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Анотацiя. У статтi було проаналiзовано понятiйний апарат та розглянуто
тлумачення основних понять рiзних авторiв. Аналiз наукових джерел дав
змогу узагальнити поняття «професiйнi м’якi компетентностi» у такому
виглядi: це комплекс неспецiалiзованих компетентностей, що так чи iнакше
стосуються розв’язання проблем, взаємодiї мiж людьми та вiдповiдають
за успiшну участь у робочому процесi, високу продуктивнiсть i, на вiдмiну
вiд спецiалiзованих компетентностей, не пов’язанi з конкретною сферою,
контролем обладнання та технiчною майстернiстю. Вони охоплюють такi
аспекти поведiнки: ситуацiйна обiзнанiсть, прийняття рiшень, управлiння
помилками, мiжособистiсне спiлкування тощо. Узагальнено, що зазначенi
компетентностi важливi для розробникiв програмного забезпечення,
оскiльки проекти розробки програмного забезпечення органiзовуються
на основi команд або груп, де iнженери-програмiсти становлять бiльшу
частину команди.

Ключовi слова: компетентнiсть, професiйнi компетентностi,
професiйнi м’якi компетентностi, майбутнi iнженери-
програмiсти.

1 Вступ
Важливим етапом дослiдження проблеми застосування iгрових

симуляторiв для формування професiйних компетентностей майбутнiх
iнженерiв-програмiстiв є аналiз основних термiнiв та понять,
зокрема: «компетентнiсть», «професiйна компетентнiсть», «професiйнi
твердi компетентностi», «професiйнi м’якi компетентностi», «iгровi
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симулятори» тощо. Тому було проаналiзовано понятiйний апарат та
розглянуто тлумачення основних понять рiзних авторiв (М. I.Жалдак,
I. А. Зязюн, М.В.Попель, Ю.С.Рамський, М.В.Рафальська,
О.М.Спiрiн).

1.1 Аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй

Аналiз сутностi феномена професiйної компетентностi фахiвця
в сучаснiй педагогiчнiй науцi розглядали О. I. Гура, О.В.Касаткiна,
Н.А.Побiрченко, Ю.М.Рашкевич та iн. Дослiдженням формування
професiйної компетентностi майбутнiх фахiвцiв у ЗВО займалися
П.В.Беспалов, Н.М.Бiбiк, М. I.Жалдак, О.В.Овчарук, Дж.Равен,
Ю.С.Рамський, М.В.Рафальська, С.О.Семерiков, Є.М.Смирнова-
Трибульска, О.М.Спiрiн, А.В.Хуторський та iн.

2 Результати

До поняття компетентнiсть звертається багато учених
(В.Ю.Биков, М. I.Жалдак [2], О.В.Овчарук, О.М.Спiрiн [10, 11],
М.В.Попель [8], та iншi), тому є рiзнi тлумачення даного поняття.
Наприклад, на думку О.М.Спiрiна, «це складна iнтегрована
характеристика особистостi, пiд якою розумiється сукупнiсть знань,
умiнь, навичок, а також досвiду, що разом дає змогу ефективно
провадити дiяльнiсть або виконувати певнi функцiї, забезпечуючи
розв’язання проблем i досягнення певних стандартiв у галузi професiї
або видi дiяльностi» [11]. Компетентнiсть розглядається як сформована
якiсть, результат дiяльностi, «надбання» студента [11].

Автор А.В.Хуторський розмежовує поняття «компетенцiя»
та «компетентнiсть», i у своїх роботах дає такi їх визначення:
«Компетенцiя — включає сукупнiсть взаємопов’язаних якостей
особистостi (знань, умiнь, навичок, способiв дiяльностi), що задаються
по вiдношенню до певного кола предметiв i процесiв, i необхiдних
для якiсної продуктивної дiяльностi в цiй сферi» [12]. Тодi як
компетентнiсть «характеризує оволодiння людиною вiдповiдною
компетенцiєю на базi досвiду, що включає її особисте ставлення до
компетенцiї та предмету дiяльностi» [12].

М. I.Жалдак, Ю.С.Рамський та М.В.Рафальська пiд
компетентнiстю розумiють «комплекс знань, умiнь, навичок, досвiду
застосування їх для здiйснення дiяльностi, метою якої є досягнення
певних цiлей, ставлення до процесу та результатiв виконання цiєї
дiяльностi» [2, с. 5].

∼ 102 ∼



Educational Dimension. 2020. Issue 2 (54)

У той же час, у Законi України «Про вищу освiту» мiститься таке
визначення компетентностi: «це динамiчна комбiнацiя знань, вмiнь i
практичних навичок, способiв мислення, професiйних, свiтоглядних
i громадянських якостей, морально-етичних цiнностей, яка визначає
здатнiсть особи успiшно здiйснювати професiйну та подальшу
навчальну дiяльнiсть i є результатом навчання на певному рiвнi вищої
освiти» [3].

У Нацiональнiй рамцi квалiфiкацiй вказано, що «компетентнiсть/
компетентностi — здатнiсть особи до виконання певного виду дiяльностi,
що виражається через знання, розумiння, умiння, цiнностi, iншi особистi
якостi» [7].

У даному дослiдженнi беремо за основу останнє тлумачення цього
термiну.

На думку М.В.Попель, професiйнi компетентностi — «це
сукупнiсть професiйних здатностей особи, що дають змогу самостiйно
приймати рiшення, виконувати професiйну дiяльнiсть (в залежностi
вiд вiдповiдної квалiфiкацiї) та досягати певних результатiв» [8].

Згiдно з Законом України про державну службу, професiйна
компетентнiсть — це «здатнiсть особи в межах визначених за
посадою повноважень застосовувати спецiальнi знання, умiння та
навички, виявляти вiдповiднi моральнi та дiловi якостi для належного
виконання встановлених завдань i обов’язкiв, навчання, професiйного
та особистiсного розвитку» [4].

У своїх дослiдженнях Д.Є.Щедролосьєв подає власне визначення
поняття «професiйна компетентнiсть майбутнього iнженера-
програмiста», пiд яким вiн розумiє iнтегровану характеристику якостей
особистостi, яка охоплює досвiд, особистiснi якостi i спрямованiсть
особистостi [13].

В.С.Круглик, узагальнюючи трактування вiдомих науковцiв,
наводить свою дефiнiцiю професiйної компетентностi майбутнього
iнженера-програмiста: «це сукупнiсть фахових i загальних
компетентностей, що є важливими (ключовими) для професiйної
дiяльностi майбутнiх iнженерiв-програмiстiв» [6, с. 135]. Дане
визначення приймемо як базове.

За класифiкацiєю, наведеною Р.Джейкобс (R. Jacobs) [16],
професiйнi компетентностi подiляються на професiйнi м’якi
компетентностi (soft competencies) та професiйнi твердi
компетентностi (hard competencies). На думку автора, технiчнi
та аналiтичнi компетентностi вважаються професiйними твердими
компетентностями, тодi як креативнiсть, когнiтивнi, мiжособистiснi
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та поведiнковi навички — це професiйнi м’якi компетентностi. М’якi
та твердi компетентностi необхiднi для ефективної професiйної
роботи. Д.Ходжс (D.Hodges), Н.Бурчелл (N.Burchell), Е. Рейнсбурi
(E.Rainsbury) вважають, що професiйнi м’якi компетентностi
контролюють та визначають поведiнку та продуктивнiсть
професiоналiв [15, 18]. Автори ототожнюють термiни м’якi
компетентностi (soft competencies) та м’якi навички (soft skills) [15, 18].

У той же час, iншi українськi дослiдники — Тетяна Єжижанська та
Марина Осадча, дають таке визначення soft skills (м’якi навички) — це
здатностi, що важко вiдслiдковуються, їх важко перевiрити та наочно
продемонструвати, тодi як hard skills (твердi навчики) — це «професiйнi,
технiчнi компетентностi, якi можна наочно продемонструвати» [1, с. 23].

На думку П.В.Саварина, soft skills (м’якi навички) — це
«соцiологiчний термiн, що має вiдношення до освiтнього коефiцiєнта
людини, соцiальної адаптованостi, комунiкацiї, мови, особистих звичок,
i оптимiзму, який характеризує взаємини з iншими людьми. Soft skills
для iнженерiв передбачає вироблення практичних вмiнь i навичок
ефективного спiлкування, розвиток комунiкативних якостей, роботи
в командi, лiдерству, управлiння часом та правильної постановки
цiлей, ознайомлення слухачiв з психологiчними особливостями процесу
управлiння» [9].

Питання формування професiйних м’яких компетентностей у
майбутнiх iнженерiв-програмiстiв тiєю чи iншою мiрою представленi
в працях Р.Атал (R.Atal), К.Бедсе (K.Bedse), Л.Бендер (L.Bender),
Г. Валiя (G.Walia), Д.Вiл (D.Veal), M.Джазаерi (M. Jazayeri),
А.Кальдерон (A.Calderón), С.Карунасекера (S.Karunasekera),
С.Колфiлд (C.Caulfield), С.Мей (S.Maj), Дж.Мюнх (J.Münch),
Е.Наварро (E.Navarro), К.Нiгард (K.Nygard), M.Пагельс (M.Pagels),
М. Руїс (M.Ruiz), А.Сурека (A. Sureka), Дж.Ся (J.Xia), Ф.Фагерхольм
(F. Fagerholm), А.Фахiм (A. Faheem) та iн.

К.Вудруффе визначає професiйнi м’якi компетентностi як такi,
що вiдповiдають особистiй поведiнцi, особистим рисам та мотивам
професiоналiв [20]. Дослiдник наводить наступнi приклади професiйних
м’яких компетентностей: лiдерство (умiння керувати, мотивувати та
впливати на персонал для досягнення цiлей органiзацiї), здатнiсть
працювати з iншими людьми, приймати обґрунтованi рiшення,
здатнiсть адаптацiї (легко адаптуватися до нових умов, команд або
завдань та охоче сприймати новi iдеї та думки) [21, с. 32].

Вiдповiдно до дослiджень українського науковця К.О.Коваля,
професiйнi вимоги, тобто очiкуванi вiд потенцiйного працiвника
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професiйнi компетентностi, подiляються на двi групи: твердi та м’якi.
На думку автора, професiйнi твердi компетентностi (твердi вимоги)
пов’язанi зi знанням фундаментальних та спецiальних дисциплiн,
здобуттям практичної пiдготовки [5]. Що ж до професiйних м’яких
компетентностей (м’яких вимог), автор дає таке визначення: це
«соцiологiчний термiн, який вiдноситься до емоцiйного iнтелекту
людини, свого роду перелiк особистих характеристик, якi так або
iнакше пов’язанi з ефективною взаємодiєю з iншими людьми» [5, c. 164].
До професiйних м’яких компетентностей К.О.Коваль зараховує
iндивiдуальнi, комунiкативнi та управлiнськi компетентностi. На думку
дослiдника, професiйнi м’якi компетентностi складно вимiряти, саме
тому процес їх оцiнювання має досить суб’єктивний характер (чеснiсть,
iнiцiативнiсть, працелюбнiсть, здатнiсть до навчання, творчi здiбностi
тощо) [5, c. 164].

Ю.В.Яцишин [14] подiляє професiйнi компетентностi на «жорсткi»
i «м’якi» та дає такi визначення:

• «Жорсткi компетентностi належать до професiйно-специфiчних
особливостей (знання та вмiння) i можуть бути легко розвинутi»;

• «М’якi — належать до особистiсних рис, цiнностей i стилiв, якi
навряд чи можуть бути легко розвиненi» [14, с. 81].

При цьому Ю.В.Яцишин керується порадами, наданими Скоттом
Паррi щодо визначення та опису компетентностей, важливих для
ухвалення рiшень щодо працiвникiв певної органiзацiї [14].

Узагальнюючи трактування зазначених вище дослiдникiв, у даному
дослiдженнi пiд професiйними м’якими компетентностями будемо
розумiти комплекс неспецiалiзованих компетентностей, що так чи
iнакше стосуються розв’язання проблем, взаємодiї мiж людьми
та вiдповiдають за успiшну участь у робочому процесi, високу
продуктивнiсть i, на вiдмiну вiд спецiалiзованих компетентностей, не
пов’язанi з конкретною сферою, контролем обладнання та технiчною
майстернiстю. Вони охоплюють такi аспекти поведiнки: когнiтивнi
компетентностi (наприклад, ситуацiйна обiзнанiсть, прийняття рiшень,
управлiння помилками тощо) i компетентностi мiжособистiсного
спiлкування.

Аналiз наукових джерел дозволив зробити висновок, що дослiдники
вiдносять до цiєї групи такi компетентностi:

• налагодження стосункiв;

• робота в командi;
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• слухання i розумiння спiврозмовника;

• проведення переговорiв;

• навички спiлкування;

• ораторське мистецтво;

• проведення презентацiй;

• ведення дискусiй;

• вирiшення проблем;

• лiдерство;

• вирiшення конфлiктних ситуацiй.

Вiдповiдно до дослiджень Швета Санкхвара (Shweta Sankhwar)
та Дхiрендри Пандея (Dhirendra Pandey), значний вiдсоток невдало
завершених проектiв з розробки програмного забезпечення (ПРПЗ)
спостерiгається кожен рiк вже бiльше десяти рокiв поспiль [19].
Зазначимо, що вiдсоток невдало завершених ПРПЗ перевищує вiдсоток
подiбних проектiв в iнших галузях, наприклад, у галузях будiвництва,
телекомунiкацiї [19].

Емануель Метсвенi (Emmanuel Mtsweni), Тертiа Хорне (Tertia
Hörne) та Джон Ендрю ван дер Пол (John Andrew van der Poll)
видiляють три головнi професiйнi м’якi компетентностi для розробникiв
програмного забезпечення: робота в командi, професiйна чеснiсть та
етика, спiвпраця [17, с. 150].

На думку Е.Метсвенi (E.Mtsweni), Т.Хорне (T.Hörne) та Дж.Е. ван
дер Пола (J. Е. van der Poll), вкрай важливими для iнженерiв-
програмiстiв у ПРПЗ є й такi м’якi компетентностi:

• планування та прiоритезацiя;

• комунiкативнiсть;

• вирiшення проблем;

• прийняття рiшень;

• мiжособистiснi вiдносини, компетентностi впливу та
переговорiв [17, с. 150].

Результати опитування та аналiзу, що проводилися дослiдниками [17,
с. 150], представленi в табл. 1.

Згiдно даного опитування, видiленi професiйнi м’якi компетентностi
є важливими для успiху проектiв з розробки програмного забезпечення.
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Таблиця 1. Вплив професiйних м’яких компетентностей на успiх
ПРПЗ вiдповiдно до дослiджень, проведених Е.Метсвенi, Т.Хорне

та Дж.Е. ван дер Полом

Професiйнi м’якi компетентностi Вiдсоток*

Здатнiсть до роботи в командi 100%

Професiйна чеснiсть та етика 100%

Здатнiсть до спiвпрацi 100%

Здатнiсть до планування та прiоритезацiї (своєї
роботи та часу, тайм-менеджмент) 80%

Навички комунiкативностi 73.3%

Здатнiсть до вирiшення проблем 73.3%

Здатнiсть до прийняття рiшень 73.3%

Вмiння слухати (при проведеннi переговорiв) 73.3%

Благонадiйнiсть 73.3%

Здатнiсть до стiйкостi (робота пiд тиском) 71.4%

*Вiдсоток опитаних, що пiдкреслили вплив даної компетентностi
на успiх ПРПЗ

3 Висновки
Аналiз наукових джерел дав змогу узагальнити поняття «професiйнi

м’якi компетентностi» у такому виглядi: це комплекс неспецiалiзованих
компетентностей, що так чи iнакше стосуються розв’язання проблем,
взаємодiї мiж людьми та вiдповiдають за успiшну участь у робочому
процесi, високу продуктивнiсть i, на вiдмiну вiд спецiалiзованих
компетентностей, не пов’язанi з конкретною сферою, контролем
обладнання та технiчною майстернiстю. Вони охоплюють такi аспекти
поведiнки: ситуацiйна обiзнанiсть, прийняття рiшень, управлiння
помилками, мiжособистiсне спiлкування тощо.

Узагальнено, що зазначенi компетентностi важливi для розробникiв
програмного забезпечення, оскiльки проекти з розробки програмного
забезпечення органiзовуються на основi команд або груп, де iнженери-
програмiсти становлять бiльшу частину команди.

∼ 107 ∼



Освiтнiй вимiр. 2020. Випуск 2 (54)

Лiтература
1. Єжижанська Т.С., Осадча М.П. Проблеми формування

комунiкативної компетентностi майбутнiх фахiвцiв. Науковi
записки Нацiонального унiверситету Острозька академiя. Серiя:
Культура i соцiальнi комунiкацiї. № 3, 2012. С. 23–31.

2. Жалдак М. I., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. Модель системи
соцiально-професiйних компетентностей вчителя iнформатики.
Науковий часопис НПУ iменi М.П.Драгоманова. Серiя №2.
Комп’ютерно-орiєнтованi системи навчання : зб. наукових праць /
Редрада. К. : НПУ iменi М.П.Драгоманова, 2009. №14. С. 5–12.

3. Закон України «Про вищу освiту» [Електронний ресурс].
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення
02.12.16).

4. Закон України про державну службу 2016 [Електронний
ресурс]. URL: http://zib.com.ua/ua/print/120374-zakon_ukraini_pro
_derzhavnu_sluzhbu_2016_tekst.html (дата звернення 19.12.17).

5. Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентiв-один з важливих
чинникiв працевлаштування. Вiсник Вiнницького полiтехнiчного
iнституту. 2015. №2. С. 162–167.

6. Круглик В.С. Система пiдготовки майбутнiх iнженерiв-
програмiстiв до професiйної дiяльностi у вищих навчальних
закладах: дис. . . . докт. пед. наук. Запорiжжя, 2018. 682 с.

7. Нацiональна рамка квалiфiкацiй [Електронний ресурс].
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
/paran12#n12 (дата звернення 07.06.18).

8. Попель М.В. Хмарний сервiс Sagemathcloud як засiб формування
професiйних компетентностей вчителя математики : дис. . . . канд.
пед. наук : 13.00.10. К., 2017. 311 с.

9. Саварин П.В. Soft skills для iнженерiв [Електронний ресурс].
URL: http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/3_savarin_soft
_skills.compressed.pdf (дата звернення 10.01.16).

10. Спiрiн О.М., Вакалюк Т.А. Формування iнформацiйно-
комунiкацiйної компетентностi бакалаврiв iнформатики щодо
використання хмаро орiєнтованого навчального середовища
[Електронний ресурс]. Iнформацiйнi технологiї i засоби навчання.
2019. №4 (72). С. 226–245. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index
.php/itlt/article/view/3262

∼ 108 ∼



Educational Dimension. 2020. Issue 2 (54)

11. Спiрiн О.М. Теоретичнi та методичнi основи кредитно-модульної
системи навчання майбутнiх учителiв iнформатики : дис. . . .
доктора пед. наук : 13.00.04 — «Теорiя i методика професiйної
освiти» /Iн-т педагогiчної освiти i освiти дорослих АПН України.
К., 2009. 495 с.

12. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные
стандарты. [Електронний ресурс]. Интернет-журнал «Эйдос».
URL: http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm (дата звернення
05.01.16).

13. Щедролосьєв Д.Є. Компетентнiсний пiдхiд до пiдготовки iнженерiв-
програмiстiв. [Електронний ресурс]. Iнформацiйнi технологiї i
засоби навчання. 2011. № 4 (24). URL: http://www.journal.iitta.gov.ua
(дата звернення 29.03.16).

14. Яцишин Ю.В. Концептуальна модель iнтеграцiї м’яких компонент
компетенцiй в управлiннi проектами. Управлiння розвитком
складних систем, 2011. №7. С. 76–88.

15. Hodges D., Burchell N. Business Graduate Competencies: Employers’
Views on Importance and Performance. Asia Pacific Journal of
Cooperative Education, 2003. №4 (2), Р. 16–22.

16. Jacobs R. Getting the Measure of Managerial Competence. Personnel
Management, 1989. №21 (6), P. 32–37.

17. Mtsweni E. S., Hörne T., van der Poll J.A. Soft Skills for Software
Project Team Members. International Journal of Computer Theory
and Engineering. №8 (2). 2016. 150 р.

18. Rainsbury E., Hodges D., Burchell N., Lay M. Ranking Workplace
Competencies: Student and Graduate Perceptions. Asia Pacific Journal
of Cooperative Education, 2002. Vol. 3 (2), P. 8–18.

19. Sankhwar S., Pandey D. Software project risk analysis and assessment:
A survey. Global Journal of Multidisciplinary Studies. Vol. 3 (5). 2014.

20. Woodruffe C. What Is Meant By Competency? Leadership and
Organizational Development Journal, 1993. Vol. 14 (1). P. 29–36.

21. Woodruffe Charles. Competent by any other name. Personnel
Management Vol. 23.9, 1991. P. 30–33.

∼ 109 ∼



Освiтнiй вимiр. 2020. Випуск 2 (54)

Professional soft competencies of future software
engineers: key concepts

Tetiana A.Vakaliuk1[0000−0001−6825−4697],
Valerii V.Kontsedailo2[0000−0002−6463−370X], and

Iryna S.Mintii3[0000−0003−3586−4311]

1 Zhytomyr Polytechnic State University, 103, Chudnivska Str.,
Zhytomyr, 10005, Ukraine

2 Easygenerator, Westblaak 180, Rotterdam, 3012 KN,
Netherlands

3 Kryvyi Rih State Pedagogical University, Gagarina Ave.,
54, Kryvyi Rih, 50086, Ukraine

tetianavakaliuk@gmail.com, valerakontsedailo@gmail.com,
irina.mintiy@kdpu.edu.ua

Abstract. The conceptual apparatus was analyzed in the article and the
interpretation of the basic concepts of different authors was considered. The
analysis of scientific sources allowed to generalize the concept of “professional
soft competencies” as follows: it is a set of non-specialized competencies that
in one way or another relate to problem solving, interaction between people
and are responsible for successful participation in the work process, high
productivity and , in contrast to specialized competencies, not related to a
specific area, equipment control and technical skills. They cover the following
aspects of behavior: situational awareness, decision making, error management,
interpersonal communication, and so on. In general, these competencies are
important for software developers, as software development projects are
organized on the basis of teams or groups, where software engineers make up
the majority of the team.

Keywords: competence, professional competences, future
software engineers, professional soft competences.
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