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FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE: 

FAMILY EDUCATION IN THE RISK SOCIETY 

Radical cultural and social changes taking place in the modern 
world are a challenge to traditional educational practices that 

do not correspond to new constellations of social life. This is especially 
true for family education. 

Relevance of the topic under research is determined primarily by 
the fact that family is potentially a source of social and cultural risks 
as well as one of the means of their consequences minimization. 

Unfavourable demographic situation which has developed in Ukraine 
and in most European countries is a powerful reason for rethinking 
and further formation of family members' social competencies [2]. 

Social competence implies a sufficient level of ability to build partner 
relationships, a person's ability to interact with the surrounding social 
environment. The efficiency of this interaction indicates the level of 
social competence. 

The structure of social competence is revealed through the model 
of interacting subcompetencies, or key competencies. The model of 
interacting subcompetencies includes: intellectual, communicative, 
reflexive, moral, civic, professional competences. 

The analysis of the research on the problem proves that an individ-
ual's social competence is one of the basic competencies (V. Kremen, 
N. Nychkalo, O. Savchenko). 

The scientific novelty is the development of the strategy of family 
counselling during the periods of formation of an individual's social 
competencies on the basis of the authors' methodological programme. 
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The crisis of a family education in modern societies, which, ac-
cording to its definition are the risk societies, is caused not only by 
lagging of its practice from the accelerated pace of modern societies 
modernization and changes in the organization of family life, but also 
by the decline of the culture of life development and pedagogical cul-
ture of wider population stratum. The changes taking place in modern 
families, hasty conclusions about the replacement of traditional family 
with its new forms, had a negative influence on the state and efficiency 
of family education, which has always been and remains the resource 
for stabilizing public life. This crisis is largely symptomatic. First of 
all, it points to the social, cultural and psychological traumas which 
occur due to the accelerating pace of globalization. 

There is a dialectical relationship between a social organization 
and the construction of a personal life experience as a complex se-
quence of interactions. Young people view their lives through a set of 
personal characteristics that intersect with their individual and family 
resources against the background of environmental constraints. What 
is considered to be an individual decision is viewed as being formed 
in a broad social context. As a result, the subjective life-development 
is not completely pre-supposed. It is not a free creation, either. It is 
recognized that opportunities for negotiation and innovation are more 
limited among those individuals who lack financial strength, education 
and complex social ties. However, young people are perceived as social 
subjects who, to some extent, have the potential to advance in their 
own lives and have abilities to motivate social changes. 

There is no doubt that changes in socio-demographic and other 
macro-level conditions had a profound effect on young people's tran-
sition into adulthood [3]. 

There is some sense in thinking of a policy that maintains part-
nerships in general and tries to prevent many of the problems that 
lead to breaking the relationship. Common "micro sociological" family 
problems include alcohol-addiction or drug addiction, affairs, domestic 
violence, being unable to solve family conflicts and poor communica-
tion skills. Thus, providing awareness, support for family counselling 
and access to workshops and seminars become of great importance 
and are described below in more detail. 

Family counselling is an effective means of family support. Coun-
selling focuses on specific issues such as conflicts between generations 
or marital relationships [4]. 
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Consequently, summing up the content and organization of marriage 
counselling, it should be pointed out that a counsellor should not solve 
a client's problem by giving him or her clear and unambiguous advice. 
A counsellor should encourage him or her to solve their problems them-
selves, to search for the most successful and effective way of behaviour. 

The formed level of social competence determines the future of part-
ner relationships, affects an individual's interaction with the surrounding 
social environment. The efficiency of this interaction points at the level 
of social competence and predicts the strategies of family counselling. 

The conducted research opens new perspective problem lines in 
the thematic field of family relationships. It primarily affects the in-
teraction of traditions and innovations in family relationships, gender 
specificity of family education. • 
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РІДНА МОВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

У XXI столітті відбувається радикальна трансформація соці-
альності, основною рисою якої є співіснування традиційних 

і нових цінностей, концептів, способів життєдіяльності. Практично 
в усіх сферах суспільного життя розігруються колізії між «старим» 
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