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Підхо ди та струк ту ра соціологічно го
досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності: 
на при кладі досліджен ня фахівців 
вод но го транс пор ту

Анотація

У статті про а налізо ва но су часні міждис циплінарні підхо ди до осмис лен ня
соціаль них ас пектів про фесійної взаємодії, роз вит ку на ви чок по ведінки та про -
фесійно го спілку ван ня фахівців крізь при зму ка те горії “соціаль ної ком пе тен т -
ності”. На при кладі мо делі соціаль ної ком пе тен тності У.Канінґа роз гля ну то
ме ханізми взаємов пливів про фесійних і соціаль них чин ників про фесійно го роз -
вит ку осо бис тості в кон крет них ви дах діяль ності. Виз на ча ють ся ме то до -
логічні за са ди ком плек сно го соціологічно го досліджен ня соціаль ної ком пе тен т -
ності га лу зе вих фахівців, за про по но ва но ав то рську струк ту ру і под а но ре зуль -
та ти ап ро бації ком плек сної ме то ди ки вимірю ван ня соціаль ної ком пе тен т -
ності осо бис тості на при кладі досліджень фахівців вод но го транс пор ту. Об -
ґрун то ва но на пря ми под аль шо го досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності май -
бутніх фахівців вод но го транс пор ту у зв’яз ку з га лу зе ви ми унор му ван ня ми сис -
те ми соціаль но-про фесійної ко мунікації та в кон тексті осо бистісних цілей
про фесіона ла та ви мог соціаль но го се ре до ви ща.

Клю чові сло ва: соціаль на ком пе тентність, ме то ди соціологічно го досліджен -
ня, соціальні якості суб’єкта, іден тифікаційні соціаль но-про фесійні озна ки, га -
лу зе ва соціологія, фахівці вод но го транс пор ту
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Под хо ды и струк ту ра со ци о ло ги чес ко го
ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти: 
на при ме ре ис сле до ва ния спе ци а лис тов 
вод но го транс пор та

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся со вре мен ные меж дис цип ли нар ные под хо ды к осмыс -
ле нию со ци аль ных ас пек тов про фес си о наль но го вза и мо де йствия, раз ви тия на -
вы ков по ве де ния и про фес си о наль но го об ще ния спе ци а лис тов сквозь при зму ка -
те го рии со ци аль ной ком пе тен тнос ти. На при ме ре мо де ли со ци аль ной ком пе -
тен тнос ти У.Кан нин га рас смат ри ва ют ся ме ха низ мы вза и мов ли я ния про фес -
си о наль ных и со ци аль ных фак то ров про фес си о наль но го раз ви тия лич нос ти в
кон крет ных ви дах де я тель нос ти. Опре де ля ют ся ме то до ло ги чес кие осно вы
ком плек сно го со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния со ци аль ной ком пе тен тнос ти от -
рас ле вых спе ци а лис тов, пред ла га ет ся ав тор ская струк ту ра и пред став ле ны
ре зуль та ты ап ро ба ции ком плек сной ме то ди ки из ме ре ния со ци аль ной ком пе -
тен тнос ти лич нос ти на при ме ре ис сле до ва ний спе ци а лис тов вод но го транс -
пор та. Обос но вы ва ет ся на прав ле ние даль ней ше го ис сле до ва ния со ци аль ной
ком пе тен тнос ти бу ду щих спе ци а лис тов вод но го транс пор та в свя зи с от рас -
ле вым нор ми ро ва ни ем сис те мы со ци аль но-про фес си о наль ной ком му ни ка ции и
в кон тек сте лич нос тных це лей про фес си о на ла и тре бо ва ний со ци аль ной сре ды.

Клю че вые сло ва: со ци аль ная ком пе тен тность, ме то ды со ци о ло ги чес ко го ис -
сле до ва ния, со ци аль ные ка чества суб ъ ек та, иден ти фи ка ци он ные со ци аль но-
 про фес си о наль ные при зна ки, от рас ле вая со ци о ло гия, спе ци а лис ты вод но го
транс пор та
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Abstract

The paper analyses contemporary interdisciplinary approaches to a meaningful
under standing of social aspects of professional interaction, workplace communication 
and soft skills development through the prism of the social competence category. U.
Kanning’s model of social competence has been used to explore the mechanisms of
interaction between job factors and social skills, which is linked to a person’s career
development. The author has also identified methodological guidelines for com -
prehensive sociological research into social competence of employees working in a
particular area of the economy, suggested a new framework for studying this pheno -
menon and presented the results of testing social competence among water trans -
portation workers. Further research on social competency involving prospective water
transportation workers is necessary, first, due to the adoption of workplace com -
munication standards for this economic subsector; second, in the context of an
employee’s personal development goals and social environment requirements. 
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Ко жен етап роз вит ку про фесійної діяль ності індивіда для успішної
його взаємодії з інши ми суб’єкта ми суспільно го відтво рен ня по тре бує но -
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во го рівня функційної інтеґро ва ності знань і про фесійних на ви чок, які за -
ве де но виз на ча ти як “про фесійну ком пе тентність”. Згідно з виз на чен ням
соціо логічно го слов ни ка, по нят тя “ком пе тентність” ха рак те ри зує фун да -
мен таль ні здат ності — знан ня та інші якості, при та манні соціаль ним ак то -
рам, які є “кваліфіко ва ни ми” учас ни ка ми (“чле на ми”) соціаль них кон -
текстів [Боль шой тол ко вый со ци о ло ги чес кий сло варь, 1999: с. 317]. У
дослідженні Future Work Skills 2020 фахівці Інсти ту ту Май бут ньо го пер -
ші чо ти ри по зиції з 10 на й важ ливіших на ви чок для успіху в про фесійній
діяль ності в  най ближчий час без зас те реж но відда ють якос тям, що без по -
се ред ньо сто су ють ся соціалізації індивіда та рівня його індивіду аль ної
соціаль ної свідо мості, та ким як: 1) ро зуміння смислів діяль ності (sense-
 making) як на вич ка, кри тич но не обхідна для при й нят тя рішень; 2) роз ви -
ток соціаль но го інте лек ту (social intelligence) як чин ник кон ку рен тної пе -
ре ва ги і ви бу до ви ус піш ної співпраці та про фесійних взаємин осо бис тості
з інши ми; 3) новітнє та адап тив не мис лен ня (novel and adap tive thinking) — 
уміння зна хо ди ти рішен ня за леж но від си ту ації та здат ність мис ли ти поза
звич ним; 4) роз ви ток міжкуль тур ної ком пе тен тності (cross-cultural com -
petence) [Future Work Skills, s.a.]. Це дає підста ви го во ри ти про ці осо -
бистісні якості як важ ливі адап та тивні чин ни ки в умо вах ґло балізації та
рушійні чин ни ки інно вацій, реалізо ву ва них че рез поєднан ня в про фе -
сійних ко ман дах індивідів різних куль тур, віку, з різни ми на вич ка ми, сти -
лем ро бо ти і мис лен ня.

Оскільки про фесійна діяльність індивідів на ле жить і до суб’єктив них
чин ників соціаль но го впли ву, і до стан дар ти зо ва них форм реалізації від -
повідних знань і умінь, досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності в га лу зе -
вих інсти туціональ них кон тек стах, у яких про дук тивність діяль ності є
пев ним ас пек том ком пе тенції, сьо годні по ля гає в уви раз ненні соціаль них
ню ансів у соціологічній інтер пре тації, а та кож її інстру мен талізації в різ -
них соціаль них і те о ре тич них кон тек стах з ура ху ван ням опіній та інте ресів 
суб’єктів соціаль ної взаємодії, оскільки останні “в су час них освітніх кон -
тек стах та інсти ту тах за зви чай не відоб ра жені іна кше” [Knoblauch, 2010:
р. 237–255].

Деякі важ ливі соціальні якості та ха рак те рис ти ки суб’єктів про цесів
соціалізації та соціаль ної взаємодії, зок ре ма, соціаль на довіра, соціаль на
відповідальність, то ле рантність та ін., вже дос тат ньо ак тив но досліджу ють у 
вітчиз няній соціології. Вод но час досліджен ню та ких інтеґраль них соціаль -
них ха рак те рис тик, як “соціаль на ком пе тентність”, приділено ще не дос тат -
ньо дослідниць кої ува ги.

 Ме тою цієї статті є роз гляд підходів до про бле ми досліджен ня соціаль -
ної ком пе тен тності у вітчиз ня них та за рубіжних на уко вих дже ре лах, аналіз
соціаль но-пси хо логічних та соціологічних інтер пре тацій за сто су ван ня
 категорії “соціаль на ком пе тентність” в кон тексті міждис ципліна рних до -
сліджень соціокуль тур них ком по нент га лу зе вої соціології та обґрун ту ван ня 
струк ту ри соціологічно го досліджен ня роз вит ку соціаль ної ком пе тен тності 
фахівців вод но го транс пор ту за су час них умов.

150 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 3

На та ля Гле бо ва



Те о ре ти ко-ме то до логічні ас пек ти соціологічних інтер пре тацій
ка те горії “соціаль на ком пе тентність”

Нез ва жа ю чи на те, що в соціології на сьо годні ще не ви ок ре ми ла ся суб -
дис ципліна, при свя че на про бле ма тиці соціаль ної ком пе тен тності, упро -
довж роз вит ку соціологічної дум ки на уков ця ми вже до сить ґрун тов но
опраць о ва но ком по нен ти, що утво рю ють струк ту ру цьо го по нят тя. Зок ре -
ма, певні те о ре тичні на пра цю ван ня щодо цієї про бле ма ти ки на ко пи че но в
теорії струк тур но-функціональ но го аналізу, яка обґрун то вує інсти ту ціо -
наль ний ме ханізм життєдіяль ності суб’єкта в про цесі за своєння змісту со -
ціаль ної сис те ми в цілому та її струк тур них еле ментів. Соціалізаційні ас -
пек ти ста нов лен ня індивіда та кож різнобічно опраць о ву ва ли ся в рам ках
фе но ме но логічної соціології А.Шюца і сим волічно го інте ракціонізму
Дж.Г.Міда та Г.Блу ме ра, в осно вах теорії соціаль ної стра тифікації і со -
ціаль ної мобільності П.Со рокіна, в підхо дах до теорії соціаль них сис тем у
пра цях М.Арчер, П.Бурдьє, Д.Лок ву да, Н.Мо у зеліса та ін. Важ ли ве місце в 
су час но му ро зумінні й роз в’я занні про бле ми по тенціалу індивіда (суб’єк -
та дії) у взаємодії із соціаль ним се ре до ви щем у кон тексті на шо го до слi -
джен ня на ле жить дра ма тичній соціології по всяк ден них інте ракцій Е.Гоф -
ма на. Проб ле ма ти ка соціаль ної ком пе тен тності та кож до волі час то до -
сліджується як ас пект соціаль ної взаємодії, роз гля ду ва ної крізь при зму
інте ракцій осо бис тісних іден тич нос тей. Отже, цей ба га то вимірний фе но -
мен відкри ває ши ро ке поле для міждис ципліна рних досліджень, які по -
єдну ють підхо ди со ціології (зок ре ма спеціаль ної, про фесійної, мікро со -
ціології та соціології ма лих груп), соціаль ної пси хо логії, куль тур ної ан -
тро по логії, ко муніка тив ної теорії.

Оскільки су час на про фесіоналізація є “соціаль ним ме ханізмом”, що
“функціонує як засіб роз вит ку змісту праці” [Погрібна, 2008: с.192], соціаль -
на по ведінка про фесіоналів за га лом і соціальні ком пе тен тності зок ре ма ста -
ють об’єктом соціаль но го ко нстру ю ван ня з боку са мих про фесійних груп.
Досліджен ня співвідно шень соціаль ної й еко номічної по ведінки про фе сій -
них груп на рин ку праці та па тернів вер ти каль ної мобільності про фе сіо -
налів у період соціаль них транс фор мацій [Се ме но ва, 2017: с. 157–178] ви -
світлює при ваб ливість роз роб лен ня мо делі соціаль но-про фесійної ком пе -
тен тності, що спри я ти ме реалізації соціаль но го по тенціалу осо бис тості в
інте лек ту альній, пра вовій, інфор маційній, соціокуль турній та інших сфе -
рах [Зим няя, 2008]. Оскільки клю чо ви ми мо мен та ми змісто во го на пов нен -
ня по нят тя соціаль ної ком пе тен тності є здатність, спро можність, го тов -
ність, а та кож такі озна ки, як успішна взаємодія, роз в’я зан ня про блем них си -
ту ацій у про цесі ко мунікацій та успішне ви ко нан ня фа хо вих соціаль них ро -
лей [Ксе но фон то ва, 2014: с. 196], прак тич ний ас пект ха рак те рис ти ки со -
ціаль ної ком пе тен тності фахівця пе ре дба чає ефек тивність реаґуван ня осо -
бис тості й до сяг нен ня нею ре аль них цілей в пев но му соціаль но му кон тексті
з ви ко рис тан ням відповідних для цьо го ме тодів [Ра вен, 2002: с. 21] з орієн -
тацією на по каз ни ки успішності та ефек тив ності суб’єкта в кон тек стах чин -
ників кон ку ренції [Pfadenhauer, 2010: p. 154].
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Соціологічний дис курс суб’єктних взаємодій індивідів по тре бує ха рак -
те рис ти ки прак тич но го ефек ту ви ник нен ня у про цесі гру по вих інте ракцій
індивідів “соціаль но-ком пе тен тних сто сунків” як но вої суб’єк тив ної ре аль -
ності, що пев ним чи ном вис ту пає фор мою зна ход жен ня інди відом ба лан су
ба гать ох соціалізаційних ас пектів. Звідси мож на до лу чи ти до пе реліку мар -
керів якість соціаль них взаємодій і роз роб ля ти уніфіко вані ме то ди ки ви -
мірю ван ня, ґрун то вані на по каз ни ках, не за леж них від різно маніття кон -
крет них умов [Kurtz, 2010: р. 7–25]. У соціологічній пер спек тиві ви ок рем -
лю ють три фун да мен тальні підхо ди до соціаль ної ком пе тен тності: як до
фор ми організації соціаль но го знан ня, як до фор ми організації ко муніка -
тив них на ви чок і як до фор ми про тидії не знан ням. Тоб то йдеть ся про
інтеґра тив не поєднан ня роз гля ду соціаль ної взаємодії в кон тексті інте р -
акції, іден тич ності та пре зен тації як соціаль но за пи ту ва них якос тей, що
свідчать про соціаль ний пред мет спря му ван ня [Kurtz, 2010: p. 7–25].

У су час них досліджен нях соціаль ної ком пе тен тності спос теріга ють ся
до сить різні підхо ди, коли роз гляд про бле ми соціаль ної взаємодії  зосере -
джується на ас пек тах: за без пе чен ня влас них інте ресів осо бис тості [Hinsch,
2007], її соціаль ної адап тації, здат ності до інтеґрації в суспільство й усвi дом -
лен ня суспільних норм та ціннос тей [DuBois, Felner, 1996: р. 124–152]. Чи -
ма ло мо де лей з ви яв лен ня соціаль них ком пе тен тнос тей ґрун ту ють ся на за -
са дах пси хо логії ко мунікації [Riggio, 2010: р. 160–182], мо де лю ю чи ге не зу
соціаль но ком пе тен тної по ведінки як раціональ но го про це су, що співвідно -
сить ся з цик лом управління [Hinsch, 2007], або як реґуляції індивідом своєї
по ведінки шля хом порівнян ня ба жа но го (цільо во го) ста ну з ре аль ним (по -
точ ним) ста ном [Jordan, Murray, Lawrence, 2009; Kanning, 2014]. Однак
більшість прак тич них досліджень не розрізня ють ком пе тентність як по -
ведінку і як по тенціал, що усклад нює роз гляд її як постійно го ат ри бу ту че -
рез “абстраґуван ня сто сов но різних си ту ацій” [Kanning, 2013], що  перед -
бачає асимілю ван ня в індивіду аль них струк ту рах па ра метрів-ціннос тей,
що сто су ють ся різних ком пе тенцій [Kanning, 2014], а та кож розрізнен ня
 загальних та спе цифічних соціаль них ком пе тенцій з ура ху ван ням спе ци -
фіки си ту ацій [Reschke, 1995: s. 205–228; Schmidt, 1995: s. 117–135].

Ґрун ту ю чись на по пе ред ньо му аналізі га лу зе вих на пра цю вань та  ви -
сновків з ма теріалів ав то рських гли бин них інтер в’ю з чин ни ми  представ -
никами мо рських про фесій [Гле бо ва, 2016], ба зою сво го по шу ко во го до -
сліджен ня я об ра ла мо дель досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності німець -
ко го соціаль но го пси хо ло га Уве Пе те ра Канінґа [Kanning, 2002], го лов на
ідея яко го по ля гає в розрізненні про цесів роз вит ку і фор му ван ня соціаль но
ком пе тен тної по ведінки на підставі аналізу си ту ації та ви бо ру відповідних
про це дур по ведінки у по е тапній струк турі досліджен ня, а та кож ура ху ванні
та ких ас пектів:

— особ ли вос тей мо ти вації індивіда в до сяг ненні влас них цілей у кон -
тексті особ ли вос тей та ви мог соціаль но го ха рак те ру;

— варіантів по ведінки індивіда щодо ви бо ру аль тер на тив них рішень та
ви ко рис тан ня їх у певній спе цифічній си ту ації в кон тексті влас но го
ціле пок ла дан ня і ви мог соціаль но го се ре до ви ща;
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— реалізації пе ре дба чу ва ної по ведінки шля хом ви ко рис тан ня на бу тих і
роз ви не них на ви чок;

— здат ності до са мо оцінки в діях, що при зво дять до зміни си ту ації в кон -
тексті за вдан ня до сяг нен ня влас них цілей та соціаль них ви мог, та
ініціюван ня но во го цик лу по ведінки [Kanning, 2014: p. 141–153].

Струк тур на мо дель соціаль ної ком пе тен тності У.Канінґа (див. рис.) по -
в’я за на з його струк тур ною мо дел лю соціаль них на ви чок, в якій на до пов -
нен ня до пер цеп тив но-пізна валь ної сфе ри соціаль ної ком пе тен тності до да -
ють ся мо ти ваційно-емоційна та по ведінко ва. Пра вомірність за сто су ван ня
об ра но го У.Канінґом струк тур но го підхо ду з огля ду на збе ре жен ня ціліс -
ності досліджен ня ком пе тен тності суб’єкта про фесійної діяль ності че рез
взаємоз в’я зок у ньо му та ких ком по нентів, як “відповідальність”, “про со -
ціальність” та “са мо кон троль”, підтвер джується й аналізом фа хо вих дже рел
щодо змісту і струк ту ри соціаль ної відповідаль ності в низці праць за ру -
біжних [Па на рин, 2012] та вітчиз ня них ав торів [Сте па нен ко, 2009; Без ру ко -
ва, 2012], що дає до дат кові підста ви роз гля да ти її не лише як суб’єктив -
но-оцінну ка те горію.

Рис. Струк тур на мо дель соціаль ної ком пе тен тності за У.Канінґом
 [Kanning, 2002]

Зреш тою йдеть ся про ство рен ня у суб’єкта сис те ми спеціаль них знань,
відмінних і від по всяк ден них знань, і від знань, які дає більшість тра -
диційних освітніх про грам; це особ ли ва соціаль на прак ти ка (су купність
спе цифічних ко мунікацій і взаємодій, спо собів узгод жен ня та офор млен -
ня соціаль них смислів і дій), у меж ах якої фор му ють ся певні габітуси
соціаль но зорієнто ва ної свідо мості фахівців. Це те, що може істот ним чи -
ном зміню ва ти кар ти ну взаємодії суб’єктів у соціаль но му, на вчаль но му,
куль тур но му й т.ін. по лях, струк ту ра яких, своєю чер гою, виз на чається на -
вчаль ни ми, куль тур ни ми, мо раль ни ми та інши ми прак ти ка ми [Не чи тай -
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ло, 2017: с. 21–25]. Відтак во че вид нюється по тре ба у за сто су ванні інтеґру -
валь них ме тодів та підходів до про цесів, в яких по стає соціаль но-ком пе -
тен тна по ведінка в кон крет них ви дах діяль ності, та до функцій окре мих
соціаль них ком пе тенцій (у їхній взаємодії), чин них при фор му ванні та кої
по ведінки. Тоб то не обхідна іден тифікація ознак че рез емпірич не ви яв лен -
ня відповідних соціаль них ком пе тенцій, коли нас цікав лять спе цифічні
ком пе тенції, що сто су ють ся лише цілком пев них різно видів си ту ацій
[Kan ning, 2014].

Соціаль на ком пе тентність у дослідженні
 соціокуль тур них ком по нентів про фесійно го ста нов лен ня

 фахівців вод но го транс пор ту

Оскільки озна кою су час ності у сфері про фесіоналізації про го ло ше но
впро вад жен ня сис те ми стан дартів якості та роз вит ку га лу зе вих за кладів з
підго тов ки фахівців вод но го транс пор ту [На каз Міністе рства, 2011], оціню -
ван ня рівня “соціаль них ком пе тен тнос тей” май бутніх фахівців по тре бує пе -
ре хо ду досліджен ня їх від ре жи му кон ста тації та зістав лен ня га лу зе вих і
кор по ра тив них стан дартів до те о ре тич но обґрун то ва них і емпірич ним шля -
хом ви яв ле них че рез ба га то фак тор ний аналіз оцінок та обліку суб’єктних
скла до вих фор му ван ня соціаль них норм у про фесійно му га лу зе во му се ре -
до вищі за су час них умов. Підста ва ми ви ок рем лен ня ка те горії фахівців вод -
но го транс пор ту (мо ряків) у соціологічно му дослідженні як за об’єктив ни -
ми кри теріями про фесійної діяль ності, так і за суб’єктив ни ми (мен таль ни -
ми) ха рак те рис ти ка ми [Janiszevski, 1983: s. 129] є спе цифіка соціаль них ха -
рак те рис тик членів зорієнто ва ної на про фесійну діяльність у морі спільно -
ти як особ ли во го типу соціаль ності; особ ли вості пси хо логічної куль ту ри
осо бис тості, про ду ко вані істо рич но спе цифікою ви хо ван ня і про фе сіо на -
лізації вка за ної фа хо вої гру пи [Matejko, 1964]; тен денції роз вит ку мо рських
про фесій, що спри чи ня ють ся до знач них транс фор мацій соціаль но-про -
фесійно го мо рсько го “інтер суб’єктив но го світу” [Гле бо ва, 2016: с. 17]. Со -
ціаль но-пси хо логічні ра кур си взаємодії фахівців вод но го транс пор ту ви -
світлю ють ся у досліджен нях за рубіжних уче них: особ ли вос тям ба га то на -
ціональ но го екіпажу при свя че но праці Р.Бая і Ґ.Лемвіка, Н.Берґа, О.Бру -
ніла, Й.Сторґарда, Я.Хор ка; про бле ма по до лан ня ко муніка тив них бар’єрів
опраць о ву ва лась у пра цях Б.Ванґ, М.Яма гучі; за со би і ме ханізми роз вит ку
“емоційно го інте лек ту”мо ряків роз кри то у пра цях П.Бо лат, К.Кілік, Л.Та -
вакіоґлу та ін.; впли ви крос-куль тур них чин ників на про фесійну  само -
реалізацію членів екіпажів дослідже но в ро бо тах С.Крис тен се на, Л.Ла ур се -
на, М.Фрай дберґ. Праці на ве де них вище ав торів та низ ка досліджень умов
успішної про фесійної, міжо со бистісної, роль о вої взаємодії в про фесійно му
се ре до вищі в су час них умо вах [Kahveci, 2002; Kilic, 2013: р.169–174] слу гу -
ють підґрун тям вив чен ня соціаль ної ком пе тен тності фахівців мо рсько го
фло ту як соціаль ної скла до вої про фесійно го се ре до ви ща і “мо рської про -
фесійної суб куль ту ри”. Аналіз досліджень, в яких струк ту ру, зміст, спе -
цифіку про фесійної діяль ності фахівців вод но го транс пор ту роз гля ну то у
зв’яз ку із роз вит ком та реалізацією їхніх соціаль но-пси хо логічних якос тей
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[Ко роль чук, 1996; Кри во руч ко, 2006; Орло ва, 2003: с. 52–57], підтвер джує
на явність різних струк тур них рівнів суспільної та індивіду аль ної свідо -
мості осо бис тості май бут ньо го фахівця, що впли ває на його про фесійну
ефек тивність в її цілісності. Сис тем ний роз ви ток у май бутніх мо рських
офіцерів соціаль них ком пе тенцій як умо ви дот ри ман ня га лу зе вих стан -
дартів і про це дур в ухва ленні рішень [Исто ми на, 2005; Шаф ран, 2008; Шер -
ман, 2014] по тре бує ви ок рем лен ня та уза галь нен ня ши ро ких соціаль них ха -
рак те рис тик га лу зе во го фахівця за со ба ми “мо рської соціології” за ре зуль ту -
валь ни ми універ саль ни ми та інваріан тни ми фор ма ми ви яв лен ня со ціаль -
них компетентностей на кількох рівнях:

— ко ор ди нації (узгод женість, зла год женість та пе ре дба чу ваність по -
ведінки індивідів у гру повій взаємодії);

— ко о пе рації (ре зуль та тивність співпраці індивідів за для до сяг нен ня
спільної мети, фор му ван ня ко рис них для функціону ван ня гру пи та
роз вит ку кож но го її пред став ни ка ціннос тей);

— суб орди нації (ефек тивність відно син підлег лості та підпо ряд ку ван -
ня в різних кон тек стах тру до вої діяль ності).

Хоча інте рес вітчиз ня них фахівців до про блем фа хо вої ком пе тен тності
спеціалістів вод но го транс пор ту як важ ли во го про фесійно го ре сур су  за тор -
кує дос тат ньо ши ро ке коло вка за них вище ас пектів, що засвідчується ма -
теріала ми соціологічних [Чиг рин, 2011] та міждис ципліна рних до слi джень
про блем га лу зе вої про фесійної освіти й ак тивізації лю дсько го ре сур су
(див.: [Теорія і прак ти ка са мо ме нед жмен ту..., 2012; Соціаль но-еко но мічні
..., 2013], і досі у ба гать ох досліджен нях да ють ся взна ки ме то до логічна не -
струк ту ро ваність і роз митість у підхо дах до досліджен ня форм соціаль ної
взаємодії фахівців на тлі за галь носвітог ляд но го і ціннісно го на пов нен ня
 гуманітар них освітніх про грам су час них на вчаль них за кладів тех нічно го
спря му ван ня.

Ре зуль та ти ав то рських гли бин них інтер в’ю з пред став ни ка ми мо рських 
про фесій [Гле бо ва, 2016] по ка за ли, що до особ ли вос тей і про блем них пло -
щин своєї про фесійної стра ти фахівці мо рсько го транс пор ту відно сять: ви -
сокі ви мо ги до про фесійної підго тов ки, мобільності, куль тур ної та мов ної
адап тив ності, здат ності пе ре но си ти значні пси хо логічні на ван та жен ня, со -
ціокуль тур ну то ле рантність тощо; соціаль ну та пси хо логічну адап тацію на
бе резі, відсутність ко ор ди но ва ної дер жа вою підтрим ки у разі по тре би укр а -
їнських гро ма дян у якості працівників іно зем них ком паній, відсутність
 державної мо делі пенсійно го за без пе чен ня їх тощо; труд нощі соціаль но-
 пси хо логічно го й мо раль но го ха рак те ру, по в’я зані з об лаш ту ван ням їхніх
сімей, ви хо ван ням дітей тощо й зу мов лю вані спе цифікою праці в морі, на -
сам пе ред дов гот ри ва ли ми рей са ми; пси хо логічну спе цифіку три ва ло го пе -
ре бу ван ня в за кри то му про сторі, ко муніка тивні особ ли вості праці в ко ра -
бель но му ко лек тиві; по тре бу в роз вит ку прак тич них на ви чок управління
людь ми різних куль тур під час про фесійно го на вчан ня; по тре бу в на вчаль -
но-прак тич них тренінґах для фор му ван ня в ко лек тиві мо рсько го екіпажу
ат мос фе ри цілко ви тої про фесійної довіри до колеґ і підлег лих. Вод но час
досліджен ня про фесійно го ста нов лен ня май бутніх мо ряків у сис темі освіт -
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ньо го про це су вка зу ють на те, що внаслідок різно манітності ат ри бу тив них
зв’язків ком по нентів індивіду аль ної, соціаль ної та про фесійної свідо мості
осо бис тості на різних рівнях і в різних си ту аціях за сто су ван ня важ ли вих на -
ви чок да ле ко не за вжди мож на охо пи ти їх ме то до логічно та інстру мен таль -
но, навіть послідов но поєдну ю чи різні підхо ди. Отри мані дані та аналіз
соціаль но-пси хо логічних особ ли вос тей мо рських міжна род них екіпажів у
низці га лу зе вих досліджень, що без по се ред ньо сто су ють ся про бле ми роз -
роб лен ня й ви ко рис тан ня ме то до логії, кри теріїв та по каз ників рівнів сфор -
мо ва ності про фесійно і соціаль но важ ли вих якос тей фахівців мо рсько го
транс пор ту [Со кол, 2011; Ти рон, 2016; Чер нен ко, 2016], зу мо вив по тре бу в
сис тем но му підході з ви ок рем лен ням пев них ком по нентів струк ту ри со -
ціологічно го досліджен ня соціаль ної ком пе тен тності як чин ни ка успішної
про фесійної соціалізації май бут ньо го мо ря ка. Та ки ми ком по нен та ми є:
зміс тов но-про це су аль ний (міжкуль тур ний, стра тегічний і коґнітив ний);
мо ти ваційно-цільовий; морально-соціальний.

Струк ту ра соціологічно го досліджен ня роз вит ку
 соціаль ної ком пе тен тності фахівців вод но го транс пор ту

На підставі ре зуль татів аналізу на ве де них вище міждис ципліна рних за -
сад фор му ван ня соціаль ної ком пе тен тності фахівців вод но го транс пор ту та
роз гля ду соціаль но-пси хо логічних особ ли вос тей діяль ності мо рських між -
на род них екіпажів у низці ав то рських гли бин них інтер в’ю (див.: [Гле бо ва,
2016]) на да но му етапі було ви ок рем ле но на пря ми досліджен ня соціаль ної
ком пе тен тності май бутніх мо ряків згідно з вирізне ни ми її струк тур ни ми
ком по нен та ми:

— змістов но-про це су аль ний ком по нент у його міжкуль тур но му, стра -
тегічно му та коґнітив но му ас пек тах (куль тур на взаємодія, по бу до ва
стра тегій спілку ван ня, особ ли вості мис лен ня мо ря ка);

— мо ти ваційно-цільо вий ком по нент (праг нен ня до спілку ван ня);
— мо раль но-соціаль ний ком по нент (дот ри ман ня мо раль них норм по -

ведінки).

Було за про по но ва но вимірю ва ти соціаль ну ком пе тентність за ме то ди -
кою, ґрун то ва ною на Канінґово му підході до струк ту ри соціаль ної ком пе -
тен тності і роз ви не ною та до пов не ною ав то ром цієї статті. Прак тич ною
реалізацією цієї ме то ди ки є ав то рська ан ке та, що скла дається із пунктів (за -
пи тань), які відоб ра жа ють еле мен ти струк ту ри соціаль ної ком пе тен тності і
щодо яких рес пон ден ти оціню ють міру ви яв лен ня струк тур них еле ментів
соціаль ної ком пе тен тності та міру про фесійної важ ли вості цих еле ментів.
Оціню ван ня здійснюється за шка лою Лай кер та, від 1 (ха рак тер но дуже ма -
лою мірою) до 7 (дуже ве ли кою мірою), а та кож від 1 (зовсім не є важ ли вим)
до 7 (дуже важ ли во).

За га лом у вимірю ваній струк турі соціаль ної ком пе тен тності на лічу -
ється 4 ве ликі бло ки еле ментів: ко муніка тив но-інте рак тив ної ком пе тен т -
ності, мо раль ної ком пе тен тності, то ле ран тності та ди рек тив ності-суб орди -
на тив ності. Блок еле ментів ко муніка тив но-інте рак тив ної ком пе тен тності,
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своєю черг гою, охоп лює 4 гру пи еле ментів: 1) соціаль на спря мо ваність,
2) на сту пальність (асер тивність), 3) са мо ке ро ваність, 4) реф лек сійність
(табл. 1).

Таб ли ця 1

Соціаль на (ко муніка тив но-інте рак тив на) ком пе тентність1

Соціаль на спря мо ваність (міра відкри тості осо бис тості для інших лю дей
 і по зи тив них уста но вок щодо них)

Змінна Інди ка тор

Про соціальність (здатність ак тив но вис ту па ти на
за хист інших лю дей, до по ма га ти їм, бути солідар -
ним і спра вед ли вим щодо них)

До по ма гаєте іншим лю дям, ви -
ру чаєте їх

Гнучкість пер спек ти ви (здатність по ста ви ти себе
на місце іншої лю ди ни й ди ви ти ся на на вко -
лишній світ під її ку том зору)

Ста ви те себе на місце іншої лю -
ди ни й на ма гаєтеся зро зуміти її
по гляд на світ

Емпа тичність (здатність співпе ре жи ва ти іншим
лю дям, поділяти з ними їхні по чут тя)

Співпе ре жи ваєте іншій лю дині,
мо же те відчу ти те саме, що й
вона

То ле рантність (за галь на здатність до сприй нят тя
іншості та виз нан ня відміннос тей) 

Прий маєте інших лю дей та ки ми, 
яки ми вони є, тер пи мо ста ви те ся 
до них

Го товність до ком промісів (здатність праг ну ти ба -
лан су інте ресів у конфліктній си ту ації)

У конфліктній си ту ації йде те на
взаємні по ступ ки

Вміння ефек тив но слу ха ти (здатність уваж но слу -
ха ти співроз мов ни ка, сприй ма ти інфор мацію)

Уваж но слу хаєте співроз мов ни -
ка, на ма га ю чись яко мо га кра ще
його зро зуміти

Вміння ефек тив но го во ри ти (бути по чу тим
співроз мов ни ком, до нес ти до ньо го інфор мацію)

Вис лов люєтеся по суті спра ви і
зро зуміло для інших

Нас ту пальність, асер тивність (здатність ви яв ля ти й ак тив но реалізо ву ва ти
власні інте ре си)

Змінна Інди ка тор

Асертивність/на сту пальність (здатність у
соціаль них си ту аціях успішно об сто ю ва ти свої
інте ре си)

На по лег ли во про во ди те свою
лінію, до ма гаєтеся своїх цілей

Го товність роз в’я зу ва ти конфлікти (здатність, не
уни ка ю чи конфлікту, ак тив но шу ка ти його роз -
в’я зан ня)

Не уни каєте конфліктів, а
шукаєте шля хи їх роз в’я зан ня

Екстра версія (здатність до збли жен ня з інши ми
людь ми і за в’я зу ван ня соціаль них кон тактів)

Лег ко збли жаєтеся з інши ми
людь ми і за в’я зуєте з ними кон -
так ти

Рішучість (здатність швид ко зва жи ти ся на один з
ба гать ох варіантів по ведінки)

У склад них си ту аціях вчи няєте
сміливо і рішуче
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1 Вимірю ван ня струк ту ри соціаль ної ком пе тен тності на підставі підхо ду У.Канінґа:
[Kanning, 2005]. Змінні “ем па тичність”, “то ле рантність (за галь на)” та “вміння ефек тив но 
го во ри ти” до да но ав то ром до Канінґової струк ту ри соціаль ної ком пе тен тності за ре зуль -
та та ми по льо вих досліджень — з огля ду на спе цифічний ха рак тер мо рських транс пор т -
них організацій.



Са мо ке ро ваність (здатність лю ди ни діяти гнуч ко і раціональ но, 
усвідом ле но при й ма ти ті чи інші ролі)

Змінна Інди ка тор

Са мо кон троль (здатність раціональ но управ ля ти
своєю по ведінкою (со бою), зок ре ма у стре со вих
си ту аціях)

Ви яв ляєте са мо кон троль, управ -
ляєте своєю по ведінкою у стре -
со вих си ту аціях

Емоційна стабільність (здатність бути емоційно
врівно ва же ним, опа но ву ва ти аґресію, соціаль ну
три во гу тощо)

Є емоційно стійким, урівно ва же -
ним, кон тро люєте свій гнів, три -
вожність тощо

Гнучкість у діях, вчин ках (здатність у разі не об -
хідності діяти швид ко і відповідно до си ту ації)

Якщо потрібно, дієте гнуч ко і за
си ту ацією, а не за звич кою

Прий нят тя кри ти ки і зво рот ний зв’я зок
Зацікав ле но і спокійно сприй -
маєте кри ти ку, інфор мацію про
свої по мил ки

Інтер нальність (відповідальність за події у своєму 
житті й за наслідки своєї по ведінки)

Впев нені, що успіхи та не вдачі у
спілку ванні та взаємодії з інши -
ми людь ми за ле жать від Вас

Реф лексійність (здатність кри тич но аналізу ва ти себе са мо го 
і сво го пар тне ра по спілку ван ню)

Змінна Інди ка тор

Управління са моп ре зен тацією (здатність справ -
ля ти по зи тив не і ба жа не вра жен ня на на вко -
лишніх)

Справ ляєте на лю дей, що Вас
ото чу ють, по зи тив не та ба жа не
вра жен ня

Са мо усвідом лен ня (уважність до себе, здатність
до реф лексії, усвідом лен ня са мо го себе)

Усвідом люєте свої ба жан ня, по -
чут тя, дум ки, вчин ки

Усвідом лен ня впли ву на інших (здатність до
свідо мо го сприй нят тя й усвідом лен ня влас но го
впли ву на по ведінку інших лю дей)

Віддаєте собі звіт у тому, як
Ваші сло ва, дії, вчин ки впли ва -
ють на по ведінку інших лю дей

Аналітич на соціаль на пер цепція (здатність до
оціню ван ня інших лю дей на підставі спос те ре -
жен ня за ними)

Вмієте пізна ва ти й оціню ва ти
інших лю дей, уваж но спос теріга -
ю чи за ними

Ди рек тивність/суб орди на тивність (здатність реалізо ву ва ти про фесійні
 владні по вно ва жен ня та ви ко ну ва ти суб орди на тивні (підвладні)

 соціаль но-про фесійні ролі)

Змінна Інди ка тор

Прий нят тя адміністра тив но го впли ву Точ но і своєчас но ви ко нуєте на -
ка зи (вказівки) керівних осіб

Вчи нен ня адміністра тив но го впли ву Даєте чіткі та зро зумілі на ка зи
(вказівки) підлег лим осо бам

Заз на чу, що окрім па ра метрів соціаль ної ком пе тен тності за У.Канінґом,
що утво рю ють блок еле ментів, який ми на зва ли “ко муніка тив но-інте рак -
тив на ком пе тентність”, до за галь ної струк ту ри соціаль ної ком пе тен тності
фахівців мо рсько го транс пор ту було до да но ще 3 бло ки еле ментів: “ди рек -
тив ності–суб орди на тив ності”, “ди фе ренційо ва ної то ле ран тності” та “мо -
раль ної ком пе тен тності”.

158 Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2018, 3

На та ля Гле бо ва

Закінчен ня табл. 1



 Не обхідність бло ку еле ментів “ди рек тив ності–суб орди на тив ності” ви -
к ли ка на ве ли кою і тра диційною рол лю адміністру ван ня та унор му ван ня в
праці фахівців мо рсько го транс пор ту. Цей блок скла дається з двох еле -
ментів: ди рек тив ності як здат ності реалізо ву ва ти про фесійні владні по вно -
ва жен ня та суб орди на тив ності як здат ності ви ко ну ва ти підпо ряд ко вані со -
ціаль но-про фесійні ролі. Блок еле ментів “ди фе ренційна то ле рантність”, що
скла дається із рас ової, національ ної, сек су аль ної, релігійної то ле ран тнос -
тей (табл. 2), вклю че но до струк ту ри соціаль ної ком пе тен тності з огля ду на
зміша ний полікуль тур ний, ба га то національ ний, міжра со вий, різно кон фе -
сійний та, як правило, переважно ґендерно однорідний (чоловічий) склад
екіпажів суден.

Таб ли ця 2

То ле рантність (ди фе ренційо ва на)

Змінна Інди ка тор

Ра со ва то ле рантність Виз наю/при й маю інших лю дей та ки ми, яки ми вони є,
не за леж но від їхньої раси

Національ на то ле рантність Виз наю/при й маю інших лю дей та ки ми, яки ми вони є,
не за леж но від їхньої національ ності

Релігійна то ле рантність Виз наю/при й маю інших лю дей та ки ми, яки ми вони є,
не за леж но від їхньої релігії

То ле рантність щодо сек су -
аль ної орієнтації 

Виз наю/при й маю інших лю дей та ки ми, яки ми вони є,
не за леж но від їхньої сек су аль ної орієнтації

Блок еле ментів “мо раль на ком пе тентність” охоп лює такі скла дові: цi ліс -
ність, ав тен тичність, чесність, мужність, вірність сло ву, відповідаль ність,
сми ренність–са мок ри тичність, спра вед ливість, тур бо та–співчут тя, не упе ре -
д женість до себе, по блаж ливість щодо інших (табл. 3). Вклю чен ня цих еле -
ментів є цілком обґрун то ва ним з огля ду на де далі більшу ва гомість ети ко-
 кор по ра тив них стан дартів взаємодії фахівців га лузі мо рсько го транс пор ту.

Прак тич на ап ро бація і ре зуль та ти емпірич но го досліджен ня

На підставі за про по но ва ної варіатив ної та роз ши ре ної струк ту ри со -
ціаль ної ком пе тен тності та відповідних ан кет з оцінка ми за 7-баль ною шка -
лою ав тор здійснив по шу ко ве соціологічне досліджен ня соціаль ної ком пе -
тен тності май бутніх фахівців вод но го транс пор ту — сту дентів Одесь кої
 мор ської ака демії (N = 100). Це емпірич не досліджен ня, ме тою яко го була
ап ро бація об ра ної ме то ди ки вимірю ван ня соціаль ної ком пе нет ності, дає
змо гу сфор му лю ва ти деякі вис нов ки.

Най важ ливішими па ра мет ра ми соціаль ної ком пе тен тності, на дум ку
май бутніх фахівців вод но го транс пор ту, є суб орди на тивність, рас ова то ле -
рантність, ди рек тивність, національ на то ле рантність, са мо кон троль, рішу -
чість, емоційна стабільність, вміння ефек тив но слу ха ти і го во ри ти, гнуч -
кість у діях та вчин ках, асер тивність, відповідальність. Як ба чи мо, на й важ -
ливішими ас пек та ми соціаль ної ком пе тен тності май бутні фахівці вод но го
транс пор ту вва жа ють її по каз ни ки із блоків “ди рек тивність–суб орди на тив -
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ність”, “ди фе ренційна то ле рантність”, “ко муніка тив но-інтерактивна ком пе -
тентність”, а не з блоку “моральна компетентність”.

Таб ли ця 3

Мо раль на ком пе тентність1

Змінна Інди ка тор

Цілісність, ав тен тичність Вчи няєте відповідно до своїх при нципів, ціннос -
тей і пе ре ко нань

Чесність Ка же те прав ду

Мужність Обстоюєте те, що пра виль но або спра вед ли во

Вірність сло ву Ви ко нуєте обіцян ки

Відповідальність Відповідаєте за все, що самі зро би ли / вчи ни ли
або не зро би ли / не вчи ни ли

Сми ренність, са мок ри тичність Виз наєте свої по мил ки та не вдачі

Спра вед ливість Не се те відповідальність за інших лю дей

Тур бо та-співчут тя Активно дбаєте про інших лю дей

Не у пе ред женість до себе Здатні про ба чи ти собі свої по мил ки

Поб лаж ливість Здатні про ба чи ти іншим лю дям їхні по мил ки

Най менш важ ли ви ми па ра мет ра ми соціаль ної ком пе тен тності, з по гля -
ду май бутніх фахівців вод но го транс пор ту, є: по блаж ливість, за галь на  то -
лерантність, са мо усвідом лен ня, аналітич на соціаль на пер цепція, ціліс -
ність/ав тен тичність, управління са моп ре зен тацією, тур бо та/співчут тя, не -
упе ред женість щодо себе, інтер нальність, гнучкість у ба ченні пер спек ти ви,
то ле рантність щодо сек су аль ної орієнтації інших лю дей, ем па тичність.

Найбільш реалізо ва ни ми (ви яв ле ни ми) па ра мет ра ми соціаль ної ком -
пе тен тності, за оцінка ми май бутніх фахівців вод но го транс пор ту, є при та -
манні їм: національ на і рас ова то ле рантність, ди рек тивність, вірність сло ву,
відповідальність, мужність, аналітич на соціаль на пер цепція, вміння ефек -
тив но слу ха ти, релігійна то ле рантність, асер тивність, чесність, сми рен -
ність, са мок ри тичність. Рей тинґ найбільш реалізо ва них па ра метрів со -
ціаль ної ком пе тен тності май бутніх фахівців вод но го транс пор ту, на відміну 
від рей тинґу на й важ ливіших па ра метрів соціаль ної ком пе тен тності ви раз -
но на си че ний па ра мет ра ми з бло ку “мо раль ної ком пе тен тності”, а саме —
відповідальністю, мужністю, чесністю, вірністю даному слову, сми рен ніс -
тю- са мок ри тичністю.

На по гляд май бутніх фахівців вод но го транс пор ту, на й менш реалізо ва -
ни ми се ред них є такі па ра мет ри соціаль ної ком пе тен тності: управління са -
моп ре зен тацією, го товність роз в’я зу ва ти конфлікти, спра вед ливість, го тов -
ність до ком промісів, тур бо та-співчут тя, по блаж ливість, ем па тичність, то -
ле рантність (за галь на), інтер нальність, гнучкість у ба ченні пер спек ти ви, не -
упе ред женість щодо себе, то ле рантність щодо сек су аль ної орієнтації інших
лю дей. Слід ак цен ту ва ти низ ь ку са мо оцінку конфліктної та емоційно-інте -
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лек ту аль ної ком пе тен тності як ас пектів, що ма ють сто су нок до блоку па ра -
метрів “комунікативно-інтерактивної” соціальної компетентності.

Ста тис тич ний порівняль ний аналіз оцінок (за кри терієм Мана-Вітні)
важ ли вості та реалізо ва ності па ра метрів соціаль ної ком пе тен тності май -
бутніх фахівців вод но го транс пор ту ви я вив зна чимі відмінності між цими
оцінка ми за леж но від віку рес пон дентів, типу по меш кан ня (гур то жи -
ток/окре ма квар ти ра), фор ми на вчан ня (кон трак тна/за дер жав ним за мов -
лен ням), на яв ності у ро дині осіб, що ма ють мо рську про фесію, та ін. Особ -
ли вий інте рес ста нов лять зна чимі відмінності між оцінка ми важ ли вості та
реалізо ва ності па ра метрів соціаль ної ком пе тен тності у сту дентів та про -
фесіоналів (N = 20).

Ви яв ле но, що сту ден ти вище, ніж про фесіона ли (р ≤ 0,05), оціню ють
важ ливість ек стер наль ності, рас ової та національ ної то ле ран тності, а про -
фесіона ли зна чи мо вище оціню ють важ ливість у ви роб ни чо му кон тексті
вірності сло ву, ак тив ної тур бо ти про інших лю дей, інтер наль ності.

Вста нов ле но та кож, що сту ден ти вище, ніж про фесіона ли (р ≤ 0,05),
оціню ють реалізо ваність влас ної асер тив ності, рішу чості, аналітич ної со -
ціаль ної пер цепції, рас ової та національ ної то ле ран тності, а про фесіона ли
вище, ніж сту ден ти (р ≤ 0,05), оціню ють реалізо ваність осо бис тої ві д -
повідаль ності. Отри мані дані підтвер джу ють важ ливість сис тем но го під -
хо ду до досліджен ня цих зв’язків як чин ників впливів на про фесійну ефек -
тив ність в суб’єкт-суб’єктних відно си нах. Су часні ме то ди ки досліджен ня
вмож лив лю ють ви яв лен ня особ ли вос тей ба гать ох спе цифічних про блем -
них пло щин про фесійної підго тов ки, мобільності та соціаль ної адап тив -
ності — як у про цесі на вчан ня, так і в прак тичній діяль ності. Пер спек тив -
ним на пря мом де талізації прак тич них соціологічних досліджень фахівців
вод но го транс пор ту на етапі про фесійної підго тов ки є ви яв лен ня за леж -
ності успішності про фесійної діяль ності га лу зе во го фахівця від та ких чин -
ників:

— мо ти вація у ви борі мо рської про фесії;
— на вчальні фор ми і за со би на бут тя про фесійно важ ли вих соціаль них

якос тей;
— опа но ва ний рівень про фесійної мобільності та адап тив ності май -

бутніх фахівців мо рсько го транс пор ту;
— впли ви соціаль но-куль тур них чин ників про фесійно го ста нов лен ня

на ди наміку про фесійної де фор мації;
— ко муніка тив на спе цифіка роз вит ку про фесійної куль ту ри у га лу зе во -

му про фесійно му се ре до вищі;
— соціальні стан дар ти якості про фесійно го на вчан ня у вітчиз ня них га -

лу зе вих на вчаль них за кла дах.

Ра зом із тим про по но ва на струк ту ра досліджен ня дала змо гу ви я ви ти,
що соціологічне досліджен ня роз вит ку соціаль ної ком пе тен тності в про цесі
про фесіоналізації та соціалізації фахівця по тре бує міждис ципліна рно го
узгод жен ня па ра метрів і кри теріїв оціню ван ня. Ме то до логічно важ ли вою є
оптимізація струк ту ри та ви бо ру про це су аль них ра курсів досліджен ня спе -
цифіки соціаль них на ви чок і осо бис тих якос тей чин но го фахівця вод но го
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транс пор ту в кон тексті функцій про фесійних взаємодій. Низ ка особ ли вос -
тей праці фахівців вод но го транс пор ту (мо рсько го ван таж но го фло ту) по -
тре бує под аль шої де талізації соціаль них ас пектів життєдіяль ності фахівця,
про фесійних ви мог, пло щин їх пе ре ти ну для ви яв лен ня спе цифіки й опти -
маль но го ви бо ру ме то до логії емпірич но го досліджен ня соціаль ної ком пе -
тен тності працівників як інтеґро ва ної якісної ха рак те рис ти ки фахівця цієї
про фесійної гру пи. Вив чен ня наслідків упро вад жен ня сис те ми стан дартів
якості у га лу зе вих на вчаль них за кла дах видається ак ту аль ним у кон тексті
не обхідної сис тем ної після дип лом ної освіти га лу зе вих фахівців, що є по в’я -
за ним з постійним зростанням вимог до професійної підготовки, мобіль -
ності й соціальної адаптивності фахівців морських професій.
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