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ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

ПОНЯТТЯ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ 

Сьогоднішній етап розвитку професії «соціальна робота» в Україні 

сміливо можна назвати кризовим, оскільки він вимагає від кожного окремого 

фахівця та від професійної спільноти в цілому перегляду розуміння сутності 

самого фаху, завдань його представників та вимог до змісту й рівня їх 

компетентності. Ситуація невизначеності, що наростає навколо цих питань, 

доповнюється більш традиційними проблемами, пов’язаними з низьким 

рівнем обізнаності населення в питаннях соціальної роботи, прав і обов’язків 

її суб’єктів та, відповідно, недовірою до представників цього фаху. Постає 

питання: що таке «професійна спільнота», чи є така спільнота із соціальної  

роботи в Україні та які чинники її формування? 

Огляд наукових джерел засвідчує, що сутність, історія та роль 

професійної спільноти, в галузі соціальної роботи зокрема, є недостатньо 

вивченим питанням як в Україні, так і за кордоном. Проблеми перекладу 

слова «community» додають труднощів у розуміння і розрізнення понять 

«спільнота» та «громада». Здійснюються спроби пояснити сутність громади 

через поняття територіальної, локальної та професійної ідентичності. Відтак 

спільноту, як форму організації соціального середовища, характеризує 

переживання належними до неї індивідами своєї колективної спільності, 

єдності, психологічної близькості. Сформована ідентичність, а також спільна 

ситуація, мережа взаємовідносин та колективна дія [5] – базові 

характеристики, що зближують поняття спільноти і громади як колективних 

суб’єктів. Спільноті властиві певні характеристики колективного суб’єкта, 
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однак спільна діяльність, інтенсивна взаємодія, здатність до активних дій, 

мобілізаційна готовність виявляються значно менше [1, с.13]. 

В цілому, професійну спільноту можна описати як відносно численну 

номінально-реальну соціальну групу, що виділяється за наявністю спільної 

ознаки – приналежності до фаху, – яка виявляється для багатьох або 

більшості її носіїв суб’єктивно значущою, а кількість таких носіїв досягає 

достатнього критичного рівня. За таких умов може розпочатися процес 

колективного самовизначення спільноти, що має вигляд спільно-взаємних 

намагань її членів досягти певного рівня колективного саморозуміння, 

самоставлення, саморегуляції на основі спільності інтересів, подібної 

ідентичності, протиставлення іншим групам [1, с.18]. Відсутність окремих 

досліджень фахової спільноти із соціальної роботи в Україні, на нашу думку, 

є одним із свідчень низького рівня такого колективного самовизначення. 

Крім того, не вистачає розуміння того, що собою являє «спроможна» 

або «стійка» професійна спільнота, яка спільнота може назвати себе такою. 

Як в теорії, так і на практиці, не приділяється достатньо уваги вивченню та 

розвитку основних властивостей успішності та зрілості спільноти. Мова йде 

про такі поняття, як «ми-почуття», «почуття спільності» та «історична 

сформованість», що є виразом соціальної солідарності й підґрунтям для 

активної персональної участі в колективних діях з  розв’язання проблем і 

задоволення життєво важливих інтересів об’єднання. 

Останнім часом активно та швидко стирається грань між 

територіальною громадою та громадою за інтересами, хоча ми продовжуємо 

шукати різницю між ними та намагаємось ідентифікувати себе конкретно як 

члени однієї з двох. Як стверджують деякі науковці (Д. Делтон, М. Еліас, Е. 

Уондерсмен) – територіальна громада (locality-based community) та громада 

за інтересами (relational community) більше не утворюють дихотомію, а 

радше становлять спектр і континуум між собою як типами сталого 

об’єднання людей [2, с. 189]. Фахова спільнота із соціальної роботи в Україні 

будується на основі професійних зв’язків, однак не існує поза певними 
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територіальними межами, навіть з урахуванням розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, які ці межі частково розмивають. Сьогодні 

складно говорити про існування єдиної спільноти із соціальної роботи в 

Україні, радше ми маємо цілу низку спільнот, об’єднаних як на основі 

професійної, так і територіальної, локальної ідентичності – приналежність до 

певних організацій різних напрямків діяльності у галузі, до шкіл і кафедр 

різних ЗВО, що здійснюють підготовку фахівців. Відсутня практика 

мінімізації та превенції плюралізму відносин всередині колективів, спільнот 

із соціальної роботи. З одного боку, почуття спільності є потужною силою в 

людській культурі. Однак ця сила діє не лише з користю. Оскільки сила 

почуття спільноти зближує людей, вона також поляризує та виокремлює 

окремі групи людей всередині колективу та «розділяє» його учасників. У 

свою чергу, це часто призводить до зростання потенціалу можливих 

соціальних конфліктів. 

До факторів, які сповільнюють та роблять складнішим процес 

формування професійної спільноти із соціальної роботи, можна також 

віднести недооцінку ролі якісного колективного досвіду і міцної спільної 

історії громади. На думку David W. Mcmillan та David Chavis [5, с. 7-9], ці 

характеристики громади відображаються у взаємодії членів спільноти – 

«поведінковій вкоріненості», що формується на численних та якісних 

взаємозв’язках. На цьому базується найважливіший елемент почуття 

спільності – загальний емоційний зв’язок громади. Громада – це не просто 

місце поза моїм домом, місце, де я живу і працюю, і я тут, бо це вимушена 

ситуація. Це неформальний колектив, спільнота людей зі спільними 

інтересами та цінностями, з якими я себе ідентифікую і з якими я маю 

спільний історичний досвід. Такий підхід дозволяє створювати стратегії, що 

грають важливу роль у  можливому розвитку терапевтичних переваг 

спільноти [6, с. 19-20]: високий рівень та якість інтеграції «новеньких»; 

активний процес «самолікування» громади; досить хороша превенція 

самовигорання членів колективу. 
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Таким чином, професійна спільнота – це колективний суб’єкт, члени 

якого об’єднані за територіальною ознакою та мають спільні фахові інтереси, 

мету, історію і досвід, високий рівень «почуття спільності (спільноти)» та 

«ми-почуття». Стосунки в спільноті є основою розвитку її соціального 

капіталу, а їх частота і якість, ступінь довіри відображається у рівні участі 

членів спільноти в її житті. Активна членська позиція в професійній 

спільноті дозволяє людині, яка обрала цей фах, не лише завершити процес 

професійної самоідентифікації, але й долучитися до участі у формуванні 

механізмів професійного регулювання, розробленні професійних та освітніх 

стандартів, у інших процесах розвитку професії, що є наразі такими 

актуальними для соціальної роботи.  
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ПРОФЕСІЯ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» У МІЖНАРОДНІЙ 

СТАНДАРТНІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ 

Соціальна робота в Україні існує впродовж більш, ніж двадцяти п’яти 

років, на відміну від європейських країн, де історія її створення і розвитку 

може налічувати близько ста років. Якщо говорити про український контекст 

соціальної роботи, то все ще триває її професіоналізація, формуються основні 

риси професійного проекту. Водночас, існують і певні особливості її 

розвитку в Україні [1]. Зокрема, відсутнє узгоджене між усіма 

стейкхолдерами визначення соціальної роботи, її потенціал не 

використовується у задоволенні існуючих гострих соціальних потреб, 

міжсекторальна співпраця ускладнена внаслідок надмірного регулювання у 

соціальній сфері тощо. Однією з найвагоміших перешкод розвитку професії 

«соціальна робота» на сьогодні в Україні є існуюче на національному рівні 

групування професій та розуміння змісту діяльності.  

Міжнародна стандартна класифікація професій (МСКП-08) [2] є 

рекомендованою Міжнародною організацією праці як основа для усіх країн 

світу для групування й класифікації професій на національному рівні, аналізу 

ринку праці та міжнародної звітності. В Україні групування професій подано 

у Національному класифікаторі професій України ДК 003:2010 [4]. У ньому 

групування професій соціальної роботи здійснюється за чотирма основними 

професійними групами: 1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері; 

2446.2 Професіонали в галузі соціального захисту населення; 3460 Соціальні 

працівники; 5133 Соціальні робітники.   

Натомість, у Міжнародній стандартній класифікації професій 

групування професій соціальної роботи відбувається за трьома рівнями: 1344 

Менеджери/керівники з питань соціального добробуту (Social Welfare 

Managers); 2635 Професіонали соціальної роботи і консультування (Social 

Work and Counseling Professionals); 3412 Асистенти професіоналів соціальної 

роботи (Social Work Associate Professionals) [2]. В процесі співставлення двох 
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версій МСКП-08 – англомовної та російськомовної – було встановлено низку 

невідповідностей у перекладі назв підгруп професій соціальної роботи 

(зокрема, 2635 «Специалисты-профессионалы в области организации и 

ведения социальной работы»; 3412 «Социальные работники» (остання існує 

лише у російськомовній версії МСКЗ-08)). Переклад російською мовою 

професій соціальної роботи у МСКП-08, який було використано за основу 

для формування української національної класифікації, не відповідає змісту 

англомовного оригіналу та міжнародним підходам до розуміння професії 

соціальної роботи на різних рівнях. Це створює суттєві труднощі як для 

розуміння змісту й ролі соціальної роботи загалом, так і для розвитку її 

професійного проекту в Україні. Така ситуація суттєво обмежує розвиток і 

кар'єрне просування соціальних працівників, унеможливлює повноцінне 

використання потенціалу соціальної роботи для вирішення нагальних потреб 

і проблем для різних стейкхолдерів, значно ускладнює міжсекторальну 

співпрацю; негативно впливає на формування змісту професійної підготовки 

тощо.  

Таким чином, на сьогодні існує гостра необхідність перегляду 

національної класифікації груп професій, пов’язаних із соціальною роботою, 

та її гармонізації з міжнародними стандартами. Це створить основу для 

подальшого розвитку соціальної роботи, узгодження освітніх і професійних 

стандартів, розробки процедур ліцензування й сертифікації соціальних 

працівників, створення національних кваліфікаційних центрів із соціальної 

роботи тощо.  

Список використаних джерел: 
1. Boyko O. Social work education in post-socialist and post-modern era: the 
case of Ukraine / Oksana Boyko, Tetiana Semigina // In Global Social Work. 
Crossing Borders, Blurring Boundaries: Monography / Ed. by Carolyn Noble, 
Helle Strauss, Brian Littlechild (eds.) – Sydney: Sydney University Press, 2014. – 
P. 257–269.  
2. International Labor Organization. International Standard Classification of 
Occupations 08 [Electronic resource]. – Accessed from: 
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm. 
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3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Випуск 
80. Соціальні послуги. Затверджено Наказом Міністерства соціальної 
політики України №518 від 29.03.2017. – Доступно з: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0518739-17#n11. 
4. Національний Класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ipzn.org.ua/kp-
2010-zi-zminamy-robocha-versiya-2. 
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СУЧАСНІ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

        На особистість соціального педагога впливають специфічні чинники 

його професійної діяльності, визначаючи можливості професійного 

вдосконалення або професійної деформації. До найбільш важливих з них, 

істотно впливаючих на особистість соціального педагога і його поведінку, 

відносяться:  

- соціальний статус професії, професійної діяльності і суб'єкта цієї 

діяльності; 

 - зміст професійної діяльності;  

- організація та засоби професійної діяльності;  

- людський чинник, обумовлений взаємодією соціального педагога та об'єкту 

соціально-педагогічної діяльності (взаємодія культур, емоційно-вольових 

проявів): суб'єктивний чинник (його культура та емоційно-вольовий прояв) і 

чинник об'єкту професійної діяльності (його культура та емоційно-вольовий 

прояв);  

- середовище професійної діяльності;  

- результат професійної діяльності [1, C. 53 – 61]. 



 

12 
 

        Чинники, що обумовлюють професійну діяльність соціального педагога, 

визначають розвиток його особистого потенціалу за напрямком та 

інтенсивністю. Результатам виступає професійне вдосконалення.  

        Можна виокремити позитивні прояви професійного вдосконалення 

соціального педагога, які носять особистий та поведінковий характер [2,3,4].  

        Поведінкове професійне вдосконалення соціального педагога є наслідком 

зміни поведінки людини у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, 

частіше у зв'язку з призначенням на нову посаду, що вимагає більшої 

організованості, дисципліновіності, відповідальності. До таких поведінкових 

змін слід віднести позитивний статусний поведінковий та морально-

культурний прояви. 

        Статусне поведінкове вдосконалення соціального педагога визначається 

соціальним статусом посади фахівця, що визначився в цьому соціумі. Його 

статус визначається соціальним середовищем. Наприклад, призначення 

людини на певну посаду диктує необхідність певного способу життя та 

поведінки. 

        Підвищення статусу особистості фахівця веде і до підвищення його 

посадового авторитету. Збереження його багато в чому є наслідком 

професійного вдосконалення фахівця, його відповідальності за хід і 

результативність професійної діяльності. 

        Особисте професійне вдосконалення соціального педагога проявляється 

в розвитку професійно важливих якостей особистості, соціально-педагогічній 

техніці, накопиченому позитивному досвіді професійної діяльності. Саме 

вони дозволяють фахівцеві ефективно вирішувати професійні завдання. 

Показником такої досконалості виступає професійно-культурна зміна 

соціального педагога, зростання його професійної культури. 

        Професійно-культурне вдосконалення соціального педагога є наслідком 

його активної творчої професійної діяльності, стимулюючої розвиток 

професійних якостей, культури праці та її результативності. Проявляється 
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таке вдосконалення в підвищенні культури професійної діяльності, зростанні 

професійної майстерності, авторитету як фахівця. 

        Особисто-поведінкове вдосконалення соціального педагога характерне 

для людини, що позитивно змінюєтьмся під впливом професійної діяльності, 

і проявляються в його морально-професійному вдосконаленні. 

        Позитивне морально-культурне вдосконалення соціального педагога 

полягає в підвищенні особистої культури, відповідальності, організованості, 

зібраності, дисципліни під впливом вимог виконання обов'язків по 

професійному призначенню. Її проявом є більш висока культура не лише 

професійної діяльності, але і поведінки фахівця як особистості, його 

стосунків до себе, оточуючих. 

        Своєрідне професійне вдосконалення соціального педагога може мати 

місце і при його вузькій спеціалізації, захопленості чимось одним, 

специфічним. Така захопленість сприяє розвитку окремих сторін, якостей і 

властивостей особистості. 

Список використаних джерел: 

1. Васильєва-Халатникова М. О. Професійна рефлексія соціально-педагогічної 
діяльності // Virtus: Scientific Jornal – October # 6, 2017 – С. 53 – 61. 

2. Міщик Л. І. Соціальна педагогіка: досвід та перспективи. – Запоріжжя, 2011. 
– 248с. 

3. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А. Й. Капської. К., 2016. 
– 264 с. 

4. Социальная работа: теория и практика: Учеб. пособие / Отв. ред. д. и. н., 
проф. Е. И. Холостова, д. и. н., проф. А. С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М. 2013. – 
354 с.  
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У психологічній науці існує багато підтверджень постулату про 

соціальну природу людини, що проявляється у бажанні приналежності до 

групи, прагненні взаємодіяти з іншими та налагоджувати соціальні зв’язки.  

За визначенням великого психологічного словника: «Взаємодія – це 

взаємний спільний вплив, а в соціальній взаємодії поведінка однієї людини 

виступає стимулом для поведінки іншої та навпаки».  

Теоретичні підходи до розуміння соціальної взаємодії дозволяють 

виокремити ключові компоненти цього конструкту: 

1) Когнітивний компонент – система уявлень учасників взаємодії про 

себе, партнера та ситуацію взаємодії. 

2) Афективно-мотиваційний компонент – комплекс ставлень, потреб, 

мотивів та цілей учасників взаємодії, що виступають рушійною силою 

взаємного впливу. 

3) Поведінковий компонент – сукупність конкретних дій, що 

визначаються змістом діяльності в контексті якої відбувається взаємодія.  

Взаємодія передбачає обов'язковий зворотній зв'язок, тобто йдеться про 

комунікативну взаємодію, яка виникає за наявності спільної основи та 

регламентується визначеними умовами конкретної ситуації. 

Однією з площин для реалізації соціальних потреб особистості 

виступає професійна діяльність, у якій соціальна взаємодія набуває 

специфічних характеристик. Взаємодія крізь призму конкретної професійної 

діяльності втілюється у професійних діадах «психотерапевт-клієнт», 

«вчитель-учень», «керівник-підлеглий» та віддзеркалюється в поняттях 

«консультативна взаємодія», «психотерапевтична взаємодія», «педагогічна 

взаємодія», «управлінська взаємодія» тощо. 

Дослідження в сфері професійної взаємодії здебільшого стосуються 

професій соціономічної групи, проте в наявних публікаціях з питань 

взаємодії в соціальній роботі розглядаються лише окремі аспекти цього 

феномену. Так, специфіку консультативної взаємодії в діаді «соціальний 

працівник-клієнт» вивчали Д. Лавриненко та О.Тюптя; комунікативну 
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компетентність як умову професійної взаємодії соціального працівника з 

клієнтом розглядали А. Кунцевська та А. Капська; рефлексивні складові в 

процесі взаємодії соціального працівника з клієнтом описувала О.Байдарова; 

особистісну зрілість фахівця як фактор готовності до професійної взаємодії з 

клієнтом досліджувала О. Чуйко.   

Найбільш системне дослідження професійної взаємодії у соціальній 

роботі представила у своїх роботах дослідниця Т. Сила. Авторка визначає 

професійну взаємодію як специфічний вид комунікативної взаємодії, що 

детермінується особливостями соціальної роботи як професійної діяльності, 

рівнем професійної компетентності фахівця, його ціннісними орієнтаціями, 

мотиваційними настановами, особливостями цілепокладання та 

відповідністю зазначених характеристик соціальним очікуванням.  

Відповідно, на когнітивному рівні характер професійної взаємодії 

визначатиметься професійною свідомістю фахівця (сукупність уявлень про 

себе як професіонала, уявлення про власну професію, система поглядів на 

клієнта та його потенційні можливості). З іншого боку, значний вплив на 

характер взаємодії здійснюватимуть переконання клієнта як рівноправного 

учасника взаємодії, а також суспільні стереотипи, що пов’язані з уявленнями 

громадян про соціальну роботу як професію.  

Згідно афективно-мотиваційного компоненту професійної взаємодії, 

умовою її ефективності постає гуманістична спрямованість мотивації 

фахівців та віра в позитивну здатність клієнта до змін. 

Поведінковий компонент знаходить свій прояв у психологічній 

готовності до здійснення професійної діяльності а також у професійній 

інтерактивній компетентності фахівців, як рівні опанування конкретними 

технологіями та інструментами професійної взаємодії. 

Таким чином, професійна взаємодія у соціальній роботі будується в 

площині взаємної комунікації соціального працівника та клієнта та базується 

на принципах гуманістичних поглядів на природу особистості та 

характеристиках суб’єкт-суб’єктних стосунків. Даний вид взаємодії 
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передбачає спільну діяльність фахівця і клієнта спрямовану на створення 

умов для позитивних зрушень у соціальній ситуації клієнта, активізацію 

ресурсів клієнта, наснаження та набуття ним здатності до самостійного 

вирішення життєвих проблем.  
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ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У теперішній час стрімких соціально-економічних перетворень 

актуальною стає підготовка конкурентноспроможних фахівців, здатних 

адаптуватися до змінних умов професійної діяльності. Для формування таких 

спеціалістів важливим є застосування ігрових технологій навчання, що 

спрямовані на ефективну взаємодію учасників освітнього процесу, розвиток 

емоційного інтелекту, професійних компетентностей, творчої самореалізації. 
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Ігрові технології є складовою педагогічних технологій і пов’язані з 

ігровою формою взаємодії педагога й учнів шляхом реалізації певного 

сюжету (гри, казки, спектаклю, ділового спілкування). При цьому освітні 

завдання стають частиною гри.  

Т. В. Войцях описує ігрову технологію як сукупність способів, дій, форм 

і методів ігрової діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на встановлення, 

збереження чи поліпшення соціального функціонування об’єкта, сприяння 

саморозвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, здібностей, 

задатків, а також на відтворення та засвоєння громадського досвіду, у якому 

складається і вдосконалюється самоконтроль [1, c. 51].  

І.М. Мельничук вважає, що ігрові технології є основною складовою 

навчальних тренінгів як комплексного засобу інтерактивних технологій, у 

якому реалізуються необхідні умови розвитку особистісного і фахового 

зростання майбутніх соціальних працівників [2, с. 22]. 

Інтерактивні ігри – це найбільш поширені та ефективні методи 

навчально-виховної взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу 

[1, с. 43]. Основне їх завдання – створення умов для знаходження учасниками 

нового значущого досвіду соціальної поведінки, що допоможе їм розібратися 

в різних життєвих ситуаціях, із розумінням й аналізом яких були певні 

труднощі. Тому інтерактивну гру у соціальній роботі можна визначити як 

активний метод навчання, заснований на досвіді, отриманому в результаті 

спеціально організованої взаємодії учасників з метою зміни індивідуальної 

моделі поведінки. Різновидом інтерактивних ігор є настільні профілактичні 

ігри, спрямовані, на думку Т. В. Войцях, на профілактику негативних явищ в 

освітньому середовищі та формування моделей безпечної відповідальної 

поведінки в ситуаціях ризику [2, с. 44].   

За дослідженнями Р. Х. Вайноле [1], найбільш ефективно інформація 

засвоюється при застосуванні рольових ігор, програванні практичних 

ситуацій та при виступі у ролі вчителя. Тому ефективним для підвищення 

конкурентноспроможності соціальних працівників є ігрові технології. Ми 
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часто застосовуємо ігрові технології у професійній підготовці соціальних 

працівників. Наприклад, 

- з дисципліни «Соціальне партнерство» – застосування навчальної 

гри для молоді для вивчення соціальних прав через освіту з прав людини 

«Країна гідності»; соціально-психологічної гри «Правила сімейного руху» як 

інструменту вирішення конфліктних ситуацій; соціально-психологічних ігор 

Гюнтера Хорна «Комочок», «Хаос», «В’язниця» для оптимізації 

міжособистісної взаємодії; психологічної гри «Підтримка» для 

відпрацювання практичних умінь та навичок надавати різні форми підтримки 

(емоційна, інтелектуальна підтримка та підтримка діями); професійний квест 

«Кватроключ, або 4 ключі до скрині скарбів» для напрацювання цінностей 

організації та формування корпоративної культури.  

- з дисциплін «Соціально-психологічна допомога в ситуації 

життєвої кризи», «Актуальні проблеми психолого-педагогічної допомоги 

різним категоріям населення»: використання просвітницько-профілактичних 

настільних ігор «Фото-фішка», «Крок за кроком», «Стоп – насильству!», 

«Рожеві окуляри» та «Галопом по Європах!»; настільної 

антидискримінаційної гри «Бути жінкою»; настільної гри «Переселенська 

блуканина»; профілактичних коміксів «Твоє життя – твій вибір»; набору 

сюжетних карток «Troubles-bubbles» / «Проблеми-Бульбашки»; набору 

асоціативних карток «Креатив-3: життєві ситуації та кризи», «СОРЕ»; 

- з навчальних дисциплін «Вступ до спеціальності», «Соціальна 

робота у сфері зайнятості» застосовуються метафоричні асоціативні картки 

«Компас вибору професії», комплекс профорієнтаційних ігор; 

- з «Тренінгу особистісного зростання» застосовуються 

метафоричні асоціативні картки «Креатив-2», «Майстер казок», «ОН», 

«Таємниці моєї душі», «Пори року», «Дерево як образ людини», «Танго зі 

страхом», «Хто ж Я?», «Берегині саду», «Маленькі радощі», «Спектрокарти», 

«Шкатулка доброго чарівника», «Кольори і почуття», «Вона» та ін., які 

сприяють самопізнанню, вирішенню внутрішньоособистісних конфліктів, 
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емоційному розвантаженню, розвивають творчість; діагностико-корекційних 

психологічних карток «Яблуко і червячок» для діагностики психічного стану 

особистості і для аналізу впливу стресових факторів на цілісність 

особистості.  

Отже, ігрові технології організовують процес соціальної взаємодії, на 

підставі якого у студентів виникають нові професійні компетенності, що 

сформувалися безпосередньо в ході цього процесу або стали його 

результатом. Досвід використання ігрових технологій констатує, що вони є 

ефективними для застосування у професійній підготовці фахівців соціальної 

сфери. У перспективі подальших досліджень  – створення та апробація 

програми підвищення навчальної мотивації майбутніх фахівців соціальної 

сфери з використанням ігрових технологій під час навчання у закладі вищої 

освіти.  
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Забезпечення установ та закладів соціальної сфери 

висококваліфікованими спеціалістами передбачає процес вдосконалення 

кадрової політики, за яким стоїть здійснення низки організаційних, наукових, 

навчальних, управлінських, законодавчих дій. 

ОП спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» Черкаського 

державного технологічного університету враховують   Стандарти вищої 

освіти України за спеціальністю «Соціальне забезпечення» [1] та 

координуються зі стратегічними напрямками його розвитку. Зокрема, ОП 

корелюється з цілями «Стратегії розвитку Черкаської області на період до 

2020 року» соціального спрямування: Ціль 3. «Розвиток людського капіталу» 

та її складовими «3.1. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку 

праці», «3.2. Підвищення обізнаності та соціальної активності жителів 

області». Деталізація цих цілей знайшла своє відображення у програмах 

соціально-економічного розвитку регіону[2].  

Враховуючи швидке зростання видів соціального захисту та кількості 

установ соціального забезпечення в м. Черкаси та Черкаській області, 

постала нагальна потреба у збільшенні кількості фахівців зі спеціалізованою 

вищою освітою в сфері соціального захисту та соціального забезпечення, 

включаючи фінансовий та аудиторський напрямки діяльності. Ефективна 

реалізація державних соціальних програм у регіоні передбачає наявність 

фахівців із соціального забезпечення.  

В результатах навчання освітньої програми наголос зроблено на 

отриманні знань, вмінь, компетенцій для  розбудови пріоритетних засад 

соціального забезпечення та соціальної політики держави. На ринку праці 

потрібні фахівці, які мають сучасні знання та навички з надання відповідних 

консультаційних послуг та виконання практичної діяльності в межах 

компетенцій посадових обов'язків для виконання поставлених цілей. 

З метою забезпечення виконання цілей та програмних результатів ОП 

232 «Соціальне забезпечення», викладацький склад кафедри соціального 

забезпечення та студенти регулярно беруть участь у громадських, наукових 



 

21 
 

та професійних заходах, які організовує ЧДТУ сумісно із різними 

установами, організаціями, фондами соціального спрямування. Здійснюється 

тісна співпраця з Центром зайнятості м. Черкаси та Черкаської області, в 

рамках якої проводиться систематичне проведення ярмарків освіти, 

ознайомлення абітурієнтів зі спеціальністю «Соціальне забезпечення» та 

перспективами професійної реалізації, тенденціями розвитку спеціальності, 

ознайомлення з вакансіями Центрів занятості, також проводиться 

систематичне опитування стейкхолдерів стосовно якості освітніх послуг 

надаваних ЧДТУ, а саме:  

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧОДА 

ГО "Ветерани АТО м. Чигирин та Чигиринського району" 

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради 

Центр комплексної реабілітації дітей та молоді з особливими 

потребами "Жага життя" м. Черкаси 

Черкаський міський центр зайнятості 

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 

Серед інших було поставлено  і такі питання: 

1.  Чи пов’язана діяльність Вашої установи, організації, 

підприємства з наданням соціальних послуг або соціальним захистом? 

85,7% відповіли «так» і 14,3% відповіли «ні». 

2. Чи задоволена повністю, на Вашу думку, потреба у фахівцях 

Соціального забезпечення в Черкаській області 71,4% - «ні», 28,6% складно 

відповісти 

3. Чи відповідають компетентності, набуті здобувачами вищої 

освіти спеціальності "Соціальне забезпечення" Черкаського державного 

технологічного університету, Вашим очікуванням і потребам як 

роботодавця? 100% відповідь «Так» 

4. Вкажіть напрямки взаємодії та залучення роботодавців до 

освітнього процесу спеціальності "Соціальне забезпечення" ЧДТУ, що на 

Вашу думку слід було б додати до існуючих: 
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- Участь у ярмарках кар‘єри, днях відкритих дверей роботодавця, 

дні кар‘єри Європейського Союзу, Форумі майбутнього Черкащини, 

постійна робота в Центрі працевлаштування та розвитку кар‘єри, участь 

студентів кафедри із фахівцями центру зайнятості на тренінгах та 

засіданнях клубу побудови кар‘єри та професійного розвитку, зустрічах із 

соціальними партнерами, студенти приймали участь у майстер класі 

«Алгоритм пошуку роботи», індивідуальна робота щодо складання резюме 

та професійного тестування.  

- Більше практичних зайнять, робота з ветеранами АТО та ООС 

- Підготовка спеціалістів з каністерапії, жестової мови 

- Залучати роботодавців до проведення лекцій за згодою 

- ОП розроблена за погодженням з органом соціального захисту 

населення м. Черкаси і включає усі напрямки розвитку професійних 

компетентностей, знань, умінь і навичок, і що необхідні для організації і 

здійснення роботи, пов’язаної із соціальним захистом і наданням 

соціальних послуг 

5. Вкажіть подальші бажані шляхи та напрями вдосконалення 

співпраці між ЧДТУ та Вашою установою (організацією, підприємтсвом) 

як роботодавцями 

- Вдосконалення онлайн співпраці з студентами в тому числі із 

залученням роботодавців міста з метою їх подальшого працевлаштування 

після закінчення навчання. 

- Залучення студентів для стажування, з метою формування бази 

молодих фахівців для можливості подальшого працевлаштування. 

- Залучення ветеранів АТО/ООС до навчального процесу 

- залучення слухачів до проходження стажування та набуття 

практичного досвіду роботи галузі 

- Проходження практики майбутніх спеціалістів, а також 

підготовка майбутніх спеціалістів з каністерапі 
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- Організація спільних соціальних проектів в напрямку 

гуманітарної політик 

-  Продовжувати проходження практики на базі департаменту 

соціальноі політики та комунальних соціальних установ міста 

З метою розвитку методології дуальної освіти, за ініціативи кафедри 

соціального забезпечення, Черкаським державним технологічним 

університетом започатковано підписання угод про співпрацю з Об’єднаними 

територіальними громадами Черкаської області. Відповідно, студенти, 

починаючи з першого курсу навчання, можуть закріпити отримані знання на 

практиці в закладах соціального забезпечення. 

 

Список використаних джерел: 

1. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю «Соціальне  
забезпечення» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, 
затвердженого і введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки № 
723 від 24 травня 2019 року 

2. https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: 

ТВОРЕННЯ ЧИ «ВІД»ТВОРЕННЯ 

 Сенс життя постійно вабить людину своєю неосяжністю і ...простотою. 

Це одна із найбільш виразних духовних потреб людини. Моральність у своїй 
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світоглядній функції дозволяє поєднати нагальне з універсальним, 

повсякденне з величним і вічним. Саме моральність робить людське життя 

усвідомленим і людяним, виявляє її людський і людяний смисл. 

 Для світогляду (на відміну, наприклад, від світорозуміння як 

понятійного  аспекту світогляду) характерним є наявність не лише 

інтелектуального, а й емоційного, ціннісного відношення людини до світу. 

Людина, що вибудовує своє життя, спираючись лише на силу свого 

мислення, перетворюється на бездушну машину, яка рано чи пізно може дати 

хибу, досить болісну і навіть травматичну, а то і трагічну. Людина ніколи не 

досягне рівня абсолютного знання, не зможе прорахувати всі моменти для 

кожної конкретної життєвої ситуації. Світ, що постійно змінюється, і його 

величність, випадковість не дадуть застоятися, та як той ґедзь, за словами 

великого Сократа, будуть жалити людину і спонукати до дії. Дія ж має бути 

осмисленою і відповідальною. 

 Знову ж таки – людиною не народжуються, людиною стають. В цьому 

становленні людина не поодинока. Наодинці з собою можна переживати 

трагедію, а радість становлення можна через переживання інших і через 

переживання іншими, в тісній взаємодії, контакті, комунікації, спілкуванні, в 

спільноті з іншими: з іншими живими істотами, з іншими людьми. Щоб стати 

людиною, індивід повинен пройти «школу» соціального виховання і освіти, 

засвоїти певну систему людського відношення до дійсності і до себе самої, 

оволодіти певними формами людської. Величезну роль в цьому процесі 

відіграє освіта. Освіта (і як сукупність знань, і як процес їхньої трансляції від 

покоління до покоління) безпосередньо входить в систему духовного життя 

суспільства у якості його елемента. Стан освіченості на даному етапі 

розвитку суспільства, сутність освіченості різних соціальних груп і 

прошарків залишається однією із найбільш сутнісних характеристик 

духовної культури і духовного життя суспільства. 
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Сучасні технології вимагають висококваліфікованих кадрів, причому 

не тільки з високим загальноосвітнім рівнем, але й з високим 

загальнокультурним рівнем розвитку. 

Одна із сторін соціальної функції системи освіти – формування і 

розвиток високоморальної особистості – часто відходить на задній план і 

поступається іншій (не менш значущій) задачі – озброєння людськими 

знаннями, розвитку її розумових здатностей. На жаль, починаючи від 

початкової і до вищої школи, все підпорядковано цій меті. А формування 

моральних, естетичних та інших чуттів відбувається ніби саме собою, не має 

системного характеру. Але ж сутнісним виміром, який об'єктивно вимагає від 

особистості включення всіх її духовних і душевних сил, безперервної 

повсякденної творчості, виступає сфера морального здійснення людини у 

світі, яка саме і надає життєтворчості цільності і осмисленності. 

Виклики сьогодення (а до таких, безперечно, належить і пандемія, 

наслідки якої будуть турбувати ще довго людство) ще раз продемонстрували, 

до чого може привести спроба відірвати мислення від мислячої матерії. 

Тобто, розум у своєму захопленні пізнанням, не подумав, не спромігся, не 

зумів чи не схотів прорахувати можливі наслідки свого втручання в загальну 

систему світобудови, відкрив ящик Пандори. І світ змінився, змінився до 

невпізнанності (важко це впізнати з напівзакритим обличчям). 

Моральність формує здатність подолати егоїстичну зашкарублість, 

замурованість у власному «Я». Морально-культурна людина вважає «своїм» 

не лише безпосереднє оточення і навіть не тільки все суспільне, але і світ в 

цілому. Розірвана, однобічна, деформована – то вже і не людина, а скорше 

істота. Здолати цей розрив необхідно свідомо і послідовно, зменшуючи тиск 

офіційно декретованої когнітивної компоненти на суб'єктивно-оціночний 

(моральний) в освітянських практиках сьогодення. 

 

Оксана Кравченко 
доктор педагогічних наук, професор,  
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декан факультету соціальної та психологічної освіти  
Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини, м. Умань  
 

ПАРТНЕРСТВО ІЗ РОБОТОДАВЦЯМИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ:  

З ДОСВІДУ УДПУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

Підготовка майбутніх фахівців передбачає участь у цьому процесі 

зовнішніх стейкхолдерів. Для спеціальності «231 Соціальна робота» ними є 

широке коло установ соціальної сфери, охорони здоровя, освіти тощо. 

Водночас, актуалізується тенденція впровадження дуальної освіти у 

закладах вищої освіти України. Дуальна форма здобуття вищої освіти – це 

спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання 

на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття 

певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу 

освітньої програми на основі договору [2].  

У цьому контексті в ЗВО України здійснюється пошук шляхів 

реалізації форм дуальної освіти, що засвідчує «Аналітичний звіт за 

результатами першого року проведення експерименту із запровадження 

пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» [1].  

на факультеті соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини впроваджуються 

елементи дуальної освіти щодо навчання на робочому місці. 

Зокрема, у 2015 р. стартувала реалізація спільного проєкту факультету 

та Державного підприємства «Український дитячий  центр  „Молода 

Гвардія”» зі створення соціально-педагогічного майданчика в умовах 

оздоровлення та відпочинку на базі тимчасового дитячого колективу. Мета 

діяльності соціально-педагогічного майданчика: сприяння в адаптації та 



 

27 
 

позитивній соціалізації особистості шляхом допомоги їй у засвоєнні 

соціальних норм і цінностей. 

Соціально-педагогічна робота в тимчасовому колективі здійснюється за 

такими напрямами: розробка і впровадження соціально-педагогічних 

програм роботи з вихованцями; організація дозвіллєвої роботи з дітьми; 

соціально-педагогічна робота з окремими категоріями дітей; індивідуальна 

соціально-педагогічна робота з дітьми; консультаційна робота. Тематика 

соціально-педагогічних проектів: формування здорового способу життя; 

профілактика негативних явищ у дитячому середовищі; особливості проявів 

соціальної дезадаптації у дітей; профілактика правопорушень серед 

підростаючого покоління; підтримка обдарованих дітей; виховання 

толерантності особистості; розвиток лідерських якостей особистості; 

волонтерська діяльність. 

За результатами діяльності соціально-педагогічного майданчика 

студенти презентують звіти на щорічному Фестивалі кращих практик. 

У 2015 році розпочалася реалізація спільного проєкту Уманської 

міської ради, Управління праці та соціального захисту населення, УДПУ 

імені Павла Тичини – Центр дозвілля та відпочинку для дітей шкільного віку 

«Барвограй». 

Майбутні соціальні працівники проходять навчальну практику у дворах 

за місцем проживання дітей. Усього за літо працює 3 табірні зміни по 4 

години на день, 5 днів на тиждень, по 3 тижні. Група студентів приходить у 

двір, запрошує до участі в таборі і, познайомившись з дітьми та їхніми 

батьками, пропонує цікаву програму змістовного відпочинку. 

Організовуються спортивні змагання, майстер-класи декоративно-

прикладного мистецтва, рукоділля, малювання, групові розваги, настільні 

ігри на велику компанію тощо.  

Основними завданнями Центру є: організація культурного та 

змістовного дозвілля; організація змістовних тематичних змін; виховання 

шанобливого ставлення до історії, культурної спадщини та природи рідного 
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краю; пропагування здорового способу життя та занять спортом; виховання 

поваги до праці та трудової діяльності [3]. 

Таким чином, студенти мають можливість у канікулярний період 

працювати, тим самим здобути практичні навички в реальному виробничому 

середовищі на робочому місці з обов’язковою підготовкою звітної 

документації. Оцінювання такого виду завдань здійснюється комісією з 

числа науково-педагогічних працівників профільної кафедри на підставі 

характеристики установи, де працював студент. 

Список використаних джерел: 
1. Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 
освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти відповідно 
до наказу МОН від 15.10.2019 №1296 «Щодо запровадження пілотного 
проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців 
за дуальною формою здобуття освіти» / О. Давліканова, Т. Іщенко, А. 
Чайковська. – Київ, 2020. – 96 с. 

2. Закон України «Про вищу освіту». – Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 
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територіальної громади: дис. на здобуття наук. ст. канд. пед. н. 
Спеціальність: 13.00.05 – соціальна педагогіка. – 301 с. 
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ВПЛИВ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ НА ВИБІР 

МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ 

У нашому суспільстві існує упереджене ставлення до різних галузей 

трудової діяльності. Присутня нерівномірна кількість працівників чоловічої й 

жіночої статі у соціономічній сфері та гендерна сегрегація на ринку праці. 
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Значною мірою це зумовлено впливом гендерних стереотипів. Зокрема, у 

сфері соціальної роботи і соціальної педагогіки завжди превалювали жінки. 

Цей феномен є наслідком гендерного стереотипу, на кшталт того, що є суто 

чоловічі та жіночі професії. Перш за все, це транслює традиційна сім'я, в якій 

чітко розподілені гендерні ролі. 

Оксамитна С.М. розглядає «гендерні стереотипи» як узагальнені 

уявлення про чоловіків і жінок, які виявляються, насамперед, як гендерно-

рольові стереотипи, що стосуються прийнятності різноманітних ролей і видів 

діяльності для чоловіків і жінок, а також як стереотипи гендерних рис, тобто 

психологічних та поведінкових характеристик, притаманних чоловікам і 

жінкам [3, с. 158]. Вона стверджує, що уявлення про психологічні та 

поведінкові відмінності статей є основою формування й відтворення 

гендерно-рольових стереотипів. 

Американський психолог Д. Мацумото у своїй книзі «Culture and 

Psychology» гендерні стереотипи описує як типові психологічні та 

поведінкові характеристики, традиційно приписувані чоловікам або жінкам 

[1]. Тобто,  це стандартизовані та узагальнені уявлення або переконання про 

моделі поведінки та риси характеру, про те, якими є і як ведуть себе особи 

різного гендеру. Гендерні стереотипи є найбільш яскравим і ефективним 

механізмом визначення соціальних ролей, а також формування традиційної 

гендерної поведінки.  

Вплив гендерних стереотипів призводить до гендерної сегрегації. 

Гендерна сегрегація праці – це нерівномірне розподілення чоловіків і жінок у 

економіці, через що в окремих професіях чи окремих економічних галузях 

переважають чоловіки або жінки. [4, с. 67]. 

Вертикальна сегрегація − концентрація жінок і чоловіків на певних 

рівнях професійної ієрархії. Для опису подібних явищ нерідко 

використовується термін «скляна стеля», введений на початку 80-х рр. XX ст. 

в західних країнах. Він засвідчує, як, незважаючи на формально рівні 

можливості для обох статей, існує безліч неформальних невидимих бар'єрів, 
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що перешкоджають просуванню жінок сходинками посадової ієрархії. Так, 

американські дослідники використовують вказаний термін для опису 

ситуації, що складається в органах державного управління, місцевого 

самоврядування, юридичних фірмах, а також у великих корпораціях, де 

просування жінок на вищі сходинки управлінської структури гальмується 

методами прихованої дискримінації [2, с. 12-15].  

Горизонтальна сегрегація, так звані «скляні стіни» ‒ коли жінки мають 

менший доступ до професій і видів діяльності, які забезпечують надалі 

значне вертикальне кар’єрне зростання [4, с. 68]. «Скляні стіни» сприяють 

концентрації жінок у тих галузях, які є менш дохідними, надають менший 

доступ до фінансових і економічних ресурсів, і тому забезпечують менший 

доступ у владні структури. Так, у сфері культури, охорони здоров’я або 

соціального забезпечення, є менші перспективи кар’єрного зросту, ніж в 

управлінській та фінансовій галузях. Тому за наявності «скляних стін» 

обмеженість вертикального просування вже визначено вибором професійної 

сфери діяльності. 

Гендерні стереотипи у сукупності з гендерною професійною 

сегрегацією мають значний вплив як на чоловічу, так і на жіночу частину 

населення. Гендерні стереотипи можуть негативно позначатися на 

самореалізації чоловіків і жінок, виступати бар'єром у розвитку 

індивідуальності.  

Для того, щоб визначити чи впливають гендерні стереотипи на вибір 

майбутньої професійної сфери сучасної молоді нами було проведено 

дослідження на тему: «Вплив гендерних стереотипів на вибір майбутньої 

професії». В анкетуванні брали участь студенти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 1-4 курсів ОР «Бакалавр» та 1-2 курсів 

освітній рівень «Магістр» ‒ 42 особи. У вибірку потрапили респонденти, що 

навчаються у таких навчальних підрозділах університету: факультети 

психології, соціології, географії, журналістики, кібернетики та на 

економічному; в Інституті Міжнародних відносин та у Військовому 
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інституті. Формування вибірки відбувалося методом випадкових чисел. 

Переважна більшість респондентів були жіночої статі – 62% і 38% чоловічої. 

Проаналізувавши отримані результати, можемо сказати, що гендерні 

стереотипи мають вплив на вибір майбутньої професії, зокрема, у блоці 

«Мотиви вибору майбутньої професії» на питання: «Хто переважно працює у 

сфері діяльності, яку Ви обрали ‒ чоловіки чи жінки?», ми дізналися, що 81% 

респондентів вважають, що це жінки. Таким чином це  підтверджує нашу  

гіпотезу, що вплив стереотипів зумовлює той факт, що в соціономічній сфері 

працюють переважно жінки. 

 Стосовно поділу професій на жіночі і чоловічі, 45% респондентів 

вважають, що існують суто жіночі і суто чоловічі професії. До жіночих 

віднесли професії, які пов'язані з навчанням, обслуговуванням, вихованням, 

професії типу людина-людина. А от щодо «чоловічих», то чоловікам 

найчастіше приписують професії пов’язані з фізичною силою та 

підготовленістю до екстремальних ситуацій. Натомість, 55% респондентів 

вважають, що не існує суто жіночих чи суто чоловічих професій, 

аргументувавши свою думку таким чином: «Кожна людина має право 

обирати будь-яку професію, опираючись на наявні навички, вміння чи 

інтереси, незалежно від гендерної ідентичності»; «Таланти й бажання 

працювати можуть проявлятись у будь-якій сфері, усі професії рівні, як 

чоловік так і жінка можуть справитись із будь-якою роботою або опанувати 

ту чи іншу професію». 

Разом з цим подальший аналіз відповідей зазначених респондентів 

показав, що з них 37% підсвідомо враховують гендерні відмінності при 

виборі професії. Це певні упередження, що базуються на гендерних 

стереотипах, а вони у свою чергу приписують чоловікам що вони сильні, 

повинні бути годувальниками у сім’ї, наділяють жінок і чоловіків окремими 

притаманними лише для їх біологічної статі характеристиками. Респонденти 

мають упереджене ставлення і виділяють такі риси характеру для чоловіків 

як: сміливість, рішучість, мужність, відповідальність, наполегливість, 
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стриманість; відповідно, для жінок: емоційність, ніжність, відповідальність, 

щирість, скромність, чутливість. 

Отже, гендерні стереотипи впливають на вибір майбутньої професії 

студента, вплив є опосередкованим, непрямим, але суттєвим. У свідомості 

студентів існують упередження, які базуються на гендерних стереотипах, а 

вони у свою чергу, приписують характеристики притаманні лише жінкам або 

чоловікам. Безумовно, ці стереотипні уявлення створюють упереджене 

ставлення як до оточуючих так і до вибору майбутньої професійної 

діяльності й продукують думку що соціономічні професії це суто жіноча 

сфера. 
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ПРОФЕСІЙНА ІДЕОЛОГІЯ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

Соціальна робота - це вислів, що означає прояв гуманного ставлення до 

людини. Вона відрізняється від філантропії (як прояву любові до людства), 

меценатства, благодійності своєю орієнтацією не лише на допомогу людині у 

розв’язанні щоденних проблем, а й на розвиток у неї, при необхідності, 



 

33 
 

технік самостійного подолання труднощів, навичок самореалізації. Саме дану 

унікальність соціальної роботи відтворюють у професійній діяльності фахівці 

соціальної сфери як основні суб’єкти практичної соціальної діяльності. Їх 

основне завдання полягає в захисті вразливих осіб, груп осіб ґрунтуючись на 

знаннях, вміннях, цінностях соціальної роботи та її ідеалах.  

При розв'язанні соціальних проблем соціальний працівник має бути і 

соціологом, і педагогом, і лікарем, і правознавцем. Можна виділити такі три 

головні підходи, до яких часто вдається соціальний працівник. 

Виховний - виконання ролі вчителя, консультанта, експерта. Соціальний 

працівник дає поради, навчає вмінню, моделюванню і демонстрації 

правильної поведінки, встановлює зворотний зв'язок, застосовує рольові ігри 

як метод навчання. 

Наступний підхід зводиться до ролі помічника, прихильника або 

посередника в подоланні апатії чи дезорганізації особи, коли їй це зробити 

самій важко. Діяльність соціального працівника за такого підходу 

спрямована на пояснення поведінки, обговорення альтернативних варіантів, 

з'ясування ситуацій, підбадьорювання і мобілізацію внутрішніх ресурсів 

клієнта. 

Адвокативний підхід застосовується тоді, коли треба юридичне 

захистити громадянина чи групу людей (подання об'єктивної інформації, 

співпраця з адвокатом, допомога клієнтові в усвідомленні прав і обов'язків, 

добір документально обґрунтованих звинувачень і т.д.). 

Соціальний працівник відіграє активну роль в плануванні, узгодженні 

дій різних систем соціальної допомоги населенню. Він справляє 

безпосередній вплив на особу чи групу людей. Це не стільки виховний, 

словесний, як діяльний процес, що спрямований на створення умов для 

розвитку особи чи системи, просування до наміченої мети з допомогою 

відповідних засобів і методів. 

Джерелами впевненості соціального працівника у можливості 

здійснювати такий вплив є його знання та досвід, поінформованість, 



 

34 
 

узаконені повноваження, статус, харизматичні дані, особиста привабливість, 

благородство та інші риси. Вони набуваються у процесі навчання, 

самовиховання та життєвої практики. 

Основні положення для цієї діяльності, як зазначалося, - 

систематичність, послідовність, активність, цілеспрямованість. Вони відомі 

досить давно, важливі скрізь і завжди, та в наш бурхливий, переломний час і 

щодо ефективної професійної діяльності мають особливе значення. З 

врахуванням цього потрібно і розпочинати оволодіння обраною 

спеціальністю: 

• мати професійний такт, бути відкритим і співпереживаючим до чужих 

труднощів, викликати симпатії і довіру в оточуючих, дотримуватися 

професійної таємниці, делікатності в усіх питаннях, що зачіпають інтимні 

сторони життя людини; 

• виховувати в собі емоційну усталеність, бути готовим до психічних 

перевантажень, уникати однобічності, невротичних відхилень у власних 

оцінках та вчинках, незважаючи на можливі не вдачі (недовіру, образу, 

відмови тощо), сумлінно виконувати свій; 

• обов'язок, зберігати витримку, залишатися доброзичливим і чуйним до 

клієнта; 

• вміти приймати рішення в несподіваних, навіть екстремальних, ситуаціях, 

чітко формулювати свої думки, грамотно і дохідливе їх викладати, критично 

оцінювати свою діяльність, уникати зверхності, зарозумілості;  

Цей перелік вимог, звичайно, далеко не повний. Детальніше вони 

викладені в професіограмі, посадових інструкціях та інших документах, що 

регулюють виконання службових обов'язків. Синтезуючи їх, можна сказати, 

що процес професійного самовизнання не короткочасний, а тривалий, він 

відбувається під впливом багатьох факторів (об'єктивних і суб'єктивних), 

індивідуально своєрідний і не повторний. Провідну роль у цьому процесі 

відіграють інтереси і зусилля особи. Він проходить декілька етапів (пошуку, 
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зростання, зміцнення, стабілізації, спаду), має якісні характеристики (зміст, 

широта, глибина, усталеність). 

Отже, соціальна робота - настійне веління часу, а українське 

суспільство в ході своєї трансформації відчуває гостру потребу у 

висококваліфікованих фахівцях соціальної діяльності для її повсюдного, 

вмілого та ефективного здійснення. Тому діяльність соціальних працівників 

на сьогодні залишається вкрай перспективною і необхідною течією. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Активна модернізація суспільства на початку ХХІ ст., що 

супроводжується кризовими процесами (ускладненням життєвого 

середовища, змінами моральних цінностей тощо), відзначається зростанням 

соціально негативних явищ і соціально небезпечних захворювань, 
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збільшенням кількості людей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах.  

Здоров'я - це перша і найважливіша потреба людини, що визначає її 

здатність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є 

найважливішим кроком до пізнання навколишнього світу, до 

самоствердження і щастя людини. Активне довге життя - цей важлива умова 

людського існування. Здоровий спосіб життя - це спосіб життя людини, 

заснований на принципах моральності, раціонально організований, активний, 

трудовий, гартуючий і, в той же час, захищаючий від несприятливих дій 

довкілля.   

Наукові вчення про здоров’я бере свій початок у Стародавній Греції і 

стародавньому Римі. Через тисячі років до нас дійшов античний афоризм: «У 

здоровому тілі – здоровий дух». Ще Арістотель вважав, що фізичне, 

моральне й розумове виховання взаємопов’язані. Сьогочасні знавці, 

наприклад, як Т. Ротерс продовжують наголошувати на тому, що «у сучасних 

умовах розвитку суспільства значення духовного життя особистості у 

тісному зв’язку з його фізичним розвитком, культурою здоров’я». 

Актуальність питання формування здоров’язберігаючої компетентності 

особистості пояснюється рядом суперечностей, а особливо між: потребами 

суспільства у здорових громадянах і неухильним погіршенням їх здоров’я; 

між потребами виробництва у здорових фахівцях, і відсутністю методик їх 

оздоровлення під час навчання; між природним бажанням людини бути 

здоровою і її знаннями про здоров’я та вміння його зберігати, зміцнювати.  

Варто зазначити, що у структурі здоров’язберігаючої компетентності 

дослідники виокремлюють три основні компоненти: когнітивний (система 

знань і пізнавальних вмінь), особистісний (наявність і проявлення рис 

особистості, зумовлених характером діяльності з формування здорового 

способу життя), діяльнісний (здатність обґрунтовано виявляти та раціонально 

застосовувати шляхи і засоби для найбільш ефективного досягнення мети) [2, 

с. 62-63]. 
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Когнітивний компонент містить знання, які характеризуються 

світоглядним розумінням людини її природного та соціального оточення; 

загальні професійні знання про культуру здоров’я як складову загальної 

культури особистості; психолого-педагогічні знання про закономірності 

всебічного розвитку особистості; інтегровані предметні знання про цінність 

здоров’я та здорового способу життя людини. 

Особистісний компонент становлять: мотиваційно-ціннісні орієнтації 

(прийняття цінності здоров’я, інтерес та готовність до різноманітних видів 

здоров’язберігаючої діяльності); соціальна орієнтація (готовність до 

виконання соціальних функцій і ролей у професійній та соціокультурній 

сферах); професійна орієнтація на здоров’язбереження об’єктів соціальної 

роботи; особистісні якості, необхідні для здійснення здоров’язберігаючої 

діяльності; рефлексивна складова (усвідомлення і присвоєння способів 

підтримки здоров’я). 

Діяльнісний компонент містить систему спеціальних 

здоров’язберігаючих умінь і навичок (позитивне відношення до власного 

здоров'я та здоров’я об’єктів своєї безпосередньої діяльності, володіння 

сучасними засобами психофізичної діагностики стану здоров’я та вміння їх 

застосовувати на практиці), а також професійні уміння і навички соціальної 

роботи (організаторські, аналітичні, проектувальні, комунікативні, 

корекційні та ін.).  

Таким чином, для формування і розвитку здоров’язберігаючої 

компетентності особистості необхідна її орієнтація на відповідальне 

ставлення до особистого здоров’я та здоров’я інших, формування 

компетенцій у сфері здоров’я і здорового способу життя з метою 

впровадження цих принципів  у повсякденне життя, що сприятиме 

формуванню навичок здоров’язберігаючої поведінки, як основи здорового 

способу життя, розвиток психологічної культури, і навичок саморегуляції 

особистості. 
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «231 – СОЦІАЛЬНА 

РОБОТА» В СУЧАСНИХ УМОВАХ) 

 Професійні компетенції для будь-якого спеціаліста є набором 

інструментів для реалізації власних професійних програм та кар’єрних 

стратегій. В сучасному українському суспільстві співіснують різні моделі 

формування професійних компетенцій фахівців різних спеціальностей, але за 

умов інформаційного суспільства виникає все менше розуміння якими 

повинні бути компетенції практичних працівників так як видозмінюються 

практичні компетенції через розширення функцій, які в рамках 

інформаційної доби повинні виконувати практичні працівники самих різних 

сфер людського буття. Стосується це і спеціалістів з соціальної роботи, які 

оволодівають професійними компетенціями в рамках освітніх програм 

багатьох закладів вищої освіти. В той же час не існує чітких орієнтирів, які 

конкретні професійні компетенції повинні освоїти студенти за спеціальністю 

«231 – Соціальна робота». Так як в навчальних планах закладів вищої освіти 

зазначаються години, які відводяться на теоретичні та практичні заняття з 

той чи іншої навчальної дисципліни. Існують і інші документи, які 

регулюють успішність вивчення тих чи інших навчальних дисциплін. Кожна 
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робоча програма навчальної дисципліни містить нормативи та принципи 

оцінювання успішності засвоєння теоретичного та практичного матеріалу, 

який викладається в рамках дисципліни. В той же час не має конкретних 

методик оцінки вивчення розвитку професійних компетентностей соціальних 

працівників. Так як в цьому не зацікавлені представники закладів вищої світи 

так і випускники закладів вищої освіти. Їх загальна не зацікавленість полягає 

у відсутності мотивації через те, що на сьогодні відсутній прямий діалог з 

працедавцями як у представників закладів вищої освіти головна мета 

забезпечити навчальний процес у відповідності до навчальних планів та 

навчальних програм. У більшості студентів головна мета навчання засвоїти 

теоретичні та практичні курси, які повинні легітимізувати та формалізувати 

їх вищу освіту та можливість працювати за фахом. В той же час визначення 

компетенцій необхідних для роботи в рамках того чи іншого фаху повинно 

визначатися разом з роботодавцями. Цей діалог здебільшого має формальний 

характер і тому це призводить до того, що відбувається викривлення 

актуальності тих чи інших компетентностей необхідних для роботи на 

конкретній посаді. 

 На сьогодні проблема вивчення формування компетенцій соціальних 

працівників є новою для соціальної роботи, але в рамках педагогіки та 

соціальної педагогіки сформовані основи формування компетентній, які 

через універсальність є корисними і для соціальних працівників. Авторами 

цих робіт Д. Бударін, Т. Волобуєва, С.Клепко, І.Родигіна, В. Нечипоренко, 

І.Єрмаков та Д.Пузіков. Безпосередньо вивченням проблеми формування 

компетентностей соціальних працівників займалися М. Букач, О.Лісовець, 

Т.Мазур та інші. Серед вчених інших країн, які вивчали проблему 

формування професійних компетенцій соціальних працівників можна 

відмітити Domitrovich, C. E., Durlak, J. A., Staley, K. C., & Weissberg, R. P. та 

інших. 

 Проблемою при підготовці студентів того чи іншого фаху є те, що 

часто формування та розвиток базових компетентностей не є в пріоритеті і 
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тому часто при прийомі на роботу випускники закладів вищих навчальних 

закладів не можуть пройти співбесіду не через брак професійних знань, а 

банально через відсутність комунікаційних компетентностей.  

 Через різні соціальні взаємозв’язки відбувається процес спілкування. 

Керування сучасною технологією: виробничої, соціальної, інформаційної 

тощо, не можна успішно здійснити без оволодіння технологією, як засобом 

людського спілкування. Вирішальною умовою розуміння виникаючих 

проблем і прийняття оптимального управлінського рішення є розвиненість 

комунікативної компетенції. Для фахівців за спеціальністю «231– Соціальна 

робота» комунікативні компетентності є важливими. Це зумовлено 

постійною необхідністю у спілкуванні з клієнтами та необхідністю 

здійснення управління процесом надання соціального обслуговування як 

конкретного випадку за зверненням клієнта соціальної служби так і наданням 

соціальної допомоги в груповій формі. 

 Набір компетенцій формує потенціал особистості на ринку праці. 

Кожна компетенція особистості це додатковий шанс для особистості 

отримати можливість себе зреалізувати в тій чи іншій сфері суспільного 

буття. Тобто для практичних соціальних працівників це означає, що вони 

повинні знаходитися в рамках дискурсу соціальної роботи. Тобто бути 

обізнаними про існування методів, методик та технологій, які 

використовуються в рамках практичної соціальної роботи з різними групами 

клієнтів. 

 Дослідження особливостей формування професійної компетентності 

соціального працівника  у вітчизняних наукових працях дає можливість 

зробити наступні висновки: компетенції соціального працівника змінюються 

з плином часу. Подібна трансформація зумовлена зміною соціокультурного 

контексту та стрімкими науково-технічним прогресом. При цьому важливого 

значення набувають і зміни пріоритетів у формуванні компетенцій 

соціальних працівників через запровадження копетентнісно спрямованого 

навчання майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. На 
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сьогодні найважливішими професійними компетенціями соціальних 

працівників є комунікативні, соціально-правові компетенції, а також 

методичні компетенції в сфері соціальної роботи з різними групами клієнтів 

та психологічна готовність до здійснення безпосередньої професійної 

діяльності у вітчизняних умовах.  
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ 

ДЛЯ ОСІБ З АДИКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ  

Українським законодавством не передбачені окремі нормативно - 

правові  документи чи законодавчі акти, які регулюють сферу надання послуг 

соціально - психологічної реабілітації особам з адиктивною поведінкою. 

Діюче в Україні законодавство направлено тільки на регулювання відносно 

невеликої частини питань, в основному, стосовно обігу наркотичних речовин 

і прекурсорів та діяльності правоохоронних органів.  

Відсутня система сертифікації, акредитації та ліцензування організацій 

та приватних осіб, які надають послуги клієнтам з проблемами адикцій. 

Отже, практично відсутнє правове поле щодо регулювання та надання послуг 

соціальної – психологічної реабілітації особам з адиктивною поведінкою.   

 Варто зазначити, що Постановою Кабінету Міністрів України , від 12 

травня 1997 р. № 449 «Про затвердження переліку платних послуг, які 

надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних 

закладах освіти» визначено перелік платних послуг, які можуть надаватися в 

державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних 

навчальних закладах та науково-дослідних установах. Передбачено, що 
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однією із послуг є обстеження  і  лікування   хворих   на   алкоголізм   та  

наркоманію.  При тому, зміст та якість надання даних послуг не визначається 

[2].  

Варто виокремити змістовну наповненість поняття «адиктивна 

поведінка».  Адиктивна (залежна) поведінка (від англ. addiction ‒ схильність, 

згубна звичка) ‒це поведінка людини, для якої притаманне прагнення до 

відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного стану завдяки 

прийому різноманітних хімічних речовин чи постійній фіксації уваги на 

певних видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних 

емоцій [1]. 

Аналіз вітчизняної літератури з приводу соціально - психологічної 

реабілітації свідчить про те, що дослідники у контексті роботи з особами, 

залежними від алкоголю визначають її як комплекс заходів, спрямованих на 

відновлення людини у соціальному статусі, психічному та фізичному  

здоров’ї, дієздатності. Вчені зазначають, що соціально - психологічна 

реабілітація осіб, залежних від алкоголю спрямована на подолання соціально 

-моральної деградації особистості та інтеграцію особи у соціальну сферу.  

Питання соціальної -психологічної реабілітації осіб, залежних від 

алкоголю в теоретико-методологічному аспекті розроблено недостатньо. 

Стикаємося із тим, що дослідження з цієї проблематики загалом були 

пов’язані виключно з медико - соціальною реабілітацією осіб з алкогольною 

залежністю. Більшість вітчизняних дослідників описує лише медико - 

соціальний аспект реабілітації осіб із залежною поведінкою, що відбиває 

тільки частину реабілітаційного процесу. Вивчення одного аспекту в ізоляції 

не дає уяви про взаємодію ефектів, з яких складається процес реабілітації. 

Щодо  питання ефективності різних соціально - реабілітаційних методів та 

психотерапевтичних технік, стикаємося із ситуацією недостатнього вивчення 

та дослідження даного аспекту дослідниками. Одні автори підкреслюють 

необхідність використання в роботі з алкозалежними методів 

гештальтпсихотерапії, когнітивних підходів; інші - пропонують поведінкову 
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терапію в поєднанні з медико - біологічною програмою лікування; в деяких 

роботах реабілітація базується на психоаналітичних позиціях. Існують 

напрями, в яких підкреслюється роль групових процесів, і які 

використовують переважно різні методи групової терапії.  

Ефективним є підхід дослідників, який розглядає соціально - 

психологічну реабілітацію осіб, залежних від алкоголю з урахуванням 

комплексного підходу, який включатиме вплив психологічних та соціальних 

факторів. При цьому пріоритет доцільно надавати саме концепції зміни 

особистості як головній в системі реабілітаційних заходів.  

Розглядаючи зарубіжні підходи до соціально - психологічної 

реабілітації осіб, залежних від алкоголю, насамперед варто зазначити, що 

існує різноманітна кількість підходів до роботи із даною клієнтською 

групою, які варіюються у межах конкретних країн.  

Зарубіжні автори визначають соціально - психологічну реабілітацію 

ефективним засобом в боротьбі зі зловживанням алкоголем та відновленні 

життєдіяльності людей, які постраждали від нього. Соціально-психологічна 

реабілітація визначається як динамічний процес, змістовними компонентами 

якого є наступні: діагностика та оцінка, індивідуальність типу реабілітації, 

комплексність послуги реабілітації (фінансові, юридичні, психологічні ), 

профілактика рецидиву (стратегії боротьби з «тригерами»), підзвітність 

програми реабілітації, соціальна реінтеграція клієнта [4]. 

Соціально - психологічна робота з особами, залежними від алкоголю в 

Україні характеризується широким спектром послуг, які надають 

різноманітні заклади державного, громадського та приватного 

підпорядкування. 

З нашої точки зору, однією із причин того, що допомога особам, 

залежним від алкоголю у контексті соціально - реабілітаційної роботи 

перебуває у невизначеному становищі, є відсутність державної програми 

акредитації, ліцензування та перевірки роботи закладів соціально - 

психологічної допомоги громадського та приватного підпорядкування.  
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Відповідно, робота даних центрів не може бути перевірена на відповідність 

певним професійним стандартам. Тому атрибут «професійності» в даних  

центрах може бути по суті формальним. Фактично склалася ситуація, коли 

кожна бажаюча організація може назватися «реабілітаційним центром», 

«центром ресоціалізації» і проводити «лікування, реабілітацію», не 

володіючи при цьому достатнім досвідом, рівнем знань і належною 

підготовкою.  

Отже, необхідно розробити модель оцінки діяльності реабілітаційних 

центрів для осіб з адиктивною поведінкою. Нами була розроблена така 

модель, що передбачає оцінку центрів реабілітації по наступним параметрам: 

єдине вікно звернень, отримання інформації для бази даних, діагностика 

стадії узалежнення, спосіб проходження та спрямованість програми 

реабілітації, обов’язкові змістовні компоненти процесу реабілітації, умови 

проходження, професійний склад та психосоціальний супровід.  
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ПРОБЛЕМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

В умовах соціально-політичної кризи та економічної нестабільності в 

яких перебуває Україна існує нагальна потреба у висококваліфікованих 

вітчизняних фахівцях, здатних розв’язувати комплексні проблеми у 

соціальної сфери. Проте незважаючи на зростаючий попит суспільства у 

фахівців у галузі соціальної роботи, питання працевлаштування випускників 

ЗВО спеціальності «Соціальна робота» залишається відкритим.  

Аналіз вікової структури безробіття в Україні свідчить, що серед осіб, 

які шукають роботу, переважає молодь. За даними Державної служби 

статистики України рівень безробіття у 2019 році в молодіжних вікових 

підгрупах є вищим за середній рівень серед працездатного населення (8,2 %): 

показник безробіття молоді у віці 25 – 29 років складав 8,4 %, а у віковій 

групі 15 – 24 років - 15,4 %. Турбує той факт, що дані показники маю 

тенденцію до збільшення: на червень 2020р. показник безробіття серед 

молоді у віці 25 – 29 років склав 8,7 %, а у віковій групі 15 – 24 років був на 

рівні - 18,3 %, тобто понад ніж удвічі вищим серед усього населення 

працездатного віку. За статистичними даними на обліку в Державній службі 

зайнятості у 2019 році  перебувало  9,4 % випускників вищих навчальних 

закладів [1].  

Слід зауважити, що офіційна статистика не дає повного уявлення про 

відсоток випускників ЗВО, які не можуть працевлаштуватися за фахом, і 

соціальні працівники не є винятком. За неофіційними даними значна  

кількість випускників спеціальності «Соціальна робота» працює не за фахом, 

це особливо турбує, оскільки аналіз ринку праці свідчить про велику 

кількість вакансій, які можуть заповнити випускники саме цієї спеціальності 

[2]. 

Основною проблемою абсолютно для всіх випускників, незалежно від 

рівня їхньої теоретичної підготовки, роботодавці вважають відірваність знань 

від практики, невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним 
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обов’язкам, завищені запити молоді та непідготовленість до роботи в 

реальному соціальному закладі. Дійсно застарілі підходи до організації 

професійної підготовки майбутніх фахівців, які в основному фокусуються на 

набуття теоретичних знань, а не на формування фахових компетентностей, не 

відповідають потребам роботодавця, що ускладнює можливість 

працевлаштування випускників. Для вирішення цієї проблеми, необхідно 

використання інноваційних методів навчання, роблячи акцент на здобуття 

саме практичних навичок при активному залученні роботодавців до 

навчального процесу. 

В сучасних умовах основними критеріями конкурентоспроможності 

випускника ЗВО є: якісна підготовки відповідно спеціальності; опанування 

необхідними професійними знаннями і вміння; відповідність очікуванню і  

запиту роботодавців щодо професійної діяльності. На нашу думку, 

вирішення питання якісного навчання та швидкого працевлаштування 

випускників за спеціальністю можливе шляхом впровадження дуальної 

форми навчання, що передбачає поєднання навчання студентів у закладах 

освіти з навчанням і відпрацюванням практичних навичок безпосередньо у 

соціальних установах. Для цього необхідна тісна взаємодія навчальних 

закладів з роботодавцями на основі соціального партнерства.  

Г.І. Слозанська виділяє наступні шляхи вирішення проблеми 

працевлаштування випускників: укладення договорів між ЗВО та закладами і 

установами соціальної сфери щодо організації стажувань та виробничих 

практик для студентів; посилення інформаційного блоку; розширення і 

відпрацювання схеми взаємодії служб зайнятості, соціальних центрів з 

навчальними закладами щодо здійснення конкретних заходів, спрямованих 

на підвищення якості освіти, посилення мотивація студентів до роботи за 

фахом; розроблення спільних проектів [3, с.242]. 

При цьому, роботодавці також повинні бути зацікавленні у підготовці 

висококваліфікованих працівників, тому актуальним є активне залучення їх 

до навчального процесу. Також доцільними є проведення днів відкритих 
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дверей у соціальних закладах і установах, сприяння у проходженні практики 

та стажування студентів з  можливістю їх подальшого працевлаштування.  

Отже, складності у працевлаштуванні випускників в першу чергу 

обумовлені відсутністю у них практичного досвіду, невідповідністю теорії і 

практики. Для вирішення цієї проблеми необхідно орієнтувати освітній 

процес у вищому навчальному закладі, на те, щоб протягом навчання студент 

не тільки отримував теоретичні знання, а також мав можливість 

відпрацювати практичні навички та професійні вміння відповідно до вимог 

роботодавця. Це можливо при активної співпраці навчальних закладів з 

роботодавцями та провадження в освітній процес елементів дуальної форми 

навчання. 
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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОЇ УЧАСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИХ РІШЕННЯХ 

Ефективність забезпечення зайнятості людини на ринку праці 

визначається не тільки його професійними характеристиками, але і здатністю 
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швидко адаптуватися до мінливих умов праці, проявляти професійну 

мобільність, що, в кінцевому рахунку, характеризує його 

конкурентоспроможність. 

 За оцінками фахівців-економістів, основний контингент безробітних 

становить молодь, серед якої чимала частка припадає на випускників 

загальноосвітніх шкіл. У зв'язку з цим школа повинна в якості однієї з 

пріоритетних завдань в освітньому процесі і на всіх його етапах вирішувати 

завдання підготовки школярів до життєвого і професійного самовизначення, 

майбутньої професійної кар'єри.  

Досить часто, шкільні психологи не підходять до вивчення 

професійних інтересів старшокласників та до профорієнтаційної роботи з 

ними серйозно, вважаючи її пустою витратою часу, тому що впевнені, що 

учні все одно не будуть особливо враховувати їх порад, і оберуть собі ті 

спеціальності, до яких в них є здібності або зацікавленість, або куди батьки 

змогли їх прилаштувати. Але ж закінчуючи школу, учні повинні бути 

психологічно готовими до дорослого життя. Саме тому, проблема 

професійних інтересів старшокласників, їх активної участі у професійному 

самовизначенні є досить актуальною. 

У вітчизняній психології, Л. І. Божович, Є. О,Клімов та ін. розглядають 

професійне становлення особистості як складову частину її загального 

розвитку, а М. М. Захаров, Б. О. Федоришин як форма життєвого, 

особистісного самовизначення [2]. 

Дослідженнями профорієнтаційної роботи займалися такі науковці, як 

В. В. Синявський, С. Н. Чистякова, М. П. Тименко та ін. Вони вважають, 

актуальність профорієнтаційної роботи полягає в тому, щоб здійснювати 

значний вплив на правильний розподіл трудових ресурсів, вибір молодими 

людьми свого професійного шляху та адаптацію їх до професії. 

Історично, проблема професійної орієнтації знаходить свої витоки у 

глибокій давнині. Профорієнтація як напрям наукової галузі з'явився у 
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зв'язку із потребами суспільства, яке постійно розвивалось. Поява зародків 

оцінки професійної придатності сягає глибини століть.  

Основна мета професійної орієнтації полягає у формуванні здатності 

особистості до вибору професійної діяльності на основі власних 

особливостей та потреб соціуму, а також досягнення ефективності зайнятості 

суспільства. 

Результатом професійної орієнтації є професійне самовизначення. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що необхідно розмежовувати 

такі два аспекти як вибір професії старшокласниками та професійне 

самовизначення старшокласників, яке має на меті не тільки вибір професії, 

але і реалізацію цього вибору [3, c. 34].  

Професійне самовизначення це прийняття рішення щодо вибору 

професійної діяльності, його реалізація, яка відбувається на основі 

відповідності індивідуально-психологічних особливостей особистості та 

вимог професії.  

Слід зауважити, що професійне самовизначення - це не лише вибір 

професії, а і важливий процес розвитку особистості в цілому, який тісно 

переплітається із життєвим шляхом людини загалом. 

Старшокласники, здебільшого, не є готовими до самостійного вибору 

сфери діяльності, а тому потребують підтримки від батьків та професійної 

орієнтації спеціалістами. 

На сучасному етапі, на вибір майбутньої сфери професійної діяльності 

в більшості старшокласників впливають такі чинники: 

- Недостатній рівень знань і поверхове уявлення про себе і світ 

професій; 

- Вплив засобів мас-медіа, рекламних компаній, що не враховують 

принципи та підходи професійного самовизначення особистості; 

- Поради оточуючих і фінансові можливості батьків. [1, с. 13] 

Якщо порівнювати професійні інтереси підлітків і старшокласників, 

можна побачити, що підлітки до професій відносяться вибірково, бо це є вік 
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мрій і фантазій. Вони ще не співвідносять себе та свої особисті дані з 

вимогами обраної професії, проте все більше уваги приділяють реальним 

обставинам. Якщо в підлітковому віці професійні мотиви підлітків 

розпливчаті, аморфні, мають характер мрій, то в старшій школі учень уже 

постає перед проблемою професійного самовизначення більш усвідомлено. 

Вони розуміють, що їхні підліткові романтичні уявлення про професії в 

дійсності реалізувати не можливо, тому виникає рефлективний самоаналіз: 

пошук власного «Я», застосування власних здібностей у подальшому житті. 

[4, с. 12] 

Тому з педагогічного погляду ефективність вибору професії означає 

міру відповідності індивідуального вибору професії рекомендаціям педагога. 

Передбачається, що педагогічні рекомендації ґрунтуються на врахуванні як 

особистих, так і суспільних потреб. Відповідно чим більше число учнів 

обирають рекомендовані їм професії, тим вища дієвість профорієнтаційної 

роботи педагогів школи. Якщо учні заздалегідь намітили й погодили свої 

плани життєвого і професійного самовизначення, то частка школярів, що 

домоглася реалізації своїх планів, є одним із показників ефективності 

профорієнтації за умови, що визначені раніше плани відповідають потребам 

регіону, країни в кадрах певних професій і необхідного рівня кваліфікації. 

Відомо, що правильний вибір професії позитивно впливає як на 

продуктивність, так і на якість праці. Отже, трудові досягнення випускників 

шкіл чи інших навчальних закладів, пов’язаних із профорієнтацією, – ще 

один важливий критерій успішності вибору професії. 

Таким чином, головним критерієм ефективності профорієнтаційної 

роботи є міра збалансованості кількості учнів, що йдуть на роботу, на 

навчання в професійно-технічні заклади, вищі навчальні заклади за 

професіями, що відповідають актуальним потребам міста, району, регіону, 

суспільства загалом. 

Українські психологи розробили нову концепцію професійної 

орієнтації, яка здобула широке визнання в наукових колах, у навчальній 
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роботі вищих закладів освіти педагогічного та психологічного профілю й 

практиці профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. Вихідною 

позицією у розробленні нової системи професійної орієнтації було бачення 

особистості насамперед не як об'єкта, а як суб’єкта саморозвитку. Саме цей 

процес саморозвитку покладено в основу формувальних функцій 

профорієнтації. Особистість у професійній орієнтації виступає як суб’єкт 

діяльності, суть якої полягає у підготовці допрофесійного самовизначення [3, 

c. 45]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства професійна орієнтація 

розглядається як комплексна науково обґрунтована система практичних 

методів і засобів, спрямованих на усвідомлений вибір професії, її освоєння та 

здійснення професійної діяльності на основі врахування індивідуально-

психологічних властивостей людини і потреб ринку праці в кадрах. 

Отже, за своєю сутністю професійна орієнтація є соціально-

економічною, але за змістом роботи, формами та методами вивчення і 

розвитку особистості – психолого-педагогічною й медико-фізіологічною 

проблемою. 

В основу організації профорієнтаційної роботи покладено особистісно 

орієнтований підхід, реалізація якого передбачає визначення шляху 

індивідуального розвитку кожної людини та її професійного самовизначення. 

Незважаючи на значний вплив школи, професійна орієнтація не 

обмежується педагогічним процесом та організаційною діяльністю 

навчальних закладів. На вибір учнями професії значний вплив мають сім’я та 

її традиції, соціальне середовище, цінності, що домінують у суспільстві, стан 

економіки та організація профорієнтаційної роботи з усіма суб’єктами 

профорієнтації. 
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ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ НА ТЛІ 

РЕФОРМИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

Організаційно-політичні умови сьогодення створили можливості для 

розробки і впровадження ефективних технологій співпраці влади з 

громадськими об’єднаннями та комерційними організаціями. Соціальне 

партнерство дозволяє налагоджувати взаємодію між цими трьома секторами 

суспільства.  

З набуттям чинності Закону України «Про соціальні послуги» з 1 січня 

2020 року розширюється об’єм визначення соціальних послуг. Основними 

цілями тепер є не тільки подолання складних життєвих обставин, а й, перш за 

все, їх профілактика та мінімізація негативних наслідків [2].  

В процесі імплементації зазначеного закону передбачено вжиття 

заходів щодо розширення доступу до соціальних послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги та забезпечення підвищення ефективності і якості їх надання за 

рахунок соціального замовлення.  
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Саме соціальне замовлення, яке базується на делегуванні від органів 

державної влади повноважень та ресурсів до громадських об’єднань та 

комерційних організацій, є ефективним інструментом регулювання 

діяльності у сфері надання соціальних послуг. 

При затвердження Стратегічного плану діяльності Міністерства 

соціальної політики України на 2020 бюджетний рік і два бюджетні періоди, 

що настають за плановим (2021–2022 роки), серед конкретних дій зазначено 

удосконалення порядку надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг і 

перспективний план організації надання дітям з інвалідністю, іншими 

порушеннями розвитку соціальних послуг (денний догляд, супровід під час 

інклюзивного навчання, «персональний ассистент» та інші) в громадах за 

рахунок бюджетних коштів через механізм соціального замовлення [1].  

Перевага впровадження соціального замовлення будується на 

пріоритетності саме місцевого рівня управління у вирішенні соціальних 

проблем населення, коли люди повинні отримувати необхідну підтримку, 

головним чином, в тому середовищі, де живуть і працюють і де легше 

оцінити їх реальний стан та реальні потреби. Місцева соціальна політика 

більш технологічна, економічна, ефективна і наближена до споживача [3]. 

Тим більше, що Закон України «Про соціальні послуги» та курс на 

децентралізацію влади надає для цього органам місцевого самоврядування 

необхідні повноваження. 

Результат реформ в Україні – це посилення ролі місцевого 

самоврядування в економічній і соціальній сферах, у тому числі і 

соціальному обслуговуванні, наближення соціальних послуг до потреб 

отримувачів, підвищення їх якості та доступності. Отже, місцевий рівень 

надання соціальних послуг стає базовим з точки розу забезпечення права 

громадян на отримання цих послуг.  

На рівні місцевого самоврядування соціальні послуги повинні 

відповідати певним вимогам до якості. Здійснення подібного планування 
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вимагає коректного збору та обробки інформації, регулярного моніторингу та 

оцінки змін, що відбуваються у ході надання населенню соціальних послуг у 

межах громади. 

Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота в 

процесі навчання мають опанувати сучасні інформаційно-комунікативні, 

соціально-політичні, адміністративно-правові технології для вирішення 

прикладних завдань соціального захисту. 

Розуміння організації та функціонування системи соціального захисту 

та роботи соціальних служб неможливе без взаємодії закладу вищої освіти та 

роботодавців при підготовці майбутніх фахівців з соціальної роботи. 

В зв’язку з тим, що до повноважень органів місцевого самоврядування 

переходить забезпечення надання соціальних послуг, майбутні фахівці 

територіальних центрів соціального обслуговування вже будуть повинні 

вміти: 

- визначати потреби населення територіальної громади у 

соціальних послугах,  

- здійснювати інформування про перелік послуг,  

- організовувати конкурсний відбір надавачів соціальних послуг, 

- розумітися на питаннях фінансування соціальних послуг,  

- допомагати у реалізації соціальних послуг населенню,  

- здійснювати відповідну корекцію їх надання в межах 

компетентності. 
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ВЗАЄМОВИГІДНА СПІВПРАЦЯ РОБОТОДАВЕЦЬ-ВИПУСКНИК. 

ЩО ОЧІКУЄ РОБОТОДАВЕЦЬ ВІД МОЛОДОГО ФАХІВЦЯ? 

      В сучасних умовах віртуальної економіки достатньо гостро постає 

проблема працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. По-

перше, це пояснюється професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту та 

пропозицій на ринку праці. По-друге, більшість ВУЗів випускають 

спеціалістів з теоретичними знаннями без необхідного сьогодні практичного 

досвіду і необхідних практичних навичок. По-третє, самі випускники не 

готові до роботи, мають зависокі амбіції та високі вимоги до майбутнього 

роботодавця. По-четверте, дуже часто майбутня професія обирається 

виходячи з понять «мода», «хайп», «тренд». Як наслідок, висока конкуренція 

на ринку праці та високі вимоги роботодавця до кандидата. 

       Ще більше ситуація ускладняється тим, що більшість роботодавців 

вважають загальний рівень готовності недавніх студентів не досить високим, 

а випускників без досвіду відповідальними та надійними співробітниками, 

нерідко ставлячи їх практичні навички під сумнів. Однак є роботодавці, які 

навпаки роблять ставку на молодих, недосвідчених спеціалістів, на їх 

особисті якості. Це компанії, які орієнтовані на якість, а не на кількість. Для 

таких компаній люди – не ресурс, а найголовніша цінність; кваліфікований та 

лояльний персонал, який працює не один рік і росте всередині компанії та 

разом з компанією. Компанії, які залучають молодих спеціалістів, дуже 

відповідально підходять до процесу підбору персоналу використовуючи 

різноманітні тестування, психодіагностичні методики, асесмент-центри та 
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інше, тому що простого професійного тестування тут замало, необхідно 

визначити особистісні якості, які стануть основою для майбутньої 

довготривалої співпраці.   

      Особистісні якості, які хоче бачити роботодавець: 

1. Готовність до навчання (відкритість до нового). Прагнення розібратися, 

швидко засвоїти необхідні знання, вміння та навички. Бажання 

пізнавати та розвиватись. Аналітичне мислення. 

2. Цілеспрямованість. Вміння ставити перед собою цілі та їх досягати. 

Розуміння своїх особистих цілей та їх взаємозв’язок з цілями компанії. 

Робота на результат. 

3. Відповідальність. Вміння взяти відповідальність за свої вчинки. 

4. Бажання працювати. Бажання багато працювати, готовність до 

труднощів. Старанність і мобільність. 

5. Щирий інтерес та позитивне відношення до роботи. Прийняття 

корпоративних норм та стандартів, їх виконання. Лояльність. 

6. Комунікативність. Вміння домовитись завжди та з будь-ким. Робота в 

команді.  

7. Гнучкість та здатність самостійно знаходити варіанти вирішення 

робочих ситуацій. 

8. Адекватна самооцінка. Розуміння своїх сильних та слабких сторін. 

Оцінка своїх можливостей та обмежень. 

9. Активна життєва позиція та позитивне відношення до життя. 

      Всі вищеперераховані характеристики говорять про здатність молодих 

фахівців робити прорив в професійній сфері, вносити нові ідеї та тенденції в 

роботу. Саме вони є базою нових досягнень для компанії.  

      Роботодавець не шукає «Супергероя», а шукає грамотного, 

відповідального випускника, який вміє вчитися і відкритий до нового, який 

не боїться викликів і готовий до професійного та особистісного зростання 

разом з компанією. 
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ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

КВАЛІФІКАЦІЙ: ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАХОВОЇ СПІЛЬНОТИ ІЗ 

СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

З ухваленням в Україні Закону “Про освіту» (2017 рік) відбувається 

становлення національної системи кваліфікацій. Ця система виходить за межі 

державної політики освіти, оскільки система являє собою взаємодію освіти, 

передовсім освіти дорослих, ринку праці та інтересів ширшого суспільства.  

Сучасні національні системи кваліфікацій базуються на концепції 

результатів навчання та на механізмах перевірки результатів неформального 

навчання, котре може тривати впродовж усього життя. Для оцінки 

результатів навчання і присвоєння кваліфікацій застосовують професійні 

стандарти, розробниками яких виступають практики, тобто ті, хто 

керуватиметься стандартом у роботі. Формування та забезпечення 

ефективної діяльності цих елементів потребує належного застосування 

інструментів державного регулювання, унормування правил взаємодії між 

різнорівневими гравцями системи професійних кваліфікацій.  

У 2019 році в Україні було створено Національне агентство 

кваліфікацій (НАК) як публічний колективний орган, уповноважений на 

реалізацію державної політики у сфері кваліфікацій. По суті НАК є одним із 

інститутів соціального діалогу (власне, принципи соціального партнерства 

закладені в основу формування схожих інституцій у європейських країнах). 

Ключовими напрямами першого етапу діяльності НАК стали:  

– налагодження комунікації та інституційних зв'язків з вітчизняними 

та закордонними стейкхолдерами системи професійних 

кваліфікацій;  



 

58 
 

– формування правового та інституційного поля діяльності 

кваліфікаційних (екзаменаційних) центрів, де можна підтвердити 

професійну кваліфікацію; 

– ініціювання перегляду процедур розробки професійних стандартів; 

– робота над запуском національного реєстру кваліфікацій; 

– опрацювання наявних підходів до прогнозування потреб ринку 

праці у кваліфікаціях та проведення аналітичної роботи з вивчення 

поточного попиту на професійні кваліфікації тощо; 

– розроблення дорожньої карти щодо реформування Класифікатора 

професій; 

– відпрацювання методології розроблення галузевих (секторальних) 

рамок кваліфікацій тощо [2]. 

Водночас в Україні продовжує діяти ціла низка нормативно-правових 

актів, які частково регулюють цю систему, однак є застарілими, надмірно 

бюрократичними та не відповідають динамічній моделі професійної освіти у 

широкому сенсі, не узгоджені із загальноєвропейськими практиками. 

Так, підходи до формування освітніх та професійних стандартів не 

узгоджені між собою, наповнення професійних стандартів не відповідає 

Національній рамці кваліфікацій (хоча рамка наповнюється якраз завдяки 

кваліфікаціям та стандартам). 

Наприклад, професійний стандарт фахівця із соціальної роботи 

(затверджений у 2020 ріці) визначає, що такий повинен фахівець повинен 

мати ступінь бакалавра та володіти 11 загальними компетентностями. На 

додаток до цього розробники визначили комплекс із 11 трудових функцій, 

кожна з яких упредметнилася в комплексі із 47-ми компетентностей, які має 

опанувати фахівець. А згідно зі стандартом вищої освіти (2019 року) 

випускник бакалаврату за спеціальністю «Соціальна робота» згідно має 

опанувати 35 компетентностей, продемонструвати 23 результати навчання. 

Трудові (професійний стандарт) і предметні (освітній стандарт) 

компетентності концептуально і термінологічно неузгоджені. При цьому 
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жоден зі стандартів – ані професійний, ані освітній – не пропонує методології 

оцінювання результатів навчання/кваліфікацій, тобто виявлення набутих 

компетентностей [3]. 

Якою може бути роль фахової спільноти соціальних працівників?  

На часі – формування галузевої ради з питань професійних 

кваліфікацій у соціальній роботі (такі ради діють в Україні в інших галузях, 

але не в соціальній роботі). Ці ради, зазвичай, створюються за ініціативи 

організацій роботодавців. І тут постає питання – а хто ключовий 

роботодавець у нашій сфері? Хто має ініціювати формування галузевої ради? 

Доцільно було б вивчити міжнародний, зокрема польський, досвід 

формування секторальних/галузевих рамок кваліфікацій, а потім ініціювати 

розроблення секторальної рамки кваліфікацій для української соціальної 

роботи. Тут слід підтримати думку Ю. Рашкевича, що розробляти цю рамку 

мають не «функціонери», а викладачі-предметники та практики, і вона 

повинна формулюватися зрозумілою для практичного запровадження мовою 

та бути досить стислою (рекомендований обсяг – одна сторінка для кожного 

рівня освіти) [1]. У нашому випадку – не представники Мінсоцполітики, а 

практики соціальної роботи повинні визначати наповнення дескрипторів 

галузевої рамки.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ 

Проблема української вищої школи полягає у незадоволеності 

роботодавців якістю підготовки молодих фахівців. Випускники університетів 

отримують належні теоретичні знання, але не мають достатніх навичок для 

початку трудової діяльності, ефективно, якісно працювати на робочих 

місцях.  

Молоді фахівці потребують додаткового навчання практичних 

навичок, та сформованих умінь роботи в команді, відповідального ставлення 

до процесів і результатів власної діяльності, професійної і соціальної 

адаптації до виконання практичної, повсякденної, фахової діяльності в 

колективі. 

Основними формами здобуття вищої освіти є:  

• інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);  

• дуальна (дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття 

освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому 

місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної 

кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу 

освітньої програми на основі договору) [2; 3].  

Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових 

обов’язків відповідно до трудового договору. Дуальна освіта здійснюється на 

підставі договору між закладом вищої освіти і роботодавцем (підприємством, 

установою, організацією) та передбачає:  

• порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його 

праці;  
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• обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на 

робочому місці;  

• зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині 

виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на 

робочому місці;  

• порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому 

місці [6]. 

Заклад вищої освіти може використовувати інші форми організації 

освітніх послуг і поєднувати форми її здобуття відповідно до «Положення 

про організацію освітнього процесу в закладі вищої освіти», а також 

встановлювати вимоги до поєднання форм здобуття вищої освіти [1]. 

МОН України відповідним Наказом запровадило проведення 

широкомасштабного пілотного проекту у сфері дуальної освіти у 2019 році, в 

якому взяло участь 44 заклади вищої і фахової передвищої освіти, понад 100 

роботодавців, представників великого, середнього та малого бізнесу [1; 7].  

Завдання експерименту полягало у відпрацюванні різних моделей 

дуальної освіти в Україні впродовж чотирьох років та розбудови ДФЗО, яка 

буде корисною і для освіти, бізнесу та надаватиме кращі перспективи і 

можливості здобувачам освітніх послуг, сприятиме подальшому розвитку 

закладів освіти [1]. 

Національний освітній контекст вимагає адаптації зарубіжного 

досвіду до реалій української економіки і унеможливлює створення єдиного 

підходу до організації навчання за ДФЗО за всіма спеціальностями [5].  

ДФЗО сприятиме підвищенню конкурентоспроможності здобувачів 

освіти, які виходять на ринок праці, їх фінансовій незалежності, отриманню 

досвіду та стажу роботи під час навчання, першого робочого місця, яке 

полегшить процес працевлаштування після випуску із ЗВО [5].  

Роботодавці отримають фахівців з ґрунтовними теоретичними 

знаннями та затребуваними компетентностями на ринку праці загалом та на 

окремому підприємстві зокрема, на яких не витрачатимуться ресурси та час 
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для перенавчання або до навчання, знайомства із особливостями роботи в 

компанії, адаптацію.  

Відповідно до Концепції підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти, основними результатами впровадження дуальної форми є:  

• розширення та удосконалення практичної спрямованості освітньої 

програми із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки;  

• забезпечення взаємозв’язку та взаємовпливу різних систем (освіта і 

виробництво, освіта і наука та наука і виробництво) для впровадження 

важливих змін, спрямованих на підвищення якості освіти;  

• підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних 

вимог ринку праці та забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для 

національної економіки;  

• посилення ролі роботодавців та їх об’єднань у системі підготовки 

кваліфікованих фахівців від формування змісту освітніх програм до 

оцінювання результатів навчання;  

• модернізація змісту освіти з метою приведення його до відповідності 

сучасному змісту професійної діяльності;  

• підвищення рівня конкурентоспроможності випускників закладів 

освіти в умовах глобалізації та сприяння підвищенню рівня зайнятості 

молоді;  

• скорочення періоду адаптації випускників закладу освіти до 

професійної діяльності;  

• розроблення (оновлення) професійних стандартів та кваліфікаційних 

характеристик;  

• підвищення мотивації здобувачів освіти до навчання [4]. 

Отже, підготовка фахівців за ДФЗО в системі вищої освіти є більш 

складним, довготерміновим завданням, де потрібно залучити для її 

вирішення науковців та освітян, громадські організації, професійні асоціації, 

об’єднання роботодавців, які розуміють значення ДФЗО для підвищення 

якості підготовки майбутніх професіоналів. 
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СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» ТА «СОЦІАЛЬНА 

ПЕДАГОГІКА» У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА 

ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ 

Розвиток ринку праці, з одного боку, є унікальним у кожній країні, 

враховуючи економічну,  соціально-політичну, демографічну, культурну та 

інші складові. З іншого боку, вивчення досвіду інших країн, зокрема, тих, які 

можна вважати передовими щодо розвитку соціальних послуг, може служити 

важливим компонентом у оптимізації взаємодії між роботодавцями та 

навчальними закладами, які готують фахівців у галузі соціальної роботи та 

соціальної педагогіки. 

За оцінками фахівців у галузі ринку праці,  соціальну роботу та 

соціальну педагогіку у Німеччині все частіше відносять, разом з професіями 

охорони здоров’я, до професій зі зростаючими вимогами до персоналу [1].  

Ситуація на ринку праці з цими спеціальностями  значно покращилися 

за останні десятиріччя. Після періоду застою на ринку праці у попередні 

роки, починаючи з 2003 року, запит на фахівців цих напрямків став зростати 

[2].   

Зокрема, у Німеччині активізувалася соціальна робота у школах, 

демографічні зміни створювали запит щодо соціального супроводу осіб 

похилого віку, що  сприяло позитивному розвитку ситуації на ринку праці зі 

зростанням запиту на фахівців галузей соціальної роботи та соціальної 

педагогіки.  

Згідно з опитуванням, проведеним наприкінці 1990-х, більшість 

випускників цих спеціальностей повідомляли про відсутність вільних місць 

за цим фахом на ринку праці. Опитування, проведене вже у 2009 році 

відзначило, що лише 13 відсотків випускників за цими спеціальностями 

повідомили про труднощі у пошуку роботи [3]. Це свідчить про зниження 

напруження на ринку праці при достатній кількості кваліфікованих 

робітників у цій галузі. 
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За статистичними даними, 32% працівників галузі соціальної роботи та 

соціальної педагогіки мали вік від 50 років, що дає привід  прогнозувати 

зростання попиту на ринку праці у найближчі роки [1].   

За даними Федеральної агенції з працевлаштування, попит на 

кваліфікованих робітників залишається високим. Кількість соціальних 

працівників з вищою освітою за 10 років (з 2003 по 2013 рр.) збільшився 

майже вдвічі. У 2003 році було близько 150 000 фахівців цієї кваліфікації, у 

2012 році - близько 287 000 працевлаштованих соціальних працівників з 

вищою освітою, що відповідає збільшенню на 91%. Загальна кількість 

фахівців, незалежно від рівня освіти, яка виконують функції соціального 

працівника, є ще більшою та  становить 340 000. За статтю переважну 

більшість працівників становлять жінки (72%). Щомісячний попит на 

фахівців цієї галузі складав у 2013 році близько  3300 робочих місць, хоча 

деякі з посад були посадами з неповною зайнятістю. Загалом   він оцінюється 

як попит  високого рівня.  Квота на неповний робочий день у соціальній 

роботі становить 50% і є – порівняно з усіма професіями – вище середнього 

(серед усіх працівників, які сплачують внески на соціальне страхування лише 

кожен п'ятий працював за сумісництвом) [4].  

З іншого боку, рівень безробіття серед кваліфікованих працівників у 

галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки має тенденцію до суттєвого 

зниження. У 2013 р. рівень безробіття серед  фахівців з вищою освітою 

становив менше 2,5% у цьому секторі. 

Зменшення кількості випускників університетів у 2003-2007 роках, 

пов'язане зі зниженням кількості нових студентів у наступні роки змінилося 

на постійне зростання, у тому числі у напрямках соціальної роботи та 

соціальної педагогіки.    

Підписання Конвенції ООН про інвалідність мало далекосяжні 

наслідки щодо розвитку соціальної педагогіки у Німеччині. Головною метою,  

встановленою Конвенцією ООН з питань інвалідності, стала підтримка 

людей з обмеженими можливостями щодо ведення самостійного життя та 
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інтеграції у суспільство. Це створило  нові галузі  діяльності для соціальних 

педагогів: вони все частіше беруть на себе управлінські завдання, будь то 

догляд за людьми похилого віку або робота з молоддю. Окремим 

професійним профілем у агенціях зайнятості для соціальних працівників став 

проєктний менеджмент  (нім. Fallmanagerinnen). 

Щодо сфер зайнятості серед соціальних робітників та соціальних 

педагогів у Німеччині спостерігається наступна картина.  Співробітники 

державних служб (бюро соціальних служб, управління молоді, установи 

соціального страхування) складають одну шосту частину усіх робочих місць. 

У класичній галузі соціальної роботи зайнята третина фахівців. Одна чверть 

фахівців зайнято соціальним супроводом населення за місцем проживання. У 

сфері освіти працює одна десята частина спеціалістів. Вісім відсотків 

соціальних працівників та соціальних педагогів працюють у галузі охорони 

здоров’я та організаціях, що фінансуються громадськими організаціями, 

церквами та релігійними об'єднаннями [2]. 

Отже, дослідження ринку праці у інших країнах, зокрема, такого рівня 

соціального та економічного розвитку, як країни Євросоюзу, можуть надати 

додаткові ресурси   щодо бачення перспектив та менеджменту у підготовці 

фахівців та можуть бути корисними щодо сприяння розвитку ринку праці для 

фахівців соціальної галузі в Україні. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЦЕНТРАХ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
 

Практика діяльності Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 

в Україні започаткована з 2005 року. Відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей» від 28 січня 2004 р. № 87 Центр 

соціально-психологічної реабілітації дітей (далі – центр) – це заклад 

соціального захисту, що створюється для тривалого (стаціонарного) або 

денного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних 

життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, 

педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги [4]. Діяльність 

центру спрямована на роботу з дітьми з сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних 

можливостей, якщо батьки з певних причин (через тривалу хворобу, 

інвалідність тощо) не можуть забезпечити належного утримання та догляду 

за дитиною, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, вживають 

алкоголь, наркотичні засоби; діти, які залишилися без піклування батьків або 

осіб, які їх замінюють; діти, які зазнали будь-якої форми насильства, зокрема 

домашнього насильства, та діти, які вчинили домашнє насильство у будь-якій 

формі, крім тих, які вчинили домашнє насильство у вигляді актів насильства 

кримінального характеру, діти, які постраждали від торгівлі дітьми; 

безпритульні діти [1, 3].  
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Основними завданнями центру визначено: здійснення соціального 

захисту дітей, прийнятих до центру; надання дітям комплексу соціальних 

послуг; проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням 

індивідуальних потреб кожної дитини; сприяння поверненню дитини до 

біологічної сім’ї; забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або 

інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням 

потреб та можливостей дитини; сприяння формуванню у дітей власної 

життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки; надання 

психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх 

замінюють) дітей, які перебувають в центрі, спрямованої на повернення 

дитини до сім’ї; розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної 

адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків. 

Відповідно до цього окреслені напрямки діяльності центру, а саме: 

соціально-психологічне діагностування; соціальна, психологічна, педагогічна 

реабілітація; адаптація до сімейного оточення; соціально-медична 

реабілітація та оздоровлення; правове забезпечення [4]. 

На сучасному етапі проблемним питанням у діяльності центрів 

державної форми власності є невідповідність між потребами цільової групи 

клієнтів, визначеними окремими завданнями та відсутністю фахівців 

відповідного фаху. Так, до сьогодні застарілими залишаються законодавчі 

норми, які мають гальмуючий вплив на організацію та зміст процесу 

соціально-психологічної реабілітації дітей. Зокрема, відповідно до нині 

діючого Наказу Міністерства України у справах сім’ї, дітей та молоді «Про 

затвердження типових штатних нормативів» 24.09. 2004 № 470 не внесені 

зміни до штатних нормативів в частині введення посади соціального педагога 

[2]. Це означає, що частина задач, таких як надання дітям комплексу 

соціальних послуг; проведення соціально-педагогічної корекції з 

урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; надання інших видів 

допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають в 

центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї тощо, і напрямку 
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соціальної, педагогічної реабілітації та інших залишаються непокритими, або 

недостатньо вирішеними. В результаті чого в центрах державної форми 

власності частину завдань вирішують психологи, юристи, що не є їх 

предметним полем діяльності, вочевидь не може охопити весь об’єм завдань 

та вцілому не свідчить про реалізацію компетентнісного підходу до 

вирішення чітких, предметних фахових функцій. На противагу цьому, у 

центрах недержавної форми власності в Україні за штатним розписом 

передбачена посада соціального педагога, що підтверджує необхідність у 

вирішенні зазначених завдань, обумовлених потребами клієнтів.  

Варто зауважити, що саме соціально-педагогічна діяльність є 

різновидом спеціально організованої та регламентованої професійної 

діяльності, спрямованої на досягнення суспільно важливого результату. З 

точки зору Безпалько О. В. соціально-педагогічна діяльність – це діяльність, 

спрямована на створення сприятливих умов соціалізації, всебічного розвитку 

особистості, задоволення її соціокультурних потреб чи відновлення 

соціально схвалених способів життєдіяльності людини [5]. Результатом 

соціально-педагогічної діяльності є формування в особистості певного рівня 

соціальних якостей, самосвідомості, самовизначення та самоствердження як 

складників буття відповідно до її можливостей та особливостей соціального 

середовища. 

Таким чином, введення посади соціального педагога в центри 

державної форми власності сприятиме соціально-педагогічному 

забезпеченню найкращих інтересів дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, та запровадженню системної соціально-педагогічної 

роботи як з дітьми, так і з їх батьками чи іншими особами, які їх замінюють. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ 

ОСОБАМИ У ГРОМАДІ 

Реформа децентралізації в Україні відчутно актуалізувала важливий 

напрям діяльності - соціальну роботу в громаді, яка, насамперед, спрямована 

на забезпечення сприятливих умов для повноцінного функціонування 

найбільш вразливих категорій населення в межах однієї громади, розвитку 

соціальної згуртованості та соціальної захищеності членів громади.   

Відштовхуючись від існуючих моделей роботи з громадою, серед яких 

виділяють: «соціальна дія» (social action), «соціальне планування» (social 

planning) та «місцевий розвиток» (local development) [1], можна передбачити 

найбільш затребувані функції соціального працівника в громаді: 

представництво інтересів, посередництво, виявлення потреб та проблем 

сімей у складних життєвих обставинах, профілактична функція, управлінська 

та експертна діяльність тощо. 
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Особливо актуальною ця діяльність є в тих громадах, які опинилася в 

статусі «приймаючої громади», через переселення на її територію значної  

кількості внутрішніх мігрантів. Правильно спланована організація соціальної 

роботи в громадах такого типу  є важливою для створення необхідних умов 

для рівноправного забезпечення потреб як самих внутрішньо переміщених 

осіб,  так і мешканців приймаючої громади. 

Результати емпіричного дослідження, яке проводилось нами впродовж 

2016-2020 рр., показало, що ефективність цієї  діяльності буде полягати у 

необхідності оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб та обов’язкового 

моніторингу процесу інтеграції  в приймаючу громаду.  Розроблена нами 4-х 

компонентна модель соціальної інтеграції (яка включає соціально-

економічний, соціально-психологічний, культурно-комунікаційний та 

соціально-політичний сегменти) [2], показує, що за умов врахування цих 

складових, процес інтеграції можна розглядати як найбільш повний, і  

комплексний.  

Зокрема, серед найбільш вагомих соціально-економічних показників 

ефективної інтеграції були виявлені три:  фінансовий стан, наявність житла 

та працевлаштування. Звідси, вагома роль належить соціальним працівникам 

в громаді щодо  формування політики працевлаштування безробітних з числа 

внутрішньо переміщених осіб, програм інвестиційного житла для ВПО, 

розвитку  підприємницької активності та пільгових програм розвитку малого 

бізнесу, створення осередків для  перенавчання та підвищення кваліфікації.  

Надзвичайно вагомим виявився соціально-психологічний аспект, як 

умова ефективної інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Отримані 

результати засвідчили необхідність упровадження соціально-психологічних 

програм із  формування навичок життєстійкості  та адаптивних стратегій для 

ВПО, як засобу попередження вторинної травматизації. У арсеналі 

соціального працівника  є різні форми та методи роботи  у цьому напрямку -  

групи взаємопідтримки, індивідуальне та групове консультування, тренінгові 
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форми роботи, залучення «вузьких» спеціалістів для проведення 

індивідуальної чи групової психотерапевтичної роботи.  

Рекомендовано проведення спільних заходів між представниками 

приймаючої громади та внутрішньо переміщеними особами, а також між 

представниками влади та ВПО (круглих столів, зустрічей, зборів, 

інформаційних кампаній з метою розповсюдження позитивного досвіду 

інтеграції ВПО у громаду, тощо). Обопільна зацікавленість у вирішенні 

проблем життя у оновленій громаді сприятиме розбудові соціальної 

згуртованості громади, формуванню позитивної мотивації, зміцненню довіри 

між усіма суб’єктами.   

Потужним ресурсом, як виявило дослідження, є неформальне 

спілкування членів громади. Таке спілкування можливе завдяки організації 

заходів культурно-дозвіллєвої діяльності (майстер-класи, спортивні 

змагання, фестивалі, екскурсії  тощо), та добровільних (громадських) 

об’єднань мешканців громади, підтримку та створення яких може ініціювати 

соціальний працівник у громаді. Виявилось, що вагому роль в процесі 

соціальної інтеграції, відіграє сформована (чи ні) соціокультурна 

ідентичність. Відповідно, це має стати предметом особливої турботи і уваги з 

боку соціального працівника. Зокрема, запровадження безкоштовних курсів з 

вивчення української мови може бути хорошим, у цьому сенсі, прикладом.  

Звертаючись до соціально-політичної складової соціальної інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб, важливо зауважити про необхідність  

налагодження правової допомоги ВПО, соціальної підтримки у частині 

забезпечення  соціальних послуг чи пільг, розвитку правової освіти та  

інформаційно-роз’яснювальної просвіти стосовно державної допомоги та 

правової політики щодо внутрішньо-переміщених осіб.  

Таким чином, соціальна робота з внутрішньо переміщеними особами в 

громаді є комплексною за своїм характером і передбачає виокремлення 

спеціальних функцій для її надавача, які, на нашу думку, може   

забезпечувати соціальний менеджер. 
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ВЕКТОРИ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ  

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Сучасні вимоги до освіти зумовлюють необхідність змін в системі 

професійної підготовки майбутніх фахівців, компетентних і 

конкурентоспроможних на ринку праці. Актуалізується партнерська 

взаємодія та співпраця з роботодавцями, а також постійні інноваційні зміни в 

системі освіти з орієнтиром на формування професійної компетентності, 

компетенцій, професійно значущих якостей, відповідно до тенденцій 

вітчизняної, європейської і світової освіти.  

Професійна компетентність – інтегративна характеристика ділових і 

особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, досвіду, 

достатній для досягнення мети з певного виду професійної діяльності, а 

також моральну позицію фахівця [2]. 
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Основні напрями модернізації та оптимізації сучасної професійної 

освіти відображено в державних документах: Законі України «Про вищу 

освіту» (2014 р.), Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ 

столітті (2002р.), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-

2021 рр. тощо. 

Питання якості професійної освіти майбутніх фахівців досліджено та 

висвітлено у працях відомих вітчизняних вчених: В. Андрущенко, Л. Вовк,     

Н. Дем’яненко, І. Зимня, Є. Клімова, В. Кремень, В. Огнев’юк, О. Падалка,      

Н. Протасова, С. Сисоєва та інші.  

Враховуючи багатоаспектність наукових досліджень щодо професійної 

підготовки фахівців, варто зазначити, що наразі об’єктивна потреба 

суспільства, роботодавців в якісній професійній підготовці сучасних фахівців 

нерідко потрапляє в ситуації недостатнього рівня професійної 

компетентності випускників закладів вищої освіти. 

Особливо гострою є проблема щодо потреб і вимог ринку праці до 

професійної підготовки фахівців для галузі соціальної роботи з необхідним 

рівнем професійної компетентності, набором професійно значущих якостей 

та реальним станом готовності фахівців соціальної роботи до професійної 

діяльності в умовах сьогодення. 

Наразі у професійній підготовці фахівців у закладах вищої освіти 

пріоритетами є: 

• Інноваційний зміст освітніх програм щодо забезпечення співпраці 

між закладами вищої освіти та роботодавцями; 

• Оптимізована освітньо-кваліфікаційна характеристика 

безпосередньо стосовно професійних функцій фахівця; 

• Професійне виховання як «цілеспрямований, спеціально 

організований процес, що сприяє формуванню особистості 

фахівця, розвитку його професійних якостей, потреби в 

продуктивній праці, поваги до людей праці, професійної етики, 

комунікативності, мобільності, здатності працювати «в команді», 
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особистої ерудиції, здорової амбітності, професійної 

компетентності, культури праці, відповідальності, почуття власної 

гідності, творчої професійної спрямованості, підприємливості та 

самодостатності» [2]. 

Беручи до уваги означене, доцільно ще додати, що усвідомлення суті 

наукових джерел і практики професійної підготовки студентів у закладах 

вищої освіти наразі також актуалізує ідею цілісної підготовки студентів до 

професійної діяльності, ідею майбутнього фахівця, зокрема, і фахівця 

соціальної роботи, з набором ряду особистісних і специфічних якостей, які 

забезпечують успішне виконання різноманітних видів професійної діяльності 

у соціальній сфері. 

Відтак, вище означене у пріоритетах відповідає викликам ринку праці, 

сучасної соціальної, соціально-педагогічної практики, що потребує 

інноваційного, високопрофесійного, мобільного, ресурсного фахівця 

соціальної роботи, спроможного до вироблення стратегічно правильного і 

успішного напряму реалізації соціальної політики в Україні. 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА І РИНОК ПРАЦІ: ШЛЯХИ ДО 

УЗГОДЖЕНОСТІ  

 Актуальною проблемою сьогодення є відсутність ефективного 

соціального діалогу між двома зацікавленими агентами у підготовці і 

випуску кадрів – роботодавцями і університетами.  Попри очевидної 

зацікавленості агентів один в одному, тим не менш, доводиться констатувати 

очевидний дисбаланс між попитом ринку праці на відповідні освітньо-

кваліфікаційні потреби та якістю підготовки випускників закладів вищої 

освіти, які цим потребам не відповідають. Цей факт підтверджується у 

відомих наративах, які часто супроводжують випускника вишу на робочому 

місці: «все, чому вчився до цього -  забудь…», «мені не важливо яка у тебе 

спеціальність, аби голова була на місці…», «червоний диплом ще нічого не 

означає…», тощо. Таким чином підтверджується існуючий «розрив» між 

уявним бажаним і реальним дійсним. Результатом цього, є поява у 

випускника відчуття «недонавченості», потреба у якнайшвидшій 

перекваліфікації, додатковій освіті, фактичне нівелювання здобутків 

попередніх років навчання в університеті [1].  

 Спеціалісти у галузі економічного прогнозування вказують, що 

причиною такого явища дисбалансу є, насамперед, відсутність  державного 

механізму моніторингу ринків праці та освіти з метою забезпечення 

достовірності оцінок розвитку обох систем, а звідси:  

- невідповідність структури та обсягів випускників вищих навчальних 

закладів потребам економіки України та її економічній політиці; 

- неможливість ринку освітніх послуг своєчасно реагувати на зміни 

попиту та пропозиції на рику праці; 

- велика тривалість процесу підготовки необхідних кадрів [2]; 

- велика частка безробітних серед випускників закладів вищої освіти 

(зокрема, у 2018 р. на обліку у службі зайнятості перебувало 14 тис. 
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осіб, з яких 11,6 тис. - випускники вишів, третину яких склали 

випускники соціальних наук, бізнесу та права).   

Одним із механізмів подолання цього протиріччя  стало запровадження 

цілої низки інноваційних заходів у освітній галузі вищої школи впродовж 

останніх 10 років. А саме: 

1. Відбулась зміна освітньої парадигми у вищій школі, як ключової 

якісної характеристики освітнього процесу,  тобто  відбувся перехід від 

парадигми знаннєвої, орієнтованої на засвоєння знань, умінь та навичок в 

учнів, до компетентнісної - за якої компетентність розглядається як 

комбінація взаємопов’язаних когнітивних і практичних вмінь, знань, 

мотивацій, ціннісних і етичних характеристик, ставлень, емоцій та інших 

соціальних та поведінкових компонентів, які разом можуть бути 

мобілізованими для ефективної діяльності у конкретному контексті (за 

І.А.Зімньою). Компетентнісний підхід було зафіксовано у цілій низці 

державних документів у галузі освіти, зокрема у  Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національній стратегії розвитку 

освіти в У країні на 2012-2021 роки та ін. Компетентнісний підхід було 

покладено в методологію розробки освітніх та навчальних програм, і наразі є 

«широкоаспектним системним підходом проектування, реалізації та 

результату процесу професійної підготовки студентів» [3]. Власне, 

сформована професійна компетентність розглядається роботодавцями у 

якості  ключової характеристики якості підготовки випускника.  

2. Відбулись зміни у визначенні освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої 

освіти (молодший бакалавр / бакалавр / магістр /доктор філософії / доктор 

наук), що, відповідно, удосконалило процес коригування напрямів і змісту 

професійної підготовки з урахуванням професійної структури та видів 

економічної діяльності. Завдяки цьому відбулась помітна диференціація у 

програмах підготовки бакалаврських і магістерських рівнів, які ще донедавна 

не мали якісних відмінностей, а підготовка в магістратурі  швидше 

нагадувала «повторення вивченого». Програми бакалаврату сьогодні мають 
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ширше галузеве спрямування (наприклад, «Соціальна робота» чи «Соціальна 

педагогіка»), натомість як магістерські програми відображають вужчу 

галузеву спрямованість (наприклад, «Соціальна реабілітація», «Психологія 

дитинства» тощо). Такий підхід допомагає роботодавцю орієнтуватись на 

відповідний рівень загальних і спеціальних фахових компетенцій, якими 

володіє  випускник,  враховуючи їх при підборі на відповідну вакансію.  

3. Відбувається  розробка і упровадження  галузевих стандартів вищої 

освіти усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, паралельно  з цим відбувається 

розробка професійних стандартів. В основу і тих, і інших покладено 

компетентнісний підхід. Стандарти унормовують спосіб управління 

освітніми процесами, дозволяють встановлювати вимоги до якості продукту 

діяльності, якою є освітня послуга. 

4. Запроваджена процедура індивідуальної траєкторії навчання студента, 

яка відкриває можливості  для більшої автономії, самостійності, академічної 

відповідальності, орієнтації на власні професійні інтереси та вподобання. 

Врешті, це дозволяє студенту обрати свій професійний профіль на ранніх 

етапах професіоналізації, формувати спеціальні  компетентності.  Цьому ж 

сприяє і запровадження принципу академічної мобільності, як засобу 

розширення спектру можливостей через навчання в інших вітчизняних чи 

закордонних вишах. Такий підхід дозволяє переходити від принципу 

«масової підготовки» до «індивідуалізованої», за якого студент набуває 

здатності особисто впливати на формування свого професійного бекграунду, 

розвивати професійний інтерес і мотивацію.   

5. Поява можливостей щодо отримання додаткової освіти через 

програми подвійного диплому, дуальної освіти, одночасного навчання за 

двома освітніми програмами (як в Україні, так і за кордоном). Очевидним 

бонусом для студента у цьому випадку, є підвищення рівня його 

конкурентоспроможності на глобалізованому ринку праці, формуванню 

комплексних (інтегративних) компетентностей,  набуття здатності до 
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гнучкого реагування та адаптації на ринку праці завдяки пере профілізації чи 

переходу на інші робочі місця. 

6. Відбувається широке упровадження технологій дистанційного 

навчання у освітній процес, он-лайн освітніх платформ, а також можливостей 

практичного застосування кваліфікацій, отриманих у рамках неформальної 

освіти, які збільшують можливості отримання вузьких (задачних) 

компетенцій з урахуванням потреб ринку праці. 

7. Запрацювала Національна агенція забезпечення якості вищої освіти, 

основна місія якої полягає у формуванні культури якості вищої освіти, 

продукуванні позитивних змін у вищій школі. Серед основних напрямів 

діяльності агенції - моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів 

вищої освіти щодо забезпечення якості освіти через проведення 

акредитаційних процедур і атестації наукових кадрів. Вагомий критерій 

аналізу якості освітніх програм становить позиція «зв'язок із роботодавцями 

(стейкхолдерами)». Критерій 1.3 у структурі самозвіту присвячений аналізу 

«врахування інтересів та пропозицій заінтересованих сторін під час 

формулювання цілей та програмних результатів навчання на відповідних 

освітніх програмах». У Методичних рекомендаціях для експертів НАЗЯВО 

зазначається, що ЗВО має продемонструвати яким чином були враховані 

тенденції розвитку спеціальності і галузевий контекст для розуміння 

сучасного стану наукового розвитку відповідної спеціальності/галузі знань, а 

основним джерелом інформації мають бути роботодавці та випускники 

програми [4]. Ця вимога актуалізує нагальну необхідність установлення 

діалогу університету, розробників освітніх програм із ринком праці, диктує 

запит на упровадження різноманітних форм і методів такої взаємодії.  

Перераховані кластери змін в освітній галузі вигідним чином 

«працюють» на студента і на репутаційний імідж конкретного університету, 

якість отриманої світи стає індикатором привабливості та довіри як для 

абітурієнтів, так і роботодавців. 
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РОЗВИТОК КОМПЕТЕНЦІЙ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД 

В Україні активно впроваджується процес децентралізації, в рамках 

якого ключову роль з місцевого розвитку отримують об’єднані територіальні 

громади (ОТГ). Децентралізація повноважень в сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення покликана сприяти наданню соціальної допомоги, 

послуг та пільг на засадах доступності, якості та ефективності. 

Сприяє інклюзивному розвитку громад і новий Закон України «Про 

соціальні послуги» від 1 січня 2020 року, де в принципах надання соціальних 

послугах передбачено ряд вимог щодо забезпечення їх інклюзивності та 

орієнтованості на кожного їх споживача.   

Світовий саміт соціального розвитку (Копенгаген 1995 р.) визначає 

інклюзивне суспільство як "суспільство для всіх, у якому кожна людина, 
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кожне з прав та обов'язків, має активну роль". Інклюзивне суспільство 

повинно базуватися на повазі всіх прав людини та основних свобод, 

культурному та релігійному різноманітті, соціальній справедливості та 

потребах вразливих груп, демократичній участі та верховенстві права. Цьому 

сприяє соціальна політика, яка прагне зменшити нерівність та створити 

гнучкі та толерантні суспільства, які охоплюють усіх людей. 

Інклюзивна громада робить усе можливе, щоб: поважати всіх своїх 

громадян, надає їм повний доступ до ресурсів та спряти рівному поводженню 

та можливостям; працювати над усуненням усіх форм дискримінації; 

залучати всіх своїх громадян до процесів прийняття рішень, які впливають на 

їхнє життя; підтримувати ціннісне різноманіття; швидко реагувати на 

расистські та інші дискримінаційні випадки. 

Впровадження інклюзивного розвитку в громадах сприяє імплементації 

ряду міжнародних та національних нормативно-правових актів: Конвенції 

ООП про права дітей, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; Цілям 

сталого розвитку ООН тощо.  

Споживачами інклюзивного розвитку громад є не тільки представники 

вразливих категорій населення: люди похилого віку, люди з інвалідністю, 

сім’ї з дітьми, а й кожен мешканець громади.  

Ефективний та інклюзивний розвиток громади сприяє досягненню її 

соціальної стійкості. Дослідники Вудкрафт, Хаскет та Кайстор-Арендар 

(Woodcraft, Hackett та Caistor-Arendar) запропонували структуру дизайну для 

соціальної стабільності, яка передбачає: простір для зростання; голос і вплив; 

соціальне та культурне життя; зручності та соціальна інфраструктура.  

На сьогодні, в громадах, зазначають запит на фахівців, що готові 

розвивати соціальну сферу та створювати умови для включення всіх її 

мешканців до активного суспільного життя. З метою розвитку готовності 

майбутніх фахівців соціальної сфери, в напрямку впровадження 

інклюзивного розвитку громад, важливим в процесі навчання є розвивати 
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наступні компетентності ( 5 компетенцій визначено Фондом громад, що 

сприяє змінам (Community Foundation Leading Change): 

• вміння залучати жителів з метою виявлення  їхні потреб,  їх активізації 

та включення; 

• вміння до міжвідомчої та міждисциплінарної взаємодії, оскільки 

проблеми, з якими зіштовхуються громади, є багатогранними та 

взаємопов’язаними, і їх не може вирішити одна організація чи сектор; 

• навички використання та розповсюдження місцевих даних та 

досліджень, щоб допомогти зрозуміти нюанси викликів громади та 

надати інформацію, яка допоможе вирішити проблеми; 

• знання щодо формування державної політики, усвідомлюючи, що 

державні системи мають значний вплив на життя кожного члена 

громади; 

• навички управління ресурсами та їх залучення  для задоволення потреб 

громади. 

Дані компетентності можуть бути сформовані при ефективному поєднанні 

теоретичного та практичного компонентів навчання у ЗВО.   
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