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В статті розглядається питання кризи освіти, побудованої за моделлю 

«класичного» університету. Наголошується на необхідності реформування 
системи освіти на основі реалізації соціальних функцій вищої освіти, яка має 
здійснюватися за принципами безперервності, демократизації, гуманізації та 
випередження із врахуванням основних протиріч і тенденцій сучасного 
суспільства. В контексті реалізації компетентнісного підходу інтегральним 
фактором проектування освіти стає розвиток особистості. Тому метою вищої 
освіти стає підготовка конкурентоспроможного фахівця, з позицій 
формування у нього не лише професійної компетенції, а й комунікативної, 
інформаційної, соціальної компетенцій з метою швидкої адаптації майбутніх 
фахівців до умов ринкової економіки. 

Ключові слова: освіта, соціалізація, соціальні здібності, компетентність, 
інтелектуальна еліта. 

 
Вступ. Нові соціально-економічні зміни висуваються все більш високі 

вимоги до професіоналізму фахівців, зокрема їх конкурентоспроможності, 
мобільності, швидкого пристосування до нових умов праці. Все це вимагає 
серйозної уваги до особистісного та професійного становлення молоді та 
реалізації соціальних функцій вищої освіти, яка має здійснюватися за 
принципами безперервності, демократизації, гуманізації та випередження із 
врахуванням основних протиріч і сучасних тенденцій реформування системи 
освіти. 
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У XXI ст., в епоху глобальних змін в галузі політики, економіки та 
культури, які зачіпають весь світ, проблеми освіти, її сьогодення і майбутнього 
стають дуже актуальними. Змінюється не тільки роль освіти в сучасному 
суспільстві, змінюється її статус, значення і форма. Як зазначають багато 
дослідників, до цього закономірно веде логіка суспільного розвитку в рамках 
західноєвропейської раціональності. Освіта, як процес засвоєння знань, 
змінюється процесом набуття компетенцій, іншими словами на зміну знанієвій 
парадигмі приходить компетентнісна, тобто змінюється головне — мета 
процесу освіти. 

Мета. Відповідно до змін в освіті важливо переосмислити те, як 
формується і відтворюється найважливіша соціальна група, представники 
якої, якщо скористатися термінологією французького соціолога і філософа 
П.Бурдьє, володіють інтелектуальним капіталом, тобто в очах решти 
суспільства виступають найбільш компетентними у вирішенні культурних, 
економічних чи політичних питань, а саме, представників інтелектуальної 
еліти.  

Під елітарністю розуміється певний набір соціальних якостей 
особистості, а головною якістю, яка характеризує інтелектуальну еліту є 
здатність створювати, акумулювати, відтворювати інтелектуальний капітал 
соціуму. До інтелектуальної еліти можна віднести вчених, експертів-
професіоналів та педагогів і викладачів, основним завданням яких є 
накопичення і трансляція знань, розвиток інновацій, сприяння науково-
технічному та економічний прогресу цивілізації [16, 11]. 

Виклад основного матеріалу. В якості соціального інституту вища школа 
є відносно стійкою формою соціальної практики, за допомогою якої 
забезпечується стійкість соціальної структури суспільства, зокрема, 
стабілізується становище вищих навчальних закладів, які набирають свої 
абітурієнтів завдяки конкуренції на ринку праці. На сьогоднішній день, метою 
вищої освіти стає підготовка конкурентоспроможного фахівця, з позицій 
формування у нього не лише професійної компетенції, а й комунікативної, 
інформаційної, соціальної компетенцій з метою швидкої адаптації майбутніх 
фахівців до умов ринкової економіки. Цим цілям відповідають такі нові 
завдання і орієнтири для системи вищої освіти, як підвищення її доступності 
для молоді, надання спеціалізованих освітніх програм і розширення 
можливостей самоздійснення для студентства. Відомий німецький соціолог і 
політичний філософ, автор концепції «рефлексивної модернізації» У.Бек 
вважає, що саме освіта, залежно від її термінів та змісту, сприяє хоча б 
мінімальному процесу самоусвідомлення і самоздійснення [3, 118]. 

В якості проголошуваних функцій вищої школи, як соціального інституту 
і одночасно як підсистеми в системі освіти, виступають досягнення стандартів 
якості навчання, конструювання позитивної ідентичності випускника-фахівця, 
залучення висококваліфікованих викладачів. Проте, вища школа виконує й 
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такі приховані функції, як формування уявлень про соціально-прийнятні ідеали 
студентства, правила і норми соціальної поведінки, соціальна диференціація 
молоді, розширення ринку освітніх послуг, формує навички освоєння 
навчальної та наукової літератури, спрямовані на підвищення загального 
культурного рівня молоді, сприяє соціальній мобільності. Водночас, «освіта 
пов'язана з відбором і тому потребує індивідуальної кар'єрної орієнтації, яка 
зберігає свою дієвість навіть там, де «просування завдяки освіті» всього лише 
ілюзія, а вища освіта знецінюється і перетворюється на необхідний засіб 
проти падіння рівня життя» [3, 118]. Зокрема, К.Девіс та У.Мур, автори теорії 
пояснення соціальної стратифікації суспільства, розглядають останню як 
інституційну форму, за допомогою якої відбувається гарантований розподіл 
найбільш кваліфікованих кадрів на найбільш важливі позиції. Ці позиції 
відповідно вимагають кращої освіти та здібностей, а натомість 
винагороджуються більшим доходом і мають вищий статус. Розподіл решти 
трудових ролей та посад відбувається на основі принципу органічної 
солідарності, висунутого Е.Дюркгеймом [17, 53]. 

Якщо раніше в європейському суспільстві коло професій, від яких 
залежав добробут громадян, був досить вузьким, то сьогодні багато 
дослідників говорять про залежність добробуту суспільства від існування 
інтелектуальної еліти — експертів-професіоналів. Професіоналом визнається 
людина з досить високим рівнем компетенції у вузькій конкретній області 
спеціалізації, яка проходить своє становлення під впливом освітньої 
соціалізації. Освітяни ж відповідають в суспільстві за передачу наступним 
поколінням культурної спадщини людства та за пошук нових способів 
усвідомлення дійсності. 

Інтелектуальний капітал бере на себе керівництво процесом соціалізації. 
Соціальні ролі технологізуються, що впливає на свободу людського вибору. 
Серед підходів до теорії еліт в сучасній соціальній філософії виокремлюється 
два основних: 

1) ціннісний, що пояснює існування еліти певними перевагами / 
привілеями — інтелектуальними, моральними та ін..; 

2) структурно-функціональний, який розглядає виключно еліту як 
необхідний елемент в структурі управління суспільством. 

Інтелектуальна еліта суспільства потребує налагоджених механізмів 
свого відтворення та каналів передачі даних способів широким верствам 
населення, і такі механізми функціонують за рахунок системи вищої освіти. 
Тому, соціальним механізмом формування інтелектуальної еліти, яка 
відповідає за збереження існуючих моделей поведінки і нормативних 
імперативів, а також за побудову на їх основі інноваційних способів 
усвідомлення існуючих у суспільстві проблем, закономірно можна визнати 
освіту.  
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В.О.Сластьонін визначає освіту як «єдиний процес фізичного і духовного 
формування особистості, процес соціалізації, свідомо орієнтований на деякі 
ідеальні образи, на історично зумовлені, більш-менш чітко зафіксовані в 
суспільній свідомості соціальні еталони» [14, 156]. Таким чином, освіта є 
процесом трансляції та відтворення суспільством певних соціальних норм, 
цінностей, знань і компетенцій. 

Сучасна система освіти, і вищої, зокрема, в основному була сформована 
у XVIII – на початку XIX ст. в працях І.Г.Песталоцці, І.Гербарта, Дж.Дьюї та 
інших засновників наукової педагогіки. Незважаючи на тривалий етап 
еволюції, в основному дана модель зберегла певні характеристики й сьогодні. 
Великий вплив на формування цієї системи мала філософія, що прагнула 
осмислити і запропонувати нові цінності та ідеали освіти. Традиційно у цьому 
зв'язку згадуються імена Протагора, Сократа, Платона, Арістотеля, А. 
Августина, Ж.Ж.Руссо та ін. філософів, які зробили свій внесок у розуміння 
історичного і цивілізаційного значення освіти. В епоху Нового часу остаточно 
сформувалася класична ідеологія вищої освіти, «ідеологія Просвітництва», 
заснована на визнанні знання вищою цінністю освіти, що втілилася в моделі 
«класичного університету». Характерними рисами або принципами 
класичного університету є навчання через науку, єдність викладання і 
дослідження, єдність наук, що розглядаються з однієї методологічної точки 
зору, вільне навчання (вибір студентом курсів) і вільне викладання (кожен 
професор сам обирає  курси, виходячи зі своїх наукових інтересів). 
Університет традиційно є закритою структурою, основне призначення якої — 
накопичення наукових знань і власне кадрове відтворення, тоді коли 
соціальне замовлення суспільства орієнтоване більшою мірою на отримання 
спеціалістів, експертів, а ніж традиційних вчених. 

На сьогоднішній день університети всього світу перебувають у стані 
кризи, причому проблеми, які стоять як перед західною, так і перед 
вітчизняною вищою школою досить схожі. Розглядаючи кризу класичної 
моделі університетської освіти, професор Інституту освіти Лондонського 
університету Барнетт Рональд говорить про те, що «західний університет - 
помер», оскільки «сумнівність, невизначеність і непередбачуваність можна 
розглядати як ті ключові поняття, за допомогою яких трактується сучасний 
університет» [2] . Він пов'язує це, з одного боку, з проблемою універсальності 
знання, з іншого боку, з «кінцем ідеології» Просвітництва і заміною її на 
ідеологію «реалізації своїх можливостей». Тобто сучасне знання обов'язково 
має бути «експертним», тобто мати можливість бути застосованим на 
практиці, а не «універсалістським». 

Сучасний університет непослідовний і суперечливий, що безпосередньо 
пов'язано з таким культурним явищем, як постмодерн, що дозволяє говорити 
про перехід до «тотальної некласичності людського буття» [15]. Постмодерн у 
сфері освіти проявляється у повному запереченні універсалій, характерних 
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для класичного університету і для модерну в цілому. В якості таких 
універсалій можуть виступати поняття «істини» і «знання». У сучасному світі не 
може бути єдиної освітньої ідеології, єдиного бачення світу, цінностей, навіть 
розуміння власних концептуальних рамок Я. Все це є глибинним 
породженням процесів глобалізації, децентралізації. 

Знання з кожним роком стає все більш ускладненим і спеціалізованим, 
ставлячи перед людиною, які отримують освіту, дилему: або класичний ідеал 
освіченості, що включає в себе глибокі знання в якійсь професійній галузі, або 
той необхідний мінімум, який забезпечить їй успіх у суспільстві та соціальний 
статус. 

Отже, підготовка кваліфікованих фахівців у вищих навчальних закладах 
можлива лише за умови випереджального становлення їх особистості, яка 
формується в процесі соціального дорослішання. Одним з головних завдань 
вищої школи є створення умов для розвитку і становлення особистості 
молоді, а рівень її соціалізації є найважливішим показником всебічної 
взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу. 

Характеристика процесу соціалізації як системи, розробка основ її 
теорії, дослідження соціально-педагогічної природи системи соціалізації 
простежуються в працях О.В.Балакірєва, О.І.Власової, М.Ф.Головатого, 
В.С.Ільїна, В.В.Касьянова та ін. 

Існує два основних погляди на сутність процесу соціалізації. Відповідно 
до одного з них, вона позначає процес розвитку людського індивіда в 
особистість в ході взаємодії з соціальним середовищем. У цьому процесі, з 
одного боку, реалізуються закладені в людині природні психобіологічні 
задатки, з іншого — вони трансформуються в соціально значущі властивості 
особистості в ході освіти і виховання, та за активної участі самої людини. 
Згідно іншої позиції соціалізація виступає, передусім, як саморозвиток 
особистості в ході її взаємодії з різними соціальними групами, інститутами, 
організаціями. 

Таким чином, можна зробити висновок, що соціалізація є двостороннім 
процесом, який включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом 
соціального досвіду шляхом входження в соціальне середовище, систему 
соціальних зв'язків; з іншого боку, процес активного відтворення індивідом 
системи соціальних зв'язків за рахунок його активної діяльності та включення 
в соціальне середовище. Сенсом цього освоєння виступає прийняття 
особистістю норм і цінностей середовища (соціальної спільності, організації, 
інституту), включення людини в різні форми предметної діяльності та 
взаємодії, наявні в цих соціальних утвореннях. 

Не менш важливим аспектом соціалізації є питання періодів або етапів 
соціалізації особистості. Основними критеріями виокремлення етапів 
соціалізації є час фізичного і соціального дозрівання, характер домінуючих 
видів діяльності та основні соціальні інститути (агенти) соціалізації. Так, згідно 
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з однією класифікацією виокремлюють дотрудову, трудову та післятрудову 
(пов'язану із виходом людини на пенсію) соціалізацію. Інші автори вказують 
на доцільність виокремлення первинної та вторинної соціалізації (або 
ресоціалізації). При цьому до етапу первинної соціалізації відносять період від 
народження до формування зрілої особистості, а до етапу вторинної 
соціалізації (ресоціалізації) — період її соціальної зрілості [4]. 

 За віковою періодизацією студентський вік припадає на період 
юності та ранньої дорослості. У цей період основною формою діяльності 
продовжує залишатися освітня, однак серйозну конкуренцію їй складають 
дозвільна діяльність і спілкування. В рамках саме цього етапу відбувається 
вибір професії, способу досягнення кар'єри, шляхів побудови подальшого 
життя, які мають вирішальне значення в процесі соціалізації. Створюються всі 
умови для світоглядної рефлексії, адекватного усвідомлення себе, своїх 
здібностей і призначення, у навчальному закладі формуються професійні 
орієнтири та основи трудової етики, що в подальшому буде визначати вектор 
соціального розвитку особистості. 

Значення соціальних інститутів для процесу соціалізації молоді полягає, 
насамперед, у тому, що під їх впливом, в результаті запропонованих зразків 
поведінки відбувається засвоєння тих чи інших соціальних ролей, норм, 
цінностей. Звичайно, найбільший вплив на особистість надають інститути сім'ї, 
освіти і виховання. В рамках інститутів освіти відбувається освоєння знання, 
акумульованого в ньому соціального досвіду, реалізація здібностей і 
обдарувань особистості [4]. 

На процес соціалізації особистості впливають фактори різних рівнів – 
мікро-, мезо, та макрорівня. Факторами макрорівня виступають  соціально-
економічні та соціально-політичні процеси, що протікають в суспільстві в 
цілому. Від них безпосередньо залежить можливість освоєння молодим 
поколінням ціннісних ідеалів і норм, декларованих суспільством. До факторів 
середнього рівня відноситься система вищої освіти, реформування якої має 
скоригувати мотивацію навчання у вищій школі і сенс освітньої діяльності. До 
факторів мікрорівня можна віднести вплив процесу організації учбової 
діяльності у вищій школі, студентську групу, викладацький склад. Від цієї групи 
причин безпосередньо залежать характер і зміст виховного процесу у вищій 
школі [6]. 

Поява нових і радикальна зміна традиційних каналів соціалізації 
підростаючих поколінь з необхідністю ставлять питання про сенс і суть 
процесу соціалізації, про подібність і відмінність в процесах виховання, освіти і 
навчання сучасної молоді, яка істотно відрізняється від попередніх поколінь. 

В останні роки принципово змінюються канали соціалізації, з’являються 
нові (наприклад, соціальні мережі), які справляють сильний вплив на процеси 
формування молоді, її адаптації у мінливому суспільстві. Найбільш значущими 
з таких каналів є: ринок праці, інститут підприємництва, інформатизація всіх 
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сфер соціального життя. У цих умовах ринок праці перетворюється в один з 
вагомих соціальних індикаторів ринкових відносин, що обумовлюється 
існуючим на ньому попитом і пропозицією, а також наявністю вільних робочих 
місць, які можуть бути запропоновані молоді, яка вперше виходить на цей 
ринок і володіє, по-перше, певним рівнем знань, а по-друге, конкретними 
побажаннями щодо своєї майбутньої роботи. Саме ринок перевіряє всі якості 
підростаючих поколінь: моральні та ділові, їхній рівень культурні і професійні 
вміння. Наявність у молодих людей таких соціальних якостей, які будуть 
затребувані протягом усього їхнього активного економічного життя, і 
визначить, в кінцевому рахунку, можливі контакти зі світом, з партнерами, так 
само як і сформує вміння працювати в умовах нестабільності або постійних 
трансформацій, втім, ця мета стоїть перед усіма інститутами суспільства, де 
відбувається соціалізація молоді [9]. 

Інноваційні процеси, які відбуваються в соціальному та економічному 
житті суспільства потребуються від вищої освіти перегляду концептуальних 
поглядів на підготовку майбутніх спеціалістів. Це знайшло відображення у 
діях Всесвітньої організації об’єднаних націй з питань освіти і культури 
(ЮНЕСКО), якою були внесені зміни до розуміння цілей і завдань освіти, 
згідно яких головною метою сучасної освіти проголошується процес 
соціалізації індивіда, тобто оволодіння знаннями і вміннями, які допомагають 
знайти своє місце у суспільстві, залишаючись мобільним та готовим до будь-
яких, навіть кардинальних змін. У зв’язку з дискусіями про проблеми, шляхи 
модернізації та підвищення якості освіти отримало розповсюдження поняття 
компетентнісного підходу, який передбачає не засвоєння студентом окремих 
знань та вмінь, а оволодіння ними в комплексі. Це в свою чергу обумовлює 
перегляд та оновлення системи методів навчання, в основі відбору і 
конструювання яких лежатиме структура відповідних компетенцій і функцій, 
які мають сформуватися у випускника ВНЗ.  

Цілям, які сформульовані у документах ЮНЕСКО, відповідає і 
формування ключових компетенцій студента ВШ в контексті особистісно-
орієнтованої освіти: 

 навчитися здобувати знання (навчити вчитися); 

 навчитися працювати і заробляти (навчання для праці); 

 навчитися жити (навчання для буття); 

 навчитися жити разом (навчання для життя в суспільстві). 
Зміна освітніх підходів виступає як закономірне наближення до більш 

цілісного розуміння самого феномену освіченості, в структуру якого тепер 
мають входити не лише знанієвий, діяльнісний і творчий досвід, але й досвід 
власне особистісної самоорганізації людини, пов'язаний із виконанням нею 
смислопошукових, рефлексивних, самооцінкових, життєплануючих та інших 
функцій. Система освітніх ідей, принципів і технологій, яка розглядає останнє 
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в якості спеціальної сфери освітнього процесу, і утворює концепцію 
компетентнісного підходу в освіті. 

В контексті реалізації компетентнісного підходу інтегральним фактором 
проектування освіти стає розвиток особистості. Метою освіти визнається 
формування загальнокультурних, професійних компетенцій і соціально-
значущих якостей студента, здатного до самовизначення, самоосвіти, 
саморегуляції і самоактуалізації. 

В цілому, під компетентністю розуміється рівень вмінь особистості, який 
дозволяє діяти конструктивно в умовах мінливого соціального і професійного 
середовища. Компетентність включає не лише когнітивну і операціонально-
технологічну складові освіти, але й мотиваційну, етичну, соціальну і 
поведінкову, результати навчання (знання та вміння), систему ціннісних 
орієнтацій, звички та ін. й містить конативний компонент, що виявляється в 
здатності мобілізувати отримані знання, вміння, досвід і способи поведінки в 
умовах конкретної ситуації або діяльності. 

На нашу думку, питання реалізації компетентнісного підходу у вищій 
школі можна розкрити через формування соціальних здібностей студента. 
Емпіричні моделі розвинутих соціальних здібностей у сучасній психології 
представлені різними концепціями соціальної обдарованості, компетентності 
та ін.. Найбільш інтегрованим підходом у розгляді означеного питання є 
концепція онтогенетичного становлення соціальних здібностей О.І.Власової 
[7], згідно якої невід'ємними структурними компонентами загальних 
соціальних здібностей є когнітивна, емоційна, мовна та конативна складові, а 
також змістовні особистісні утворення (світогляд, особистісні еталони, 
життєві й соціальні стратегії). Згідно цієї концепції основними підсистемами 
соціальних здібностей слід вважати:  

1) здатність до адекватного переживання, розрізнення, вираження та 
управління власними емоційними переживаннями;  

2) спроможність до адекватного розуміння вербальної та невербальної 
інформації соціального змісту як статичного, так і динамічного характеру, 
можливості розуміння причин настання та передбачення наслідків розвитку 
соціальних подій з урахуванням їх контекстуальної обумовленості;  

3) креативна властивість людини як здатність до проблематизації й 
діалектичного синтезу елементів соціальної ситуації, результатом чого 
виступає нове продуктивне рішення, яке несе в собі ознаки дивергентного, 
творчого продукту, прийнятного для всіх учасників соціальної ситуації.  

Основними структурними блоками особистісної організації соціально 
обдарованого суб’єкта О.І.Власова виділяє психологічну зрілість, креативність 
у соціальній сфері, соціальну компетентність (соціальний інтелект) та 
соціальну чутливість (емоційний інтелект), а також здібності до соціального 
домінування як впливу на інших [7]. 
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На сьогоднішній день у літературі поряд із соціальними здібностями 
зустрічається конструкт «гнучкі» навички («софтскілз», англ. soft skills) під 
якими розуміються такі соціальні навички, які дозволяють людині бути 
успішною незалежно від специфіки діяльності та напрямку, в якому працює 
людина. До їхнього переліку включаються: вміння переконувати, знаходити 
підхід до людей, лідерство, міжособистісне спілкування, ведення 
переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, управління 
часом, ерудованість, креативність та ін.. При цьому, акцентується увага на 
тому, що по мірі просування професіонала по кар’єрній драбині, збільшується 
роль саме соціальних навичок, в той час, як професійні відходять на другий 
план.  

Послідовно представимо основні компоненти соціальних здібностей: 
соціальний інтелект (когнітивна складова), емоційний інтелект (емоційна 
складова),– комунікативну компетентність (мовна складова) та соціальну 
креативність і часову компетентність (конативні складові). 

Термін «соціальний інтелект» був введений у психологію в 1920 році 
Е.Торндайком, який позначив ним далекоглядність у міжособистісних 
стосунках і прирівняв його до здатності чинити мудро у людських стосунках. У 
1937 р. Г.Олпорт пов’язав соціальний інтелект зі здатністю висловлювати 
швидкі, майже автоматичні судження про людей, прогнозувати найбільш 
імовірні реакції оточуючих. Соціальний інтелект, на його думку, — особливий 
«соціальний дар», що забезпечує безпроблемність у відносинах з людьми, 
продуктом якого є соціальне пристосування, а не глибина розуміння. Він 
виділяє набір якостей, які забезпечують краще розуміння інших людей (у 
структуру цих якостей соціальний інтелект включений як окрема здатність)  
[7]. С.Ван Діас визначає соціальний інтелект як специфічне когнітивне 
утворення, що забезпечує ефективність соціальної активності особистості, 
особливу форму організації її ментального досвіду у сфері соціальної 
взаємодії. Сферою соціального інтелекту, на думку Дж.Гілфорда, є знання 
сприймання думок, бажань, почуттів, настроїв і т. д. інших людей та своїх. 
Соціальний інтелект також розглядався в рамках практичного інтелекту. 
Оскільки в життєвих ситуаціях часто доводиться вирішувати проблеми 
спілкування, соціального пристосування, вміння впливати на інших людей, 
тобто вирішувати завдання соціально-практичного характеру, то інтелект, що 
в них застосовується, часто називають соціальним. В зарубіжній психології 
існує концепція соціального інтелекту, в якій акцент робиться на когнітивних 
стилях. В 1987 році в книзі Н.Кентор та Дж.Кільстрома «Особистість і 
соціальний інтелект» соціальний інтелект прирівнюється до когнітивної 
компетентності, яка дозволяє людям сприймати події соціального життя з 
мінімумом несподіванок і максимальною користю. Основними змістовними 
компонентами соціального інтелекту є здатність до вирішення практичних 

задач, вербальні здібності і соціальна компетентність 12 . 
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Н.Кентор та Дж.Кільстром також стверджують, що соціальний інтелект 
містить не лише знання про соціальний світ, про людей, про себе, але й 
передбачає вміння трансформувати цю інформацію, запускати її в роботу, 
конструювати події та планувати дії. 

У вітчизняній психології роботи, які стосуються проблеми соціального 
інтелекту, переважно пов’язані з аспектом комунікативної компетентності 
(М.О.Амінов, М.В.Молоканов, М.І.Бобнева, Ю.М.Ємельянов, О.О.Кідрон, 
А.Л.Южанінова). Ю.М.Ємельянов позначає цим терміном увесь соціальний 
потенціал людини. Він зазначає, що сферу можливостей суб’єктного пізнання 
індивіда можна назвати його соціальним інтелектом. А.Л.Южанінова зазначає, 
що соціальний інтелект можна розглядати щонайменше у трьох вимірах: в 
якості соціально-перцептивних здібностей, соціальної уяви та соціальної 
техніки спілкування. Соціально-перцептивні здібності забезпечують точність у 
розумінні характеру відносин реципієнта з оточуючими. В основі соціальної 
уяви або «соціальної креативності» вбачаються здібності особистості як 
суб’єкта соціальної життєдіяльності до творчого синтезу елементів дійсності, 
що забезпечує можливість її реального перетворення. Соціальний інтелект 
проявляється в багатстві технік та засобів спілкування, у здатності прийняти 
роль іншого, оволодіти ситуацією та спрямовувати взаємодію у потрібному 
для індивіда напрямі. Саме з таких позицій у достовірності соціального 
пізнання неабияка роль відводиться рівню розвитку вербального інтелекту як 
потенціалу загальних мовленнєвих здібностей особистості-носія. 

Однією з головних інтегральних функцій соціального інтелекту є 
формування довготривалих взаємостосунків людей з перспективою їх 
розвитку  на основі позитивного ставлення та взаємовпливу як результату 
усвідомлення їх рівня та характеру. Таке розуміння дозволило Д.Гоулмену, 
розвиваючи поняття соціальної компетентності, особливу увагу приділити 
поняттю «емоційний інтелект», забезпечивши останньому фантастичну і з 
кожним разом зростаючу популярність. В широкому значенні до емоційного 
інтелекту відносять здібності до впізнання, розуміння емоцій та керування 

ними; мається на увазі, як власні емоції суб’єкта, так і емоції інших людей 11 . 
Поняття емоційний інтелект відповідає теорії множинного інтелекту 
Х.Гарднера, особливо його поглядам на міжособистісний та 
внутрішньособистісний інтелект. Деякі автори вважають, що концепт 
«емоційний інтелект» дозволяє пов’язати з поясненням емоційних явищ з 
точки зору процесів переробки інформації та при розробці наукових моделей 
академічного інтелекту. 

Появі і розвитку в психологічній науці конструкту емоційного інтелекту 
сприяли: 

- соціокультурні фактори (вплив на сучасне західне суспільство духовних 
практик Сходу, а саме, зміна раціоналістичної ментальності на більш 
синтетичну, цілісну, з акцентом на інтуїцію; суб’єктивність, групоцентризм. В 
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концепції емоційного інтелекту відображена тенденція виділення 
ірраціональної складової людської психіки (емоції, інтуїції) як детермінанти 
успіху, а в більш загальному контексті — адаптації людини. Інтелект та емоції, 
таким чином, знаходяться у взаємодії, а не в антагонізмі; 

- економічні фактори (емоційний капітал є складовою частиною 
інтелектуального капіталу і є основою сучасного бізнесу); як додаток до 
управління матеріальними складовими капіталу, до нематеріальних активів і 
формалізованих методів управління персоналом додались методи управління 
емоціями [12]. 

Дж.Майєр, Д.Карузо, П.Селовей визначають емоційний інтелект як 
вміння сприймати, викликати емоції, підвищувати ефективність мислення за 
допомогою емоцій, розуміти емоції та емоційні знання і рефлексивно 
регулювати їх для емоційного та інтелектуального розвитку. Емоційний 
інтелект представляє собою комбінацію чотирьох здібностей: сприймання, 
ідентифікація емоцій (власних та інших людей), вираження емоцій; 
фасилітація мислення як вміння викликати певну емоцію і потім контролювати 
її; розгляд емоцій як вміння розуміти складні емоції та емоційні переходи з 
однієї стадії на іншу, аналіз емоцій, використання емоційних знань; управління 
своїми емоціями та почуттями інших людей.  

На думку цих авторів, емоційно інтелектуальна людина повинна 
постійно справлятися зі станами емоційної нестабільності. Управління 
емоціями має на меті розуміння розвитку стосунків між іншими людьми, що в 
свою чергу потребує врахування різних варіантів розвитку емоцій та їх 
вибору. Регулювання емоцій повинно бути гнучким [18; 19]. 

Сукупність комунікативних навичок, знань і вмінь, що становлять 
комунікативну компетентність, впливає на результативність і успішність будь-
якої діяльності – як навчальної, так і професійної. Комунікативну 
компетентність вітчизняні та російські вчені розглядають як умову 
формування певних особистісних властивостей (Г.М.Андрєєва, О.О.Бодальов, 
Є.І.Головаха, Г.С.Костюк), як умову успішності в міжособистісній взаємодії 
(Б. Ф. Ломов, В.М.Куніцина), як засіб забезпечення спільної діяльності та 
чинник успішності професійної діяльності (Ю.М.Ємельянова, С.Д.Максименко, 
Л.Орбан-Лембрик, Н.В.Чепелєва) [12]. 

Зміни в суспільстві, в організаціях, з яких воно складається, і в задачах, 
які виконують ці організації, потребують високої компетентності від індивідів 
у всіх сферах суспільного буття. Д.Равен серед основних складових 
компетентності виділяє: 

1. Внутрішні мотиваційні характеристики, пов’язані з системою 
особистих цінностей або «видами компетентності». Сюди відносяться такі 
якості, як ініціатива, лідерство, безпосередній інтерес до механізмів роботи 
організації і суспільства в цілому, а також до роздумів про їх можливий вплив 
на нього самого.  
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2. Уявлення та очікування, які пов’язані з механізмами функціонування 
суспільства і роллю людини у ньому. Це уявлення людей про самих себе і про 
ту роль, яку вони самі та інші люди відіграють у групі; як працює група і який 
соціально-психологічний клімат сприяє інноваціям, формуванню 
відповідальності і розвитку, а також сприйняття індивідами тих установок, в 
межах яких даються вказівки про напрямки і форми їх діяльності.  

3. Розуміння термінів, які описують стосунки всередині організації 13 . 
В зарубіжній психології замість поняття «комунікативна компетентність» 

традиційно вживають більш широке поняття «соціально-психологічна 
компетентність», яка трактується як деяка сума вмінь, доповнена 
емпатичними і рефлексивними здібностями, а соціальна компетентність — 
володіння когнітивними, емоційними і моторними способами поведінки, які в 
певних соціальних ситуаціях призводять до довготривалого сприятливого 
співвідношення позитивних і негативних наслідків. 

Також під комунікативною компетентністю розуміється вміння 
орієнтуватися в різних ситуаціях спілкування, яке ґрунтується на знаннях та 
чуттєвому досвіді індивіда, здібність ефективно взаємодіяти з оточуючими 
завдяки розумінню себе та інших при постійній видозміні психічних станів 
міжособистісних стосунків та умов соціального середовища. 

У структурі комунікативної компетентності виділяють наступні 
компоненти:  

- сукупність навичок для сприйняття, розуміння і оцінювання інших 
людей (соціальна сенситивність); 

- здатність оптимізувати міжособистісні стосунки у мікроколективі; 
- патерни поведінки, тактовність у спілкуванні, «техніка спілкування» та 

інші фактори впливовості; 
- деякі особистісні передумови комунікативного потенціалу: стабільність 

«Я»-концепції, автономія та ін.. 
Комунікативна здібність складається із: 
- здатності давати соціально-психологічний прогноз комунікативної 

ситуації, в якій здійснюватиметься спілкування; 
- вміння соціально-психологічно програмувати процес спілкування, 

спираючись на своєрідність комунікативної ситуації; 
- вміння здійснювати соціально-психологічне управління процесами 

спілкування. 
Комунікативні вміння формуються під впливом загальних здібностей і 

певного рівня мислення, вільного володіння мовою, емпатії і спонтанності 

сприймання 10 . 
До структури комунікативної компетентності, окрім операційного 

(техніка спілкування), мотиваційного (спрямованість на спілкування), 
емоційно-вольового (емпатія і саморегуляція) компонентів, входить і творча 
здібність – комунікативна креативність. Під креативністю розуміється 
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здібність і механізм породження нових ідей у якійсь сфері життєдіяльності. 
Враховуючи, що соціальне буття людини має дві основні форми (форму 
предметної діяльності і форму спілкування), можна говорити про існування 
відповідних видів креативності. 

У сучасній психологічній науці під соціальною креативністю розуміється 
здатність людини оперативно знаходити і ефективно застосовувати 
нестандартні, оригінальні творчі рішення ситуацій міжособистісної взаємодії. 

К.О.Абульханова-Славська, досліджуючи особистісний аспект проблеми 
спілкування, пише: «Особистість творить свої «закони» спілкування і свої дивні 
форми, які ще надовго залишаться тим потаємним світом, куди вдумливо і 
обережно входять лише великі митці слова. Ця творчість, не 
«об’єктивуючись» в жодному предметі, доводить справжність особистості» 

1 . 
У.В.Кала у своїх дослідженнях використовує поняття «креативність у 

спілкуванні», розглядаючи його у широкому та вузькому значенні. Так, широке 
розуміння даного виду креативності передбачає творче відношення до 
спілкування, вузьке – його включеність у це відношення. Суть цього явища, на 
думку автора, полягає в умінні і здібності модифікувати свою поведінку, 
готовності перетворювати наявну ситуацію. 

Таким чином, комунікативна креативність – це особлива властивість 
мислення, яка полягає у здатності продукувати нові, оригінальні ідеї в галузі 
пізнання індивідуальної своєрідності оточуючих людей як суб’єктів і як 
особистостей, вибудовувати стосунки і способи поводження з ними [12].  

Соціальна креативність – це інтегральна багатоаспектна властивість 
особистості, яка забезпечує творче суб’єктне перетворення соціального 
простору; виражається у створенні особистістю нових способів вирішення 
соціальних завдань, нових продуктів соціальної реальності; інтегрує креативні 
творчо-особистісні особливості і особистісно-процесуальні характеристики, 
які проявляються відповідно до специфіки соціальної сфери буття 
особистості; об’єднує в собі елементи поведінкової, пізнавальної та 
мотиваційної систем особистості, що проявляються в процесі створення 
особистістю нових форм буттєвості соціального простору. 

О.І.Власова виділяє наступні властивості соціальної креативності 
особистості як суб’єкта життєдіяльності: 

- ця якість є центральною характеристикою структури особистості 
соціально обдарованого індивіда; 

- вона є окремим випадком креативності як здатності до створення 
нового, а тому усі загальнопсихологічні напрацювання щодо психологічних 
особливостей останньої є прийнятними і для креативності соціальної;  

- вона пов’язана з більшою сприйнятливістю таких людей до знань 
психологічного змісту; 
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передбачає їхні розвинуті соціально-аналітичні та соціально-моделюючі 
здібності, які знаходяться у певній ієрархічній залежності, загальний характер 
якої такий, що ріст попередніх обумовлює прогрес наступних, а 
сформованість останніх направляє роботу перших [7]. 

Критерії соціальної креативності перш за все витікають із визначення 
творчої поведінки. Остання характеризується безоціночним ставленням до 
життя і передбачає сприймання життєвих ситуацій як таких, що потребують 
вирішення. Відповідно, креативність розглядається не як інтелектуальна, а як 
особистісна характеристика. 

Виокремлення часової компетентності як компонента 
загальнокультурної і професійної компетентності дозволяє усвідомити 
способи часового планування як специфічну предметність і реалізувати 
можливість формування часової компетентності у студентів через 
застосування технології тайм-менеджменту. 

В організаційній психології і психології управління часова компетентність 
розуміється як сукупність вмінь і навичок раціонально планувати і 
використовувати робочий час і включає адекватну оцінку часових витрат 
(«почуття часу»), вміння конструювати програму досягнення цілі в часовому 
континуумі (просторі), правильне визначення часових витрат. 

А.К.Болотова визначає часову компетентність як одну зі складових 
комунікативної компетентності і задає їй наступний зміст: «Часова 
компетентність позначає адекватність часових сприймань («почуття часу») і 
навички планування часу, здатність раціонально перерозподіляти часові 
пріоритети і ліміти міжособистісного спілкування, поважати час витрачений 
іншими в міжособистісних стосунках, дотримуватись принципів і правил 
часового менеджменту, тайм-менеджменту, включаючи вміння делегувати 
повноваження в соціальних комунікаціях». Вчена зазначає, що часова 
компетентність входить в якості необхідного компоненту майже у всі існуючі 
моделі професійної, соціальної і особистісної компетентності [5].  

В галузі психології освіти В.І.Дендеріна розуміє часову компетентність 
як одну зі складових професійної компетентності. На її думку часова 
компетентність включає планування і облік продуктивності, швидкості праці, 
періодичності інтервалів в роботі. На відміну від багатьох інших визначень, 
вона зазначає, що часова компетентність передбачає не лише організацію 
часових параметрів своєї праці, але й часову організацію особистих занять. 
Вона співставляє професійну адаптованість людини з часовою 
компетентністю, і розглядає останню в якості одного з критеріїв професійної 
адаптованості людини. На етапі здобуття освіти часова компетентність, на 
думку В.І.Дендеріної, є складовою академічної компетентності студента 
(академічна компетентність виступає етапом професійної компетентності). 
Академічна компетентність визначається як сукупність компетенцій студента 
в сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка включає елементи логічної, 
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методологічної, загальноосвітньої діяльності, співвіднесеної з різними 
об’єктами пізнання. Часова компетентність студентів відповідно включає в 
себе вміння конструювати проблему в часі, ставити реальні часові цілі, вміння 
оптимально вибудовувати взаємодію у часі, звужувати, чи розширювати 
часові рамки спілкування [8]. 

Висновки. Можна зробити висновок, що студент формується як 
особистість в ході розвитку його соціальних якостей, які визначають його як 
члена конкретно-історичного суспільства. Соціалізація молодого покоління 
повинна бути орієнтована на випередження, з врахуванням можливих у 
майбутньому змін. У наведених міркуваннях про соціалізацію особистості 
акцентувалася увага на факторах, які здатні зробити ефективним цей процес. 
Проте, соціалізація передбачає високий ступінь внутрішньої активності 
особистості, необхідність її самореалізації. Іншими словами, багато залежить 
від людини, її вміння керувати власною діяльністю. Але цей процес має місце 
тоді, коли об'єктивні умови життя породжують певні потреби й інтереси, 
створюють у особистості ті чи інші стимули діяльності. У цьому і полягає 
сутність переходу об'єктивної детермінації особистісної діяльності в 
суб'єктивну. 

На передових і відповідальних ділянках трансформації транзитивного 
суспільства повинна знаходитись молодь, яка через канали соціалізації 
включена в інноваційні процеси, її діяльність спрямовують, формують і 
організовують старші покоління, органічно поєднуючи активність молоді та її 
прагнення до нового з існуючими культурними традиціями суспільства,  
етнонаціональними нормами і менталітетом. 

Розвиток ключових, базових компетенцій особистості вимагає 
застосування в освітній практиці не лише традиційних, але й інноваційних 
технологій. Останні (освітньо-інноваційні технології) набувають неабияку 
актуальність в умовах радикальної зміни ціннісних орієнтацій молодого 
покоління. Саме за використання таких технологій уможливлює реалізацію 
проекту з формування необхідних у ХХІ ст. конкретних соціальних ролей та 
функцій, соціальних здібностей та компетентностей, відповідного рівня 
свідомості і практичної діяльності. 
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Невидомая Я.Г. Образование как фактор развития социальных 

способностей студентов.  
В статье рассматривается вопрос кризиса образования, построенного 

по модели «классического» университета. Отмечается необходимость 
реформирования системы образования на основе реализации социальных 
функций высшего образования, которое должна осуществляться по 
принципам непрерывности, демократизации, гуманизации и опережения с 
учетом основных противоречий и тенденций современного общества. В 
контексте реализации компетентностного подхода интегральным фактором 
проектирования образования становится развитие личности. Поэтому целью 
высшего образования становится подготовка конкурентоспособного 
специалиста, с позиций формирования у него не только профессиональной 
компетенции, но и коммуникативной, информационной, социальной 
компетенций с целью быстрой адаптации будущих специалистов к условиям 
рыночной экономики. 

Ключевые слова: образование, социализация, социальные способности, 
компетентность, интеллектуальная элита. 

 
Nevidoma Y. Education as a factor of development of student’s social 

skills.  
The article examines the crisis of education, based on the model of 

"classical" university. Emphasized on the necessity to reform the education 
system through the implementation of the social functions of higher education, 
which should be carried out according to the principles of continuity, 
democratization and humanization, on advance taking into account the major 
trends and contradictions of modern society. It is claimed that the preparation of 
qualified professionals in higher education is possible only according to the 
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advanced formation of the individual, which is formed in social adulthood. 
Modernization of the educational environment and educational practices as a 
result of formation of society has a powerful influence on the choice of priorities 
in life and formation of social skills of young people. In the context of the 
competency approach integral factor in design education is personal 
development. The purpose of higher education is to prepare competitive 
professionals not only by the formation their professional competence, but also 
communication, information, social competence, so that future professionals can 
quickly adapt to changing market economy. 

Key words: education, socialization, social skills, competence, intellectual 
elite. 

 


