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РЕФЕРАТ 

 

Рудобелец Наталья Сергеевна 

 

«Сравнительный анализ профессиональных компетенций 

студентов очного и заочного отделений» 

 

Дипломная работа: 56 с., 50 источников, 3 рис.,  6 табл.,6 прил. 

 

Ключевые слова: УСПЕШНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛИСТ ПО  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ  

 

Объект исследования – студенты Белорусского государственного 

университета, обучающие на дневном и заочном отделении по 

специальности «социальная работа» 

Цель исследования состоит в том, чтобы провести сравнительный 

анализ профессиональной компетенции студентов очного и заочного 

отделений и разработать предложения по их повышению. 

Методы исследования: теоретические методы исследования; 

диагностические: «Шкала тревожности» (Дж. Тейлор), «Самоанализ сильных 

сторон и ограничений руководителя». (М.Вудкок и Д.Фрэнсис), «8-

факторный личностный опросник Спилбергера-Радюка»,«Шкала Либовица 

для оценки социальной тревожности», «Якоря карьеры» (Э. Шейн);  методы 

статической обработки данных: t-критерий Стьюдента. 

Полученные результаты и их новизна: осуществлен теоретический 

анализ понятий «компетентность», «компетенции», «профессионализм, 

исследована структура и характеристики профессиональной компетентности 

личности; изучены особенности формирования профессиональной 

компетентности в условиях заочной формы обучения; рассмотрена 

специфика профессиональной компетентности специалистов по  социальной 

работе; поведено сравнение уровня профессиональной компетентности 

студентов дневного  и  заочного  отделений. 

Область возможного практического применения: полученные 

данные могут быть использованы в лекционных курсах при подготовке 

психологов, социальных работников, психиатров и психотерапевтов. 

 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 

заимствованные из литературных и других источников теоретические, 

методологические и методические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 

 

_____________________  



 

РЭФЕРАТ 

 

Рудобелец Наталля Сяргееўна 

 

«Параўнальны аналіз прафесійных кампетэнцый студэнтаў 

вочнага і завочнага аддзяленняў» 

 

Дыпломная работа: 56 с., 50 крыніц, 3 мал., 6 табл., 6 дадат. 

 

Ключавыя словы: ПАСПЯХОВАЯ ПРАФЕСІЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, 

КАМПЕТЭНЦЫЯ, ПРАФЕСІЯНАЛІЗМ, ЗАВОЧНАЯ ФОРМА 

НАВУЧАННЯ, СПЕЦЫЯЛІСТ ПА САЦЫЯЛЬНАЙ РАБОЦЕ, 

ПРАФЕСІЙНАЯ  КАМПЕТЭНТНАСЦЬ СТУДЭНТАЎ 

 

Аб'ект даследавання – студэнты Беларускага дзяржаўнага 

універсітэта, навучальныя на дзѐнным і завочным аддзяленні па 

спецыяльнасці «сацыяльная праца» 

Мэта даследавання заключаецца ў тым, каб правесці параўнальны 

аналіз прафесійнай кампетэнцыі студэнтаў вочнага і завочнага аддзяленняў і 

распрацаваць прапановы па іх павышэння. 

Метады даследавання: тэарэтычныя метады даследавання; 

дыягнастычныя: «Шкала трывожнасці» (Дж. Тэйлар), «Самааналіз моцных 

бакоў і абмежаванняў кіраўніка». (М.Вудкок і Д.Фрэнсис), «8-фактарны 

асобасны апытальнік Спилбергера-Радзюка», «Шкала Лiбовiца для ацэнкі 

сацыяльнай трывожнасці», «Якары кар'еры» (Э. Шэйн); метады статычнай 

апрацоўкі дадзеных: t-крытэр Ст'юдэнту. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: ажыццѐўлены тэарэтычны аналіз 

паняццяў «кампетэнтнасць», «кампетэнцыі», «прафесіяналізм, даследавана 

структура і характарыстыкі прафесійнай кампетэнтнасці асобы; вывучаны 

асаблівасці фарміравання прафесійнай кампетэнтнасці ва ўмовах завочнай 

формы навучання; разгледжана спецыфіка прафесійнай кампетэнтнасці 

спецыялістаў па сацыяльнай рабоце; праведзенае параўнанне ўзроўню 

прафесійнай кампетэнтнасці студэнтаў дзѐннага і завочнага аддзяленняў. 

Вобласць магчымага практычнага прымянення: атрыманыя 

дадзеныя могуць быць выкарыстаны ў лекцыйных курсах пры падрыхтоўцы 

псіхолагаў, сацыяльных работнікаў, псіхіятраў і псіхатэрапеўтаў. 

 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял правільна 

і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 

літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 

палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 
____________________  

 



 

ANNOTATION 

 

Rudobelets Natalia 

 

«Comparative analysis of professional competencies of full-time and 

part-time students» 

 

Thesis: 56 pp., 50 sources, 3 figures, 6 tables, 6 app. 

 

Keywords: SUCCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY, COMPETENCE, 

PROFESSIONALISM, CORPORATE TEAM FOR TEACHING, SPECIALIST 

ON SOCIAL WORK, PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS 

 

The object of the study is students of the Belarusian State University, who 

teach on the day and correspondence courses in the specialty «social work» 

The purpose of the research is to conduct a comparative analysis of the 

professional competence of full-time and part-time students and develop proposals 

for their improvement. 

Methods of research: theoretical research methods; diagnostic: «The scale 

of anxiety» (J. Taylor), «Self-analysis of the strengths and limitations of the 

leader.» (M. Vudkok and D. Francis), «Spielberger-Radyuk's 8-factor personal 

questionnaire», «Libovits scale for assessing social anxiety», «Career Anchor» (E. 

Shane); methods of static data processing: Student's t-test. 

The received results and their novelty: the theoretical analysis of concepts 

«competence», «competence», «professionalism, the structure and characteristics 

of professional competence of the person is investigated; the peculiarities of the 

formation of professional competence in the conditions of the correspondence form 

of training are studied; the specifics of professional competence of specialists in 

social work are considered; Comparison of the level of professional competence of 

students in day and correspondence departments is conducted. 

Area of possible practical application: the obtained data can be used in 

lecture courses in the training of psychologists, social workers, psychiatrists and 

psychotherapists. 

 

 

The author confirms that given in the study material correctly and 

objectively reflects a condition of researched process, and all borrowed from 

literary and other sources the theoretical, methodological and methodical principles 

and concepts are accompanied by references to their authors. 

 

_____________________

 


