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Стаття присвячена проблемі соціологічного вивчення соціальної компетентності фахівців водного 
транспорту. Розглянуті сучасні підходи до дослідження феноменологічних аспектів процесів розвитку 
референтної соціально-професійної групи підвищеної соціальної активності на рівні локальних соціаль-
но-професійних практик у специфічних галузевих умовах значної обмеженості активності суб’єктів. 
Встановлені основні чинники впливу на розвиток соціальної компетентності особистості з боку соціо-
культурного середовища професійного і соціального формування в процесі ефективної професійної 
діяльності. Наводяться результати дослідного інтерв’ювання діючих фахівців морського транспорту. 
Уточнені соціологічні характеристики соціальної компетентності фахівців водного транспорту засобами 
якісного дослідження чинників соціальної взаємодії даної групи фахівців. Визначено базові компетент-
ності фахівця водного транспорту, пов’язані з ефективністю трудової діяльності: професійна підготовка; 
дисциплінованість; навички командної роботи; лояльність до компанії роботодавця. Виділені структурні 
складові соціальної компетентності фахівця водного транспорту, пов’язані зі ставленням до керівництва, 
моральними та комунікативно-інтерактивними аспектами взаємодії членів екіпажу. Встановлено зв’я-
зок активізації процесів соціо-професійної самоідентифікації та підвищення рівня соціально-ціннісної 
адаптації особистості фахівця з рівнем розвитку соціальної компетентності. Виявлена наявність стій-
ких якостей, які відображають вимоги фахівців водного транспорту до морської професії незалежно від 
спеціальності: моральна зрілість, товариськість-контактність, толерантність, стійкість до стресів, нор-
мативність поведінки, сміливість, самоконтроль, адекватна самооцінка. Обґрунтовується потреба ком-
плексного соціологічного дослідження соціальної компетентності фахівця водного транспорту в кон-
тексті завдання розвитку професійної групи на засадах ефективної соціальної взаємодії та досягнення 
відповідності особистісних якостей фахівця вимогам / очікуванням соціального середовища.

The article deals with some productive approaches to studying the development of social competency 
of water transport workers on the personality level in the process of continuous professional education and 
professional activity. It has been ascertained that social competency of water transport specialists is an important 
factor of forming some successful models of realizing professionalism, professional institutions and other 
elements of the market procedure, and social aspects in the structures of productive coordination become a social 
constructing object on the side of professional groups themselves, which requires understanding these processes 
and working out a model of analysis and construction of strategies of the development of professional groups 
social competency and its approval. 

On the basis of the sociological concept of social collective coordination, a connection of fixing the role 
personality self-identification in social practices in the contexts of influences of their realization technologies 
is established. Some principal factors of making influence on the development of social competency in the 
course of effective professional activity and the availability of society’s purposeful influence on personality 
by means of socio-cultural surroundings, in which personality continues and develops professionally and 
socially, determined. The results of research interviewing of acting sea transport experts are presented. Some 
sociological characteristics of social competency of water transport specialists are made more exact by means 
of the qualitative investigation of the factors of this expert group social coordination. According to the expert 
interview with sea transport specialists, four groups of basic competencies of a water transport specialist, 
connected with the efficiency of labour activities, are determined: professional training; disciplined state; 
command work skills; loyalty to an employer’s company. On the basis of the analysis of the received data, some 

Social competency of water transport specialists: a phenomenological 
aspect
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Социальная компетентность специалистов водного транспорта: 
феноменологический аспект

Статья посвящена проблеме социологического изучения социальной компетентности специалистов 
водного транспорта. Рассмотрены современные подходы к исследованию феноменологических аспек-
тов процессов развития референтной социально-профессиональной группы повышенной социальной 
активности на уровне локальных социально-профессиональных практик в специфических отраслевых 
условиях значительной ограниченности активности субъектов. Установлены основные факторы влия-
ния на развитие социальной компетентности личности со стороны социокультурной среды професси-
онального и социального формирования в процессе эффективной профессиональной деятельности. 
Приводятся результаты исследовательского интервьюирования действующих специалистов морского 
транспорта. Уточнены социологические характеристики социальной компетентности специалистов во-
дного транспорта средствами качественного исследования факторов социального взаимодействия данной 
группы специалистов. Определены базовые компетентности специалиста водного транспорта, связанные 
с эффективностью трудовой деятельности: профессиональная подготовка; дисциплинированность; на-
выки командной работы; лояльность к компании работодателя. Выделены структурные составляющие 
социальной компетентности специалиста водного транспорта, связанные с отношением к руководству 
компании, нравственными и коммуникативно-интерактивными аспектами взаимодействия членов эки-
пажа. Установлена связь активизации процессов социо-профессиональной самоидентификации и уровня 
социально-ценностной адаптации личности специалиста с уровнем социальной компетентности. Выяв-
лено наличие устойчивых качеств, которые отражают требования специалистов водного транспорта мор-
ской профессии независимо от специальности: нравственная зрелость, общительность-контактность, 
толерантность, стрессоустойчивость, нормативность поведения, смелость, самоконтроль, адекватная 
самооценка. Обосновывается необходимость комплексного социологического исследования социальной 
компетентности специалиста водного транспорта в контексте задачи развития профессиональной груп-
пы на основе эффективной социальной взаимодействия и достижения соответствия личностных качеств 
специалиста требованиям / ожиданиям социальной среды.

 Ключевые слова: социальное взаимодействие; социальная активность; факторы эффективного соци-
ального взаимодействия; социологическое исследование

Постановка проблеми 

Соціальна компетентність фахівця – це 
ефективність соціальної взаємодії, 
відповідність особистісних якостей 

вимогам / очікуванням соціального середовища, 
її розвиток і формування є важливим напрямком 
професійної освіти. Сучасні соціологічні теорії 
дозволяють визнати соціальну компетентність 
членів тих чи інших професійних груп суттєвим 

фактором їх соціальної мобільності. Соціальна 
компетентність фахівців водного транспорту в 
сучасних умовах виступає важливим чинником 
формування успішних моделей реалізації про-
фесіоналізму, професійних інститутів та інших 
елементів ринкового порядку, а соціальні аспек-
ти в структурах продуктивної взаємодії стають 
об’єктом соціального конструювання з боку са-
мих професійних груп, що вимагає розуміння 

Keywords: social coordination; social activity; effective social coordination factors; sociological investigation

structural components of the water transport specialist’s competency are distinguished; they are connected with 
attitude to administrative authorities, management or subordination; with tolerance; with moral aspects of the 
crew coordination actualizing the aspects of moral competency and mutual confidence; with communicative and 
interactive aspects of the crew cooperation. According to the data of the author’s research interviews, a connection 
of activation of the processes of the expert personality’s socio-professional self-identification with the social and 
professional surroundings and increasing the level of his social and value adaptation in the environment with 
the social competency level is established. The availability of steady features, reflecting the demands of water 
transport specialists to the sea profession, regardless of a speciality (moral maturity, sociability and comradeship, 
firmness to stresses, behaviour normativeness, courage, self-control, adequate self-apprisal) is discovered. The 
necessity of working up adaptive and communicative components of social competence in small professional 
groups in the conditions of the closed surroundings and development is proved.
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цих процесів і розроблення моделі аналізу й по-
будови стратегій розвитку соціальної компетент-
ності професійних груп та її апробації.

Аналіз досліджень і публікацій.
На часі в сучасних дослідженнях соціаль-

ної компетентності спостерігаються досить різні 
підходи: розгляд проблеми зосереджується на 
аспектах забезпечення власних інтересів особи-
стості, її соціальної адаптації, здатності до інте-
грації в суспільство та усвідомлення суспільних 
норм та цінностей, а більшість моделей вияв-
лення соціальних компетентностей ґрунтуються 
на засадах психології комунікації, моделюючи 
генезис соціально компетентної поведінки як ра-
ціонального процесу, що йде за циклом управлін-
ня [15], або регуляції індивідом своєї поведінки 
шляхом порівняння бажаного (цільового) стану 
з реальним (поточним) станом. Однак більші-
стю практичних досліджень [1] не розрізняється 
компетентність як потенціал і як поведінка, що 
ускладнює її розгляд як постійного атрибуту че-
рез «абстрагування стосовно різних ситуацій», 
асимілюючи в індивідуальних структурах пара-
метри-цінності, що стосуються різних компетен-
цій і можливості розрізнення загальних та спец-
ифічних соціальних з урахуванням специфіки 
ситуацій [17], підходи до соціальної компетент-
ності: як форми організації соціального знання, 
як форми організації комунікативних навичок і як 
форми протидії незнанням, що є ознакою інтегра-
тивного поєднання розгляду соціальної взаємодії 
в інтеракції, ідентичності та презентації [14], і як 
соціально затребуваних якостей, що свідчать про 
соціальний предмет спрямування [7]. 

У методологічній стратегії соціологічного вив-
чення соціальної компетентності сьогодні домінує 
комбінування як соціологічних методів, так і низ-
ки підходів гуманітарних та суспільних наук. Ця 
стратегія дозволяє розглядати процеси проявів 
і реалізації соціальних компетентностей індиві-
дом у різних соціальних контекстах, що також дає 
змогу виокремлювати їх нові значення і факторні 
обумовленості, зокрема, як достатньою мірою ти-
пологізовані в рамках теорії колективної дії і теорії 
соціальних практик, так і ті, що потребують більш 
детального обґрунтування. Разом із тим має місце 
значна фрагментація теоретичних уявлень щодо 
сутності й ролі соціальної компетентності, від-
сутня цілісна та системна соціологічна концепту-
алізація соціальної компетентності фахівців як со-
ціального феномену, не з’ясовано потенціал цього 
поняття для прикладних і емпіричних досліджень 
професійної діяльності фахівців. 

Таким чином, системно-теоретичний підхід 
до проблеми соціальної компетентності фахів-
ців водного транспорту передбачає широке до-
слідження феноменологічних аспектів процесів 
професійної діяльності соціальної групи, що 
сьогодні знаходиться одночасно в специфічних 
галузевих умовах значної обмеженості актив-
ності суб’єктів, що діють в соціальному просторі, 
і є референтною групою підвищеної соціальної 
активності на рівні локальних соціально-про-
фесійних практик, а проникнення в сутність цих 
феноменів у межах комплексного дослідження 
дає можливість порушити питання ціннісно-мо-
тиваційні настанови в контексті сучасних реалій 
професійних груп водного транспорту.

Мета нашого дослідження полягає у роз-
гляді феноменологічних аспектів соціологічного 
дослідження соціальної компетентності, акту-
альних в соціально-професійній практиці про-
фесійної категорії фахівців водного транспорту.

Виклад основного матеріалу. 
Оскільки соціальний зв’язок – це, насам-

перед, соціокультурні взаємозобов’язання ін-
дивідів або груп індивідів, що передбачають 
соціальну взаємодію (інтеракцію) як систему 
взаємообумовлених дій, при яких дія одного 
суб’єкта є причиною та наслідком відповідних 
дій інших, його успішність залежить від того, 
наскільки учасники взаємодії, переслідуючи 
власні цілі і втілюючи на соціальній сцені власні 
наміри, здатні дотримувався певних стандартів 
соціальної поведінки. Разом із тим, соціальна 
дія в сучасному світі містить своїм компонентом 
управління суб’єктом дій виробленими вражен-
нями [3]. До найпоширеніших реакцій індивіда 
на ускладнення структури соціальної взаємодії 
належать «спрощення й уніфікація, виражені в 
стандартизації взаємодії в рамках загального її 
структурного ускладнення та виробленні від-
повідних навичкових шаблонів» [9, с. 79-80]. До 
найбільш актуалізованих соціальною практикою 
опозицій у взаємодії індивідуального і колектив-
ного, що характеризують процес трансформації 
соціальних практик, О. Хижняк зараховує на-
ступні: 

1) домінування індивідуалізму чи колективіз-
му як життєвих цінностей; 

2) реалізація індивідуальних і колективних 
прав; 

3) реалізація індивідуальної колективної від-
повідальності; 

4) адекватність індивідуальних і колектив-
них рішень; 
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У світлі означеного ми схиляємося до дум-
ки, що набуття соціальних компетентностей 
на особистісному рівні у процесі неперервної 
професійної освіти, як елементів професійної 
соціалізації та соціальної адаптації фахівця у 
зрілому віці, постає як складне поєднання про-
цесів здобуття особистістю власної професій-
ної ідентичності й одночасне усвідомлення меж 
свого «Я», а носій соціальної компетентності, 
в руслі зазначеного вище концепту, може бути 
розглянутий як колективний діяч в контекстах 
не лише його власної усталеної рольової самоі-
дентифікації в соціальних практиках, а й під 
ракурсом тих технологій, в яких вони реалізо-
вуються і за допомогою яких вони піддаються 
трансформації, а саме – конструювання (як засіб 
переформатування впливів на ті чи інші потре-
би, виклики і девіації усталених соціальних кон-
структів засобами задіяння відповідних знань і 
навичок) та спрощення (як засіб вироблення ме-
ханізмів і способів адаптації індивідів і груп до 
різноманіття) [9, с. 79-80]. Також можемо висну-
вати, що соціальна компетентність передбачає, 
насамперед, інтерналізацію нового соціального 
досвіду, тобто «привласнення» людиною нових 
атрибутів соціального світу та створення на цій 
основі оновленої суб’єктивної картини світу, то-
бто введення в дію механізму соціалізації [5]. 

Соціально-психологічна теорія виокремлює 
чотири базові функції особистісної концепції ре-
альності, значення яких включають: 

1) міру, в якій оточення розглядається конкрет-
ним суб’єктом як сприятливе або несприятливе; 

2) міру, в якій середовище розглядається як 
усвідомлене, передбачуване, доступне контролю 
й справедливе або, навпаки, як недоступне для 
контролю, непередбачуване, незрозуміле; 

3) міру, в якій інші індивіди розглядаються як 
гідні довіри й викликають позитивне ставлення 
або, навпаки, розглядаються як джерело загрози; 

4) міру, в якій образ Я суб’єкта розглядається 
ним як гідний поваги. 

Порушення функціонування одного з рівнів 
уявлень про світ справляє глибокий дестабіліза-
ційний вплив на всю структуру особистості. 

Визнання ролі когнітивних процесів в акти-
вації афективних і мотиваційних систем з ура-
хуванням даних, що ґрунтуються на вивченні 
індивідуальних відмінностей Г. Ю. Айзенком 
і Дж. Греєм, переконують у ґрунтовності поло-
ження про те, що «когнітивні конструкти» є чи 
не найбільш значущими для пояснення соціаль-
ної поведінки людини в таких аспектах: 

– оцінюються доступні зовнішньому сприй-
няттю диспозиційні тенденції особистості, які 
можуть бути представлені в різний спосіб для 
оцінювання, і внутрішня структура особистості, 
оцінювання динаміки якої повинне здійснювати-
ся на підставі певної концептуальної моделі осо-
бистісної архітектури; 

– оцінюються особистісні детермінанти 
діяльності, що репрезентують так звану агентну 
перспективу особливостей активності людини 
[10; 13]. 

Оцінювання особистості в цьому ракурсі 
повинне бути спрямоване на ті компетентності 
й системи саморегуляції, через які людина ро-
бить певний внесок у свій власний розвиток 
[12]. Оскільки в межах соціально-когнітивних 
теорій особистості окремо оцінюються когнітив-
на, афективна й соціальна активність суб’єкта, 
положення ілюструє теорія суб’єктної ефектив-
ності А. Бандури, яка ґрунтується на функціону-
ванні взаємозв’язків між: 

а) уявленнями людини про власну ефектив-
ність;

б) її емоційною збудливістю;
в) поведінковими тенденціями. 
Зважаючи на вказані тенденції, слід роз-

глядати як міждисциплінарні категорії, оскіль-
ки основним об’єктивним чинником впливу на 
зазначені процеси є наявність цілеспрямованого 
впливу соціуму на особистість за допомогою со-
ціокультурного середовища, в якому особистість 
постійно перебуває і професійно та соціаль-
но формується. Не менш вагомі й суб’єктивні 
чинники впливу: інтелектуальні можливості 
людини (рефлексивні здібності, механізми ін-
теграції й диференціації досвіду, узгоджена си-
стема ціннісних орієнтацій), активність самої 
особистості, рівень її самостійності й активності 
у практичній діяльності. Тому в певному сенсі 
можна твердити, що результативність багато-
векторного процесу набуття соціальної компе-
тентності фахівцями значною мірою залежить 
від певних практичних цілей, яких береться 
досягти особистість. Проблема надійності люд-
ського чинника в комплексній системі забезпе-
чення безпеки мореплавання, готовності персо-
налу до дій в екстремальних ситуаціях висуває 
підвищені вимоги до професійних якостей мо-
ряків та якості їх відбору для роботи на суднах 
і вимагає підвищення якості життя фахівців в 
умовах плавання [8]. З іншого боку, специфіка 
діяльності категорії фахівців водного транспор-
ту робить ідентифікацію соціального аспекту 
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досить складною, оскільки потребує урахування 
впливів низки чинників, які накладає на суб’єкта 
дії соціально-просторові обмеження в фізичних 
вимірах [6]. Тому зауважуємо важливість у су-
часному соціальному знанні функціоналізації со-
ціальної дії і суб’єктності індивіда у формуванні 
соціальних структур, плідність аналізу соціаль-
ної дії особистості крізь призму прав, свобод, 
етики, феноменів суб’єктної самореалізації осо-
бистості тощо. Вважаємо актуальною потребу 
залучення до розгляду феномену соціальної ком-
петентності фахівців водного транспорту, наря-
ду з домінуючими в соціальних науках моделями 
раціональної і нормативно-орієнтованої дії, тих 
моделей, які містять вивчення феноменологіч-
ної складової (емоційної складової колективних 
взаємодій і проблем управління колективними 
емоціями [11], інтенціональності, індивідуаль-
ної автономії суб’єкта дії [16, р. 283]). Оскільки 
швидкість соціальних змін – чинників розвитку 
соціальної свідомості суб’єктів взаємодії потре-
бує поточнення засад соціологічного агрегуван-
ня, «що зв’язує соціокультурні зміни з масою 
індивідоподібних дій…, …і може бути чисто 
статистичним ефектом, коли діючі в своїх особи-
стих інтересах, незалежно один від одного, аген-
ти демонструють якусь закономірність, про яку 
вони самі, можливо, навіть не підозрюють» [2]. 
Зазначене вище виказує необхідність поточнення 
чинних соціологічних характеристик досліджен-
ня соціальної компетентності фахівців водного 
транспорту [4] засобами якісного дослідження 
соціальних чинників і виявлення актуальних па-
тернів соціальної взаємодії даної групи фахівців 
на суб’єкт-суб’єктному рівні взаємодії в обгово-
ренні широкого спектру професійних взаємодій.

Аналіз уявлень про соціальну компетентність 
фахівців водного транспорту досить складний. 
Справа в тому, що в сфері професійної практики, 
на відміну від теорії, термін і поняття соціальної 
компетентності поки що не прижились. Якщо 
поняття «компетентність» в галузевому експерт-
ному середовищі є достатньо поширеним, то ро-
зуміння «соціальності» в контекстах професій-
них взаємин потребує ужитку опосередковуючих 
понять. Як показали пробні опитування, ставити 
фахівцям морських професій пряме запитання 
про соціальну компетентність, навіть пояснюю-
чи її загальноприйнятими для колективної сфе-
ри діяльності дефініціями, наприклад, такими 
як «ефективність у взаємодії з іншими членами 
екіпажу» та іншими, подібними, на практиці 
малоефективно. У даному випадку примус опи-

туваного до абстрагування від цілого – не еко-
логічний і ускладнює дослідний діалог. Більш 
вдала, на нашу думку, тактика: отримати дані 
про компетентність фахівця водного транспорту 
як прояви певних особистісних якостей в певних 
ситуаціях взаємодії, а потім, скориставшись кон-
сенсусним теоретичним критерієм, виокремити 
з загального масиву дані власне про соціальну 
складову компетентності. Таким чином, наші 
дослідницькі інтерв’ю будувалися як уточнююча 
бесіда про те, яким уявляється опитуваним со-
ціально «компетентний фахівець» галузі водного 
транспорту.

Учасники дослідження. Дослідження прово-
дилося у вітчизняних підрозділах підприємств зі 
працевлаштування фахівців водного транспорту 
(фахівців морського транспорту), розташованих 
в місті Одесі. До вибірки увійшли 40 фахівців 
рівня управління (капітани, старші помічники 
капітана старші механіки, другі механіки) і пра-
цівники відділу кадрів крюїнгових компаній. Вік 
опитаних фахівців – від 31 до 59 років із серед-
нім стажем роботи на посаді 6 років, загальний 
досвід роботи в морській індустрії – 19 років. 
Всі респонденти – чоловіки, які мають закінчену 
вищу морську освіту, громадяни України. 

В результаті проведеного дослідження от-
римані наступні дані про загальну та соціальну 
компетентність морських фахівців. У багатьох 
крюїнгових компаніях підбір кадрів часто зво-
диться до перевірки наявності кваліфікаційних 
документів, придатності за станом здоров’я, ста-
жу роботи на посаді і згоди кандидата з умовами 
та рівнем оплати праці. З професійно-важливих 
якостей, як правило, оцінюються: знання ан-
глійської мови, професійний рівень, професійна 
дисципліна і тверезість (через систему перевір-
ки відгуків у колишніх роботодавців кандидата 
або тест алкоголь / наркотики). Інші професій-
но важливі якості, в першу чергу особистісні, 
найчастіше залишаються невідомими кадровій 
службі компанії до моменту прояву цих якостей 
на борту судна в процесі трудової діяльності, в 
стресових і аварійних ситуаціях. 

Фахівці морських спеціальностей (що пере-
бувають на момент опитування у відпустці, що 
не працюють в кадровому агентстві) в резуль-
таті обговорення виділили чотири групи базо-
вих компетентностей морського фахівця, які, з 
їх точки зору, пов’язані з ефективністю трудової 
діяльності: професійна підготовка, дисципліно-
ваність, навички командної роботи, лояльність 
до компанії роботодавця. 
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Ключовим чинником в оцінці професійної 
компетентності морського фахівця є, на загальну 
думку, відсутність аварійних подій в його роботі 
– «безаварійність» і, як наслідок,  безпека коман-
ди (пасажирів).

Експерти по-різному оцінювали важливість 
різних компетентностей для судноводіїв і ме-
ханіків. Персоніфікована ефективність трудової 
діяльності судноводіїв пов’язувалася з наступ-
ними чинниками: перспективою кар’єрного зро-
стання судноводія; бажанням співпрацювати; 
кооперацією з управлінським персоналом ком-
панії; лідерськими навичками; станом здоров’я 
в цілому; власною ініціативністю; лояльністю; 
професійним рівнем; психологічною сумісні-
стю; виробничою дисципліною.

Очікування фахівців відділу кадрів крюїн-
гових компаній до судноводіїв визначаються, як 
правило, категоріями професійної компетент-
ності, дисциплінованості та перспектив кар’єр-
ного росту.

Очікування фахівців відділу кадрів, так само, 
як і очікування діючих капітанів, до ефектив-
ності діяльності суднових механіків та інших 
спеціалістів багато в чому схожі і включать в 
себе як особистісні, так і професійні якості. 
Ефективність трудової діяльності механіків 
пов’язується зі знанням англійської мови, лояль-
ністю, сумісністю, професійним рівнем, наявні-
стю адміністративних навичок, станом здоров’я 
в цілому і фізичною підготовкою (силою), тве-
резістю, умінням надавати зворотний зв’язок, 
схильністю до співпраці в колективі, вміння ла-
дити з начальством, лідерськими здібностями та 
ініціативністю.

Визначаючи традиційні базові професійні 
характеристики особистості фахівця морсько-
го транспорту (дисциплінованість, професій-
ний рівень, відповідальність і комунікативні 
навички) і запит на особистісні якості морсь-
ких фахівців (судноводіїв, механіків), багато 
експертів (опитувані) формулювали узагаль-
нено – товариськість, стресостійкість, смі-
ливість, готовність до ризику і співпраці з не-
знайомими людьми в незнайомих обставинах, 
прагнення до нормативно визначеної поведін-
ки, хороший самоконтроль і адекватна самоо-
цінка. 

Індивідуальні ряди названих експертами 
якостей компетентного фахівця утворюють 
специфічні «вузли», «синдроми», які змістовно 
розрізняються і зводяться, очевидно, до уявлень 
про типові функціональні командні ролі. 

Реалії сучасної галузі водного транспорту 
в більшій мірі покладають на суднового фахів-
ця функції оператора, що виконує або контро-
лює певні процедури виконання технологічних 
завдань, для яких існують чітко прописані ін-
струкції і встановлені нормативи, тому найбільш 
часто зустрічаються у відповідях вказівки на 
такі риси особистості, як: почуття обов’язку, 
організаторські здібності, висока працездат-
ність, працьовитість, дисциплінованість, кон-
серватизм, опора на компетентність та досвід і 
практичність. Тіньовою стороною такого вузла 
властивостей можуть бути прояв недостатньої 
гнучкості (наприклад, вимагання від екіпажу не-
можливого) та готовності до змін.

Найпоширеніше розуміння ключової (керів-
ної) функції фахівця командного рівня є тради-
ційним для всіх опитаних працівників галузі 
морського транспорту і опирається на практику 
погодження думок, точок зору членів команди 
щодо розвиненості навичок фахівця для успіш-
ної координації дій колективу та продукує ком-
петентнісне уявлення щодо значимих для діяль-
ності колективу судна особистісних якостей 
керівника: впевненість у собі і своїх діях; спокій 
у надзвичайних ситуаціях, вміння викласти 
свою думку і прислухатися до думки інших, са-
моконтроль і врівноваженість; неупередженість; 
цілеспрямованість; об’єктивність. 

Лідерська функція морського фахівця про-
являється у спонуканні команди до дії, до до-
сягнення поставленої мети. Прояви лідерства 
описуються як динамічність, прагнення випе-
реджати конкурентів, енергія, готовність до 
виклику, мотивування екіпажу та підтримка ко-
мандного духу. 

В описах компетентних механіків частіше 
зустрічаються вказівки на координуючу функ-
цію, а в описах компетентних судноводіїв – на 
лідерську (мотивуючу). Можливо, це пов’язано з 
тим, що у механіків більше свободи в прийнятті 
рішень через меншу кількість контактів з офісом 
судновласника з питань технічного обслугову-
вання. Більш часті посилання на лідерські якості 
судноводіїв у порівнянні з механіками поясню-
ються, як нам здається, специфікою професійної 
діяльності судноводіїв, а саме необхідністю от-
римати результат у певні терміни, що не підляга-
ють перегляду.

З високою часткою ймовірності можна також 
припустити, що чим вище товариськість, м’я-
кість і емоційна чутливість морського фахівця, 
чим вище його здатність чуйно реагувати і під-
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тримувати командний дух, тим вище його оціню-
ють і товариші по службі, і керівники. Наведене 
положення виглядає парадоксально і викликає 
сумнів у зв’язку з морською традицією автори-
тарного стилю управління. Отримані дані дозво-
ляють припустити, що жорстке адміністрування 
часто або не відповідає характеру вирішуваних 
виробничих завдань, або є надмірним, а значить 
і неефективним, що, в свою чергу, формує запит 
на чуйного і орієнтованого на розумні потреби 
команди керівника.

Такі фахівці викликають довіру у членів 
екіпажу. На уточнююче питання про те, які 
саме якості спонукають опитуваних до довіри, 
частіше за інших називались чесність, доброта, 
порядність. Другими за значимістю є комуніка-
тивні якості морського фахівця, що заслуговує 
на довіру – відкритість у спілкуванні, чуйність, 
дружелюбність, щирість. Наступними найбільш 
важливими для довіри в екіпажі представляють-
ся старанність, працьовитість, сумлінність.

Капітан судна, який заслуговує на довіру, в 
екіпажі характеризується, перш за все, особли-
востями спілкування з членами екіпажу: чуйні-
стю до них, розумінням, турботою про них. Дру-
гими за значимістю є моральні якості капітана 
судна – чесність, справедливість, доброта.

Безвідносно до теми довіри називалися й інші 
моральні якості як фактори ефективності взає-
модії членів екіпажу: правдивість, мужність як 
сміливість відстоювати свої цінності, відповідаль-
ність у міжособистісних відносинах, самокритич-
ність, великодушність як уміння «ввійти в стано-
вище» і здатність прощати помилки, недоліки.

Аналіз названих в інтерв’ю особистісних 
якостей морських фахівців показав наявність 
стійких якостей, які відображають вимоги 
до морської професії незалежно від морської 
спеціальності: моральна зрілість, товарись-
кість-контактність, толерантність, стійкість до 
стресів, нормативність поведінки, сміливість, 
самоконтроль, адекватна самооцінка.

Зауважимо, що нормативність поведінки у 
вузькому сенсі слова (як відносини в жорсткій 
ієрархічній структурі, директивно-субордина-
тивні) і толерантність, шанобливе ставлення до 
різних культур, рас, релігій – аспекти компетент-
ності, які опитувані вважають очевидними.

Опитувані фахівці досить часто вказували в 
інтерв’ю (хоча їх про це не просили) на якості, 
що описують швидше некомпетентних праців-
ників, ніж компетентних. Зазначимо найчастіше 
згадувані прояви негативних якостей: 

- недбале і / або несумлінне виконання 
своїх обов’язків;

- нехтування встановленими правилами та 
інструкціями;

- амбітність (потреба в успішності, досяг-
ненні більшого, заснована на підвищених вимо-
гах до життя);

- авторитарність (завищене прагнення до 
лідерства, прагнення максимально підпорядку-
вати колектив або колег своєму впливу);

- нездатність до нестандартних рішень;
- низький рівень комунікативних і управ-

лінських навичок і т. д. 
Прояви вказаних негативних якостей опи-

тані фахівці найчастіше відмічали в таких осо-
бистісних рисах, як: агресивність, завищена са-
мооцінка, неоперативність у прийнятті рішень, 
загальмованість, байдужість, нестача витримки, 
запальність, зайва самовпевненість, неуваж-
ність, потурання недолікам, недбалість.

До особистісних властивостей, наявність 
яких для морського фахівця командного складу 
протипоказана, найчастіше належать також: 

- підвищена особистісна тривожність, яка 
веде до загальмованості діяльності;

- запізнювання реальних управлінських 
дій в екстремальних ситуаціях;

- нездатність самостійно прийняти рішен-
ня, постійне «смикання» вищого начальства;

-  нездатність делегування повноважень;
- неухильне дотримання інструкцій і при-

писів, в тому числі у нестандартних, екстремаль-
них ситуаціях, що вимагають зміни звичного ал-
горитму дій і т. п.

Висновки. 
З отриманого масиву даних про загальну 

компетентність фахівця водного (морського) 
транспорту ми виділили дані, що стосуються 
його соціальної компетентності. 

Пов’язані з відносинами адміністративної 
влади, керівництва / підпорядкування: лояль-
ність компанії, корпоративна відповідальність, 
схильність співпрацювати з керівництвом, на-
явність адміністративних навичок, дисципліно-
ваність, старанність, вміння мотивувати екіпаж і 
підтримувати командний дух.

Пов’язані з рівним шанобливим ставленням 
до інших членів екіпажу, незалежно від їх націо-
нальності, раси, культури, релігії – толерантні-
стю. 

Пов’язані з моральними аспектами взає-
модії членів екіпажу, що актуалізують аспекти 
моральної компетентності та взаємної довіри: 
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порядність, чесність (вірність даному слову, обі-
цянці), правдивість, доброта, щирість, прямо-
та, відвертість у спілкуванні, чуйність, турбота 
про колег-товаришів по службі, справедливість, 
мужність як сміливість відстоювати свої цін-
ності, відповідальність у міжособистісних від-
носинах, самокритичність, великодушність як 
уміння «увійти в становище» і здатність проща-
ти дрібні помилки, недоліки. 

Пов’язані з комунікативно-інтерактивними 
аспектами взаємодії членів екіпажу. Це, перш за 
все, комунікативні навички: товариськість-кон-
тактність, бажання співпрацювати з незнайоми-
ми людьми в незнайомих обставинах, дружелюб-
ність, емоційна чутливість, умінням надавати 
зворотний зв’язок, вміння чітко висловлювати 
свою думку і прислухатися до інших, навички 
роботи в команді. Лідерські та організаторські 
здібності: цілеспрямованість, прагнення випе-
реджати конкурентів, енергійність, готовність до 
виклику, ініціативність, сміливість, умінням ін-
телектуально і емоційно поставити себе на місце 
інших. І, нарешті, емоційна стабільність у сто-
сунках, стресостійкість, спокій у надзвичайних 
ситуаціях, упевненість в собі, високий самокон-
троль і адекватна самооцінка. 

Дані розглянутих нами авторських до-
слідницьких інтерв’ю дають підстави для 
твердження, що чим активніше процес соціо-
культурної самоідентифікації особистості від-
бувається у взаємодії з соціально-професійним 
середовищем, тим вищий рівень її соціаль-
но-ціннісної адаптації в навколишньому сере-
довищі, тим більше соціально компетентною 
стає особистість. Очевидно, що при цьому 
поступово формується адекватне ставлення 
особистості до власної життєдіяльності в різ-
них сферах суспільного життя, як і набуття 
нею соціально значущих ціннісних орієнтацій. 
Саме тому розглянутий нами в зазначених ра-

курсах процес особистісної соціокультурної 
ідентифікації та соціалізації в цілому є, отже, і 
компонентом набуття соціальних компетентно-
стей для продуктивної колективної діяльності 
та особистісного професійного зростання у 
процесах оволодіння соціально-культурними 
цінностями, розширення знань, умінь, нави-
чок, спрямованих на самовизначення або ж 
самоствердження й самореалізацію себе як 
особистості.

Тому надзвичайно важливою, на нашу думку, 
є потреба в опрацюванні таких адаптаційно-ко-
мунікативних компонент соціалізації, в яких 
виявляються змістові характеристики, що вка-
зують на вплив жорсткої просторово-часової ре-
гламентації психологічної системи особистості 
в малих професійних групах в умовах закрито-
го середовища та в розвитку. За вказаних умов 
надзвичайно актуальними стають і теоретичні 
дослідження проблеми особистісного розвитку 
соціального середовища (методами психології, 
соціології, теорії комунікації, глобалістики та 
інших наук гуманітарного корпусу), і приклад-
ні аспекти дослідження комунікації – як засобу 
соціальної адаптації особистості в малих про-
фесійних групах. 

Отримані дані можуть використовуватися в 
подальшому як опорний і орієнтуючий матеріал 
для створення методики вимірювання соціаль-
ної компетентності фахівця водного транспорту. 
Особливо важливими в означеному контексті 
нам бачаться дослідження динаміки видозмін 
ціннісно-мотиваційних, смислових та комуніка-
ційних настанов соціальної та професійної адап-
тації особистості фахівця, що являють собою 
важливий соціально-психологічний конструкт 
для розвитку соціальної компетентності особи-
стості фахівця водного транспорту і ефективно-
го вирішення соціально значущих завдань про-
фесійної діяльності цієї групи. 
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