження. 

Опитувальник СПА 

1. Почуває незручність, коли починає з кимось розмову. 

2. Не має бажання відкриватись перед іншими. 

3. У всьому любить боротьбу, змагання. 

4. Пред’являє до себе високі вимоги. 

5. Часто сварить себе за зроблене. 

6. Часто почуває себе приниженим. 

7. Сумнівається, що може подобатись комусь із осіб протилежної статі. 

8. Свої обіцянки виконує завжди. 

9. Теплі, добрі відносини з навколишніми. 

10.  Людина стримана, замкнута; тримається від усіх трохи в стороні. 

11. У своїх неприємностях звинувачує себе. 

12. Людина відповідальна; на нього можна покластися. 

13. Відчуваю, що не в змозі що-небудь змінити, всі зусилля марні. 

14. Багато на що дивиться очима ровесників. 

15. Приймає ті правила і вимоги, яких слід дотримуватись. 
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16. Власних переконань і правил замало. 

17. Любить мріяти – інколи прямо серед білого дня. Важко повертається від мрії до 

дійсності. 

18. Завжди готовий до захисту і навіть нападу: застрягає на переживанні образ, 

думками перебираючи способи помсти. 

19. Вміє керувати собою і власними діями, заставляти себе, дозволяти собі; 

самоконтроль для нього не проблема. 

20. Часто псується настрій. 

21. Усе, що стосується інших, не хвилює: зосереджений на собі. 

22. Люди, як правило, йому подобаються. 

23. Не соромиться своїх почуттів, відкрито їх виражає. 

24. Серед великого напливу людей буває трошки самотньо. 

25. Зараз дуже не по собі, хочеться все кинути, кудись сховатися. 

26. З навколишніми зазвичай згоджується. 

27. Все складніше боротися з самим собою. 

28. Насторожує незаслужені доброзичливі відносини навколишніх. 

29. В душі – оптиміст. 

30. Людина непідступна, вперта. 

31. До людей критичний і осуджує їх, якщо вважає, що вони цього заслуговують. 

32. Не завжди вдається думати і діяти самостійно. 

33. Більшість тих, хто його знає, добре до нього ставиться, любить його. 

34. Інколи бувають такі думки, якими не хотілось би ні з ким ділитись. 

35. Людина з привабливою зовнішністю. 

36. Почуває себе беззахисним. 

37. Прийнявши рішення, дотримується його. 

38. Приймає самостійні рішення, не може позбутись від впливу інших людей. 

39. Відчуває почуття вини навіть коли винити себе немає за що. 

40. Почуває неприязнь до тих, хто його оточує. 

41. Всім задоволений. 

42. Вибитий із колії: не може зібратися, взяти себе в руки, організувати себе. 

43. Почуває в’ялість; усе, що раніше хвилювало, стало раптом байдужим. 

44. Врівноважений, спокійний. 

45. Розізлившись, часто виходить із себе. 

46. Часто почуває себе ображеним. 

47. Людина нетерпелива, гаряча: не стає стриманості. 

48. Буває спантеличеним. 

49. Не дуже довіряє своїм почуттям. 

50. Дуже важко бути самим собою. 

51.  На перше місце розсудливість, а не почуття: перш ніж щось зробити, подумай.  

52. Усе, що стається з ним, трактує на свій лад, здатний понапридумувати зайвого. 

53. Терплячий до людей, приймає їх такими, якими вони є. 

54. Старається не думати про свої проблеми. 

55. Вважає себе цікавою людиною. 

56. Людина сором’язлива. 

57. Обов’язково потрібно нагадувати, підштовхувати щоб довів діло до кінця. 

58. У душі відчуває зверхність над іншими. 

59. Не має нічого, в чому би виразив себе. 

60. Боїться того, що подумають про нього інші. 

61. Честолюбний, небайдужий до успіху, похвали. 

62. Людина, в якої в даний момент багато гідне презирства. 

63. Людина енергійна, повна ініціатив. 

64. Уникає труднощів і ситуацій, які погрожують ускладненнями. 
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65. Себе недостатньо оцінює. 

66 По натурі вожак і вміє впливати на інших. 

67. Відноситься до себе добре. 

68. Людина вперта. 

69. Не любить, коли з кимось псуються відносини. 

70. Довго не може прийняти рішення, а потім сумнівається в його правильності. 

71. Розгублений. 

72. Задоволений собою. 

73. Невезучий. 

74. Приємний. 

75. Може подобатись, як людина, особистість. 

76. Зневажає осіб протилежної статі і не зв’язується з ними. 

77. Коли потрібно щось зробити. охоплює страх. 

78. Легко, спокійно на душі, немає нічого, що сильно би тривожило. 

79. Вміє безперестанку працювати. 

80. Відчуває, що росте, дорослішає. 

81. Буває, що розповідає про те, в чому зовсім не розуміється. 

82. Завжди говорить тільки правду. 

83. Тривожний, напружений. 

84. Щоб заставити його хоч щось зробити, потрібно добре наполягти. 

85. Почуває невпевненість в собі. 

86. Обставини часто змушують захищати себе. 

87. Людина поступлива, м’яка у відносинах з іншими. 

88. Людина розумна. любить роздумувати. 

89. Любить хвалитися. 

90. Приймає рішення і тут же їх міняє. 

91. Старається покладатися на свої сили, не розраховує на чиюсь допомогу. 

92. Пунктуальний. 

93. Відчуває почуття скованості, внутрішньої несвободи. 

94.  Виділяється серед інших. 

95. Не дуже надійний друг. 

96. Себе добре розуміє. 

97. Комунікабельна, відкрита людина; легко сходиться з іншими. 

98. Сили і можливості відповідають тим завданням, які потрібно вирішити; з усім 

може справитися. 

99. Себе не цінує: ніхто його всерйоз не сприймає. 

100. Турбується. що особи протилежної статі забагато займають думок. 

101. Всі свої звички вважає хорошими. 

 

БЛАНК ДЛЯ ВІДПОВІДЕЙ 

№ 

пит. 

Бали № 

пит. 

Бали № 

пит. 

Бали № 

пит. 

Бали № 

пит. 

Бали № 

пит. 

Бали 

1  18  35  52  69  86  

2  19  36  53  70  87  

3  20  37  54  71  88  

4  21  38  55  72  89  

5  22  39  56  73  90  

6  23  40  57  74  91  

7  24  41  58  75  92  
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8  25  42  59  76  93  

9  26  43  60  77  94  

10  27  44  61  78  95  

11  28  45  62  79  96  

12  29  46  63  80  97  

13  30  47  64  81  98  

14  31  48  65  82  99  

15  32  49  66  83  100  

16  33  50  67  84  101  

17  34  51  68  85    

 

3.Діагностика комунікативного контролю (М. Шнайдер) 

Інструкція. Уважно прочитайте 10 тверджень, що відбивають реакції на деякі 

ситуації спілкування. Кожне з них оціните як вірне (В) або невірне (Н) стосовно до себе, 

поставивши поруч із кожним пунктом відповідну букву. 

Опитувальник 

1. Мені здається важким наслідувати інших людей. 

2. Я зміг би зваляти дурня, щоб привернути увагу навколишніх. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

4. Іншим людям іноді здається, що мої переживання більше глибокі, ніж це є 

насправді. 

5. У компанії я рідко виявляюся в центрі уваги. 

6.  У різних ситуаціях у спілкуванні з іншими людьми я часто поводжуся по-різному. 

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому щиро переконаний. 

8. Щоб досягти успіху в справах та у відносинах з людьми, я часто буваю саме 

таким, яким мене очікують бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких не виношу. 10.Я не завжди такий, яким 

здаюся. 

4.Дослідження комунікативних та організаційних схильностей 

Інструкція: «Запропонований Вам тест містить 40 запитань. Прочитайте їх і 

дайте відповідь на всі запитання за допомогою бланку. На бланкові надруковано 

номери запитань. Якщо ваша відповідь на запитання позитивна, тобто ви згодні з 

тим, що запитується, то на бланкові відповідний номер обведіть колом. Якщо ж ваша 

відповідь негативна, тобто Ви не згодні, то відповідний номер закресліть. Стежте, 

щоб номер запитання відповіді збігався з номером на бланку. Майте на увазі, що 

запитання носять загальний характер і не можуть вмістити всіх необхідних 

подробиць. Тому уявіть собі типові ситуації і не замислюйтеся над деталями. Не слід 

витрачати багато часу на обмірковування, відповідайте швидко. Можливо, на деякі 

запитання Вам буде важко відповісти. Тоді намагайтеся дати ту відповідь, якій Ви 

віддаєте перевагу. Відповідаючи на будь-яке з цих запитань, звертайте увагу на його 

перші слова й узгоджуйте свою відповідь з ними. Не прагніть справити приємне 

враження. Важливо бути щирим під час відповіді.» 

 

Опитувальник 

1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 

2. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними 

Вашої думки? 

3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із Ваших товаришів? 

4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 
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5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різними людьми? 

6. Чи подобається Вам брати участь у суспільній роботі? 

7. Чи правда, що Вам приємніше й простіше проводити час за книгами або за 

якими-небудь іншими заняттями, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які-небудь перешкоди в здійсненні Ваших намірів, то чи легко 

Ви відмовляєтеся від них? 

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за Вас? 

|10. Чи подобається Вам вигадувати і організовувати зі своїми товаришами 

ігри та розваги? 

11. Чи важко Вам включатися в нову для Вас компанію? 

12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які Вам треба було б виконати 

нині? 

13.  Чи легко Вам вдається встановлювати контакти незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відповідно до Вашої 

думки? 

15. Чи важко Вам освоїтись у новому колективі? 

16. Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання 

ними своїх обов'язків, обіцянок? 

17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкуватися з новою 

людиною? 

18. Чи часто Ви у вирішенні важливих проблем берете ініціативу на себе? 

19. Чи дратують Вас люди, які оточують, чи виникає у Вас бажання побути на 

самоті? 

20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для Вас обстановці? 

21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 

22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу? 

23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором'язливість, якщо 

доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з товаришами? 

25. Чи подобається Вам брати участь у колективним іграх? 

26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу, розв'язуючи питання, які зачіпають 

інтереси Ваших товаришів? 

27. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед малознайомих Вам людей? 

28. Чи правильно те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення в малознайому для Вас 

компанію? 

30. Чи брали Ви участь у суспільно-громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою кількістю людей? 

32. Чи правильно, що Ви не прагнете наполягти на своїй думці або на рішенні, 

якщо його не зразу підтримали Ваші товариші? 

33. Чи почуваєтеся Ви невимушене, коли потрапляєте в незнайому для Вас 

компанію? 

34. Ви із задоволенням приступаєте до організації всіляких заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевненим і спокійним, коли 

доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи вірно, що у Вас багато друзів? 

38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість спілкуючись з 

малознайомими Вам людьми? 



42 

 

40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся у великій групі своїх 

товаришів? 

 

 

 5.Методика О.Моткова «Життєве покликання» 

 

Інструкція. Вам слід відреагувати на висловлювання, що стосуються змісту 

Ваших головних життєвих орієнтацій і особливостей їх реалізації у процесі життя. 

Вибирайте свою відповідь із п’яти можливих відповідей за загальною шкалою. 

_1 _ 2 3 4 5  

Немає Швидше немає Коли як Швидше так Так 

 

Якщо, наприклад, на питання № 4 ви вибрали відповідь «швидше ні», то 

навпроти номера цього питання в бланку відповідей потрібно поставити цифру 

«4». У такий спосіб дають всі відповіді, крім відповіді на твердження № 23, 

на яке потрібно дати письмову словесну відповідь. 

Запитання: 

1. Мені більше подобається робота з чіткими, детальними інструкціями, що до 

дрібниць визначають, що і як потрібно робити, з жорстким графіком роботи і термінами 

виконання. 

2. Велику частину життя я хочу присвятити творчості. 

3. Часто мені хочеться щось робити знайомим, відомим способом, ніж постійно 

шукати якісь нові, невідомі мені шляхи. 

4. Я здебільшого виберу роботу з вільним графіком відвідувань, в якій є широкий 

простір для творчості і завдання надаються в загальному виді. 

5. Я вважаю, що краще керувати людьми, спрямовувати і контролювати їх. 

6. За вдачею я швидше помічник і виконавець. 

7. Мені вдається добре організовувати різні справи. 

8. Я часто віддаю перевагу ролі підлеглого, а не керівника. 

9. Найважливішим завданням мого життя є допомога іншим людям. 

10. У житті головне для мене — це задоволення власних бажань, отримання 

задоволень. 

11. Одним із важливих завдань свого життя вважаю створення сім’ї (або життя в 

сім’ї, якщо вона є). 

12. Я вважаю за краще більше піклуватися про себе, ніж допомагати іншим. 

13. Вважаю себе господарем своєї долі. 

14. Я добре розумію, до чого я найбільше придатний у житті. 

15. Мій життєвий шлях, мабуть, більше залежить від зовнішніх обставин. 

16. Моє життєве призначення цілком туманне для мене. 

17. Кожній людині надано тільки одне життєве призначення. 

18. Людина упродовж життя зазвичай виконує декілька великих життєвих 

завдань. 

19. Думаю, що мені вдасться виконати моє головне призначення. 

20. Я вже здійснюю свої головні життєві завдання. 

21. У житті я, як правило, орієнтуюся на розв’язання ситуативних, суєтних задач 

(на побутові, навчальні, робочі та інші поточні питання). 

22. Що б я не робив, врешті-решт повертаюся до роздумів над 

загальнолюдськими і світовими питаннями. 

23. Моє життєве призначення полягає в ... (дайте письмову відповідь). 
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6.  Тест смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) Д.Леонтьєва 

Інструкція: Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Виберіть одне з двох тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає дійсності, 

і відзначити одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви впевнені у виборі 

(або 0, якщо обидва твердження, на вашу думку, однаково правильні) 

1 Здебільшого, я нудьгую. 3210123 Здебільшого, я сповнений енергії 

2 Життя здається мені завжди 

хвилюючим і захоплюючим 

3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним 

3 В житті я не маю визначеної 

мети і намірів 

3210123 В житті я маю дуже ясну мету і 

наміри. 

4 Моє життя здається мені 

вкрай безглуздим і 

безцільним. 

3210123 Моє життя здається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим 

5 Кожен новий день здається 

мені завжди новим і не 

схожим на інші 

3210123 Кожен день здається мені 

абсолютно схожим на всі інші. 

6 Моє життя склалося саме так, 

як я мріяв. 

3210123 Моє життя склалося зовсім не 

так, як я мріяв 

7 Я не досяг успіхів у здійсненні 

своїх життєвих планів. 

3210123 Я здійснив багато чого з того, що 

було мною заплановано в житті 

8 Моє життя беззмістовне і 

нецікаве 

3210123 Моє життя наповнене цікавими 

справами 

9 Якби мені довелося підводити 

нині підсумок свого життя, то 

я б сказав, що воно було 

цілком осмисленим 

3210123 Якби мені довелося нині 

підводити підсумок свого життя, 

то я б сказав, що воно не мало 

сенсу 

10 Якби я міг вибирати, то 

побудував би своє життя 

абсолютно інакше 

3210123 Якби я міг вибирати, то я прожив 

би життя ще раз так 

само, як живу зараз 

11 Оточуючий мене світ часто 

породжує в мені 

розгубленість 

і хвилювання 

3210123 Оточуючий мене світ, він зовсім 

не викликає в мене відчуття 

хвилювання і розгубленості 

12 Я людина дуже обов'язкова. 3210123 Я людина зовсім не пунктуальна 

13 Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій 

життєвий вибір за своїм 

бажанням. 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через вплив 

вроджених 

здібностей і обставин 

14 Я, безумовно, можу назвати 

себе цілеспрямованим 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я 

є цілеспрямованою людиною 

15 В житті я ще не відчув свого 

покликання і не маю ясних 

намірів. 

3210123 В житті я знайшов своє 

покликання до певної мети. 

16 Мої життєві погляди ще не 

визначилися 

3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися 
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17 Я, можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я 

є цілеспрямованою людиною 

18 В житті я ще не відчув свого 

покликання і не маю ясних 

намірів. 

3210123 В житті я знайшов своє 

покликання до певної мети. 

19 Мої життєві погляди ще не 

визначилися 

3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися 

20 Я вважаю, що мені вдалося 

знайти покликання і цікаві цілі 

в житті 

3210123 Я не впевнений в тому, що 

здатний знайти покликання і 

цікаву мету в житті 

 

7. Діагностика схильності до конфліктної поведінки  

 

Методика К.Томаса діагностики схильності особистості до конфліктної 

поведінки, адаптація Н.В.Гришиної. 

Інструкція. У кожній з поданих пар виберіть те судження, яке є найбільш 

типовим для вашої поведінки. Відведений час — не більш 15-20 хвилин. 

Типова карта методики 

1. А. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за вирішення 

спірного питання. 

Б. Замість того, щоб обговорювати те, в чому ми розходимося, я стараюся 

звернути увагу на те, з чим ми обидва не згодні. 

2. А. Я стараюся знайти компромісне рішення. 

Б. Я намагаюся улагодити справу з урахуванням інтересів іншого і моїх 

власних. 

3. А. зазвичай я настійливо прагну добитися свого. 

Б. Я стараюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти наші відносини. 

4. А. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

Б. Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради інтересів іншої 

людини. 

5. А. Улагоджуючи спірну ситуацію, я весь час стараюся знайти підтримку у 

іншого. 

Б. Я намагаюся зробити все, щоб уникнути напруженості, від якої немає 

ніякої користі. 

6. А. Я намагаюся уникнути виникнення прикрощів для себе. Б. Я намагаюся 

добитися свого. 

7. А. Я намагаюся відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом 

вирішити його остаточно. 

Б. Я вважаю за необхідне в чомусь поступитися, щоб домогтися іншого. 

8. А. зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 

Б. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

інтереси і питання. 

9. А. Думаю, що не варто хвилюватися через якісь розбіжності що виникають. Б. 

Я роблю зусилля, щоб домогтися свого. 

10. А. Я твердо прагну досягнути свого. 

Б. Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

11.  А. Я насамперед стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

інтереси і питання. 

Б. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші відносини. 
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12. А. Часто я намагаюся не займати позицію, яка може викликати суперечки. Б. 

Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде мені 

назустріч. 

13. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я наполягаю, щоб було зроблено по-моєму. 

14. А. Я повідомляю іншому свою точку зору і питаю про його погляди. Б. Я 

намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів. 

15. А. Я стараюся заспокоїти іншого, і головним чином, зберегти наші відносини. 

Б. Я стараюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруженості. 

16. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

Б. Я намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 

17. А. зазвичай я наполегливо стараюся домогтися свого. Б. Я стараюся зробити 

все, щоб уникнути напруженості, від якої немає ніякої користі. 

18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на 

своєму. 

Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він 

також іде мені назустріч. 

19. А. Я, насамперед, стараюся ясно визначити те, в чому полягають всі порушені 

інтереси і спірні питання. 

Б. Я стараюся відкласти розв'язання спірного питання з тим, щоб згодом 

вирішити його остаточно. 

20. А. Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності. Б. Я стараюся знайти 

найкраще поєднання виграшів і втрат для нас обох. 

21. А. Ведучи переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого. Б. Я завжди 

схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. А. Я намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю 

позицією і точкою зору іншої людини. 

Б. Я відстоюю свої бажання. 

23. А. Як правило, я заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання інших. 

Б. Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

розв'язання спірного питання. 

24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я постараюся піти 

назустріч його бажанням. 

Б. Я стараюся переконати іншого прийти до компромісу. 

25. А. Я намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів. Б. Ведучи 

переговори, я стараюся бути уважним до бажань іншого. 

26. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Я майже завжди заклопотаний тим, щоб задовольнити бажання кожного з 

нас. 

27.  А. Часто уникаю займати позицію, яка може викликати суперечки. 

Б. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягти на 

своєму. 

28. А. зазвичай я настійно прагну добитися свого. 

Б. Улагоджуючи ситуацію, я зазвичай стараюся знайти підтримку у іншого. 

29. А. Я пропоную середню позицію. 

Б. Думаю, що не варто хвилюватися через якісь розбіжності,що виникають. 

30. А. Я стараюся не зачепити почуттів іншого. 

Б. Я завжди займаю таку позицію в спірному питанні, щоб ми спільно з іншою 

зацікавленою людиною могли домогтися успіху. 
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Обробка даних: 

 

Питання Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування 

1    А Б 

2  Б А   

3 А    Б 

4   А  Б 

5  А  Б  

6 Б   А  

7   Б А  

8 А Б    

9 Б   А  

10 А  Б   

II  А   Б 

12   Б А  

13 Б  А   

14 Б А    

15    Б А 

16 Б    А 

17 А   Б  

18   Б  А 

19  А  Б  

20  А Б   

21  Б   А 

22 Б  А   

23  А  Б  

24   Б  А 

25 А    Б 

26  Б А   

27    А Б 

28 А Б    

29   А Б  

30  Б   А 

 

 8.Методика «Q-сортування: діагностика основних тенденцій поведінки у 

реальній групі» (автор – В. Стефансон) 

 

Методику використано з метою  визначення шість основних тенденцій 

поведінки людини в реальній групі: залежність, незалежність, комунікабельність, 

некомунікабельність, прийняття «боротьби» та уникання «боротьби».  

Тенденція до залежності визначається як 37 внутрішнє прагнення людини до 

прийняття групових стандартів і цінностей. 

 

 Інструкція  
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Необхідно дати відповідь «так», якщо ви згодні із твердженням, відповідь 

«ні», якщо ви з твердженням не згодні. 

 

Текст опитувальника 

1. Я критично налаштований на товаришів. 

2. У мене виникає тривога, коли у групі починається конфлікт. 

3. Я схильний дотримуватися порад лідера. 

4. Я не схильний вступати у надто близькі стосунки з товаришами. 

5. Мені подобається, коли у групі дружня атмосфера. 

6. Я схильний суперечити лідеру. 

7. Я симпатизую лише одному-двом членам групи. 

8. Я уникаю зустрічей і зборів у групі. 

9. Мені подобається похвала лідера. 

10. Я незалежний У судженнях і манері поведінки. 

11. Я готовий стати на чийсь бік у суперечці. 

12. Я схильний керувати товаришами. 

13. Мене радує спілкування з моїми нечисленними друзями. 

14. Я зовні спокійний, наштовхуючись на ворожість з боку членів групи. 

15. Я схильний підтримувати настрій і думку своєї групи. 

16. Я не надаю уваги особистісним якостям членів групи. 

17. Я схильний протиставляти свою ціль цілям групи, відволікати групу від 

досягнення поставлених нею завдань. 

18. Мені подобається протиставляти себе лідеру. 

19. Я хотів би зблизитися з окремими членами групи. 

20. Я схильний залишатися нейтральним у суперечці. 

21. Мені подобається, коли лідер активно керує групою. 

22. Я надаю перевагу холоднокровному обговоренню проблеми. 

23. Я недостатньо втриманий у вияві почуттів. 

24. Я намагаюся згуртувати навколо себе однодумців. 

25. Я не задоволений надто формальними стосунками у групі. 

26. Коли мене звинувачують, я гублюся і мовчу. 

27. Я схильний погоджуватися зі способом життя групи. 

28. Я прив'язаний до групи більше, ніж до окремих її членів. 

29. Я схильний загострювати і затягувати суперечку. 

30. Я намагаюся бути в центрі уваги. 

31. Мені хотілося б бути членом меншої групи. 

32. Я схильний до компромісів. 

33. Я відчуваю внутрішню стурбованість, коли лідер діє інакше, ніж очікувалося. 

34.  Я хворобливо ставлюся до зауважень товаришів. 

35. Я можу бути хитрим та улесливим. 

36. Я схильний взяти на себе керівництво групою. 

37. Я відвертий у групі. 

38. Під час розбіжностей у групі в мене виникає занепокоєння (стурбованість). 

39. Я не проти, щоб при плануванні роботи відповідальність узяв на себе лідер. 

40. Я не схильний відповідати на вияв дружелюбності. 

41. Я часто ображаюся на товаришів. 

42. Я намагаюся налаштувати інших проти лідера. 

43. Я легко заводжу знайомства поза групою. 

44. Я намагаюся уникати втягнення у суперечку. 

45. Я легко погоджуюся з пропозиціями інших членів групи. 

46. Я чиню опір утворенню в нашому колективі угруповань. 

47. Коли я роздратований, стаю глумливим та іронічним. 
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48. У мене виникає ворожість (неприязнь) до тих, хто намагається висунутися. 

49. Я надаю перевагу меншій, але інтимнішій групі. 

50. Я намагаюся не демонструвати свої інтимні почуття. 

51. За розбіжностей у групі стаю на бік лідера. 

52. Я ініціативний при встановленні контактів у спілкуванні. 

53. Я намагаюся не критикувати товаришів. 

54. Я схильний звертатися до лідера частіше, ніж до інших. 

55. Мені не подобається, що стосунки у групі надто фамільярні. 

56. Я полюбляю суперечності. 

57. Я намагаюся підвищувати свій соціальний статус у групі. 

58. Я схильний втручатися у спілкування товаришів і порушувати його. 

59. Я запальний, схильний до сварок. 

60. Я схильний висловлювати незадоволення лідером. Оброблення результатів 

 

 

 

По 1 балу слід виставляти за відповідь «так» і за відповідь «ні» «-1»по кожній 

із поєднаних пар тенденцій. Оскільки заперечення однієї тенденції є визнанням 

полярної, то кількість балів за відповіді «так» по одній шкалі і відповіді «ні» по шкалі 

протилежної тенденції додаються. Ключ до діагностики До шкал поєднаних 

тенденцій належать такі позиції опитувальника: 40 

1. Залежність — 3. 9. 15. 21. 27. 33. 39. 45. 51. 54. 

2. Незалежність — 6. 12. 18. 24. 30. 36. 42. 48. 57. 60. 

3. Комунікабельність — 5. 7.13.19.25. 31. 37. 43. 49. 52. 

4. Некомунікабельність — 4. 10. 16. 22. 28. 34. 40. 46. 55. 58. 

5. Прийняття «боротьби» — 1. 11. 17. 23. 29. 35. 41. 47. 56. 59. 

6. Уникання «боротьби» — 2. 8. 14. 20. 26. 32. 38. 44. 50. 53. 

Висновки Якщо сума балів за будь-якою шкалою дорівнює сумі за 

протилежною або близька до неї, це свідчить про наявність внутрішнього конфлікту 

у піддослідного, зумовленого однаковим вираженням протилежних тенденцій 

поведінки у групі. 
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 Додаток Б 

 

Анкета для викладачів  

 

Шановні викладачі!  

Нас цікавить Ваша думка, щодо значення соціальної компетентності для майбутніх 

бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання з сфери 

обслуговування  

 

Анкета анонімна. 

 

 

1. Чи враховано у  Вашому закладі  регіональні потреби і вимогах на місцевому ринку 

праці та послуг? 

2. Які педагогічні підходи вважаєте доцільними, найефективнішими? 

3. Чи використовують в закладі освіти  інноваційні  технології? 

4. Чи застосовується у закладі освіти  компетентнісний  підхід? 

5. Які ключові компетентності майбутніх фахівців Вам відомі? 

6. Що Вам відомо про соціальну компетентність? 

7. Як часто ви застосовуєте особистий досвід на заняттях? 

8. Як Ви вважаєте, чи доцільно формувати соціальну компетентність у майбутніх 

фахівців сфери обслуговування? 

9. Що, на Вашу думку, впливає на формування соціальної компетентності в умовах 

професійного (професійно-технічного) закладу? 

10. Як проявляється соціальна компетентність у професійній сфері майбутніх фахівців 

сфери обслуговування. 

11. Чи впливає рівень розвитку соціальної компетентності на професійне становлення та 

кар’єрне зростання бакалаврів з професійної освіти – педагогів професійного навчання з 

сфери обслуговування? 
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Додаток В 

РОБОЧИЙ КЕЙС З НАПОВНЕННЯ ВІРТЕКИ З СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ) 

«ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

 

Додаткові матеріали майбутнього бакалавра з професійної освіти – педагога 

професійного навчання з сфери обслуговування. 

 

Спрямовано на формування теоретичних знань про соціальну 

компетентність, її складової та значення для майбутнього фахівця сфери 

обслуговування; практичних умінь і навичок соціальної взаємодії у суспільстві, 

толерантного спілкування з різними категоріями населення у професійній 

діяльності, розвитку навичок конструктивної критики, проявів емпатії.  

1.  Змістовний модуль 1. Зміст компетентностей майбутнього фахівця 

 

Тема 1. Поняття про соціальну компетентність, зарубіжний досвід її 

формування. 

Поняття про компетентнісний підхід в освіті. 

Види ключових компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Значення соціальної компетентності для професійної діяльності. 

Соціальна компетентність як складова професійної підготовки фахівців 

сфери обслуговування. 

Тема 2. Структурні компоненти соціальної компетентності . 

Наукові погляди вчених на структуру соціальної компетентності. 

Структура соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. 

Тема 3. Критерії рівні і показники сформованості соціальної компетентності. 

Критерії, рівні і показники сформованості соціальної компетентності Методи 

дослідження рівня сформованості соціальної компетентності 

Тема 4. Педагогічні умови розвитку соціальної компетентності майбутніх 

фахівців сфери обслуговування. 

Доповнення змісту соціально-гуманітарних дисциплін у контексті 

професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування. 

Розвиток позитивної мотивації студентів шляхом їх участі у різних видах 

практики і в позааудиторній роботі. 

Застосування новітніх освітніх технологій для розвитку навичок 

толерантного спілкування, продуктивної взаємодії і конструктивної критики. 

Змістовний модуль 2 Формування соціальної компетентності  

Тема 5. Особливості професійної діяльності в даній галузі 

Поняття про діяльність як особливу форму активності особистості. Структура 

діяльності: мета, мотив, дія. Види діяльності: гра. навчання, праця. 

Виконавча, репродуктивна і творча діяльність. Вплив виду діяльності на 

імідж підприємства. Засоби діяльності,процес їх засвоєння. Знання, уміння, навички, 

звички як складові досвіду людини. Задатки і здібності. 

Тема 6. Вплив індивідуальних властивостей на формування і розвиток 

соціальної компетентності. 
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Типи темпераменту: сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік. Роль 

темпераменту в діяльності людини. 

Основні риси типового характеру позитивні і негативні, що виявляються в 

ставленні людини до праці, до інших людей, до самої себе, до предметів і явищ 

дійсності 

Тема 7. Використання вербальних і невербальних засобів спілкування у 

професійній діяльності. 

 Компоненти спілкування 

Дотримання етики спілкування – запорука професійного успіху Складові 

конструктивної критики 

Використання невербальних засобів спілкування у сфері обслуговування 

Тема 8. Конфлікти у професійній сфері майбутнього фахівця сфери 

обслуговування 

Алгоритм розв'язання конфлікту: з'ясування потреб (інтересів) учасників 

конфлікту, їх вимог, конкретних позицій. 

Причини виникнення конфліктів в установах, організаціях: виробничі 

конфлікти, конфлікти в міжособистісних відносинах. 

Шляхи розв'язання конфліктів у професійні сфері обслуговування. 

Тема 9. Вплив емоційно-вольової сфери на формування соціальної 

компетентності. 

Інформативна і регулятивна функція емоцій. Фундаментальні емоції: 

здивування, хвилювання, радість, страх, сором, провина, гнів, зневага. 

Емоційні етани особи: настрій, афект, стрес, фрустрація. Здатність керувати 

своїм емоційним станом для фахівців сфери спілкування з людьми як складова його 

професійної підготовки. Почуття людини: моральні, інтелектуальні, естетичні. 

Почуття емпатії – основа співпереживання, співчуття, співучасті. 

Воля. Вольові якості особи. 
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Додаток Г 

 

 Анкети на визначення адаптації студентів нового набору 

 

1) Чи були у вас переживання, пов’язані з розумінням нової соціальної групи? а) Так 

б) Ні 

2) У вас присутня невизначеність та невпевненість в обраній професії? а)Так б)Ні 

3) Хто чи що спонувало Вас до обрання даної спеціальності? 

 

 

4) Ви вважаєте себе достатньо підготовленими до навчання у ЗВО? а)Так б)Ні 

5) Як швидко ви пристосувалися до умов закладу освіти? 

а)Швидко б)Достатньо довго 

6) Яке у Вас відношення до обраної професії 

а) позитивне б) негативне в) складно відповісти 

7) Чи знайшли ви друзів університеті? 

а)Так б)Ні 

8) Чи хотіли б Ви перевестися інший заклад освіти 

а)Так, чому  

б)Ні 

9)  Чи вистачає вам часу , щоб виконати усе домашнє завдання? а)Так б)Ні 

10) Якщо ви проживаєте в гуртожитку, то чи налагодили ви свій побут? а)Так б)Ні 

 

Дякуємо за щирість і відвертість 
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Додаток  Д 

Результати опитувань 

За допомогою методики Г. Айзенка «Самооцінка станів тривожності, фрустрації, 

агресивності та ригідності» ми визначили, що у 44% учасників експерименту  низький 

рівень тривожності. Середній рівень тривожності було діагностовано у 50% учасників 

експерименту. Для таких студентів характерна висока чутливість до стресу, підвищена 

схильність до переживання незвичайних ситуацій, які суб’єктивно сприймаються як 

конфліктні, а також до форсування переживань, ескалації конфліктогенів і психологічних 

захистів. Високий рівень тривожності за результатами досліджень виявлено у 6% учасників 

експерименту. Особистість з високим рівнем тривожності схильна сприймати навколишній 

світ як загрозливий і небезпечний. Цей рівень тривожності складає загрозу психічному 

здоров’ю особистості і сприяє розвитку передневротичних станів, що негативно впливає на 

результат діяльності. 

Виявлено, що низький рівень фрустрації у 2% досліджуваних, які відповідно, є 

стійкими до невдач і не бояться труднощів. Середній рівень фрустрації, котрий 

діагностовано у 68,5% майбутніх фахівців сфери обслуговування, а високий – у 29,5%. Як 

уже зазначалося, високий рівень фрустрації зазвичай приводить до конфліктності 

особистості. Порівнявши одержані результати із показниками конфліктності, можна 

говорити про те, що із зростанням рівня фрустрації зростає і конфліктність індивідів, тобто 

є прямо пропорційна залежність між цими двома чинниками. 

 Щодо рівня агресивності учасників експерименту, то 31,5% є спокійними та 

стриманими, у 50% середній рівень агресивності, а 18,5% відрізняються агресивністю, 

нестриманістю, схильні до провокації конфліктів. 

Оцінивши рівень ригідності, ми одержали такі результати: у 29,6 % студентів 

ригідність відсутня. Таким особистостям властиві легкість і гнучкість у поведінкових 

реакціях та ухваленні рішень; у 61,1 % середній рівень ригідності; у 9,3 % майбутній 

фахівців сфери обслуговування – низький, тобто вони складно переносять будь-які зміни, 

оскільки ці зміни можуть сприяти виникненню труднощів у спілкуванні, стресів, 

конфліктів, погіршенню самопочуття. 

Отже, збільшення ригідності веде до збільшення конфліктності особистості.  

Також було здійснено дослідження адаптованості студентів-третьокурсників 

(ВЗАЄМОДІЯ) спеціальності 015 Професійна освіта (сфера обслуговування) у сучасних 

соціально-економічних умовах за допомогою методики діагностики соціально-

психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда [49, с.186-190], котра нараховує 101 

вислів про людину, про її спосіб життя – хвилювання, думки, звички, стиль поведінки. 

Зачитавши кожне діагностичне висловлювання майбутні фахівці сфери обслуговування, 

порівнюють його зі своїми звичками, своїм способом життя й оцінюють в якій мірі це 

висловлювання належить їм (для оцінки відповідності використовують сім варіантів оцінок, 

що пронумеровані від 0 до 6: «0» – це зовсім не відноситься до мене; «1» – мені це не 

властиво в більшості випадків; «2» – сумніваюсь, що це можна віднести до мене; «3» – не 

наважуюсь віднести це до себе; «4» – це схоже на мене проте немає впевненості; «5» – це 

на мене схоже; «6» – це точно про мене). Згодом, підраховуючи одержані бали за вказаною 

методикою, одержимо відповідні значення A – адаптації, S – само сприйняття, L – 

прийняття інших, E – емоційної комфортності, I – інтернальності та D – домінування для 

кожного студента індивідуально. Проте для нашого дослідження важливими є середньо 

групові оцінки адаптації студентів – майбутніх фахівців сфери обслуговування.  

Отже, за одержаними експериментальними результатами можна зробити висновок, 

що на сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах соціально-фінансової кризи 

соціально-психологічна адаптація третьокурсників пройшла успішно.  

Скориставшись методикою М. Шнайдера «Діагностика комунікативного 

контролю», було визначено в учасників експерименту наявність усвідомлення соціальної 

відповідальності за якість і  результати своєї професійної діяльності з представниками 
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замовників. За результатами методики було обчислено, що 7,4 % респондентів мають 

низький комунікативний контроль, високу імпульсивність у спілкуванні, відкритість, 

розкутість, їхня поведінка мало піддається змінам залежно від ситуації спілкування й не 

завжди співвідноситься з поведінкою інших людей. 68,5 % учасників експерименту мають 

середній комунікативний контроль у спілкуванні безпосередні, щиро ставляться до інших. 

Однак, стримані в емоційних проявах, співвідносять свої реакції з поведінкою оточуючих 

людей. 24,1 % проанкетованих мають високий комунікативний контроль, постійно стежать 

за собою, керують вираженням своїх емоцій. Це свідчить про те, що майбутні фахівці сфери 

обслуговування здатні розв’язувати соціальні конфлікти, усвідомлюють соціальну 

відповідальність за якість і результати професійної діяльності. 

Використана психодіагностична методика опосередкованого виявлення 

комунікативних й організаторських здібностей – через виявлення й оцінку 

відповідних схильностей (методика КОС). Одержані значення розподілу показників 

комунікативних та організаторських здібностей студентів показують, що дуже високий 

рівень комунікативних здібностей у цій групі становить 17,3%, а високий – мають 15,4% 

респондентів. Середній рівень притаманний 46,2% (23,1% + 23,1%), що теж є високим 

показником. Низький рівень характерний для 21,1 % студентів. Високий рівень 

організаторських здібностей притаманний для 13,4 % студентів. Середній рівень 

притаманний 34,6% (5,8% + 28,8%), що є високим відсотком, а низький рівень 

організаторських здібностей характерний для 52% студентів цієї спеціальності. 

 


