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Ключові  компетентності соціального працівника як умова професійної діяльності

Проблема компетентності соціального працівника набуває в останні роки все більшої актуальності у зв’язку з тим, що постійно трансформується
соціальний досвід, реконструюється сфера соціальних послуг, розвиваються
технології соціальної роботи, зростає рівень вимог соціуму до фахівців.
Так чи інакше, питання ефективності формування професійної компетентності соціального працівника будується, безпосередньо залежить і ґрунтується на самій суті соціальної роботи та функціях, які виконує соціальний працівник, оскільки він застосовує свої знання і вміння для соціальної допомоги індивідам, сім’ям, групам, організаціям, громадам, соціуму загалом. 
Тому сьогодні перед вищими закладами освіти України, які готують соціальних працівників, стоїть нелегке завдання – підготовка професійно компетентних спеціалістів. Адже, з одного боку, це забезпечить можливості для подальшого становлення цієї професії. З іншого, – результативність розвитку соціальної роботи у значній мірі визначається рівнем компетентності та професійної зрілості кожного конкретного представника цієї професії.
Компетентність соціальних працівників визначають як якісну характеристику суб’єкта діяльності, що відображає інтегральний характер його підготовки та готовність особистості до реалізації цієї діяльності.
Виділимо основні, на наш погляд, види компетентності соціального працівника:
	насамперед, це соціальна компетентність, яка передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, домагатися свого, правильно сприймати та інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них відношення, вести бесіди;
	функціональна (професійна) компетентність характеризується професійними знаннями та умінням їх реалізовувати. В основі професійної компетентності полягає професійна придатність, що являє собою сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності;
	комунікативна компетентність являє собою здатність особистості застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями;
	правова компетентність являє собою сукупність якостей, що відображають ступінь кваліфікації, рівень правових знань, вмінь, навичок, готовності та здібностей, пов’язаних із здійсненням комплексу заходів стосовно правової підтримки та захисту населення;
	інтелектуальна компетентність виражається у здатності до аналітичного мислення і здійснення комплексного підходу до виконання своїх обов'язків;
	ситуативна компетентність означає уміння діяти відповідно до ситуації;

-      рефлексивна компетентність, тобто реконструкція процесу надання
допомоги, метою якої є переконатись у правильності зробленого або того, що можна було б зробити. Це допоможе спланувати подальші дії та запобігти можливим помилкам.
Таким чином, професіоналізація компетентностей соціального працівника бере свій початок у процесі підготовки майбутніх фахівців і ґрунтується на їх універсальності, спроможності надавати соціальну допомогу, на основі не загальних, а ґрунтовних теоретичних та практичних знань і навичок, враховуючи особливості потенційних клієнтів соціальних інституцій.

