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АНОТАЦІЯ 

Співак Я. О. Теорія та практика формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет”, Слов`янськ, 2020. 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та наукове 

розв’язання проблеми формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, що полягає в 

обґрунтуванні, моделюванні та експериментальній перевірці соціально - 

педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді.  

Актуальність теми дослідження зумовлена сучасною соціальною 

ситуацією, що склалася в Україні та породжує нову соціально-культурну 

реальність, одним із пріоритетів якої є молодіжна політика. Характер 

молодіжної політики, зокрема політики зайнятості в Україні та соціального 

захисту прав молоді, вимагає приділення особливої уваги в межах загальної 

системи соціального захисту категорій економічно активного населення, які 

найшвидше виштовхуються з ринку праці, де нерідко найбільш 

незахищеною є молодь. Відтак, покращення становища молоді, її соціальний 

захист, який забезпечує реалізацію творчого і трудового потенціалу, а також 

належний добробут молодих людей, є одним із головних напрямів соціальної 

політики в Україні.  

Актуальність і значущість проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді посилюється у зв’язку із викликами сучасного освітнього 

середовища та упровадженням компетентнісного підходу в систему 

професійної освіти, що спонукає при її вирішенні врахування сучасних 
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тенденцій та змін у цілях, змісті та спрямованості освітнього процесу. 

За результатами дослідження стану наукової розробленості проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді встановлено її актуальність, 

багатовекторність сучасного наукового дослідження, значущість для теорії і 

практиці соціальної роботи. У дисертації представлено історико-

педагогічний аналіз проблеми формування професійної компетентності 

соціальних працівників; розглянуто теоретичні засади формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді та особливості професійної діяльності 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, а також 

досліджено міжнародний досвід вирішення проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Встановлено, що у вітчизняній та зарубіжній педагогічних теоріях 

використовують поняття „професійна компетентність”, „комунікативна 

компетентність”, „професійна компетентність соціального працівника”, 

„соціальний захист”, „соціальне забезпечення” тощо. Така полісемія, з 

одного боку, засвідчує багатогранну сутність досліджуваних понять, а з 

іншого є виявом недосконалості термінологічного апарату, тому уточнення 

та зіставлення, узгодження і конкретизація основних термінів – важливе 

завдання даного дослідження. 

Звернення до сучасної педагогічної теорії та практики в контексті 

соціального захисту прав молоді дало підстави стверджувати, що професійна 

компетентність майбутнього соціального працівника має охоплювати 

компетентність у реалізації перцептивної, комунікативної й інтерактивної 

складових при збереженні співвідношення професійної діяльності, 

спілкування та якостей особистості [23]. До того ж, виявлено особливості 

професійної діяльності соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді, які полягають у пріоритетності особистісно-орієнтованого, 



4 

синергетичного, акмеологічного підходів, адресності у наданні соціальних 

послуг та врахуванні вищеозначеного в процесі формування професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді. 

Структуру досліджуваного феномена професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

визначено як єдність мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісного 

та діяльнісного компонентів.  

З’ясовано, що важливе місце у вивченні проблеми підготовки 

майбутніх працівників соціальної сфери та формуванні професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників належить працям 

українських науковців. Проблема формування професійної компетентності в 

історії науково-педагогічної думки змінюється, модернізується й 

розвивається, що характеризуються зміною підходів до постаті соціального 

працівника як суб’єкта соціальної сфери та відповідною зміною акцентів у 

його фаховій підготовці: виникнення передумов наукового осмислення 

проблеми формування професійної компетентності, поширення ідей захисту 

прав та інтересів людини, законодавче закріплення соціальних прав, 

формування потреби у професійній підготовці соціальних працівників; 

пріоритетність підходу, за якого зміст підготовки соціального працівника 

спрямовується на здатність використовувати нормативно-правовий 

інструментарій для вирішення проблем клієнта, здійснення просвітницької 

діяльністі щодо норм чинного законодавства у сфері соціальних послуг та 

соціального забезпечення; поширення підходу, який характеризується 

запровадженням цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців до захисту 

прав людини в соціальній роботі; розвиток суб’єктно-законотворчого 

підходу, у межах якого робиться акцент на підготовці соціального 

працівника як активного суб’єкта соціальної політики, здатного впливати на 

її формування та нормативно-правове забезпечення. 
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У дисертаційному дослідженні вивчення міжнародного досвіду 

соціальної освіти визначено одним з найважливіших інструментів розробки 

й впровадження нових ідей, які надають можливості глибше осмислити 

специфіку соціальної роботи, впровадити у вітчизняний освітній процес 

ефективні концепції, що пройшли випробування часом: поєднання теорії та 

практики, міждисциплінарну інтеграцію, інноваційні технології тощо. 

Оскільки проблема підготовки працівників соціальної сфери реалізується в 

Україні не так давно, велике значення для нас має досвід з цієї проблеми в 

зарубіжних країнах. 

На основі теоретичного аналізу літератури виявлено основні недоліки 

професійної підготовки соціальних працівників, виходячи з історично 

набутого досвіду та відпрацьованих десятиліттями моделей навчання та 

освіти в цій галузі: (недостатня сформованість мотивів досягнення успіху в 

майбутній професійній діяльності; недосконале розуміння студентами 

сутності поняття „професійна компетентність”; невміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці, низька сформованість здатності до рефлексії; 

неусвідомленість особистої значущості в соціальній роботі; відсутність 

чіткого бачення шляхів самовдосконалення, саморозвитку тощо). Зважаючи 

на суперечливі процеси й тенденції, які розкривалися залежно від рівня 

розвитку тієї чи іншої країни, виділено головну закономірність – залежність 

мети, змісту, форм та методів соціально-педагогічної діяльності від 

соціально-економічних умов суспільства, соціальної політики та 

спрямованості на вирішення питань поліпшення добробуту населення. Ця 

закономірність безпосередньо відбивається й на змісті моделей та підходів у 

процесі професійної підготовки фахівців галузі соціальної роботи, їх 

готовності вирішувати завдання, пов’язані із здійсненням професійної 

діяльності, у тому числі й формуванням професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді.  

Досліджено концептуальні підходи до формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 
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прав молоді; розглянуто компетентнісний підхід як теоретичну основу 

дослідження формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників; подано змістовну характеристику професійної компетентності 

соціального працівника із соціального захисту прав молоді; розглянуто 

соціальний захист молоді як напрям професійної діяльності соціального 

працівника; теоретично обґрунтувано соціально-педагогічні умови, 

технології, зміст, форми та методи, які сприяють успішності формування 

професійної компетентності фахівців соціальної сфери із соціального 

захисту прав молоді. 

Визначено, що сучасна підготовка майбутніх соціальних працівників 

відбувається з урахуванням концептуальних засад взаємовпливу освітнього 

простору й соціальної роботи в Україні, що потребує комплексного 

поєднання розуміння сутності соціальної роботи, методологічного 

обґрунтування філософських основ її теорії, творчого пошуку найбільш 

ефективних технологій її виконання, розгляду соціальної роботи як 

професійної діяльності й потребує спеціальних систем організації освіти 

майбутніх соціальних працівників. 

У дослідженні подано загальну концепцію формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Відповідно до змістового та структурного наповнення загальної 

концепції дослідження формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді доцільним є 

визначення стратегії освітнього процесу в закладах вищої освіти щодо 

процесу формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, яка базується на трьох 

концептах: методологічному, теоретико-змістовому, технологічному, 

зокрема, на визначенні ідеї, методології, принципів, підходів, механізмів, 

технологій, форм та методів означеного процесу.  

Виділено наступні компоненти професійної компетентності 

соціального працівника: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісний і 
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діяльнісний. Установлено, що означені характеристики професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді носять інтегрований, міждисциплінарний характер і є 

продуктом професійної підготовки в цілому. 

На підставі системного підходу до формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді обґрунтовано та змодельовано соціально-педагогічну систему 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді; представлено змістовну характеристику 

компонентів соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

У дисертації описано перебіг і результати експериментальної роботи з 

упровадження соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в освітній процес закладів вищої освіти та проаналізовано 

ефективність проведеної експериментальної роботи. 

Реалізація програми упровадження соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

була спрямована на поетапне формування та розвиток компетенцій 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді через 

використання інноваційних технологій, форм і методів реалізації їх 

професійної підготовки; міждисциплінарну інтеграцію змісту дисциплін; 

створення умов для ефективної участі студентів у виробничій практиці та 

соціально-виховній діяльності. Етапами дослідження формувального 

експерименту стали: початковий (оволодіння теоретичними знаннями та 

поняттєвим апаратом щодо формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді); 

базовий (ознайомлення зі специфікою роботи соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді та особливостями формування професійної 
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компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді); дослідницький (практика, оволодіння студентами – 

майбутніми соціальними працівниками професійно-значущими якостями, 

оволодіння професійними компетенція ми, сформованість професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Кількісно-якісна інтерпретація одержаних результатів під час 

підсумкового зрізу довела ефективність соціально-педагогічних умов та 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Кількісний і якісний аналіз одержаних результатів, що зафіксував 

статистично значущі відмінності між студентами ЕГ і КГ у сформованості 

професійної компетентності, дає підстави стверджувати про позитивну 

динаміку рівнів та показників сформованості компонентів професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– уперше теоретично обґрунтовано та розроблено авторську соціально-

педагогічну систему формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, яка містить 

чотири блоки: концептуально-цільовий, проектувальний, організаційно-

технологічний, контрольно-коригувальний; компоненти: цільовий, об’єкт-

субєктний, змістовий. технологічний та критерії: мотиваційний, 

комунікативний, змістово-процесуальний, особистісно-адаптивний; 

розкрито теоретичні засади формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

шляхом наукового обґрунтування і характеристики сутності, змісту та 

особливостей професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді; 

– уточнено сутність понять „молодь”, „соціальний захист прав 
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молоді”; „професійна компетентність майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді”; удосконалено зміст освітніх програм 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захист прав 

молоді; методи та організаційні форми освітнього процесу в закладах вищої 

освіти, що сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; 

– набули подальшого розвитку наукові положення теорії й методики 

професійної підготовки фахівців соціальної сфери; наукові уявлення про 

сутність, структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; питання теорії і методики професійної 

підготовки студентів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено, змодельовано та впроваджено соціально-педагогічну систему 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді в освітній процес закладів вищої освіти; 

удосконалено освітні програми спеціальності „Соціальна робота” („Система 

соціального захисту та діяльності соціальних служб”, „Технології соціальної 

роботи”, „Основи соціально-правового захисту особистості”, „Теорія і 

практика соціальної роботи”); розроблено навчально-методичні комплекс  

навчальних дисциплін „Соціальна робота з дітьми групи ризику”, 

„Актуальні проблеми соціальної політики в Україні”, „Світові моделі і 

стандарти підготовки фахівців соціальної сфери”; вироблено рекомендації з 

організації та проведення практики студентів спеціальності „Соціальна 

робота” у контексті соціального захисту прав молоді; підготовлено та 

апробовано методичні матеріали з проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Зазначені матеріали можуть бути використані у системі підготовки 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: в 
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процесі викладання нормативних і варіативних дисциплін та спецкурсів, 

спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, у підготовці 

студентами кваліфікаційних (бакалаврських та магістерських) робіт. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійна компетентність 

соціального працівника, процес формування професійної компетентності, 

професійна діяльність, молодь, соціальний захист прав молоді, 

компетентнісний підхід, системний підхід, модель, соціально-педагогічна 

система. 
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ABSTRACT 

 

Spivak Ya. O. Theory and practice of forming professional competence of 

future social workers on social protection of youth rights. – Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.05 – social pedagogy. – State Higher Educational Establishment „Donbas 

State Pedagogical University”, Slovyansk, 2020. 

The dissertation deals with theoretical generalization and scientific solution 
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of the problem of formation of professional competence of future social workers 

on social protection of youth rights, which consists in substantiation, modeling 

and experimental verification of social – pedagogical system of formation of 

professional competence of future social workers. 

The relevance of the research topic is conditioned by the current social 

situation in Ukraine, which gives rise to a new socio-cultural reality, one of the 

priorities of which is youth policy. The nature of youth policy, in particular 

employment policy in Ukraine and social protection of youth rights, requires 

special attention within the general social protection system of the categories of 

economically active population most likely to be pushed out of the labor market, 

where often the most vulnerable are youth. Therefore, improving the situation of 

young people, their social protection, which ensures the realization of creativity 

and work potential, as well as the proper well-being of young people, is one of the 

main areas of social policy in Ukraine. 

The relevance and importance of the problem of formation of professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights is 

amplified in connection with the challenges of the modern educational 

environment and the introduction of a competent approach in the system of 

vocational education, which in its decision takes into account current trends and 

changes in goals, content and purpose educational process. 

According to the results of the research of the state of scientific 

development of the problem of formation of professional competence of future 

social workers on social protection of youth rights, its relevance, multi-vector of 

modern scientific research, significance for the theory and practice of social work 

are established. The dissertation presents the historical and pedagogical analysis of 

the problem of formation of professional competence of social workers; 

theoretical bases of formation of professional competence of future social workers 

on social protection of youth rights and peculiarities of professional activity of 

social workers on social protection of youth rights are considered, as well as 
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international experience of solving the problem of formation of professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights. 

The dissertation presents the historical and pedagogical analysis of the 

problem of formation of professional competence of social workers; theoretical 

bases of formation of professional competence of future social workers on social 

protection of youth rights and peculiarities of professional activity of social 

workers on social protection of youth rights are considered, as well as 

international experience of solving the problem of formation of professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights. 

It is established that the concepts of „professional competence”, 

„communicative competence”, „professional competence of a social worker”, 

„social protection”, „social security”, etc., are used in the domestic and foreign 

pedagogical theories. Such polysemy, on the one hand, attests to the multifaceted 

nature of the concepts under study, and on the other is a manifestation of the 

imperfection of the terminological apparatus, so the refinement and comparison, 

harmonization and concretization of the basic terms is an important task of this 

research. 

Appeal to modern pedagogical theory and practice in the context of social 

protection of youth rights gave grounds to assert that the professional competence 

of the future social worker should include competence in the realization of 

perceptual, communicative and interactive components while maintaining the 

balance of professional activity, communication and qualities. 

In addition, the peculiarities of the professional activity of social workers on 

social protection of youth rights are revealed, which consist in the priority of 

personality-oriented, synergistic, acmeological approaches, targeting in providing 

social services and taking into account the above in the process of forming 

professional training of future social workers.  

The structure of the studied phenomenon of professional competence of 

future social workers on social protection of youth rights was defined as the unity 

of motivational-value, cognitive, personal and activity components. 
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It has been found that an important place in studying the problem of training 

future social workers and shaping the professional competence of future social 

workers belongs to the works of Ukrainian scientists. The problem of the 

formation of professional competence in the history of scientific and pedagogical 

thought covers several stages, characterized by a change in approaches to the 

figure of the social worker as a subject of the social sphere and the corresponding 

change of accents in his professional preparation: to the nineteenth century: the 

emergence of prerequisites for scientific understanding of the problem of 

professional competence formation (dissemination of ideas of protection of human 

rights and interests, legislative consolidation of social rights, formation of the need 

for vocational training of social workers); end of the nineteenth century. - the first 

half of the twentieth century. - dominance of educational and protective approach, 

in which the content of training of social worker is directed to the ability to use 

regulatory legal tools to solve client's problems, to carry out educational activities 

regarding the rules of the current legislation in the field of social services and 

social security; the second half of the twentieth century- dissemination of the law 

enforcement approach, which is characterized by the introduction of purposeful 

training of future specialists in the protection of human rights in social work; end 

of the twentieth century. - the beginning of the 21st century - the adoption of a 

subjective-legislative approach, which focuses on the preparation of a social 

worker as an active subject of social policy, capable of influencing its formation 

and legislative support. 

In the dissertation study of the international experience of social education 

is identified as one of the most important tools for the development and 

introduction of new ideas that provide an opportunity to understand more deeply 

the specifics of social work, to introduce into the educational process effective 

concepts that passed the test: a combination of theory, practice, practice 

technology and more. Since the problem of training social workers has been 

implemented in Ukraine not so long ago, experience with this problem in foreign 

countries is of great importance for us. 



19 

On the basis of the theoretical analysis of the literature, the main 

shortcomings of the professional training of social workers have been identified, 

based on the historically gained experience and worked out decades of models of 

education and education in this field: (insufficient formation of motives for 

success in future professional activity; inability to apply theoretical knowledge in 

practice, low ability to reflect; awareness of personal importance in social work; 

lack of clear vision of ways of self-improvement, self-development, etc.). 

Considering the contradictory processes and tendencies that have been revealed 

depending on the level of development of a country, the main regularity is 

distinguished - the dependence of the purpose, content, forms and methods of 

socio-pedagogical activity on the socio-economic conditions of society, social 

policy and orientation to address the issues of improving well-being people. This 

pattern is also directly reflected in the content of models and approaches in the 

process of professional training of social work professionals, their willingness to 

solve tasks related to professional activity, including the formation of professional 

competence of future social workers in social protection of youth rights. 

Conceptual approaches to formation of professional competence of future 

social workers on social protection of youth rights are explored; the competence 

approach is considered as a theoretical basis for the study of the formation of 

professional competence of future social workers; the substantive characteristic of 

the professional competence of the social worker on social protection of youth 

rights is presented; the social protection of young people is considered as a 

direction of professional activity of a social worker; theoretically substantiated 

socio-pedagogical conditions, technologies, content, forms and methods that 

contribute to the successful formation of professional competence of social 

security professionals in social protection of youth rights. 

It is determined that modern training of future social workers is taking into 

account the conceptual foundations of the mutual influence of educational space 

and social work in Ukraine, which requires a complex combination of 

understanding of the essence of social work, methodological substantiation of the 
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philosophical foundations of its theory, creative search for the most effective 

social work of its implementation, consideration of professional activity and needs 

special systems for organizing the education of future social workers. 

The study presents the general concept of forming the professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights. In 

accordance with the content and structural content of the general concept of the 

study of professional competence of future social workers on social protection of 

youth, it is advisable to determine the strategy of the educational process in 

institutions of higher education regarding the process of professional competence 

formation of future social workers on social protection of youth, based on three 

concepts: methodological, theoretical and substantive, technological, in particular, 

on the definition of ideas, methodology, principles, approaches, tools, 

technologies, forms and methods of definite process. 

The following components of professional competence of a social worker 

are distinguished: motivational-value, cognitive, personal and activity. It is 

established that the identified characteristics of professional competence of future 

social workers on social protection of youth rights are integrated, interdisciplinary 

and are a product of professional training as a whole. 

On the basis of a systematic approach to the formation of professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights, the 

socio-pedagogical system of formation of professional competence of future social 

workers on social protection of youth rights is substantiated and modeled; the 

substantive characteristics of the components of the social-pedagogical system of 

forming the professional competence of future social workers on social protection 

of youth rights are presented. 

The dissertation describes the progress and results of the experimental work 

on the implementation of the social and pedagogical system of forming the 

professional competence of future social workers on social protection of youth 

rights in the educational process of institutions of higher education and analyzed 

the effectiveness of the experimental work carried out. 
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The implementation of the program of introduction of social and 

pedagogical system of formation of professional competence of future social 

workers was aimed at the gradual formation and development of competencies of 

future social workers in social protection of youth rights through the use of 

innovative technologies, forms and methods of realization of their professional 

training; interdisciplinary integration of content of disciplines; creation of 

conditions for effective participation of students in industrial practice and social 

and educational activity. The stages of the research of the forming experiment 

were: initial (mastery of theoretical knowledge and conceptual apparatus for 

forming the professional competence of future social workers on social protection 

of youth rights); basic (familiarization with the specifics of work of social workers 

on social protection of youth rights and features of formation of professional 

competence of future social workers on social protection of youth rights); research 

(practice, mastering students - future social workers with professionally significant 

qualities, mastering professional competences, the formation of professional 

competence of future social workers in social protection of youth rights. The 

quantitative and qualitative analysis of the obtained results, which recorded 

statistically significant differences between the students of EG and KG in the 

formation of professional competence, gives grounds to confirm the positive 

dynamics of the levels and indicators of the formation of the components of 

professional competence of future social workers in social education in higher 

education.  

The scientific novelty of the obtained results is that: 

– for the first time the author's socio-pedagogical system of forming the 

professional competence of future social workers on social protection of youth 

rights was theoretically substantiated and developed, which contains four blocks: 

conceptual-purpose, design, organizational-technological, control-corrective; 

components: target, subject-subject, content. technological and criteria: 
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motivational, communicative, substantive-procedural, personality-adaptive; 

theoretical principles of formation of professional competence of future social 

workers on social protection of youth rights are revealed through scientific 

substantiation and characteristics of the essence, content and peculiarities of 

professional competence of future social workers on social protection of youth 

rights; 

– the essence of the concepts of „youth”, „social protection of youth 

rights” is specified; „professional competence of future social workers on social 

protection of youth rights”; the content of educational programs for the training of 

future social workers on social protection of youth rights has been improved; 

methods and organizational forms of the educational process in higher education 

institutions, which contribute to the formation of professional competence of 

future social workers on social protection of youth rights; 

– further development of scientific provisions of the theory and 

methodology of professional training of specialists in the social sphere; scientific 

understanding of the nature, structure, criteria and levels of development of 

professional competence of future social workers in social protection of youth 

rights; questions of theory and methods of professional training of students. 

The practical significance of the obtained results is that the social and 

pedagogical system of forming the professional competence of future social 

workers on social protection of youth rights in the educational process of higher 

education institutions has been developed, modeled and implemented; educational 

programs of the specialty „Social work” („System of social protection and activity 

of social services”, „Technologies of social work”, „Fundamentals of social and 

legal protection of personality”, „Theory and practice of social work”) have been 

improved; the educational and methodological complex of subjects „Social work 

with children at risk”, „Actual problems of social policy in Ukraine”, „World 

models and standards of training of social sphere specialists” have been 

developed; made recommendations on the organization and practice of students of 
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the specialty „Social work” in the context of social protection of youth rights; 

methodological materials on the problem of formation of professional competence 

of future social workers on social protection of youth rights were prepared and 

tested. 

These materials can be used in the system of training of future social 

workers in social protection of youth rights: in the process of teaching normative 

and variational disciplines and special courses aimed at forming the professional 

competence of future social workers in social protection of youth rights, in the 

preparation of students qualification (bachelor's and bachelor's) works. 

Keywords: professional competence, professional competence of social 

worker, process of formation of professional competence, professional activity, 

youth, social protection of youth rights, competence approach, systematic 

approach, model, social and pedagogical system. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Сучасна соціальна робота вимагає 

високого рівня професіоналізму. Професіоналізм конкретного працівника є 

результатом його самореалізації в ході тривалого процесу професійного 

становлення, для якого характерні індивідуальна своєрідність й унікальність 

умов протікання. Професійне становлення фахівця із соціальної роботи – 

цілісний і безперервний процес розвитку практичної, освітньої й 

дослідницької діяльності особистості у соціальній сфері, орієнтований на 

формування професійної компетентності, зокрема, професійних знань, 

умінь, навичок, особистісних якостей, компетенцій, адекватних 

кваліфікаційним вимогам та етичному стандарту професії. 

Сучасна соціальна ситуація, що склалася в Україні, породжує нову 

соціально-культурну реальність, одним із пріоритетів якої є молодіжна 

політика. Характер молодіжної політики, зокрема політики зайнятості в 

Україні та соціального захисту прав молоді, вимагає приділення особливої 

уваги в межах загальної системи соціального захисту категорій економічно 

активного населення, які найшвидше виштовхуються з ринку праці, де 

нерідко найбільш незахищеною є молодь. Відтак, покращення становища 

молоді, її соціальний захист, який забезпечує реалізацію творчого і 

трудового потенціалу, а також належний добробут молодих людей, є одним 

із головних напрямів соціальної політики в Україні.  

Важливою проблемою в контексті соціального захисту прав молоді є 

розвиток гуманітарної сфери, зокрема освіти, науки, охорони здоров’я, 

культури, фізичної культури і спорту, відпочинку і туризму. Ці напрями 

розвитку людського капіталу сприяють забезпеченню соціального добробуту 

людини на всіх етапах її життєдіяльності, стають надійною основою її 

самозахисту. Відповідно, професійна підготовка соціальних працівників у 

напряму соціального захисту прав молоді, ефективність системи 

відповідного процесу є пріоритетним сегментом сьогодення. Особливо 

актуальним і значущим вищеозначене є для сучасної України. 
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Теоретичні та методологічні аспекти розвитку професійної 

компетентності розглянуті в роботах І. Андрощука [10], В. Докучаєвої [108], 

Е. Зєєра [132], Н. Ларіонової [207], А. Маркової [238], Н. Ничкало [261], 

В. Огнев’юка [184], Н. Разіної [331], С. Сисоєвої [184] та інших авторів. 

Формуванню професійної компетентності соціального працівника 

присвячені дослідження вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, 

О. Безпалько [37], В. Бочарової [54], І. Звєрєвої [131], А. Капської [150], 

О. Карпенко [159], А. Ляшенка [232], Л. Мардахаєва [237], І. Миговича [243], 

С. Омельченко [273;275], Г. Попович [311], С. Харченка [372], Є. Холостової 

[431], Н. Чернухи [184] та інших. 

Проблеми соціального захисту молоді залишаються в центрі 

постійного наукового інтересу багатьох українських і зарубіжних науковців. 

Серед них: В. Гайдуцький [70], І. Гнибіденко [370], Е. Лібанова [216], 

О. Палій [352], А. Сіленко [349], А. Скуратівський [352] та ін.  

Дослідженню поняття „молодь” присвячено праці українських вчених 

М. Головатого [82], В. Головенька [83], М. Пірен [294], в яких розкривається 

поняття „молодь” та досліджується в цілому проблема формування та 

реалізації молодіжної політики, питання професійної соціалізації молодого 

покоління.  

Аналіз наукових досліджень показує, що проблеми соціального 

захисту прав молоді зумовлені особливостями її соціального стану та 

трудової поведінки: рівень освіти, наявність професії або кваліфікації; 

низька адаптивність і вразливість до економічного та соціального оточення; 

підвищені вимоги щодо працевлаштування (престижу, заробітку), змісту, 

характеру та умов праці; висока професійна і територіальна мобільність, які 

зумовлені неусталеністю та слабкістю економічних і соціальних зв’язків. 

Молодіжна зайнятість має велике значення для перспективного розвитку 

ринку праці та економіки держави взагалі.  

До основних напрямів державної соціальної політики в Україні щодо 

соціального захисту прав молодих людей можна віднести: підвищення 
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доходів та рівня життя громадян; забезпечення зайнятості молоді та 

задовільний стан ринку праці; належну організацію й оплату праці; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пов’язане з трудовою 

діяльністю; окремі грошові виплати; допомога молодим сім’ям з дітьми; 

адресну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям; надання житлових 

субсидій молодим людям, молодим сім’ям і одиноким матерям; компенсації 

та пільги тим, хто постраждав від техногенних, економічних, природних 

катастроф, військових дій і мають хворих дітей тощо. У ст. 46 Конституції 

України закріплено право громадян на соціальний захист, яке традиційно в 

міжнародній та вітчизняній юридичній літературі позначається терміном 

„право на соціальне забезпечення” [193].  

В контексті нашого дослідження, зазначимо, що соціальний захист, як 

об’єкт державного управління, є системою економічних, правових та 

організаційних заходів держави щодо забезпечення соціальних прав і 

гарантій молодої людини.  

Аналіз змісту міжнародних документів: „Європейський кодекс 

соціального забезпечення”(1964 р.) [116], Декларація соціального прогресу й 

розвитку” (1969 р.) [334], «План дій з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 р.» [297], Європейська соціальна 

хартія” (1996 р.) [115],   та державних документів: Декларації „Про загальні 

засади державної молодіжної політики в Україні” (1992 р.) [98], Законів 

України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні” (1993 р.) [128], „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю” (2001 р.), „Про соціальні послуги” (2019 р.) [126], „Про місцеве 

самоврядування в Україні” (2019 р.) [125]; указів Президента України „Про 

додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю 

та сім’ями” (2001 р.) [127], „Про Національну доктрину розвитку освіти” 

(2002 р.), постанов Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи 

Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики 

в Україні („Молодь України”)” (1998 р.) [144;315], „Про затвердження 
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Типового положення про центр ресоціалізації наркозалежної молоді” (2009 

р.) [314], „Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

„Молодь України” на 2016 – 2020 роки”, Стратегії реформування вищої 

освіти в Україні до 2020 року (2014 р.) [401], Концепції розвитку освіти 

України на період 2015 – 2025 роки (2014 р.) [324], «Державний стандрат 

соціальної послуги консультування» (2015 р.) [100], «Державний стандрат 

соціальної послуги профілактики» (2015 р.) [102], «Державна національна 

програма «Освіта. Україна ХХІ століття»» (1992 р.) [99] та ін. дозволяє 

констатувати, що пріоритетним завданням української держави з перших 

років незалежності є молодіжна політика як один із найважливіших напрямів 

діяльності органів державної влади.  

Законодавче поле щодо соціального захисту прав молоді майже 

сформовано. Проте, в Україні не виконується повною мірою положення 

законодавчих актів, рішень та розпоряджень Кабінету Міністрів України 

стосовно покращення соціального становища молоді, відповідно до викликів 

сьогодення. Бракує проектів, цільових програм, які забезпечували б умови 

соціального, життєвого старту молоді в питаннях праці, створення і 

зміцнення сім’ї, забезпечення охорони здоров’я. Молодіжна політика, 

особливо на регіональному рівні, має слабку матеріально-фінансову 

підтримку, не вистачає фахівців, зокрема, і соціальних працівників, потребує 

покращення система підвищення кваліфікації працівників соціальної галузі. 

Тому невідкладним завданням є неухильне виконання прийнятих законів, 

підготовлених актів та програм, тобто конкретні та практичні. Забезпечення 

соціальної гармонії в країні безпосередньо пов’язано з вирішенням 

державою найгостріших проблем суспільства – зайнятості населення й 

підвищення рівня його життя.  

Відповідно, пріоритетним вектором теорії і практики сучасної 

соціальної роботи в українському суспільстві є ефективна діяльність 

соціальних працівників у напряму соціального захисту прав молоді, що 

потребує якісного формування професійної компетентності у майбутніх 
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соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Безперечно, підвищення ефективності та якості формування 

професійної компетентності у майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді потребує, перш за все, системного підходу, 

використання у сучасній соціально-педагогічній практиці комплексних, 

міждисциплінарних досліджень. 

Дослідження існуючої теорії та практики формування професійної 

компетентності у майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді дозволило окреслити суперечності між: об’єктивною 

суспільною необхідністю в соціальному захисті прав молоді та недостатнім 

розкриттям теоретичних і методологічних основ підготовки соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді; соціально-педагогічним 

змістом формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді на сучасному етапі та 

нерозробленістю соціально-педагогічних технологій (форм, методів, засобів) 

реалізації його в освітньому процесі закладів вищої освіти; необхідністю 

цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та відсутністю 

системної організації цього процесу в закладах вищої освіти. 

Актуальність висунутих проблем у сучасних умовах модернізації 

вищої освіти, потреби освітньої теорії і практики, їх недостатня теоретична і 

методична розробленість у напряму формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді, а також необхідність усунення зазначених суперечностей 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження „Теорія та практика 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

за темою проводилася в межах виконання плану науково-дослідної роботи 

кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи ДВНЗ „Донбаський 
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державний педагогічний університет” за темою „Теорія і практика 

соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” (державний 

реєстраційний номер 0115U003305). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 

(протокол № 6 від 26 січня 2017 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з 

координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психологіїі (протокол № 

1 від 31 січня 2017 р.) 

Об’єкт дослідження – процес формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Предмет дослідження – соціально-педагогічна система формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Мета дослідження полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні, 

розробці та експериментальній перевірці соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1. Дослідити стан наукової розробленості проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. 

2. Визначити методологічні засади організації процесу формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

3. Розкрити сутність, зміст і особливості професійної діяльності 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

4. Виявити структурно-компонентний склад професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників у контексті захисту прав 

молоді й представити його характеристику. 
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5. Розробити критерії, визначити їх показники та виявити рівні 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

6. Надати наукове обґрунтування соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

7. Експерементально перевірити ефективність упровадження 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в 

освітній процес ЗВО. 

Концепція дослідження узгоджується із положеннями про теорію та 

практику соціальної роботи, полягає у міждисциплінарному характері 

дослідження взаємовідносин людини із соціумом, створенні гідних умов для 

самоствердження й забезпечення повноцінного життя кожній людині у 

суспільстві. Концептуальною ідеєю дослідження є положення про соціальну 

роботу як науку, як комплексну навчальну дисципліну, як інструмент 

реалізації державної соціальної політики та професійної діяльності фахівців 

у соціальній сфері. 

Концепція формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді ґрунтується на 

концептах (методологічному, теоретико-змістовому і технологічному), 

спрямована на якість та оптимізацію освітнього процесу студентів з 

урахуванням специфіки їх майбутньої діяльності, базується на теоретико-

методологічних засадах професійної підготовки фахівців соціальної роботи в 

закладах вищої освіти. 

Методологічний концепт включає: філософські положення про 

діалектику зумовленості та цілісності явищ навколишнього світу, його 

пізнання, єдність форми й змісту; філософські та психолого-педагогічні 

положення про особистість, її провідну роль у діяльності та розвитку 

суспільства, теорію наукового пізнання й засоби системно-структурного 
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аналізу об’єктів, що визначають його стратегію; загальнонаукові підходи до 

формування особистості фахівця соціальної сфери. 

Методологічною основою дослідження визначено наступні рівні: 

філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий та технологічний. На 

філософському рівні – положення теорії пізнання; філософські ідеї щодо 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді в умовах загальноцивілізаційних змін та 

людиноцентричного підходу в освіті; аналіз процесу формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; визначення стратегії її подальшого 

розвитку з позиції введення певних гуманістичних ціннісних орієнтирів; 

ціннісно-результативна спрямованість професійної підготовки фахівця; на 

рівні загальнонаукової методології – наукові положення педагогічної науки 

щодо формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді; парадигма розвитку вищої 

освіти в умовах світових тенденцій глобалізації, інтеграції та інформатизації 

суспільства; сучасні концепції демократизації, гуманізації та особистісної 

орієнтації вищої освіти; на рівні конкретнонаукової методології – теоретичні 

положення про зміст формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; системний, 

діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, технологічний, 

контекстний, акмеологічний, аксіологічний, інтегративний, інноваційний 

підходи до формування професійної компетентності соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді; на технологічному рівні – методи, які 

використовують для дослідження процесу формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді.  

Теоретичний концепт охоплює наукові теорії та процеси, теоретико-

методологічні аспекти гуманізації та гуманітаризації вищої освіти, філософії 

формування нового покоління (В. Андрущенко [11], І. Бех [38], 

Б. Гершунський [77], І. Зязюн [138], В. Кремень [257], В. Огнев’юк [268], 
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С. Сисоєва [284] та ін.); теорії педагогічних систем (В. Беспалько [37], 

О. Глузман [79], В. Шадриков [443] та ін.); теорії педагогічного процесу 

вищої школи (А. Алексюк [4], С. Архангельський [16], В. Галузинський та 

М. Євтух [73], С. Калашнікова [147], В. Кушнір [205], В. Сластьонін [353] та 

ін.); підходи до якісного функціонування системи вищої освіти 

(С. Калашнікова [147], В. Луговий [230], А. Новіков [263], М. Поташник 

[316], О. Слюсаренко [356], Ж. Таланова [230] та ін.); теорії 

компетентнісного підходу в освіті, теоретичне обґрунтуваннях сутності 

понять „компетентність”, „компетенція”, „професійна компетентність” 

(В. Байденко [27], О. Локшина [183], О. Овчарук [266], С. Омельченко [373], 

О. Пометун [310], О. Савченко [341], І. Тараненко [409], С. Трубачева [419], 

А. Хуторськой [433;434], В. Шадриков [443] та ін.); особливості, напрями й 

структура професійної підготовки фахівців соціальної роботи (Т. Алєксєєнко 

[5], С. Архипова [17], В. Бочарова [54], О. Карпенко [159], І. Мельничук 

[241], І. Мигович [243], В. Поліщук [304], Г. Попович [311], С. Харченко 

[326;429] та ін.); теоретичні основи формування професійної компетентності 

фахівців соціальної сфери (О. Безпалько [33], А. Капська [292], О. Караман 

[367], Я. Кічук [167], І. Ковчина [175], О. Коротун [194], Л. Мардахаєв [237], 

Л. Міщик [249], Ж. Петрочко [290] та ін.). 

Технологічний концепт передбачає розробку соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді; впровадження цієї системи в 

освітній процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; 

експериментальну перевірку системи, використовуючи розроблене 

навчально-методичне забезпечення. 

Концептуальними положеннями побудови соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді виступають діяльнісний, 

компетентнісний, контекстний, особистісно-орієнтований, технологічний, 

системний, акмеологічний, аксіологічний, інтегративий, інноваційний 
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підходи. Авторська соціально-педагогічна система формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді передбачає умови якісної професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до професійної діяльності, які містять відповідне 

наповнення й структурування змісту теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх соціальних працівників, системне бачення цілісного процесу та 

результату формування професійної компетентності, на різних етапах якого 

формуються та вдосконалюються професійні компетенції. Теорія та 

практика формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді як цілісна система базується 

на основі положень щодо єдності загального, особливого й індивідуального: 

вона є складовою професійної підготовки соціального працівника у закладі 

вищої освіти як загальне; відображає специфіку, зумовлену особливостями 

професійної діяльності й підготовки до неї як особливе; розкриває 

залежність підготовки від сформованих професійних компетенцій у 

майбутніх соціальних працівників як індивідуальне. 

Реалізація концепції спрямована на якісні зміни в теорії та практиці 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, а також на розвиток та інноваційне 

оновлення теоретико-методичних засад формування професійної 

компетентності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення поставлених 

завдань і перевірки гіпотези дослідження на різних етапах наукового пошуку 

було використано комплекс методів дослідження:  

а) теоретичні, спрямовані на здобуття об’єктивних даних та висновків 

щодо специфіки предмета дослідження, – історичний, функціональний та 

структурний аналіз процесу формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників; якісний та кількісний аналіз 

експериментальних даних; екстраполяція та узагальнення даних з проблеми 

дослідження, одержаних у процесі вивчення філософської, психологічної, 
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соціологічної, педагогічної наукової літератури; систематизація, 

класифікація складу професійних компетенцій, прогнозування їх 

застосування у професійній діяльності соціального працівника; системне 

структурування та теоретичне моделювання цілісного процесу формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді;  

б) емпіричні, зорієнтовані на безпосереднє вивчення досліджуваних 

явищ, спостереження за освітнім процесом у закладах вищої освіти: бесіди зі 

студентами, з викладачами, фахівцями соціальної сфери, клієнтами 

соціальних служб і закладів; анкетування, опитування, тестування студентів-

майбутніх соціальних працівників; узагальнення практики соціального 

захисту та педагогічного досвіду викладачів; самоаналіз, самоспостереження 

для діагностування рівнів сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та 

встановлення динаміки відповідних змін;  

в) педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і 

контрольний етапи), що проводився для перевірки ефективності соціально-

педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; 

г) методи математичної статистики для обробки отриманих 

результатів, аналізу та встановлення кількісних залежностей між 

досліджуваними явищами та процесами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:  

– уперше теоретично обґрунтовано та розроблено авторську соціально-

педагогічну систему формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, яка містить 

чотири блоки: концептуально-цільовий, проектувальний, організаційно-

технологічний, контрольно-коригувальний; компоненти: цільовий, 

методологічний, об’єкт-суб’єктний, змістовий, технологічний та критерії: 

мотиваційний, комунікативний, змістово-процесуальний, особистісно-
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адаптивний; розкрито теоретичні засади формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді шляхом наукового обґрунтування і характеристики сутності, 

змісту та особливостей професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді; 

– уточнено сутність понять „молодь”, „соціальний захист прав 

молоді”; „професійна компетентність майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді”; удосконалено зміст освітніх програм 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захист прав 

молоді; методи та організаційні форми освітнього процесу в закладах вищої 

освіти, що сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; 

– набули подальшого розвитку наукові положення теорії та практики 

професійної підготовки фахівців соціальної сфери; наукові уявлення про 

сутність, структуру, критеріальні та рівневі ознаки сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено, змодельовано та впроваджено соціально-педагогічну систему 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді в освітній процес закладів вищої освіти; 

удосконалено освітні програми спеціальності „Соціальна робота” („Система 

соціального захисту та діяльності соціальних служб”, „Технології соціальної 

роботи”, „Основи соціально-правового захисту особистості”, „Теорія і 

практика соціальної роботи”); розроблено навчально-методичні комплекси 

навчальних дисциплін „Соціальна робота з дітьми групи ризику”, 

„Актуальні проблеми соціальної політики в Україні”, „Світові моделі і 

стандарти підготовки фахівців соціальної сфери”; вироблено рекомендації з 

організації та проведення практики студентів спеціальності „Соціальна 

робота” у контексті соціального захисту прав молоді; підготовлено та 
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апробовано методичні матеріали з проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Зазначені матеріали можуть бути використані у системі підготовки 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: в 

процесі викладання нормативних і варіативних дисциплін та спецкурсів, 

спрямованих на формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, у підготовці 

студентами кваліфікаційних (бакалаврських та магістерських) робіт тощо. 

Експериментальні матеріали впроваджено в освітній процес 

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (довідка № 68-19-

284/1 від 21 .03. 2019 р.), Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова (довідка № 311 від 14.03.2019 р.), Харківський 

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (довідка 

№ 01/10-618 від 24.04.2019 р.), Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка (довідка № 569 від 03.08.2019 р.), 

Університет імені Альфреда Нобеля (довідка № 311 від 26.04.2019 р.), 

Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка 

(довідка № 27 від 09.04.2019 р.), Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини (довідка № 2104/01 від 26.09.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві, полягає у: характеристиці нормативного забезпечення 

діяльності соціальних працівників в Україні [377]; аналізі міжнародного 

досвіду професійної підготовки соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді [380; 391]; розкритті теоретичних засад професійної 

підготовки соціальних працівників [383; 470]; дослідженні пріоритетних 

напрямів державної політики щодо розвитку системи соціального захисту 

населення України [399; 475]; розкритті особливостей соціалізації 

особистості в Україні в умовах сучасного освітнього процесу [474]; аналізі 

особливостей формування професійної компетентності майбутніх 
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соціальних працівників із соціального захисту прав молоді [375; 376]; 

дослідженні інтеграційних процесів у системі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників [400]. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

представлено в доповідях на наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різного рівня:  

Міжнародних – „1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU 

Consortiums of Doctoral Studies in Education Conference of Doctoral Studies in 

Education” (Клайпеда, 2017), „Польсько – українське співробітництво в 

розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід” 

(Kijow, 2017), „Тенденції розвитку психології та педагогіки” (Київ, 2017), 

„Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних 

проблем сучасності” (Київ, 2017), „Актуальні проблеми розвитку та 

впровадження наукових інновацій в практиці соціально-економічних 

відносин і господарських зв’язків сьогодення” (Київ, 2017), „Сучасні 

стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 

розвитку та концепції нової української школи” (Київ, 2017), „Современные 

проблемы и пути их решения в науке транспорте, производстве и 

образовании”, (Одеса, 2017). „Соціальне виховання: від традицій до 

сучасності” (Київ, 2018), „Science and education: trends and prospects” 

(Taunton, 2018), „Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, 

проблеми, тенденції розвитку” (Київ, 2018), „Розвивальний потенціал 

сучасної соціальної роботи: методологія та технології” (Київ, 2018), 

„Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства” 

(Київ, 2018), „Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність, 

моделі неперервної педагогічної освіти” (Київ, 2018), „Хортинг – 

національний бренд України у світі: олімпійська перспектива” (Ірпінь, 2019);  

Всеукраїнських – „Дитина у тривожному середовищі: практики 

розвитку та відновлення” (Київ, 2017), „Наукові засади підготовки фахівців 

природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків” 
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(Бердянськ, 2018), „Перспективи розвитку соціальної педагогіки” 

(Київ, 2018), „Розвивальні та відновлювальні практики соціального захисту 

прав молоді” (Київ, 2019), „Сучасні дослідження у соціальній роботі” 

(Київ, 2019), „Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та 

відновлювальні практики” (Київ, 2019), „Перспективні напрями сучасної 

науки та освіти” (Слов’янськ, 2019). 

Основні положення дисертації обговорювалися й отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедр дошкільної освіти та соціальної роботи, 

педагогіки, а також Вченої ради ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (2017-2019 рр.). 

Кандидатська дисертація на тему „Формування екологічної культури 

в розумово відсталих підлітків у процесі вивчення природознавства” була 

захищена у 2013 році у спеціалізованій раді із захисту дисертацій 

К 26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені 

М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. 

Матеріали кандидатської дисертації у тексті докторської дисертації не 

використовувались. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи 

висвітлено в 34 публікаціях (із них 25 – одноосібні), зокрема: 3-х 

монографіях (1 – одноосібна, 2 – у співавторстві), 23 статтях у наукових 

фахових виданнях України та інших держав (з яких 16 – у фахових виданнях 

України, 5 – у періодичних закордонних виданнях, 2 – у виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз), 8 – статті та тезах 

доповідей у інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (477 найменувань, з них 23 – іноземною мовою), 17 

додатків на 80 сторінках. Робота містить 15 таблиць і 8 рисунків. Загальний 

обсяг дисертації становить 519 сторінок, із них основного тексту – 361 

сторінка. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ 

 

 

1.1. Дослідження проблеми формування професійної 

компетентності соціальних працівників 

 

Сучасні суспільні зміни та трансформаційні процеси в українському 

суспісьстві актуалізують важливі питання соціального захисту населення, 

зокрема молоді, що призводять до оновлення змісту та розширення простору 

соціальної роботи як науки, теорії та практики. Означене посилює проблему 

компетентності фахівців соціальної роботи, рівень професійної 

компетентності яких має відповідати викликам сьогодення, змінам у цілях, 

змісті, спрямованості освіти. Логіка нашого дослідження передбачає, перш 

за все дослідження проблеми формування професійної компетентності 

соціальних працівників.  

Беручи до уваги вищеозначене, завдання даного підрозділу на нашу 

думку полягає в тому, щоб здійснити аналіз наукових джерел щодо 

проблеми формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. Для розуміння сутності 

досліджуваного нами явища доцільним є звернення до найбільш 

авторитетних наукових праць, в яких розкриваються проблеми професійної 

підготовки фахівців і формування професійної компетентності, професійних 

якостей. [4; 16; 77; 138; 263; 353; 443 та ін.]. Незаперечний науковий інтерес 

мають доробки вчених щодо концептуальних положень у царині професійної 

підготовки соціальних працівників [54; 55; 96; 110; 136; 159; 203; 412; 431; 

459 та ін.]. Важливу роль у контексті нашого дослідження іграють наукові 

доробки, в яких розкриваються зміст і структура компетентнісного підходу у 
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закладах вищої освіти [133; 181; 245; 433 та ін.] та в професійній підготовці 

соціальних працівників [81; 164; 305 та ін.]. Аналіз цих праць надав 

можливість окреслити напрями та межі наукових пошуків в розумінні 

особливостей тенденцій і перспектив досліджуваної нами наукової 

проблеми. Узагальнення позицій науковців дало можливість комплексно 

дослідити та проаналізувати генезис наукових до проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. Варто взяти до уваги, що проблема 

формування професійної компетентності в історії науково - педагогічної 

думки охоплює кілька етапів, які характеризуються зміною підходів до 

постаті соціального працівника як суб’єкта соціально-правової діяльності та 

відповідною зміною акцентів у його професійній підготовці. 

Для нашого дисертаційного дослідження значний науковий інтерес 

представляють ґрунтовно й фундаментально визначені етапи становлення і 

вирішення проблеми формування соціально-правової компетентності 

соціальних працівників в історії наукової думки, які у своєму 

дисертаційному дослідженні на тему: „Теорія та практика формування 

соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в 

умовах університетської освіти” визначив і теоретично обґрунтував 

О. Лісовець. Незаперечно, запропоновані українським дослідником 

О. Лісовцем етапи: до ХІХ ст.: виникнення передумов наукового осмислення 

проблеми формування професійної компетентності (поширення ідей захисту 

прав та інтересів людини, законодавче закріплення соціальних прав, 

формування потреби у професійній підготовці соціальних працівників); 

кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст. – домінування просвітницько-

захисного підходу, за якого зміст підготовки соціального працівника 

спрямовується на здатність використовувати нормативно-правовий 

інструментарій для вирішення проблем клієнта, здійснювати просвітницьку 

діяльність щодо норм чинного законодавства у сфері соціальних послуг та 

соціального забезпечення; друга половина ХХ ст. – поширення 
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правоохоронного підходу, який характеризується запровадженням 

цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців до захисту прав людини в 

соціальній роботі; кінець ХХ ст. – початок ХХІ століття – утвердження 

суб’єктно-законотворчого підходу, у межах якого робиться акцент на 

підготовці соціального працівника як активного суб’єкта соціальної 

політики, здатного впливати на її формування та законодавче забезпечення 

[227] мають наукову значущість для осмислення та подальшого практичного 

застосування у нашому науковому пошуку щодо дослідження теоріі та 

практики формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді.  

Розглядаючи перший етап, О. Лісовець зазначає, що він пов’язаний із 

допрофесійним статусом соціальної роботи, яка зароджується як професія 

лише на межі ХІХ–ХХ століть. В історичному ж плані соціальна робота 

сприймається як прояв милосердя і гуманізму, а витоки цього 

альтруїстичного феномена сягають глибокої давнини. Відомо, що багато її 

елементів відображали систему морально-етичних норм у стародавньому 

суспільстві, безкорисливу турботу про благо інших. У традиціях усіх народів 

була тяга до допомоги ближньому, гостинність, співчуття, прагнення 

розділити горе й біду іншого [109, с. 77; 227, с. 54-57]. 

Аналіз наукових праць (Є. Агапов, Я. Кічук, О. Лісовець) дає підстави 

стверджувати, що починаючи з давніх часів, соціальна робота виконувала 

місію об’єднання людей для захисту від соціальних недуг, для забезпечення 

їхніх прав. Основними положеннями теоретичної і практичної діяльності 

соціальної роботи, які вплинули на її формування, стали філантропічна 

діяльність, релігійно-духовні і світські цінності. Зазначимо, благодійність в 

ті часи не передбачала професійної підготовки, спеціальна підготовка для 

допомоги нужденним упродовж тривалого часу вважалася надлишковою [1, 

с. 163; 24]. 

Слушною є думка Я. Кічука про те, що вже в період Х–ХVІІІ ст. 

зароджується ідея про доцільність компетентного розв’язання соціально-
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правових проблем професіоналом-фахівцем, що була детермінована 

визнанням неспроможності наявних інститутів до соціалізації (освітні 

заклади, сім’я, церква), виховання „істинної” людини [167; 168; 169]. Цьому, 

звичайно, сприяв подальший суспільний прогрес і розвиток таких 

загальнолюдських цінностей, як права людини і громадянина. Зокрема, 

„з’являється нова, раціоналістична теорія прав людини, яка була найбільш 

повно розроблена в працях Г. Гроція, Т. Гоббса, Б. Спінози, 

С. фон Пуфендорфа, Дж. Локка, Ш. Монтеск’є, Ж. - Ж. Руссо, 

Т. Джефферсона, І. Канта, Дж.-Ст. Мілля, І. Бентама [425] та інших 

мислителів. Завдяки сміливій критиці феодального ладу й обґрунтуванню 

нових концепцій прав і свобод особистості, необхідності панування права у 

відносинах між індивідом та державою ця теорія знайшла багато 

прихильників і зробила великий внесок у формування нового юридичного і 

соціального світогляду” [227]. 

Доцільно зазначити, що ідеї захисту прав людини, які виголошуються 

в означений час, безумовно, передбачали й певну компетентність суб’єктів 

захисту, і необхідність спеціальної підготовки. Головною ж передумовою 

професіоналізації соціальної роботи і, зокрема, потреби формування 

професійної компетентності майбутнього фахівця, на нашу думку, стало 

закріплення у ХІХ ст. в законодавствах різних країн світу соціальних прав 

людини, що зобов’язували державу до виконання певних функцій у сфері 

зайнятості, благоустрою, громадського здоров’я, освіти тощо [143]. 

Варто зазначити, що у ХІХ ст. у найбільш розвинутих на той час 

європейських країнах (Англії, Німеччині, Франції та ін.) керувалися 

нормативним законодавством, яке регулювало умови праці робітників на 

виробничих підприємствах. Відповідно, встановлені правила і норми, що 

регламентували трудові відносини, поступовоз’являються в кінці XIX ст. і в 

інших країнах. Впроваджується система соціального страхування як 

інституту соціального захисту працівників (приклад Німеччини). З часом 

виникла необхідність у фахівцях, які володіли б достатнім рівнем знань із 
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питань застосування соціально-правових норм. Пересічні громадяни, які не 

мали спеціальної підготовки, не могли через брак таких знань самостійно 

захищати свої інтереси, вони потребували допомоги людини, добре 

ознайомленої з соціальними нормами, пільгами, можливостями. Саме 

соціальний працівник міг виступити контролером і гарантом соціальних 

прав людини, захисником її інтересів, посередником між особою і 

державою, працедавцем тощо [143]. Інакше кажучи, з’являється нагальна 

потреба в підготовці соціальних працівників, яка й була реалізована на 

наступному етапі [227]. 

У близькому до нашої проблематики дисертаційному дослідженні 

О. Лісовця другий етап постановки проблеми формування соціально-

правової компетентності фахівця припадає на період кінця ХІХ ст. – першої 

половини ХХ ст. і пов’язаний із виникненням потреби багатьох країн у 

соціальній роботі як особливій професії, що вимагає спеціальної підготовки. 

[227]. Пошук організаційних моделей професійної освіти з соціальної роботи 

розпочався ще в XIX ст. Дискусія про пріоритети професійної підготовки 

соціальних працівників визначила контекст перших років розвитку 

професійної освіти із соціальної роботи та основні напрями розвитку 

навчальних планів із соціальної роботи в подальші роки. Створення у 1928 р. 

Асоціації шкіл професійної соціальної роботи (Association of Schools of 

Professional Social Work) сприяло стандартизації освітніх програм і 

розробленню вимог до акредитації освітніх програм із соціальної роботи. До 

1930 р. акредитацію Асоціації отримали 28 шкіл соціальної роботи, які 

щорічно випускали сукупно 400 фахівців і стали вагомою силою у 

формуванні та підтримці професійної субкультури і самосвідомості. 

Важливо зазначити, що Асоціація шкіл професійної соціальної роботи для 

отримання акредитації вимагала від програм підготовки наявності тільки 

двох обов’язкових предметів („Соціальна робота з випадком”, „Соціальний 

захист дітей”) та забезпечення можливості проходження студентами 

навчальної практики [227]. 
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Зважаючи на це, можемо зробити припущення, що вже на той час 

соціально-правовий складник професійної компетентності соціального 

працівника визнавався одним з пріоритетних. 

Ці кроки підтверджують домінування в цей період підходу до 

соціально-правової підготовки соціальних працівників та практики їхньої 

професійної діяльності, який О. Лісовець визначає як просвітницько- 

захисний. Соціального працівника починають розглядати як фахівця, 

здатного використовувати нормативно-правовий інструментарій для 

вирішення проблем клієнта, ознайомлювати останнього з нормами чинного 

законодавства у сфері соціальних послуг та соціального забезпечення. 

Визначений у науковому дослідженні О. Лісовця третій етап 

охоплює другу половину ХХ ст. і пов’язаний із поширенням 

правоохоронного підходу до формування соціально-правової 

компетентності, який характеризується запровадженням цілеспрямованої 

підготовки майбутніх фахівців до захисту прав людини в соціальній роботі 

[143; 227]. Підґрунтям цієї тенденції стало створення міжнародної системи 

захисту прав людини, оскільки після Другої світової війни питання захисту 

прав людини вийшло за вузьконаціональні межі і стало об’єктом 

регулювання міжнародного права. Зазначимо, що в 1948 р. ООН було 

прийнято Загальну декларацію прав людини – перший документ 

універсального характеру, який на міжнародному рівні проголосив основні 

громадянські, політичні, соціально-економічні та культурні права [121] й у 

такий спосіб установив стандарти та ідеали, яким і сьогодні прагнуть 

відповідати більшість країн світу. Водночас лише в 70-х роках ХХ ст. 

міжнародна система захисту прав людини стала дієвою з ратифікацією 

документів т. зв. „Білля про права” (1791 р.) [275], що містив „Загальну 

Декларацію прав людини” (1948 р.), „Міжнародний пакт про цивільні та 

політичні права” (1973 р.) [247], „Міжнародний пакт про соціально 

економічні та культурні права” (1973 р.) і два Факультативні протоколи до 

пактів. Крім того, в структурі ООН поступово з’являються конвенційні 
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органи як контрольні механізми виконання прийнятих конвенцій [121;247] 

(„Про ліквідацію всіх форм расової дискримінації” (1969 р.) [246], „Про 

права дитини” (1991 р.) [313], „Про права мігрантів” (1949 р.) [129;188], 

„Про права інвалідів” (2009 р.) [189] та ін.) [227]. 

Створення цієї нової основи для міжнародного співробітництва мало 

наслідки і для національних, і для міжнародних організацій соціального 

обслуговування. Як один із принципів діяльності в соціальній сфері став 

затверджуватися принцип глобальної солідарності. Збільшується кількість 

організацій соціального обслуговування, розширюється охоплення і 

географія їх діяльності [326]. Поступово утверджується думка про 

важливість включення до програми підготовки працівників соціальної сфери 

відомостей про права людини, що зумовило розроблення принципів і 

стандартів цієї підготовки. Це знайшло відображення в підготовленому ООН 

посібнику для освітніх закладів з підготовки соціальних працівників і 

працівників соціальної сфери „Права людини і робота в соціальній сфері” 

(1998) [186], що став орієнтиром для викладачів і навчальним матеріалом 

для студентів. Також ООН рекомендувала в системі підготовки майбутніх 

соціальних працівників здійснити такі кроки: впровадження 

факультативного або обов’язкового курсу з прав людини для навчальних 

закладів з підготовки соціальних працівників; включення деяких відомостей 

про права людини до обов’язкових базових курсів навчання для майбутніх 

соціальних працівників; викладання практикуму або семінару на курсах 

підвищення кваліфікації [227]. 

Важливу роль для актуалізації професійної, соціально-правової 

підготовки майбутніх соціальних працівників відіграли в цей період праці 

американського професора Р. Альберта. Працюючи у Вищій школі 

соціальної роботи і соціальних досліджень Брін-Мар коледжу (Пенсильванія, 

США), він досліджував соціально-правові аспекти соціальної роботи. На 

його думку, для ефективного реагування на соціальні проблеми і виклики 

соціальний працівник повинен мати правову підготовку, „думати як юрист”, 
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бути додатковим джерелом правової інформації [227; 455]. 

Активну позицію щодо соціально-правового складника підготовки та 

готовності соціальних працівників обстоює в цей період й інший 

американський учений Р. Медден, який наголошує на винятковому значенні 

правових знань для майбутніх соціальних працівників, оскільки „вони 

повинні розуміти постійні зміни в державних і федеральних законах з тим, 

щоб ефективно працювати” [466]. 

У наукових працях цього етапу дослідники починають активно 

розглядати такі поняття, як „правова культура”, „правова обізнаність”, 

„правова підготовка”, „правове виховання”, „правова свідомість”. Усі ці 

поняття близькі за змістом до семантики поняття „соціально-правова 

компетентність” та проблеми її формування й розглянуті в працях філософів, 

правознавців, педагогів, психологів (В. Бабкін, М. Городиський, В. Каптарь, 

М. Подберезський, О. Ткачук, Є. Федик, В. Чефранов та ін.) [25; 89; 154; 301; 

414; 423; 440]. Наприклад, як вказує Я. Кічук, нараховується близько 250 

різних позицій щодо визначення правової культури. Однією із ґрунтовних 

праць 90-х рр. ХХ ст., присвячених питанню аналізу поняття „правова 

культура”, є дослідження відомого радянського вченого В. Сальникова [342]. 

Правову культуру він розуміє як „особливе соціальне явище, яке може бути 

сприйняте як якісний правовий стан особистості й суспільства, що підлягає 

структуруванню за різними критеріями”[227]. 

Варто взяти до уваги розроблені рядом науковців близькі до 

проблематики нашого дослідження поняття „соціально-правовий захист” 

(П. Глущенко), „соціально- правова освіта” (С. Толстоухова). Уперше 

акцентовано увагу на значенні соціально-правової освіти, покликаної 

забезпечити і можливість реалізації прав людини, і неперервне зростання 

рівня правової освіченості майбутніх фахівців [80; 227; 406; 416]. 

За логікою нашого дослідження звернення до аналізу третього етапу 

проблеми становлення соціально-правової компетентності, розглянутого 

О. Лісовцем в його науковому дослідженні, є без сумніву корисним і 
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продуктивним як для процесу професійної підготовки соціальних 

працівників у цілому, так і для формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

зокрема. 

У контексті нашого дослідження доцільним є врахування і четвертого 

етапу, який визначив О. Лісовець. Він вважає, що даний етап бере свій 

початок з ХХІ століття, сталє можливим із появою нового підходу до 

формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників. Означений підхід називається суб’єктно-законотворчим, у 

межах якого соціального працівника визначено як активного суб’єкта 

соціальної політики, здатного впливати на її формування та законодавче 

забезпечення. [227]. Цьому сприяло сформоване уявлення про соціальну 

політику як макропрактику соціальної роботи. У контексті соціальної 

політики соціальна робота є теоретико-методологічною основою для 

визначення форм і методів її реалізації, задає ті якісні й кількісні параметри, 

еталони, на досягнення яких має бути спрямована діяльність держави. 

Зважаючи на вищезазначене, формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників має орієнтуватись на їхню 

готовність до ефективного вирішення соціальних проблем на різних рівнях, 

зокрема й на загальнодержавному та міжнародному. Для цього соціальні 

працівники повинні брати участь у конкретній політичній діяльності, 

вирішуючи проблеми законодавчого забезпечення прав людини, соціального 

реформування суспільства [143; 227]. 

У наукових і навчально-методичних працях цього періоду 

(Ж. Петрочко,І. Ковчина,Н. Савельєва) [174; 175; 176; 177; 178; 289; 290; 

291; 340] зактуалізовано поняття „соціально- правовий захист” та 

оприлюднено різні аспекти проблеми підготовки фахівців до його 

здійснення на різних рівнях. Заслуговують на увагу дослідження 

Н. Агаркової, О. Лісовця [2; 212], у яких розкрито особливості педагогічного 

забезпечення соціально- правового захисту дітей і молоді. Близькими до 
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досліджуваної нами проблеми є роботи науковців, присвячені теоретичним і 

методичним засадам підготовки соціальних працівників до соціально 

правової діяльності 

(Я. Кічук, О. Караман, І. Ковчина, О. Лісовець, A. Молчанова, Ж. Петрочко, 

О. Шульга та ін.) [143; 155; 156; 157; 167; 168; 169; 174; 175; 176; 177; 178; 

250; 288; 291; 367; 446]. Процес професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників набуває яскраво вираженого соціально-правового 

змісту, що знайшло відображення у багатьох наукових працях: формування 

правової культури майбутнього соціального працівника (Н. Гарашкіна [75]); 

навчання майбутнього соціального працівника правової просвіти населення 

(А. Полханов) [75; 309]. 

На початку ХХІ століття особливо яскраво простежується тенденція 

трактування результату освіти в змісті термінів „компетентність”, 

„компетенція”, і відповідно, відбувається впровадження компетентнісного 

підходу в процес підготовки студентів, зокрема й майбутніх соціальних 

працівників. Про необхідність формування правової компетентності 

майбутніх соціальних працівників зазначає М. Горбушина [85], виділяючи 

правову компетентність як значущу категорію в аспекті професійного 

становлення спеціаліста із соціальної роботи. Водночас акцентовано, що 

проблема формування правової компетентності соціального працівника 

тісно пов’язана з проблемою збільшення нормативно-правового поля його 

професійної діяльності. Автор виділяє особливості та основні напрями 

формування правової компетентності в умовах університету, визначає 

комплекс інтерактивних форм і методів навчання. Результатом цієї 

підготовки, на думку дослідника, є сукупність якостей фахівця, які 

відображують ступінь його кваліфікації, рівень знань і навичок, готовності і 

здібності, пов’язані зі здійсненням комплексу заходів щодо соціально- 

правового захисту населення [227]. 

Проблемі формування в майбутнього соціального працівника 

компетентності в організації соціально-правової підтримки молоді 
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присвячене дослідження М. Губанова [93]. Означену компетентність автор 

розглядає як здатність вирішувати соціально-правові проблеми та завдання 

реальних життєвих ситуацій молоді на основі соціально-правових знань, 

цінностей і досвіду, відповідно до нормативних вимог реалізації 

технологічної діяльності соціального працівника на основі координації та 

залучення ресурсів самої молоді, соціальних служб, громадських та інших 

організацій і установ. Формування компетентності майбутнього соціального 

працівника в організації соціально-правової підтримки молоді в процесі 

вишівської підготовки автор визначає як складну єдність педагогічної 

діяльності, спільної діяльності суб’єктів освітньо-професійного середовища і 

самостійної діяльності студента, орієнтованої на набуття ним здібності в 

розробленні й реалізації технологій, спрямованих на вирішення соціально- 

правових проблем молоді. 

Відтак, здійснений детальний аналіз четвертого етапу проблеми 

формування соціально-правової компетентності за О. Лісовцем дає змогу 

стверджувати, що система соціального захисту прав молоді відповідно і 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

постійно знаходиться у процесі вдосконалення. 

Звернення до генези проблеми формування професійної 

компетентності соціальних працівників дає підстави стверджувати, що у 

науковій літературі поняття „компетентність” з’явилося не так давно. 

Логіка наукового дослідження передбачала звернення до дефініції 

„компетентність”. Компетентність як специфічна характеристика 

конкретної професійної діяльності суб’єкта розглядається в роботах багатьох 

зарубіжних і вітчизняних учених: В. Андрущенка, А. Деркача, Ю. Жукової, 

І. Зимньої, Е. Зеєра, В. Кременя, В. Курила, В. Огнев’юка, Л. Петровської, 

О. Поліщук, П. Растянникова, С. Сисоєвої, Ю. Татур, Л. Хоружої, 

А. Хуторського, Н. Чернухи, Є. Яблокова та інших [11; 12; 13; 14; 118; 119; 

132; 133; 136; 195; 197; 204; 268; 287; 302; 305; 348; 360; 410; 432; 433; 434; 

436; 437; 438]. 
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Зауважимо, що розвиток соціальної роботи в нашій країні з усією 

очевидністю показав необхідність професіоналізації цієї гуманної практики, 

що, своєю чергою, потребує підвищеної уваги до формування професійної 

компетентності соціального працівника. Його ефективність значно залежить 

від умінь, досвіду, особистісних якостей, компетенцій, тобто від його 

професіоналізму та професійної компетентності. Компетентний соціальний 

працівник повинен володіти методами, прийомами, технологіями соціальної 

роботи, а також уміннями, необхідними для їх застосування [173]. 

Компетентність є інтегральним поняттям, у якому можна виділити 

кілька рівнів: компетентність як здатність до інтеграції знань і навичок та їх 

використання в умовах вимог зовнішнього середовища, що швидко 

змінюються; концептуальна компетентність; компетентність в емоційній 

сфері, в галузі сприйняття; компетентність в окремих сферах діяльності 

[181]. 

Компетентність визначають як: поєднання психологічних якостей, 

психологічний стан, що дозволяє діяти самостійно й відповідально, 

володіння людиною здатністю і вміннями виконувати певні функції; 

досконале знання своєї справи та складних зв’язків, явищ і процесів, 

можливих способів та засобів для виконання намічених цілей; здатність 

окремої особистості правильно оцінити ситуацію, що склалася, і прийняти 

відповідне рішення, що дозволяє досягти практичного чи іншого результату 

[182]. 

Австралійський дослідник Т. Хоффман стверджує, що поняття 

„компетентність” можна висловити в різний спосіб: очевидні й реєстровані 

результати діяльності; як деякі стандарти виконання діяльності; особистісні 

властивості, що визначають ефективність тієї чи тієї діяльності [463]. 

Дж. Равен визначає компетентність як специфічну 

здатність ефективного виконання конкретних дій у предметній галузі, 

включаючи вузько предметне знання, особливого роду предметні навички, 

способи мислення, розуміння відповідальності за свої дії [328]. Він виділяє 



58 

„вищі компетентності”, які передбачають наявність у людини високого рівня 

ініціативи, здатності організовувати людей для виконання поставлених 

цілей, готовності оцінювати й аналізувати соціальні наслідки своїх дій. 

Як видно з аналізу, до змісту поняття „компетентність” включено 

здатність особистості успішно виконувати певну професійну діяльність. 

Тому компетентність визначається на підставі аналізу видів діяльності, які 

виконують фахівці під час розв’язання завдань у певній професійній галузі. 

Безсумнівно, що компетентність – багаторівневе утворення з 

компонентами когнітивного, експресивного та інтерактивного характеру. Це 

складна єдина система внутрішніх психологічних складників і властивостей 

особистості професіонала-фахівця, що містить знання та вміння. 

Формується зв’язок і з глибинними властивостями особистості – з потребою 

в спілкуванні, упевненістю в собі й самооцінкою. Компетентність включає 

такі характеристики, як відповідність особистості важливості справи, 

результативність та успіх у проблемних ситуаціях [94]. Сюди додається і 

знання результатів застосування конкретних способів та впливу на їх 

ефективність. 

Компетентнісний підхід в освіті почав формуватися в західній 

науковій літературі із 60-х років, а у вітчизняній – із 90-х років ХХ століття 

як результат збільшення вимог ринку праці до професійних якостей 

особистості фахівця, зокрема, готовність до безперервної самоосвіти, 

ділових комунікацій, співробітництва; здатність до прийняття 

відповідальних рішень, критичного мислення, роботи із різноманітними 

джерелами інформації, ефективної поведінки в конкурентному середовищі 

тощо. В означених умовах показником освіченості людини є не просто 

знання, уміння й навички, за допомогою яких неможливо достовірно 

визначити рівень підготовки фахівця. Компетентність як інтегральна 

характеристика особистості фахівця виявляється в здатності вирішувати 

реальні проблеми із використанням знань, життєвого досвіду, цінностей і 

нахилів, професійно значущих якостей, професійної і соціальної мобільності. 
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Пріоритетним сегментом компетентнісного підходу в освітньому 

середовищі є компетентнісно зорієнтована освіта та її спрямованість на 

комплексне засвоєння знань і способів практичної діяльності, завдяки яким 

людина успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності. 

Знаний і шанований науковець, теоретик і практик І. Зязюн зазначав, 

що „головною метою вищої освіти має бути становлення цілісної і 

цілеспрямованої особистості, готової до вільного гуманістичного вибору та 

індивідуального інтелектуального зусилля, що володіє 

багатофункціональними компетентностями” [138; 139]. 

Слушною є позиція Н. Бібік, яка вважає, що основними напрямами 

моніторингу якості освіти за умови впровадження компетентнісного підходу 

є рівень сформованості ключових компетентностей, до яких належить 

комунікативна компетентність особистості; рівень педагогічної майстерності 

викладачів із формування ключових компетентностей; рівень 

самоусвідомлення особистості викладача і студента; якість управління 

процесом формування ключових компетентностей [41]. 

Стосовно формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників, то ми погоджуємось із В. Безпальком, який розуміє 

цей процес як „педагогічну систему, що являє собою сукупність 

взаємопов’язаних засобів, методів і процесів, необхідних для створення 

організованого, цілеспрямованого і навмисного педагогічного впливу на 

формування особистості фахівця” [37]. 

Звернення до аналізу теоретичних досліджень проблеми формування 

професійної компетентності як ключової в професійній діяльності майбутніх 

соціальних працівників і практично в досвіді, уможливлює думку про 

відсутність цілісного уявлення про механізми, закономірності та принципи 

формування означеної компетентності. 

Слушно і переконливо стверджують науковці (Д. Годлевська [81], 

А. Капська [150], О. Канюк [149] та ін.) про те, що на формування 

професійної компетентності майбутнього соціального працівника впливають 
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різні індивідуально-психологічні та соціально-психологічні чинники, 

зумовлені вищою нервовою діяльністю, потребами, інтересами, мотивацією, 

здібностями, індивідуально-психологічними характеристиками особистості, 

а також умовами життя в соціальному середовищі та соціальним досвідом 

індивіда. 

Варто зважати на те, що процес цілеспрямованого формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників потребує 

реалізації конкретних завдань, а саме: оволодіння теорією професійного 

спілкування, пізнання його структури, функцій, стилів, моральних 

принципів, входження в технологію цього процесу, формування у результаті 

цього професійних умінь і навичок, розвиток гуманістичного мислення, 

усвідомлення цінностей професії соціального працівника, формування й 

активізації мотиваційної сфери на здобуття професії соціального працівника, 

самоаналізу і дидактичної рефлексії тощо [150]. 

Дослідження теорії й практики процесу формування професійної 

компетентності соціальних працівників свідчить, що в основі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників лежить 

процес спілкування – один із важливих інструментів професійної діяльності 

соціального працівника. 

А. Капська слушно зазначає, що вагомість соціального працівника як 

партнера в спілкуванні особливо зростає в останні роки. У працівників 

соціальної галузі спостерігається диференціація прояву комунікативних 

якостей за ознакою їх достовірності, переконливості, аргументованості, 

емпатійності. Позитивне сприйняття клієнтами пропозицій, рекомендацій 

визначається позицією соціального працівника, що досить виразно 

простежується у процесі комунікативної взаємодії [151]. 

Отже, для підвищення ефективності соціальної роботи фахівець має 

досконало володіти знаннями й уміннями професійної комунікації, а також 

умінням адекватно їх застосовувати у відповідній сфері та ситуації. 

Для більш ґрунтовного розуміння сутності поняття „професійна 
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компетентність” доречним є звернення до аналізу інших професійних 

категорій, їх структури й особливостей, адже вони є основними механізмами 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

(спілкування, комунікація, взаємодія, технологія, форма, метод тощо). 

З-поміж низки професійних категорій вважаємо за доцільне більш 

докладно розглянути поняття „спілкування”, що інтерпретується багатьма 

науковцями в контексті взаємодії між людьми (В. Андреєв, Б. Паригін, 

Л. Петровська, Є. Руденський та ін.) [9; 281; 287; 339]. 

Розвиток особистості не можливий без побудови якісного процесу 

спілкування, оскільки саме в процесі міжособистісної комунікації 

відбувається не просто обмін певною інформацією, а й реалізація 

особистістю своєї суб’єктивності. 

Незаперечною є позиція науковців що міжособистісна взаємодія 

соціального працівника являє собою ключове поняття його професійної 

діяльності, адже саме завдяки посередництву комунікативної взаємодії він 

одержує можливість здійснювати ефективні впливи на клієнта з метою його 

адаптації і соціалізації. 

Зауважимо, що спілкування в соціальній роботі підпорядковане 

загальним закономірностям спілкування, особливо тісно взаємозв’язане із 

педагогічним спілкуванням, однак має свої специфічні характеристики, 

певну структуру, які відповідають загальній логіці професійного 

спілкування. Учені вважають (М. Бабинець, І. Козубовська та ін.), що 

діяльність соціальних працівників у будь-якій сфері (соціальна діагностика 

взаємовідносин, соціально-правовий захист населення, соціальна 

реабілітація, профілактика девіантної поведінки тощо) має комунікативний 

характер [24; 180]. 

Комунікативний аспект професійного спілкування майбутніх 

соціальних працівників, зокрема його специфіка, полягає у професійній 

інформації, що передається: це інформація про конкретну соціальну 

проблему, яка має вирішуватись, і можливі професійні шляхи, засоби її 
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вирішення. 

У закладі вищої освіти, як зазначає Р. Вайнола, „зміст навчальної 

інформації, який пропонується для засвоєння студентам, буде зумовлювати 

структуру та зміст професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників” [60]. 

У контексті нашого дослідження доцільним і актуальним є звернення 

до проблеми формування вмінь ділового спілкування майбутніх соціальних 

працівників у процесі професійної підготовки. Поділяємо позицію науковця 

О. Канюк щодо систематизації комунікативних умінь відповідно до функцій 

спілкування майбутнього фахівця: інформативно-комунікативні (чітко 

висловлювати думки, формулювати запитання, аналізувати, узагальнювати, 

аргументувати пропозиції); інтерактивні (встановлювати контакт зі 

співрозмовником, невимушено починати, підтримувати і закінчувати 

розмову, правильно обирати стратегію взаємодії залежно від ситуації, 

адекватно оцінювати комунікативну ситуацію й передбачати її подальший 

розвиток); перцептивні (адекватно оцінювати емоційний стан і настрій 

партнера та власний, контролювати комунікативну поведінку, створювати 

сприятливий клімат спілкування та ін.) [149]. 

Досліджуючи проблему формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету, 

Д. Годлевська як базовий компонент формування професійної 

компетентності виокремлює соціально-комунікативний [81], що включає 

комплекс комунікативних знань, мовленнєвих умінь і навичок, зокрема такі 

вміння: визначати цілі і завдання професійного спілкування; концентрувати 

й розподіляти увагу; володіти голосовими модуляціями; володіти технікою і 

логікою мовлення; викликати емоційний відгук у клієнта; соціальної 

перцепції або „читання по обличчю”; правильно будувати публічні виступи 

із урахуванням аудиторії; аналізувати конфліктні й кризові ситуації та 

знімати їх завдяки комунікативним умінням. Дослідниця зазначає, що 

успішність виконання професійних функцій соціальним працівником 
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здебільшого залежить від наявності та рівня сформованості його 

комунікативних умінь, оскільки вони слугують підґрунтям успішної 

реалізації технологій соціальної роботи в безпосередній практичній 

діяльності [79]. 

Слід зазначити, що наявні професійні вміння фахівця за своєю 

сутністю є внутрішньою моделлю майбутньої професійної діяльності, яка, 

базуючись на знаннях і здібностях, забезпечує її ефективність. Відтак, варто 

виокремити групи узагальнених професійних умінь: комунікативно-

мовленнєві; інформаційно-інструментальні; організаційно-технологічні; 

невербальні; інформаційно-пошукові. Професійні вміння концентрують те, 

чого набуває особистість у процесі зовнішньої діяльності й одночасно 

розвивається внутрішньо, але під впливом зовнішніх чинників.  

Зважимо на те, що проблему інтеграції професійної компетентності із 

досвідом людського спілкування, тобто комунікативною компетентністю, 

ґрунтовно висвітлено в дослідженнях Ю. Ємельянова. На думку автора, 

комунікативна компетентність – це досвід, що розвивається і значною мірою 

усвідомлюється в процесі спілкування між людьми, формується й 

актуалізується в умовах безпосередньої людської взаємодії. Основними 

чинниками, що детермінують розвиток і професійної компетентності, і 

комунікативної, є життєвий досвід людини, загальна ерудиція, мистецтво, 

спеціальні наукові методи [127]. 

Погоджуємось із тим, що формування професійної компетентності – це 

рух від актуального світу особистісних подій до результатів усвідомлення 

цих подій, що закріплюються в когнітивних структурах психіки як уміння й 

навички і слугують індивідові в додаткових контактах із оточенням. 

Здатність до участі у професійних ситуаціях зростає відповідно до засвоєння 

індивідом культурних, зокрема й ідейно-моральних норм і закономірностей 

громадського життя [112]. 

Суголосними пріоритетним сегментам нашого дослідження є погляди 

Л. Петровської, яка вважає, що „процес удосконалення професійної 
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компетентності неправомірно відривати від загального розвитку особистості. 

Засоби регуляції комунікативних актів – невід’ємна частина людської 

культури, а їхнє засвоєння й збагачення відбуваються за тими ж законами, 

що й засвоєння та збільшення культурної спадщини загалом [119]. Для 

сучасника набуття професійного досвіду відбувається не тільки на основі 

особистої участі в актах комунікації із іншими людьми. З літератури, 

публіцистики, театру, кіно, засобів масової інформації людина одержує 

відомості про характер комунікативних ситуацій, проблеми міжособистісної 

взаємодії і способи їх вирішення”. 

Зазначимо, що дослідники проблеми професійної компетентності 

вважають за доцільне формувати її опосередковано – через розвиток 

окремих якостей і характеристик особистості, які безпосередньо 

пов’язуються та застосовуються у взаємозв’язку із досліджуваним 

феноменом. 

Одним із механізмів формування особистісних якостей у 

студентському віці є засвоєння соціальних ролей. Поняття соціальної ролі 

докладно розглянуто в дослідженнях із соціальної психології, де його часто 

пов’язують із поняттям соціальної позиції або соціального статусу як 

об’єктивного місця у соціальній структурі. 

Досліджуючи професійну компетентність індивіда у співвідношенні із 

особливостями виконуваних ним соціальних ролей, Ю. Ємельянов зазначає, 

що людина зосереджує увагу не на всій сукупній культурі суспільства, а 

тільки на корисній їй у професійній і повсякденній практиці [112]. 

За ініціативою І. Зимньої розроблено схему засвоєння студентом 

професійної позиції у сфері „людина − людина”. Означений досвід є 

суттєвим для нашого дослідження, оскільки професійна компетентність – 

основа людських стосунків. Окрім того, у схемі відображено механізм 

формування професійно-комунікативної компетентності у взаємозалежності 

соціальних ролей від комунікативних завдань. Схема, що визначає засвоєння 

соціальних ролей, містить чотири етапи: орієнтування, вибір, прийняття, 
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програвання [136]. 

В. Алексєєва слушно зазначає, що важливим складником підвищення 

рівня професійної компетентності майбутніх соціальних працівників є 

формування соціально-ціннісних установок, які „складають один із основних 

компонентів структури особистості та поєднують у собі теоретико- 

пізнавальну і практико-діяльнісну сторони останньої” [3]. 

Доцільно врахувати, що під час формування соціально-ціннісних 

орієнтацій майбутнього соціального працівника в процесі професійної 

підготовки необхідно зорієнтувати його на гуманістичні цінності, значущі 

для суспільства, й акцентувати увагу на формуванні особистісних якостей 

соціального працівника (гуманізм, тактовність, емпатія та ін.) як 

професійно- ціннісних. 

На думку С. Коваля, засадничими в діяльності майбутнього 

соціального працівника є такі гуманістичні цінності, як: людська гідність, 

толерантність, соціальна справедливість, гуманізм, соціальна активність, що 

зафіксовані в кодексі етики і прийняті професійними об’єднаннями 

соціальних працівників. Крім того, зазначено, що соціальна дія фахівця за 

своєю суттю також є цінністю, яка полягає в підтримці, реабілітації і 

розвитку клієнта [173]. 

Зазначимо, що засвоєння соціально-ціннісних орієнтацій у процесі 

формування професійної компетентності майбутнього соціального 

працівника безпосередньо пов’язане із мотивацією особистості фахівця до 

професійної діяльності. 

На основі проведеного моніторингу мотивів серед працівників 

соціальних служб на базі інституту соціальних досліджень А. Капська 

диференціює таку систему мотивів діяльності соціальних працівників: 

матеріальна мотивація, організаційна мотивація, соціальна мотивація, 

інформаційна мотивація [153]. 

Для нашого дослідження цінним є виокремлення дослідницею 

інформаційної мотивації, що, власне, і передбачає майбутній 
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комунікативний процес і, водночас, відображає взаємозв’язок формування 

професійної компетентності зі змістом інформації, характерної для 

професійної діяльності саме майбутнього соціального працівника. За 

твердженням А. Капської, інформаційна мотивація передбачає доступність 

необхідної інформації людям, які відчувають у ній потребу, через 

посередництво соціального працівника. Крім того, науковець зауважує, що 

надаючи допомогу такого типу, соціальний працівник приносить певну 

користь, виконуючи при цьому професійний обов’язок. А тому цей 

мотиваційний чинник можна віднести до мотиватора професійної цінності 

[152]. 

Беручи до уваги результати вищеозначеного дослідження, О. Карпенко 

зазначає, що в основі соціальної роботи лежить певна система мотиваційних 

процесів, яка дозволяє визначити рівні: мотивація суб’єкта соціальної 

роботи; мотивація об’єкта соціальної роботи; мотивування або процес 

суб’єктно-об’єктної взаємодії у соціальній роботі [153]. 

На думку науковця, мотиваційний чинник передбачає перетворення 

комунікативних знань, умінь і навичок на засоби особистісного і 

професійного зростання, тим самим підвищуючи якість професійної 

діяльності клієнта та, відповідно, рівень професійної компетентності 

соціального працівника [153]. 

Аналізуючи професійну діяльність майбутнього соціального 

працівника, Н. Ларінова наголошує на вирішальному значенні 

психологічних мотивів у роботі соціального працівника [207]. 

Стосовно мотивів професійного спілкування, то вони відображають 

прагнення людини утвердитися у професійній групі, гордість за колектив, 

належність до престижних груп, солідарність у діяльності, прагнення до 

складнодоступної, але привабливої мети. 

Практикою соціальної роботи доведено, що у процесі професійного 

спілкування майбутній соціальний працівник не тільки здобуває необхідні 

вміння і навички, а й опановує досвід творчої діяльності. Звісно, із 



67 

посиленням мотивації професійного спілкування покращується 

психологічний клімат між фахівцем і клієнтом, і, як наслідок цього, 

підвищується ефективність роботи [37, с. 29]. 

Досліджуючи мотивацію, науковці акцентують увагу на професійному 

покликанні і професійній самосвідомості як чинниках формування 

професійної компетентності майбутнього соціального працівника. Вони 

вважають, що професійне покликання соціального працівника – це складна 

модифікація комплексу розвинених якостей особистості фахівця, що 

зумовлюють його особистісне ставлення до професійної діяльності [37, с. 30-

34]. 

Незаперечним є те, що таке ставлення формується поступово: на 

основі сприйняття і розуміння сутності професії „соціальна робота”; 

проявляється як поведінка особистості не тільки у процесі професійної 

діяльності, а й поза ним (у сім’ї, особистому житті тощо). 

До того ж, діяльність соціального працівника визначається не лише 

стратегічними завданнями соціального захисту населення, а й зумовлена 

генетичною схильністю особистості до роботи з людьми, які перебувають у 

складній життєвій ситуації [37, с. 35-36]. 

Зрозуміло, що така рефлексія на соціальні ексклюзії, соціальні девіації 

і потреби різних категорій клієнтів соціальних служб не може бути 

природженою – вона формується впродовж усього життя людини за умови 

престижності професії соціального працівника, наявності розвиненої 

системи підготовки і виховання поколінь (дошкільне, шкільне, вузівське, 

післявузівске виховання), за умови достатньої розвиненості індивідуальних 

якостей [51;59]. 

Професійна самосвідомість слід розглядати як пізнання особистістю 

самої себе у професійній діяльності, у результаті виявлення всіх своїх 

професійних якостей і здібностей. 

Звернемо увагу на те, що задоволеність соціального працівника собою, 

своєю професійною діяльністю становить психологічний механізм 
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підструктури поведінки, змістом якої є саморегуляція і корекція фахівцем 

свого емоційного стану, самоуправління поведінкою в критичних 

комунікативних ситуаціях, а також планування та здійснення саморозвитку, 

самовдосконалення, самореалізації у процесі професійної діяльності. 

Погоджуємось із твердженням В. Леви про те, що ефективне налагодження 

професійного процесу, а разом із тим і формування професійної 

компетентності фахівця загалом, безпосередньо залежить від уміння 

відчувати іншу людину, усвідомлювати результати своїх дій у спілкуванні, 

тобто здатності сприймати й розуміти іншого [208]. 

Дослідниця Т. Сила інтегральною характеристикою соціальних 

працівників у процесі формування професійної компетентності називає 

перцептивно-інтерактивну компетентність. На думку дослідниці, 

компетентність такого типу передбачає на основі формування адекватної 

соціально-перцептивної оцінки ефективність організації і підтримки 

професійно-комунікативної інтеракції задля надання допомоги в адаптації і 

ресоціалізації клієнтам соціальних служб [347]. 

Досліджуючи особливості соціально-перцептивної компетентності 

працівників соціальної сфери, науковці Н. Левицька, В. Москаленко [251] 

одним із важливих механізмів соціальної перцепції виокремлюють 

рефлексію – усвідомлення кожним учасником комунікативної взаємодії 

того, як він сприймається іншим. На думку авторів, саме формування і 

співвіднесення цього усвідомлення із реальним „Я-образом” партнерів у 

процесі спілкування, якими є соціальний працівник і клієнт, забезпечить 

краще розуміння одне одного, взаємне пристосування позицій тощо [210]. 

Візьмемо до уваги, що в дисертаційній роботі, присвяченій 

рефлексивному забезпеченню соціального втручання у соціальній роботі, 

науковець О. Байдарова визначає професійну рефлексію соціального 

працівника як провідний метаінтегральний процес, професійно важливий 

психологічний механізм, що виконує регулюючі функції у процесі 

комунікації. На думку автора, особливістю рефлексивної організації 
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комунікативної взаємодії соціального працівника і клієнта є те, що 

предметом комунікації є дійсно реальна проблема останнього, а 

„рефлексивно-активним” є саме соціальний працівник, оскільки клієнт не 

завжди володіє достатнім рівнем розвитку рефлексії, щоб усвідомлювати 

можливість існування відмінного від власного бачення своїх дій і 

проблемної ситуації [26]. 

Як зазначає О. Байдарова, у процесі комунікативної (професійної 

діяльності) взаємодії із клієнтом фахівець соціальної роботи за допомогою 

рефлексії організовує комунікативне поле, що дозволяє йому активізувати 

процеси творчого мислення, продукування ідей, пошуку найбільш 

оптимальних шляхів вирішення проблемної ситуації, подолання 

комунікативних бар’єрів із урахуванням власних можливостей, наявних 

ресурсів та професійних засобів [26]. 

Дослідник означеної проблеми А. Козлов пов’язує розвиненість 

рефлексивних умінь фахівця зі ступенем прояву його емпатії [179, с. 87]. 

Характеризуючи емпатію в спілкуванні соціального працівника і клієнта, 

дослідник зазначає, що фахівець має володіти вмінням настільки глибоко 

проникнути в життєвий простір клієнта, вислухати його, щоб зрозуміти, 

наскільки складно йому подолати проблему, з якою він звернувся, знайти 

шляхи виходу із цієї ситуації. Тобто від результату уваги та слухання 

залежить те, як фахівець відгукнеться на проблему клієнта [179, с. 92]. 

У контексті означеного Н. Гордієнко зауважує, що в процесі 

формування професійної компетентності доцільно акцентувати увагу не 

тільки на виробленні вмінь і навичок правильного, адекватного мовленнєвій 

ситуації говоріння, а й на значенні слухання у професійно-комунікативній 

взаємодії, що полягає в розпізнанні необхідної інформації, розумінні намірів 

співрозмовника, його психологічного стану, розрізненні стилістичних 

регістрів, тому що уміння слухати є необхідною умовою правильного 

розуміння позиції партнера й усвідомлення змісту того, що ним сказано [86, 

с. 35]. 



70 

Варто взяти до уваги, що науковці по-різному розглядають види 

слухання. Так, І. Атватер виокремлює нерефлексійне і рефлексійне слухання. 

До першого виду науковець відносить уміння уважно слухати та бути 

пасивним співрозмовником; до другого – уміння активно слухати, 

підпорядковуючи свою розмову розкриттю співрозмовника [21] (ставлячи 

„відкриті запитання”, формулюючи уточнювальні запитання, що 

відображають свої почуття та емоції співрозмовника, резюмуючи та 

підбиваючи підсумки спілкування); уміння оцінювати ситуації: де потрібен 

пасивний, а де – активний слухач, і бути ним у потрібний момент [86]. 

Як уважає Ю. Федоренко, саме це вміння визначає результативність 

спілкування (стимулювання до діалогу, прагнення зрозуміти, встановити 

зв’язки, виокремити основне, аналіз прослуханого тощо) [424]. 

На думку Н. Гордієнко, студенти, майбутні фахівці соціальної роботи, 

мають бути ознайомлені і із видами слухання, і з умовами та способами їх 

реалізації [86]. 

Так, нерефлексійне слухання у діловій розмові працівника соціальної 

роботи є найбільш ефективним у випадках напруженої ситуації, коли 

співрозмовник починає активно проявляти свої почуття і прагне висловити 

власну точку зору, або в ситуації, коли співрозмовник зазнає труднощів із 

висловленням своїх турбот і проблем чи, навпаки, радощів. Воно є 

недоцільним у ситуаціях, коли клієнт чекає від фахівця більш розгорнутої 

реакції – поради, заперечення або схвалення, а також якщо клієнт не хоче 

розмовляти, або таке слухання суперечить інтересам клієнта. 

Відповідно рефлексійне слухання передбачає активне налагодження 

зворотного зв’язку для того, щоб проконтролювати точність сприймання 

інформації. 

Як справедливо зауважує Н. Гордієнко, правильно обрана тактика 

слухання сприяє ефективній взаємодії майбутнього працівника соціальної 

роботи з його клієнтами [86]. 

Характеризуючи вміння спілкуватися, науковці також акцентують на 
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необхідності синхронізації дій співрозмовників, для чого необхідними є 

готовність без поспішних оцінок слухати мовця, постійна зосередженість та 

аналітична робота з виокремлення основних положень і узагальнень, 

створення необхідного зовнішнього враження тощо [185]. 

Аналіз наукової літератури з проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників свідчить про наявність 

низки підходів до її формування та відсутність цілісного уявлення про його 

механізми, закономірності й принципи. 

Зокрема, різні аспекти формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників є предметом дослідження таких 

науковців, як: Д. Годлевська [81], А. Капська [187], О. Карпенко [160], 

О. Канюк [149] та ін. 

Зауважимо, що серед науковців немає однозначного погляду на зміст 

понять „компетентність”, „компетенція” та чіткого уявлення про їх 

співвідношення, що зумовлює неоднозначність визначення структури 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. Потребує 

подальшого теоретичного розроблення також визначення рівнів розвитку 

професійної компетентності та критеріїв їх визначення. 

Уважаємо доцільним проаналізувати генезу понять „компетенція”, 

„компетентність”, „професійна компетентність”, „комунікативна 

компетентність”. 

У словниках зміст поняття „компетентність” розкривають, виходячи із 

значення латинського аналога „competentes”, що означає „відповідний”, 

„здібний”, тобто здатний до реалізації тих чи тих обов’язків, виконання 

певних функцій [354]. 

Наприклад, С. Ожегов під „компетентністю” розуміють глибоке, 

досконале знання сутності певної діяльності, способи і засоби досягнення 

визначених цілей, а також наявність відповідних умінь і навичок [269]. 

Вітчизняні науковці Н. Бібік, І. Єрмаков, О. Овчарук пропонують визначати 

компетентність як „загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, 
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цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню” [41; 266; 358]. 

На противагу традиційним знанням, умінням і навичкам, спрямованим 

на засвоєння встановленого у державних стандартах змісту навчальних 

предметів, компетентності, зорієнтовані на розвиток суб’єктності, пов’язані з 

культурою мислення, рефлексією, самостійністю, відповідальністю за 

прийняті рішення і вчинки, перебувають в органічній єдності із духовно- 

моральними, ціннісними настановами особистості, незалежно від сфери й 

галузі їх застосування. 

Як зазначає О. Глузман: „Компетентність – ключове поняття, 

оскільки поєднує інтелектуальний і навичковий складники освіти, охоплює 

не тільки когнітивну й операціонально-технологічну складові, а й 

мотиваційну, етичну, соціальну й поведінкову, містить результати 

навчання, систему ціннісних орієнтацій, звички тощо” [79]. Відповідно, 

можна стверджувати, що в цьому контексті реалізація компетентнісного 

підходу залежить від культурно-освітнього середовища, у якому перебуває 

особистість. 

Компетентності, на відміну від узагальнених, універсальних знань, 

мають дієвий, практико зорієнтований характер. Саме тому вони разом із 

системою теоретичних і прикладних знань містять ще й діяльнісний 

складник, тобто можуть розглядатися як знання у дії. 

Узагальнюючи зазначені підходи до тлумачення поняття 

„компетентність”, можна констатувати, що більшість дослідників розглядає 

компетентність і як характеристику особистості, і як сукупність професійних 

комунікативних, конструктивних, організаторських умінь фахівця, тобто під 

компетентністю розуміють не просто володіння певними знаннями й 

уміннями, а й здатність уміло їх застосовувати в професійній діяльності. 

У дослідницькій роботі вкрай необхідно враховувати, що поняття 

„компетентність” часто ототожнюють із „компетенцією” і використовують 

як взаємозамінні терміни. Водночас, як і більшість дослідників, ми вважаємо 

ці поняття не тотожними. 
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Підсумовуючи різні погляди на тлумачення термінів „компетенція” і 

„компетентність”, констатуємо, що компетенція − це сукупність знань, 

умінь, навичок, способів діяльності (якостей особистості), необхідних для 

продуктивної діяльності. Тобто це категорія, що стосується предметної 

сторони навчання (об’єкта). 

Варто акцентувати увагу на тому, що компетентність визначають як 

володіння особистістю певними компетенціями, як інтегральну якість, що 

виявляється у загальній готовності (за наявності здібностей) до діяльності, 

заснованій на знаннях, досвіді й орієнтованій на самостійну успішну 

діяльність. Це категорія, яка стосується суб’єкта. Поняття „компетентність” 

пов’язане зі здатністю виконувати вимоги високого рівня складності під час 

здійснення професійної діяльності. 

Цікавим для нашого дослідження є те, що в науці відомі спроби 

структурувати поняття „компетентність”, хоча одностайності у поглядах 

науковців не спостерігається. Наприклад, для одних дослідників 

компетентність – це єдність когнітивного, предметно-практичного й 

особистісного досвіду; інші у її структурі виділяють мотиваційний, 

змістовий і процесуальний компоненти [49]. 

Зарубіжні дослідники переважно визначають три основних елементи у 

компетентнісний освіті – знання, уміння і навички, цінності (ставлення). 

Експерти програми „DeSeCo” вважають, що структура компетентності 

охоплює пізнавальні ставлення і практичні навички, цінності, емоції, 

поведінкові компоненти, знання і вміння [458]. 

Інтеграція означених підходів дає змогу стверджувати, що 

складниками компетентності можна вважати знання, уміння і навички, 

ціннісне ставлення. Доцільно взяти до уваги, що модернізація змісту освіти 

на діяльнісній основі передбачає також формування рефлексії як необхідної 

передумови повноцінного навчання, а відтак і саморозвитку, самореалізації. 

За словами А. Хуторського, „…якщо фізичні органи чуття для людини 

є джерелом зовнішнього досвіду, то рефлексія – джерело досвіду 
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внутрішнього, спосіб самопізнання, необхідний інструмент мислення” [433; 

434]. 

Отже, компетентність є синтезом знань, умінь і навичок, емоційно- 

ціннісного ставлення і розгорнутої (у нашому випадку – професійної) 

рефлексії. 

Зважаючи на різні точки зору щодо визначення структури різних 

компетентностей, науковці намагаються певним чином згрупувати їх. 

Визначення ключових компетентностей – це умова впровадження 

компетентнісного підходу, проблема їх виокремлення та обґрунтування є 

актуальним аспектом у системі сучасної освіти і вагомим сегментом у 

контексті нашого дослідження. 

У сучасному освітньому середовищі немає єдиного погодженого 

визначення і переліку ключових компетентностей, оскільки компетентності 

– це передусім замовлення суспільства на підготовку його громадян, а їх 

перелік визначається погодженою позицією соціуму в певній країні чи 

регіоні. У контексті нашого дослідження розглянемо деякі визначені списки 

ключових компетентностей. 

На симпозіумі Ради Європи було визначено перелік ключових 

(базових) компетентностей, оволодіння якими, власне, і є основним 

критерієм якості освіти, з-поміж яких: багатокультурна; інформаційна; 

соціальна; політична; комунікативна; загальнокультурна; пізнавально- 

інтелектуальна; трудова, підприємницька; побутова [464]. 

Із означеними компетентностями збігається набір базових 

компетентностей, які визначають деякі вітчизняні науковці: 

загальнокультурна; інформаційна; комунікативна; освітня; соціально- 

трудова; особистісного самовдосконалення [464]. 

Оскільки перелік ключових компетентностей повинен відповідати 

освітньому й соціокультурному контексту сучасного українського 

суспільства, ми віддаємо перевагу такому переліку ключових 

компетентностей: інформаційна; соціально-психологічна; громадянська; 
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комунікативна; методологічна; життєва; професійна; психологічна 

(рефлексійна).  

Означений підхід відповідає фундаментальним цілям освіти, 

сформульованим ЮНЕСКО: навчати здобувати знання (уміння навчатися); 

працювати й заробляти (навчання для праці); жити (навчання для здорового, 

цікавого, гідного життя); жити разом (навчання для спільного життя) [27]. 

Проаналізувавши класифікації ключових компетентностей, 

запропонованих вітчизняними і зарубіжними дослідниками, ми дійшли 

висновку, що професійна компетентність, незалежно від критеріїв 

виокремлення і обґрунтування, входить до переліку кожної з класифікацій та 

визначається як ключова, або пріоритетна. 

У процесі аналізу наукових джерел було помічено тенденцію до 

трансформації змісту терміна „компетентність” у поняття „професійна 

компетентність”. 

Професійну компетентність науковці визначають як професійну 

підготовленість і здатність суб’єкта праці до виконання завдань і обов’язків 

повсякденної діяльності. Аналіз наукових джерел показав певні відмінності 

у визначенні сутності і структури професійної компетентності, що 

зумовлено різними підходами до визначення змісту цього поняття. 

Відомий науковець B. Сластьонін визначає професійну компетентність 

як інтегральну характеристику ділових і особистісних якостей фахівця, що 

відображає не лише рівень знань і вмінь, достатніх для досягнення цілей 

професійної діяльності, а й соціально-моральну позицію особистості [282]. 

Згідно поглядів О. Семеног: „Професійна компетентність – це уже 

існуюча якість, реальна демонстрація здобутих знань, відповідних умінь і 

навичок людини як суб’єкта професійної діяльності, володіння нею 

відповідними компетенціями і здатність їх застосовувати у відповідних 

професійних ситуаціях” [345]. 

Дослідниця А. Маркова виокремлює такі види професійної 

компетентності: спеціальну компетентність, соціальну, особистісну та 
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індивідуальну [238, c.97]. 

Щодо професійної компетентності соціальних працівників, то вона 

має охоплювати особистісні якості, а також сукупність умінь і навичок, 

які забезпечують функціонування процесу спілкування із клієнтами та 

колегами [163].  

Як зазначає О. Карпенко: „Структура професійно-особистісного 

потенціалу соціального працівника включає такі обов’язкові компоненти: 

професійні знання, уміння, навички (кваліфікаційна характеристика); 

працездатність (психофізіологічний аспект); креативні здібності (творчість 

фахівця); готовність до співробітництва і взаємодії (комунікативність); 

ціннісно-мотиваційний аспект (морально-етичні орієнтири) ” [159]. 

Науковець А. Капська визначає поняття професійної 

компетентності соціального працівника як комплекс знань, умінь, навичок, 

ціннісних орієнтирів, психологічних якостей, професійних позицій та 

акмеологічних варіантів. На думку дослідниці, професійна компетентність 

соціального працівника є стрижневим компонентом обраного ним виду 

діяльності, а комунікативна компетентність – необхідною умовою її 

ефективності [150]. 

Незаперечно, однією із важливих функцій у професійній діяльності 

соціального працівника є комунікативна. Оскільки різноманіття форм 

взаємодії в соціальній роботі проявляється через численні форми соціальної 

комунікації, то вона пронизує всі сторони професійної діяльності фахівця. 

Через комунікативні акти установлюється контакт і вибудовується система 

взаємин із клієнтом, відбувається спілкування, здійснюється розуміння й 

пізнання його проблем. Ефективність спільної діяльності повністю залежить 

від того, наскільки успішним виявився процес комунікації, що її 

супроводжував. Крім того, ефективність і ділового, і особистісного 

спілкування визначається комунікативною компетентністю всіх учасників 

спілкування. 

У наукових дослідженнях, зокрема в психолого-педагогічній 
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літературі, поняття „комунікація” тлумачать по-різному: процес передачі ідеї 

від адресанта до адресата задля зміни поведінки останнього (Д. Джери 

 і Дж. Джері) [106, с. 536]; спілкування, специфічна форма взаємодії людей 

в процесі їхньої пізнавально-трудової діяльності; процес обміну 

інформацією (Г. Андреєва) [8, c. 68]; смисловий аспект соціальної взаємодії. 

У сучасних соціокультурних умовах комунікація набуває особливого 

значення в діяльності соціального працівника. Її розвиток визначає міру 

розвитку потреб означеної сфери, спрямованість відповідати на виклики 

часу. А. Капська пропонує визначати комунікацію як „процес передачі 

інформаційного, емоційного або інтелектуального змісту” [153, с. 72]. 

Задля визначення сутності професійної компетентності майбутнього 

соціального працівника доцільно з’ясувати значення терміна „комунікативна 

компетентність” (від лат. communico – роблю загальним, зв’язую, спілкуюся 

і competens (competentis) – здатний), що означає сукупність знань про норми 

і правила ведення природної комунікації – діалогу, суперечки, переговорів 

тощо [39, с. 107]. 

У лінгводидидактику термін „комунікативна компетентність” 

упровадив М. Вятютнєв, запропонувавши власне бачення комунікативної 

компетентності як „вибору та реалізації програм мовленнєвої поведінки 

залежно від здатності людини орієнтуватися в ситуаціях спілкування й 

уміння класифікувати ситуації залежно від теми, завдань і комунікативних 

настанов” [68, c. 80]. 

У сучасному науковому просторі існує значна кількість досліджень, 

присвячених проблемі комунікативної компетентності. Це зумовлено 

насамперед тим, що дослідники різних галузей знань підходять до опису 

цього поняття із позицій власних інтересів і підкреслюють саме ті 

особливості, які є властивими конкретній науці. 

На підставі аналізу основних положень наукової літератури щодо 

визначення сутності комунікативної компетентності ми виявили, що існують 

два основні підходи до визначення найближчого родового поняття стосовно 
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комунікативної компетентності. 

Прихильники першого підходу пояснюють комунікативну 

компетентність через поняття „здатність” (М. Вятютнєв [68, с. 38-45], 

Д. Ізаренков [140, с. 55] та ін.). У працях цих науковців комунікативна 

компетентність визначена як здатність використовувати мову в тій або тій 

сфері спілкування. 

Другий підхід пов’язаний із іменами таких науковців, як Н. Гез [76, 

с. 19], О. Казарцева [146, с. 10], Ю. Федоренко [424, с. 18], Д. Хаймс [465], 

які визначають комунікативну компетентність через поняття „знання, 

навички й уміння”. 

Дослідивши основні підходи, доречно зробити висновок, що 

комунікативна компетентність вимагає певної сформованості знань, умінь і 

навичок, які здобуваються в процесі спеціально організованого навчання. Це 

поняття можна вважати явищем як лінгвістики, так і педагогіки, оскільки 

воно співвідноситься із знаннями, навичками й уміннями, що найбільш 

точно відображають багатогранність комунікативної компетентності, її 

важливу роль у розвитку особистості. 

Значний інтерес для дослідження комунікативної компетентності 

майбутнього фахівця становлять наукові доробки Н. Назаренко [254], 

О. Павленко [278], З. Підручної [293], Є. Проворової [323]. 

У дисертаційній роботі, присвяченій формуванню комунікативної 

компетентності фахівців митної служби в системі неперервної професійної 

освіти, О. Павленко зазначає, що: „Комунікативна компетентність – це 

знання мови, високий рівень практичного володіння як вербальними, так і 

невербальними її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно- 

адаптованому рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації” [278, 

с. 12]. 

Означену позицію підтверджує у своєму дослідженні Н. Назаренко. 

Аналізуючи формування комунікативної компетентності майбутніх 

документознавців у процесі навчання гуманітарних дисциплін, автор 
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уточнює сутність комунікативної компетентності майбутнього фахівця- 

документознавця як сукупність умотивованих знань, умінь і навичок, 

необхідних майбутньому фахівцю для здійснення мовленнєвої діяльності у 

навчально-професійній сфері [254, с. 12; 70]. 

Досліджуючи формування комунікативної компетентності майбутніх 

перекладачів, З. Підручна доводить, що комунікативна компетентність – це 

інтегруючий компонент професійної компетентності майбутнього фахівця 

під час навчання [293, с. 11]. 

Дослідження Є. Проворової дозволили конкретизувати поняття 

„комунікативна компетентність” через категорії „компетентність”, 

„комунікація” і „спілкування”, що дало змогу визначити зміст 

комунікативної компетентності як сукупність комунікативних знань, умінь, 

здібностей, досвіду, мотивації, що забезпечують сприймання, розуміння, 

засвоєння, використання, передачу педагогічної інформації [323, с. 12-13]. 

Отже, здійснивши аналіз основних підходів до розуміння сутності 

понять „комунікативна компетентність” і „професійна компетентність”, ми 

погоджуємося із науковими позиціями більшості дослідників про те, що 

поняття „професійна компетентність”, порівняно із „комунікативною 

компетентністю”, є вужчим, оскільки критерії професійної діяльності 

майбутнього фахівця зумовлюють наявність у адресанта мовлення 

(соціального працівника) низки комунікативних умінь, характерних та 

обов’язкових тільки для цього виду діяльності 

Доцільно зазначити, що питання підвищення рівня комунікативної 

компетентності соціальних працівників неодноразово були предметом 

дослідження А. Капської. Дослідниця тлумачить комунікативну 

компетентність „як складну інтегративну якість особистості, що 

опосередковує професійно-педагогічну діяльність, спрямовану на 

налагодження, підтримку і розвиток ефективного спілкування із клієнтом чи 

іншими учасниками соціального процесу” [369, с. 5]. 

У дослідженні за основу ми беремо таке визначення А. Капської: 
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„Професійна компетентність соціального працівника – це комплекс знань, 

умінь, навичок, ціннісних орієнтирів, психологічних якостей, професійних 

позицій та акмеологічних варіантів”, яке плануємо частково уніфікувати до 

найбільш пріоритетних викликів сьогодення та наукової проблеми 

соціального захисту прав молоді [369]. 

Для більш структурованого дослідження поняття „професійна 

компетентність соціального працівника” для нас важливим є акцент на змісті 

освітнього стандарту із соціальної роботи, щодо якого наразі в науковому 

обігу сформовано два підходи. Перший підхід сформульовано викладачем 

соціальної роботи, вихідцем з університетського середовища (Б. Гілман), 

який основну мету освіти бачив у виробленні у студентів навичок розуміння 

законів розвитку суспільства, вміння аналізувати соціальну ситуацію і 

розробляти програми соціального реформування. Значно менше уваги 

приділялося підготовці студентів до практичної діяльності в благодійних 

установах. Етичну основу підготовки соціальних працівників він активно 

використовував як релігійну філософію і біблійні заповіді. Саме в цьому 

напрямку еволюціонували навчальні плани Нью-Йоркської школи соціальної 

роботи, яка в 1911–1912 рр. предмети, присвячені вивченню практичних 

методів соціальної роботи, пропонувала лише як елективні курси [457].  

Другий підхід пов’язано з діяльністю групи, що активно брала участь у 

розробці перших навчальних планів із соціальної роботи, були працівники 

благодійних організацій. На їхню думку, основний акцент повинен бути 

зроблений на навчанні практичним методам роботи з клієнтами. Зокрема, 

М. Річмонд особливу важливість надавала навчання азам „діагнозу” 

соціальної ситуації окремої сім’ї і навичкам дослідження найкращих засобів, 

форм і методів допомоги їй на основі результатів діагнозу. Невід’ємною 

частиною ідеальної навчальної програми представники даної групи вважали 

навчальну практику в соціальних установах. У свою чергу, представники цієї 

групи не надавали особливого значення підготовці широко соціально 

ерудованої особистості, яка розуміє закони суспільного розвитку і вміє 
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формулювати пропозиції щодо їх модернізації і поліпшення [468]. 

Відтак дискусія про пріоритети професійної підготовки соціальних 

працівників визначила контекст перших років розвитку професійної освіти з 

соціальної роботи та основні напрямки розвитку навчальних планів із 

соціальної роботи в подальшому. Стандартизації ж освітніх програм із 

соціальної роботи і розробці вимог до їх акредитації сприяло створення у 

1928 р. Асоціації шкіл професійної соціальної роботи (Association of Schools 

of Professional Social Work). Так, до 1930 р. акредитацію Асоціації отримали 

28 шкіл соціальної роботи, які щорічно випускали сукупно 400 фахівців 

[462] і стали вагомою силою у формуванні та підтримці професійної 

субкультури і самосвідомості. Важливо зазначити, що Асоціація шкіл 

професійної соціальної роботи для отримання акредитації вимагала від 

програм підготовки наявності тільки двох обов’язкових предметів: 

„Соціальна робота з випадком”, „Соціальний захист дітей” та забезпечення 

можливості проходження студентами навчальної практики. 

Отже, дослідження проблеми формування професійної компетентності 

соціальних працівників дає підстави стверджувати, що означена наукова 

проблема є в центрі уваги багатьох учених, представників різних наукових 

шкіл. Закономірними є і спільні погляди науковців на проблему формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців, і певні відмінності в 

трактуванні ключових положень теорії і практики формування професійної 

компетентності фахівців, зокрема й соціальних працівників. 

 

 

1.2. Наукові підходи до формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

 

Уважаємо за доцільне розпочати дослідження в цьому параграфі із 

розгляду соціального захисту прав особистості, зокрема молоді. 

Боротьба за утвердження прав людини завжди була каталізатором 
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широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті будь-якої 

цивілізованої країни. 

Україна як незалежна і суверенна, демократична, соціальна і правова 

держава має своїм завданням не тільки покращити систему соціального 

захисту населення, розвивати демократичні цінності, пов’язані з визнанням 

пріоритету прав молоді, а й удосконалити галузеві практичні інструменти 

регулювання суспільних відносин із забезпечення цих прав, зокрема й 

соціальний захист прав молоді. 

Форми організації будь-яких наукових знань відображає категорійно- 

поняттєвий апарат. Нині у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії 

використовують поняття „соціально-правовий захист”, „правовий захист”, 

„соціальний захист”, „соціальне забезпечення” тощо (Н. Агаркова [2], 

Л. Кальченко [148], О. Караман [155; 156; 157], І. Ковчина [174; 175; 176; 

177; 178], Л. Оліференко [270; 271] та інші). Нерідко різними поняттями 

називають одне й те саме соціальне явище. Така полісемія, з одного боку, 

засвідчує багатогранну сутність досліджуваних понять, а з іншого – є виявом 

недосконалості термінологічного апарату, тому уточнення та зіставлення, 

узгодження і конкретизацію основних термінів вважаємо важливою умовою 

наукового дослідження. 

Для визначення семантики поняття „соціально-педагогічне 

забезпечення прав” вважаємо доцільним звернутися до проблеми 

тлумачення цих та подібних дефініцій у теорії права. Так, професор 

П. Рабінович зазначає, що: „Забезпечення прав і свобод людини об’єднує три 

елементи (напрями) державної діяльності щодо створення умов для 

здійснення прав і свобод людини: сприяння реалізації прав і свобод 

(формування загальнолюдських гарантій); охорона прав і свобод людини 

(зокрема і профілактичні заходи); захист прав і свобод людини (відновлення 

порушеного правомірного стану, притягнення порушників до 

відповідальності) ” [327]. 

Аналогічної точки зору на досліджуване поняття дотримуються 
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науковці В. Заяць, О. Марцеляк, О. Наливайко, О. Святоцький, С. Червякова 

та ін. [33; 34]. Зокрема, О. Марцеляк уточнює, що поняття „забезпечення 

прав і свобод” охоплює здійснення певних коригувальних дій, спрямованих 

на: удосконалення національного законодавства крани і приведення його до 

міжнародних стандартів у галузі прав людини; реалізацію громадянами своїх 

прав і свобод; охорону прав і свобод людини і громадянина, захист прав і 

свобод [33]. 

Вважаємо за необхідне окремо розкрити сутність понять „захист прав” 

і „охорона прав” (хоча погляди науковців-юристів щодо семантичних 

критеріїв понять „охорона” і „захист” різняться). Так, із охороною 

насамперед пов’язана профілактика (попередження, недопущення). Охорона 

прав передбачає правомірну реалізацію прав під контролем соціальних 

інституцій, але без їхнього втручання. Натомість засоби захисту 

здійснюються в разі порушення прав для їх відновлення компетентними 

органами чи самим суб’єктом цього права [88]. Такий самий підхід до 

тлумачення „захисту прав” має місце і в основному законі нашої держави – 

Конституції України, у частині 1 ст.55 записано, що захист прав людини в 

нашій країні здійснюється судами [193]. 

Звернемося до визначення понять „забезпечення” і „захист” у 

Сучасному тлумачному словнику української мови. „Захист” трактується як 

1) охорона, заступництво; 2) обстоювання в суді інтересів клієнта [63], а 

„забезпечення” – як: 1) надання достатніх для життя матеріальних засобів, 

необхідних для діяльності, функціонування чого-небудь; 2) охорона кого-

чого-небудь від небезпеки”. Відповідно під захистом мають на увазі 

передбачені законом заходи в разі порушення прав, а забезпечення 

охоплюють дії, що підтримують кого-небудь, охороняють від небезпеки [63]. 

Отже, поняття „забезпечення прав людини” за своїм змістом ширше, 

ніж поняття „захист прав людини” і визначається як діяльність органів 

влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань і громадян зі 

створення сприятливих умов (гарантій) для правомірної та неухильної їх 
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реалізації й захисту. Отже, серцевиною процесу забезпечення прав людини є 

створення гарантій їх реалізації.  

Потрібно обумовити, що не варто змішувати поняття „захист прав” і 

„соціальний захист”. Як зазначає Л. Кальченко: „Соціальний захист – це 

комплекс заходів, спрямованих на створення безпечного соціального 

середовища; система юридичних, економічних, фінансових та 

організаційних засобів і заходів у державі щодо захисту населення від 

несприятливих наслідків соціальних ризиків”. У соціально-педагогічному 

аспекті сутність соціального захисту дослідниця тлумачить як діяльність, що 

інтегрує зусилля об’єктів і суб’єктів впливу і спрямована на актуалізацію 

механізмів підвищення ефективності процесу соціального захисту, гарантію 

та забезпечення порушених прав [184]. 

Ю. Тарабукін пропонує розглядати поняття соціального захисту прав 

молоді в широкому розумінні. Згідно поглядів Ю. Тарабукіна: „провідна 

мета соціального захисту молоді – допомогти молодим людям набути 

почуття власної гідності, віри у свої сили, бажання власною працею 

досягти кращого життя, а не пасивно очікувати його”. Науковець звертає 

увагу на те, що соціальний захист можна розглядати в чотирьох аспектах: 1) 

захист самого процесу формування і розвитку особистості молодої людини, 

який спрямований на забезпечення сприятливого для всіх молодих людей 

проходження через кожен з етапів розвитку; 2) захист середовища 

формування та розвитку особистості; 3) захист прав молодої людини;                        

4) цільовий соціальний захист [408]. 

Близьким за значенням до вищеокресленого є поняття „соціально- 

правовий захист населення”. Так, І. Ковчина визначає його як: „соціально- 

педагогічну систему захисту прав та інтересів різних категорій населення з 

урахуванням індивідуального, вікового, етнонаціонального, соціального і 

професійного досвіду на основі законів, норм, правил і традицій людської 

спільноти” [174]. 

Розглянемо докладніше забезпечення прав особистості в 
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педагогічному аспекті. Цікавою видається думка В. Нікітіна, котрий вважає, 

що чільне місце в соціально-педагогічній діяльності мають посідати питання 

смислу і значення екзистенційних потреб людини, проблеми етичної і 

моральної оцінки, врахування невербальних форм вираження бажань, 

потреб, інтересів, умінь співпереживати, відчувати, рефлексувати і 

саморефлексувати [260]. 

Аналізуючи соціально-педагогічну діяльність у цьому ж аспекті, 

російські дослідники С. Гіль, С. Осінцева підкреслюють, що це „вид 

діяльності суспільства, пов’язаний зі створенням умов і наданням допомоги 

населенню задля максимально ефективного забезпечення потреб у 

соціокультурній адаптації і самореалізації” [78]. 

На нашу думку, визначальною для розуміння означеного поняття може 

бути наукова позиція професора І. Звєрєвої, яка зазначає, що: „коли 

застосовують поняття „соціально-педагогічна діяльність”, то мають на 

увазі педагогічну діяльність за умови дефіцитів, які відбиваються на способі 

життя особистості, її поведінці” [363]. Отже, соціально-педагогічна 

діяльність безпосередньо пов’язана з підтримкою особистості (її 

спрямуванням, допомогою, захистом). 

Ураховуючи соціальний характер розвитку людини в різних 

соціальних ситуаціях, технологія соціальної підтримки, реалізуючись у 

різних видах діяльності, набуває специфічного змісту. Відповідно 

виокремлюють правову (юридичну) підтримку, педагогічну і соціально-

педагогічну підтримку. 

Для усебічного дослідження проблеми соціального захисту вважаємо 

за потрібне проаналізувати різні аспекти забезпечення прав особистості. 

Незважаючи на певні відмінності в наукових судженнях, позиції багатьох 

учених збігаються в тому, що забезпечення прав особистості полягає в 

підтримці, допомозі задля задоволення її потреб та інтересів за допомогою 

організаційних, правових, фінансово-економічних, соціально-психолого-

педагогічних засобів, форм і методів. Водночас поняття „соціально-
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педагогічне забезпечення прав молоді” видається чіткіше окресленим за 

змістом, оскільки визначає орієнтири і мету впливу – реалізація, охорона і 

захист прав молоді. 

Ураховуючи вищевикладене, доцільним вважаємо використання в 

тезаурусі соціальної педагогіки саме поняття „соціально-педагогічне 

забезпечення прав молоді”. 

Соціально-педагогічне забезпечення прав молоді, як і будь-яке інше 

соціальне явище, можна одночасно розглядати в різних значеннях – 

широкому і вузькому. Насамперед схарактеризуємо його в широкому 

значенні як систему соціальних взаємодій, що має процесуальний характер.  

Соціальна взаємодія – це процес спільної діяльності, під час якої 

особи, групи чи спільноти безпосередньо чи опосередковано впливають одне 

на одного, реалізовуючи певні інтереси, що породжує їх відповідний зв’язок, 

взаємозумовленість; це чинник соціальної інтеграцій, соціального 

структурування й ефективної групової діяльності. 

Соціальну взаємодію слід розглядати як організацію взаємних дій, 

спрямованих на досягнення спільної мети, що спричиняє взаємні зміни, 

зокрема й завдяки видозмінам та організації нових соціальних інститутів, і 

координує зусилля між усіма учасниками цього процесу. 

Ураховуючи вищезазначене, під соціально-педагогічним 

забезпеченням прав молоді (у широкому значенні) ми розуміємо систему 

соціальних взаємодій, функціонування якої спрямоване на скоординовану 

оптимізацію взаємин особистості й соціального середовища, створення 

сприятливих умов реалізації молоддю можливостей скористатися всіма 

соціально-економічними, культурними та іншими благами, гарантованими 

державою, для задоволення своїх базових потреб у власних інтересах та 

інтересах суспільства [393]. 

Одним із чинників удосконалення соціальних відносин у відповідному 

процесі, оптимізації соціального результату є наявність належним чином 

організованої технології, яка забезпечує логіку послідовно організованої 
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сукупності дій. Технологія – це інтегративна модель процесу з чітко 

визначеною метою, розподілом процесу на окремі етапи, діагностикою 

результатів тощо. Водночас у педагогічній технології мають бути всі ознаки 

системи: логіка процесу, взаємозв’язок усіх частин, цілісність [107]. 

Сутність соціально-педагогічної технології полягає в операціоналізації 

процесу, створенні алгоритму взаємодій фахівця і клієнта; це логіка 

соціально-педагогічних дій, що дозволяє отримати раціональний результат у 

конкретній ситуації [107]. 

На основі зазначеного вважаємо, що існують усі підстави розглядати 

соціальний захист прав молоді як загальну соціально-педагогічну проблему, 

що об’єднує різні функціональні соціально-педагогічні технології; як спосіб 

дій, сутність якого полягає в оптимальному використанні суспільних 

ресурсів та інституційних можливостей, у реалізації цілеспрямованого 

планомірного поетапного впливу на соціальні взаємодії, у раціональному 

поєднанні традиційних та інноваційних організаційних форм, методів, 

технік, засобів роботи задля розвитку життєвих сил особистості, 

формування її суб’єктної позиції, соціально ціннісних орієнтацій, настанов, 

морально-правових переконань, здобуття позитивного соціального досвіду 

(авт.). 

Водночас соціальний захист прав молоді як певна активність задля 

гарантування захищеності особистості в суспільстві є соціально значущою 

діяльністю. Якщо життєві негаразди особистості не складні, фахівець діє 

відповідно до своїх функцій і доступних ресурсів. Більш складна ситуація 

ставить фахівця (соціального педагога) в позицію посередника, у якій йому 

потрібно реалізувати інший алгоритм дій організаційного характеру (вибір 

відповідної служби, закладу соціального обслуговування чи соціального 

захисту, пошук фахівця-консультанта, нормативно-правових актів; 

виконання посередницьких функцій та ін.) [393]. 

Соціально-педагогічне забезпечення прав молоді (у вузькому 

значенні)  –  різнорівнева соціально-педагогічна діяльність, спрямована на 
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реалізацію, охорону й захист прав молоді, що здійснюється командою 

фахівців соціальної сфери на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії з кожною 

особистістю. 

Як зазначає Ю. Поліщук: „Шлях до єднання, до інтеграції складових 

частин соціально-педагогічної діяльності в єдине ціле не можна вважати 

рівномірним, постійним і односпрямованим. Еволюційне сходження до більш 

складних, вищих форм і організації проходить через цілий ряд розпадів та 

інтеграцій” [304;305]. 

Маючи специфіку, соціально-педагогічне забезпечення прав молоді 

проявляється в різних аспектах: психологічному (формування і розвиток 

потреб особистості); юридичному (сприяння відновленню порушених прав, 

отриманню чи втраті особистістю певного правового статусу); 

соціологічному (відновлення соціальних функцій і соціальних зв’язків); 

національно-етнічному (реалізація прав особистості на основі моральних 

норм представників відповідної нації, народу) та ін. 

Водночас соціально-педагогічне забезпечення прав особистості, як і 

соціально-педагогічна діяльність загалом, значною мірою визначається 

соціальним замовленням, соціальними проблемами та відображена в 

соціальний політиці держави [393]. 

У цьому контексті продуктивною вважаємо думку А. Бикова: 

„Державна соціальна політика щодо молоді має специфіку, що дозволяє 

говорити про її соціально-педагогічний феномен” [344]. Держава утверджує 

особливу систему принципів, цілей, функцій, засобів відповідної діяльності. 

Вектори соціально-педагогічного забезпечення прав молоді можуть 

змінюватися залежно від загострення тих чи тих проблем у соціально-

економічній галузі чи вибору нових векторів її розвитку [393]. 

Отже, правомірно стверджувати, що «коли говорять про соціально- 

педагогічні аспекти захисту прав молоді, то мають на увазі формування 

основ педагогічного мислення в різних суб’єктів соціуму, які беруть участь у 

роботі з молоддю; розвиток здатностей і вмінь приймати в соціальній 
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практиці найефективніші (з позиції педагогічної доцільності) рішення, 

адекватні конкретній ситуації особистості в середовищі; оволодіння 

суб’єктами соціуму інноваційними технологіями соціального захисту, 

здатними задіяти механізми розвитку соціальних ініціатив самої молоді й 

повноцінно використовувати можливості сім’ї, інших інститутів, соціуму 

загалом для забезпечення соціальної турботи щодо дотримання прав 

особистості, організації підвищення якості її життя». 

У контексті дослідження та аналізу різних аспектів соціального 

захисту прав молоді доречно звернутися до розгляду поняття „соціальна 

освіта”, розуміючи під нею: підготовку та перепідготовку фахівців у галузі 

соціальних наук; навчання фахівців різного профілю соціальних наук, їх 

соціальне виховання; підготовку та перепідготовку фахівців для установ 

соціальної сфери і управління; соціальне просвітництво, виховання 

населення, формування у нього вміння взаємодіяти в соціумі в рамках 

певного соціально-історичного простору і часу; формування і відтворення 

певного менталітету, систем соціокультурних принципів, соціальних ідеалів, 

що становлять фундамент соціальної культури, суспільного інтелекту, 

способу життя [104]. 

Як вказують Л. Тюптя та І. Іванова, архітектоніку (конструктивне 

наповнення) соціальної освіти коротко представляють переліком ролей 

суб’єкта соціальної освіти у соціальному діалозі: соціальний менеджер, 

архітектор, спеціаліст у сфері Public Relations, терапевт, соціальний 

комунікатор, посередник, консультант, медіатор, маркетолог, 

експериментатор, радник, аналітик, спеціаліст у сфері соціального 

проектування, соціальний технолог. На цьому рівні соціальної роботи 

соціальний працівник є політиком у сфері соціального захисту населення. На 

мікро- і мезорівнях соціальної роботи соціальна освіта розуміється як процес 

навчання і научіння особистості соціальним умінням і навичкам з метою 

оволодіння життєвою компетенцією, самостійністю, незалежністю, 

самореалізацією себе у різних видах соціального життя [420]. 
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Важливо зазначити, що у новому столітті простежується тенденція 

інтеграції досвіду різних країн для створення світової системи соціальної 

освіти, яка передбачає вироблення глобальних кваліфікаційних стандартів і 

наукових підходів до навчальної та дослідницької діяльності; розробку 

загальних вимог до спеціалізацій соціальних працівників, до змісту та обсягу 

виробничої практики; розвиток системи дистанційної освіти; упровадження 

у навчальний процес передових технологій; обмін педагогічним і науковим 

досвідом; реалізація міжнародних програм та проектів тощо. У зв’язку з цим, 

знову актуалізується питання про нові методологічні підходи, які 

сприятимуть підвищенню ефективної організації і забезпеченню якісної 

соціальної освіти майбутніх фахівців.  

Сучасні методологічні підходи передбачають встановлення загальних 

педагогічних закономірностей як підґрунтя наукового пошуку, встановлення 

світоглядних позицій (філософських, наукознавчих, біологічних, 

психологічних ідей педагогічного дослідження та їх впливу на отримані 

результати й висновки). Методологічний рівень педагогічного дослідження 

ґрунтується на провідній засаді, що на базі емпіричних і теоретичних 

досліджень формулюються загальні принципи і методи дослідження 

педагогічних явищ, будується теорія. Виходячи з цього, методологічні 

засади вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників відображають взаємодію, взаємозв’язок і взаємозумовленість 

соціальних і педагогічних явищ та процесів, що ґрунтуються на наступних 

загальноприйнятих методологічних принципах: науковості, об’єктивності, 

природовідповідності, історизму, системності, єдності свідомості та 

діяльності, розкриття сутності і вирішення суперечностей на основі 

діалогічної взаємодії з використанням пізнавальних засобів процесу 

методологування (аналізу та синтезу, абстрагування і конкретизації, 

диференціації та інтеграції, ідеалізації й узагальнення, ототожнення і 

сепарування, порівняння, умовиведення, використання категоріально-

понятійного апарату як засобу мисленнєвої діяльності) [192]. 
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Як бачимо, науковий дискурс на сучасному етапі характеризується 

різноаспектністю розгляду проблеми професійної підготовки фахівців до 

соціального захисту прав молоді з акцентуванням уваги на наступних 

важливих поняттях: „соціально-правове консультування”, „культура 

спілкування”, „просвітницька діяльність”, „правосвідомість”. Узагальнення 

цих позицій видається можливим саме у ракурсі нашого дослідження, яке 

присвячене проблемі формування професійної компетентності студентів-

майбутніх соціальних працівників. Таке формулювання проблеми 

зумовлене, насамперед, тим, що на поч. ХХІ ст. особливо яскраво 

простежується тенденція трактування результату освіти в термінах 

компетентність / компетенція, і, відповідно, появи власне компетентнісного 

підходу до процесу підготовки студентів, у тому числі, і майбутніх 

соціальних працівників. 

На цій підставі особливий інтерес викликають виконані останнім 

часом дисертаційні дослідження, які стосуються різних аспектів проблеми 

формування компетентності майбутніх соціальних працівників: формування 

професійної комунікативної компетентності (Д. Годлевська [81]); 

формування етнокультурної компетентності (А. Якубовська [453]); розвиток 

формування компетентності у позааудиторній роботі (Т. Децюк [104]); 

формування інформаційної компетентності (Т. Попової [276]) та ін. 

За логікою нашого наукового пошуку доцільно звернути увагу на те, 

що розроблення концепції будь-якого дослідження неможливе без 

визначення його методології, в основі якої лежать різні наукові підходи як 

сукупність прийомів, способів впливу на когось, у вивченні чогось, як певна 

ідея, принцип, що відрізняється відповідною позицією, категорійним 

апаратом і зумовлює дослідження, проектування і організацію того чи того 

явища, процесу. 

Основи методології дослідження докладніше розглянемо в наступному 

розділі, а в межах цього підрозділу вважаємо доцільним розглянути наукові 

підходи до порушеної проблеми. 
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У сучасній науці наукові підходи класифікують по-різному: за 

науковими дисциплінами (філософський, психологічний, педагогічний, 

соціологічний, міждисциплінарний); за об’єктами (діяльнісній, 

культурологічний, особистісний); за організацією аналізу (системний, 

комплексний, структурний); за категоріями (компетентнісний, особистісно 

зорієнтований та ін.) [28; 40]. 

Водночас педагогічна наука сьогодення постійно оновлює і 

удосконалює методологічні орієнтири, результатом чого стає поява нових 

парадигм, зокрема і соціальної педагогіки [40]. Осмислення проблеми 

дозволило визначити такі наукові підходи до формування професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді: системний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований, аксіологічний, синергетичний, компетентнісний, 

технологічний, контекстний. 

Для обґрунтування соціально-педагогічного забезпечення як складної 

різнорівневої системи ми обрали положення загальної теорії систем та 

системного аналізу І. Беха [40], М. Кагана [145], В. Ядова [451] та ін., а 

також результати досліджень із проблем використання системного підходу 

І. Малафіїка [236], Л. Оліференко [270] та ін. 

Аналіз викладених вище підходів дозволяє стверджувати, що 

соціальний захист прав молоді характеризується супідрядністю, тобто є 

підсистемою кількох систем, а саме: системи права, системи забезпечення 

прав молоді в України, системи соціально-педагогічної діяльності. Водночас 

кожна система проявляється на різних рівнях, про що докладніше йтиметься 

далі. 

3 позиції системного підходу соціальний захист прав молоді буде 

вибудовуватися як множина елементів у їх різноманітних зв’язках. Своєю 

чергою, таке структурне комплектування забезпечить цілісність розвитку 

системи, позитивну динаміку змін, поєднання індивідуального й типового. 

Системність – це провідна характеристика права. Вона полягає у тому, 

що право – це не просто сукупність принципів і норм, а їх система [196], у 
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якій пов’язані та узгоджені всі елементи (властивості, функції, принципи, 

механізми, групи). „Права молоді” є поняттям з категорії прав людини, тому 

їм належать усі вищезазначені елементи системи. 

Усвідомлення сутності елементів системи права дозволяє зрозуміти 

соціальний захист прав молоді як цілісний процес, під час здійснення якого 

недопустимо зосереджуватися лише на реалізації окремих прав (за винятком 

захисних) чи діяти всупереч принципам права, його механізмам [196]. 

Визначальною характеристикою системи прав можна вважати 

сукупність їх властивостей (ознак). Проаналізувавши матеріали різних 

наукових джерел [288;290;291;317], визначаємо такі властивості прав 

молоді: універсальність, неподільність, загальнообов’язковість, 

невід’ємність, державне забезпечення, встановлення меж влади, 

індивідуальність, постійність, „природність”. Кожну із властивостей прав 

можна презентувати.  Отже: права „природні”, бо їх не можна купити, 

заробити чи успадкувати; людина має їх від народження; права універсальні, 

бо здатні регулювати різні за природою відносини між людьми, вони 

поширюються на всіх людей у всіх країнах, незалежно від членства останніх 

у тих чи тих міжнародних спільнотах; ознакою прав є рівність, бо всі люди 

„народжені вільними і рівними в гідності та правах”; права однакові для 

кожної людини незалежно від раси. кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних чи інших переконань, національного або соціального 

походження, стану здоров’я, майнового стану та інших відмінностей; норми 

права визначаються на спільних, єдиних для всіх засадах; права людини 

неподільні; різні права пов’язані між собою. Здійснення одного права, як 

правило, залежить від дотримання інших, немає жодного права, яке 

вважалося б важливішим за інше; права є невід’ємними; права людини не 

можна відібрати – ніхто не сміє позбавити іншу людину цих прав за будь- 

яких умов. Люди наділені ними навіть тоді, коли закони їхніх країн не 

визнають прав людини”; вони можуть бути лише обмежені заради безпеки 

інших, заради прав інших людей; водночас права невід’ємні від реального 
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життя; праву притаманна формальна визначеність, бо норми права 

зафіксовано в документах, що приймаються державними органами в 

особливому порядку; ознакою права є державне забезпечення, оскільки 

дотримання норм права всіма членами забезпечується державою, її апаратом 

примусу – армією, поліцією, прокуратурою, судами тощо; права людини 

встановлюють межі влади; вони визначають ту сферу життєдіяльності 

людини, в яку влада (держава) не може втручатись, і ті обов’язки, які 

встановлено державою для людини; права перебувають у постійному 

розвитку, відображають динаміку суспільних відносин і зростання 

правосвідомості громадян; права пов’язані з обов’язками; відповідність прав 

і свобод людини юридичним обов’язкам – одна із важливих умов їхньої 

успішної реалізації [388]. 

Зазначимо, що предметно-змістовну роль права в суспільстві 

розкривають функції права. Знання функцій дає змогу скласти уявлення, що 

саме варто очікувати від права. Водночас цілком слушною є наукова 

позиція, що „призначення функцій полягає у визначенні активної й 

багатогранної ролі права в громадянському суспільстві з позиції його впливу 

на суспільні відносини між людьми” [388]. 

Науковець-правознавець П. Рабінович об’єднує функції права у дві 

групи: загальносоціальні та спеціально-соціалізуючі (регулятивні). Інтерес 

для нас становлять [327] загальносоціальні функції, до яких, на думку 

вченого, належать такі: гуманістична (здійснення і захист прав людини, 

народу, людства); організаторська (установлення, зміна і припинення 

відносин між учасниками суспільного життя); управлінська (спрямування 

діяльності учасників суспільного життя на виконання певних соціальних 

завдань, розв’язання певних соціальних проблем); комунікативна 

(інформування учасників суспільного життя про державно-владну волю); 

орієнтаційна (вказівка на соціально прийнятні шляхи і засоби задоволення 

потреб і запитів учасників суспільного життя); оцінювальна (оцінювання з 

точки зору закону власних вчинків, поведінки інших суб’єктів); ідеологічно-
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виховна (участь у формуванні в людей певного світогляду, прищепленні їм 

певних моральних, правових і політичних поглядів); пізнавальна, або 

гностична, (здатність права виступати джерелом знань про основні 

„параметри” суспільства – його устрій, культуру, мораль, звичаї тощо) [327]. 

Закріплені в праві вихідні нормативно-правові положення, що 

характеризують його зміст, основи, ідеали – принципи права. Існує значна 

кількість підходів до класифікації принципів права. Зокрема, в сучасній 

юридичній літературі визначають принципи демократизму, законності, 

гуманізму, рівності всіх перед законом, взаємної відповідальності держави 

та особи тощо [318]. Розрізняють також загальнолюдські, загальноправові, 

міжгалузеві, галузеві принципи та принципи інститутів права [318]. 

Основними загальнолюдськими принципами права є рівність суб’єктів у всіх 

правовідносинах; чітке закріплення правовими нормами процедурно- 

процесуальних механізмів гарантування прав людини та ін. 

Складником системи прав людини є механізми дії права. Це той 

ланцюжок взаємодії чинників, за допомогою яких зміст конкретної правової 

норми втілюється у відповідній правовій поведінці людей. Розрізняють 

соціальний, юридичний та психологічний механізми дії права. У нашому 

дослідженні для розуміння реалізації права на індивідуальному рівні за 

основу взято психологічний механізм, віссю якого [318] є зв’язок прав 

молоді з її потребами. 

За визначенням В. Лапаєвої, „під психологічним механізмом дії права 

розуміють механізм впливу на мотиви поведінки людей” [206]. Юристи, як 

правило, називають два види мотивів: стримувальні (формуються шляхом 

встановлення заборон) і мотивувальні (формуються шляхом утвердження 

обов’язків і дозволеного). Механізм мотивації поведінки полягає в 

актуалізації тих чи тих потреб на фоні свідомого чи несвідомого 

продавлення потенціалу інших потреб. Актуалізація якоїсь потреби спонукає 

людину до аналізу та оцінки тих чинників природного чи соціального 

середовища, які мають бути враховані в процесі вибору варіанта поведінки 
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відповідно до потреби. До таких чинників належать і правові норми, що 

регулюють сферу відносин. Вони можуть містити вимоги, які 

перешкоджають задоволенню певної потреби. У такому разі правовий мотив 

вступає в конфлікт з мотивом, пов’язаним із задоволенням потреби, що 

актуалізувалася. На користь якого мотиву зробить вибір людина, залежить 

від її правових настанов, успішності правової соціалізації загалом. 

Ми розглядаємо установку як готовність до задоволення потреби, як 

сполучну ланку між потребами й мотивами. Функція настанови, і зокрема її 

різновиду – соціальної настанови, у психологічному механізмі полягає у 

формуванні поведінкової готовності. Правова настанова як різновид 

соціальної установки – це поведінкова готовність (схильність) до значущого 

з позиції права – правомірного чи неправомірного – варіанта поведінки 

[386]. Отже, саме ціннісні настанови зорієнтовують людину стосовно 

законів, правил і норм певної культури. 

Моделюючи різнорівневі системи в горизонтальній і вертикальній 

площинах, варто дотримуватися вимог до характеристик системи, а саме: 

наявність у системі інтегративних рис, що породжуються взаємодією всіх 

компонентів і не притаманні жодному взятому з них окремо; ієрархічність, 

багаторівневість побудови, коли кожен компонент системи теж може 

розглядатися як система, а сама система є компонентом іншої вищого 

порядку; зумовленість функціонування системи функціонуванням її окремих 

елементів і структурою; взаємодії системи із середовищем, у якій вона 

перебуває й у взаємодії з якою виявляє свою цілісність. 

Варто взяти до уваги, що система характеризується внутрішньою 

взаємозумовленістю її рівнів. Спрямованість будь-якого структурного рівня 

опосередковується більш високим щодо нього рівнем, а здійснення 

останнього відбувається за допомогою взаємодії елементів більш низького 

рівня. Як зазначає соціолог В. Ядов: „вищі рівні системи задають певні 

концептуальні межі і логіку побудови зв’язків між нижчими рівнями” [451]. 

Загалом, – стверджує науковець, – існують два основні види соціальних 
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зв’язків: між суспільною системою загалом і певною сферою суспільного 

життя, а також притаманні останній внутрішні взаємозв’язки [451]. 

Оскільки ключовим сегментом нашого дослідження є обґрунтування 

та експериментальна перевірка ефективності соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, ми поділяємо думку Л. Мардахаєва [237], 

що соціально-педагогічна система – постійно функціонуючий взаємозв’язок 

і соціально-педагогічна взаємодія компонентів (суб’єкта, об’єкта, соціальних 

груп, механізмів), що відображає особливості існування цієї системи в часі і 

в умовах реальної соціальної дійсності й забезпечує єдність і узгодженість 

компонентів у соціально-педагогічній діяльності, що сприяє їх саморозвитку 

і досягненню поставленої мети. 

Різні аспекти функціонування системи соціально-педагогічної 

діяльності досліджували різні вчені. Актуальними для нашого дослідження 

стали позиції І. Звєрєвої [363], М. Галагyзової та Ю. Галагузової [71; 72], які 

зазначають, що: „в соціально-педагогічній діяльності виокремлюють три 

якісно різні, ієрархічно взаємозумовлені рівні: макрорівень, мезорівень, 

мікрорівень”. 

Так, на макрорівні соціально-педагогічна діяльність спрямована на 

створення в державі законодавчих, економічних, організаційних та інших 

умов, що сприяють покращенню становища молоді в Україні; вирішення 

державних питань регулювання, адміністрування питань соціального 

розвитку та соціального забезпечення молоді. На цьому рівні соціально- 

педагогічної діяльності виявляється співвідношення проблем молоді з 

проблемами представників інших груп населення [78]. 

На мезорівні (місцевому) здійснюється безпосередня соціально- 

педагогічна підтримка молоді з боку закладів i організацій різного профілю. 

Така робота проводиться з урахуванням особливостей і ресурсів конкретного 

регіону, статистичних даних тощо. 

На макрорівні соціально-педагогічна діяльність являє собою 
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безпосередню діяльність соціального педагога з конкретною особистістю чи 

її соціальним оточенням з урахуванням її специфічних потреб. На цьому 

рівні така діяльність відбувається як професійна. Отже, соціально- 

педагогічна діяльність має багаторівневий характер відповідно до того, хто 

(що) виступає її суб’єктом – держава загалом, організація чи конкретний 

спеціаліст [78]. 

Найбільш яскраво розкривається сутність і специфіка соціально- 

педагогічної діяльності саме в професійній діяльності соціального педагога. 

Здійснюючи свої функції, цей фахівець надає населенню соціально- 

педагогічні послуги, зокрема його соціально-правова допомога „спрямована 

на дотримання прав особистості, сприяння в реалізації правових гарантій 

різних категорій населення, правове виховання із житлових, сімейних, 

трудових, громадянських питань” [78]. 

На підставі вищезазначеного констатуємо, що соціально-педагогічна 

робота з молоддю в Україні забезпечується такими чинниками: зацікавленою 

участю в організації центральних органів виконавчої влади, місцевих органів 

виконавчої влади і місцевого самоврядування; нормативними знаннями про 

права та обов’язки людини в суспільстві; органічним поєднанням зусиль 

державного і громадського секторів у соціально-педагогічній діяльності; 

диференційованим підходом до різних категорій населення та наявних у них 

проблем; відкритістю і доступністю отримання різних видів соціальних 

послуг, соціальної допомоги; безперервністю соціально-педагогічної 

діяльності в соціумі [78]. 

Аналіз вищевикладених трактувань дає нам підстави зробити 

висновок, що соціальний захист прав молоді проявляється на різних рівнях: 

макрорівні (державному): формування і розвиток державної соціальної 

політики щодо молоді на основі розуміння її прав як базових можливостей-

потреб; створення й удосконалення відповідної нормативно-правової бази; 

підготовка і прийняття спеціальних комплексних і цільових державних 

соціальних програм для молоді; розвиток інфраструктури соціально- 
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педагогічної допомоги; налагодження міжнародних контактів у напрямі 

забезпечення прав молоді; залучення недержавних фінансових фондів для 

підтримки відповідних соціальних проектів і програм; мезорівні 

(місцевому/локальному): створення різних служб, центрів, закладів; 

упровадження комплексно-інтегрованого підходу (вироблення місцевими 

соціальними інституціями спільних стратегій і переконань, прогнозування і 

планування партнерської діяльності тощо); реалізація програм, соціальних 

проектів, планів; спільний міжвідомчий аналіз результатів роботи; мікрорівні 

(діяльнісно-професійному): від оцінки фахівцями соціальної сфери потреб 

особистості та її сім’ї, постановки цілей роботи, конструювання соціально- 

виховного впливу на життєву ситуацію конкретної особи/осіб до аналізу 

його ефективності та оцінки результатів [78]. 

Відтак соціально-педагогічна діяльність фахівців соціальної сфери 

проявляється на різних рівнях системи забезпечення прав молоді в Україні, 

привносячи до неї соціально-педагогічний компонент – утвердження 

функцій соціального виховання. Наприклад, соціальний педагог може 

висувати пропозиції до нормативних документів, брати участь у розробленні 

й реалізації соціальних програм державного і місцевого рівнів, бути членом 

дорадчих органів тощо [78]. 

Логіка наукового дослідження передбачала звернення до основних 

наукових підходів: системного, діяльнісного, особистісно орієнтованого, 

аксіологічного, синергетичного, компетентнісного, технологічного, 

контекстного. 

Системний підхід є базовим і пріоритетним, оскільки передбачає 

процес формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді в певній системі, яка логічно 

узгоджує мету, механізми та результат означеного процесу. Означений 

підхід є важливим методологічним засобом наукового пізнання. Він 

орієнтований на розкриття в дослідженні цілісності об’кта, зясування його 

внутрішніх зв’язків і відносин; використання системи засобів впливу в 
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інтересах людини. „На теперішній час системний аналіз є найдосконалішою 

методологією розв’язання складних завдань (проблем) у соціальній сфері. 

Використовуючи системний підхід, можна запобігти ситуації, коли рішення 

в одній сфері перетворюється на проблему для іншої” [442]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою Ю. Сурміна, що „системний підхід 

до вивчення явищ полягає в тому, що будь-який більш-менш складний 

об’єкт розглядається як відносно самостійна система зі своїми 

особливостями функціонування і розвитку. Ґрунтуючись на ідеях цілісності і 

відносної незалежності об’єктів, що існують у цілісному світі, принцип 

системності передбачає представлення будь-якого досліджуваного об’єкта як 

певної системи, що характеризується: елементним складом; структурою як 

формою взаємозв’язку елементів; функціями елементів і цілого; єдністю 

внутрішнього (зовнішнього) середовища системи; законами розвитку 

системи та її складових” [403]. 

Діяльнісний підхід є об’єднувальним і визначальним у процесі 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, передбачає інтерактивну взаємодію, 

використання найбільш ефективних та продуктивних механізмів, технологій, 

форм та методів у процесі формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Іншим основним науковим підходом у формуванні професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді є особистісно 

орієнтований (Г. Балл [29; 30], І. Бех [40], О. Савченко [341], О. Чернявська 

[439] та ін.). Влучне тлумачення такого підходу як методологічного 

інструментарію запропонувала українська дослідниця Р. Вайнола, 

визначаючи його як „своєрідну сукупність концептуальних уявлень, 

психологічних та педагогічних технологій, метою яких є забезпечення більш 

глибокого, цілісного розуміння особистості та закономірностей 

особистісного розвитку” [59]. 

Похідними від базового особистісного підходу є його види, як-от: 
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особистісно-соціально-діяльнісний і особистісно орієнтований. Такі підходи 

підтримують і розвивають суб’єктні властивості й індивідуальність кожної 

особистості [39]. Зокрема, основна ідея особистісно-соціально-діяльнісного 

підходу полягає в комплексному способі вивчення соціально-педагогічної 

проблеми і її вирішення з урахуванням індивідуальності об’єкта, прояву в 

діяльності, впливу на неї чинників соціального середовища життєдіяльності 

й потреб середовища майбутньої самореалізації. 

Важлива ознака системи соціального захисту прав молоді – сприятливе 

соціально-виховне середовище, характерними особливостям якого є 

структурність, взаємозв’язок і взаємозалежність елементів, обов’язкове 

суб’єктивне сприйняття особистістю [382; 383]. 

Нині в освітньому просторі набуває популярності теорія соціального 

суб’єкта, за якою однією із сутнісних характеристик особистості є її 

визначення як суб’єкта діяльності. Вивчаючи це питання, Р. Арцишевський 

зазначає, що розвиток особистості може здійснюватися як стихійно – 

шляхом набуття певного досвіду, умінь та навичок у діяльності, так і 

цілеспрямовано 

– через свідоме формування в особистості суб’єктивних властивостей [16]. 

Водночас, уточнює український учений, в останньому випадку людина стає 

здатною коригувати суб’єктивні чинники своєї діяльності, якими є потреби 

(точніше – їх суб’єктивні сторони) [20]. 

Провідними засадами особистісно орієнтованого підходу, що бере свої 

витоки в гуманістичній теорії, є самоцінність особистості, глибока повага та 

емпатія до неї, урахування її унікальної індивідуальності, визнання за 

людиною права на свободу вибору ціннісної позиції, певних дій. Згідно 

поглядів І. Бех, він стверджує, що: „визначальною рисою особистісно 

орієнтованого підходу є його ґрунтування на формуванні у молоді прагнень 

до розвитку на основі потреби в самостійності, у визначенні для себе 

смислу всієї системи суспільно значущих стосунків” [39]. 

Вичленення різних видів особистісного підходу є, на нашу думку, 
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цілком виправданим, оскільки вони гармонійно доповнюють один одного й 

дозволяють краще висвітлити свої особливості та механізми. 

Аксіологічний підхід – це філософсько-педагогічна стратегія, в основі 

якої лежить принцип функціонального значення чи цінності як специфічної 

призми, що переломлює різні соціально-педагогічні процеси. Саме ціннісна 

свідомість, що визначає спосіб включення людини в різні форми суспільної 

діяльності, надихає індивідуальну активність людей, дає змогу особистості 

долати зумовленість власної поведінки зовнішніми чинниками, зокрема і 

складними життєвими обставинами [425]. 

Загальна спрямованість аксіологічної парадигми – конструювання 

людини як вищої цінності буття; розроблення й упровадження 

філософських, соціальних і галузевих морально-правових схем гарантування 

неухильності людської цінності за будь-яких умов. Аксіологічна система 

моделюється на базі міжособистісних відношень, тому аксіологічний підхід 

сприяє формуванню в кожної особистості соціально значущих потреб, їх 

узгодженню з інтересами всього суспільства. „У масштабі життєдіяльності 

окремої особистості цінності, виступаючи регулятором суб’єктивної оцінки, 

з одного боку, є основою для формування індивідуальних життєвих 

пріоритетів, а з іншого – виконують роль регулятора соціальної взаємодії 

особи з іншими людьми” [375]. 

Аксіологічний підхід використовується в різних науках. Так, 

теоретико-методологічні основи ціннісної проблематики в царині педагогіки 

розкрито в наукових доробках І. Беха [39], М. Євтyха [73], В. Кременя [197], 

В. Огнев’юка [268] та ін., які підкреслюють, що такий підхід дає змогу під 

час вивчення різних педагогічних явищ і процесів визначати стратегії їх 

подальшого розвитку з позиції введення певних гуманістичних ціннісних 

орієнтирі. 

Щоб сьогодні бути особистістю, зазначає В. Кремень: „Необхідно 

увійти в смисли і цінності нового часу. Проблема особистості в сучасному 

освітньому просторі – це проблема нових вимірів сенсу, серед яких – 
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переорієнтація з об’єктивного на суб’єктивне”. Стосовно останнього, – 

підкреслює академік НАН і НАПН України, – „це означає, що 

соціокультурна визначеність все більше віддаляється від існуючих 

об’єктивних значень, набуваючи суб’єктивних орієнтацій” [195]. Отже, на 

рівні окремого індивіда аксіологічний підхід спрямовує освітній процес на 

пошук і втілення в практику оптимальних шляхів трансляції особистості 

актуальних соціальних цінностей. 

Разом з тим, – підкреслює В. Бочарова, – у соціально-педагогічній 

діяльності варто керуватися двома первинними і головними цінностями: 

благо й гідність кожної людини, з одного боку, і відповідні обов’язки 

індивіда й суспільства – з іншого. Згідно із таким трактуванням соціальна 

педагогіка виконує вкрай необхідну педагогічну місію в системі соціальних 

взаємодій – педагогічно виправданий вплив на ціннісний розвиток цих 

взаємодій [54; 55]. 

Кореляція особи, права і цінностей розглядається в працях таких 

сучасних українських учених- правознавців, як В. Бабкін [25], П. Рабінович 

[327], О. Скакун [350] та ін. зазначають, що у правовому вимірі 

аксіологічний підхід проявляється в утвердженні уявлення про людину як 

про соціально-правову цінність, оскільки визнання соціальної цінності 

людини вважається аксіомою сучасного права. Аксіологічний підхід 

передбачає зміну в теоретико-правовій думці й правовій практиці від 

заперечення чи обмеження визнання людини суб’єктом права до 

утвердження прав людини, орієнтованих на її інтереси і потреби, визнання 

керівної ролі людини у визначенні сутності та природи права. Водночас 

гуманізація права в Україні може бути досягнута за умов не лише його 

декларування, а й усебічної й повної реалізації. 

Синергетичний підхід (О. Князєва [171], Г. Хакен [426] та ін.) полягає 

в стимулюванні молоді до самоорганізації, самостійного вирішення власних 

життєвих проблем у нестабільному, невизначеному соціумі, оскільки 

людина у своєму розвитку неінертна, у ній є джерело саморуху і 



104 

внутрішньої активності, нею керують не стільки зовнішні чинники, скільки 

внутрішній стан, енергія внутрішнього середовища. Найважливіше завдання 

синергетичної парадигми – вибір однієї із багатьох можливих траєкторій 

розвитку системи. „Синергетика формує принципово нову парадигму 

пізнання, найважливішими елементами якої є відкритість середовища і 

систем; нелінійність процесів; розвиток через нестійкість, нестаціонарність; 

ускладнення, деградація тощо” [171]. Водночас особливістю синергетичного 

підходу є збереження позитивних елементів системи під час її руйнування; 

запобігання перетворенню чужого на вороже”. Отже, на засадах такого 

підходу можна оптимізувати формування особистості, яка змогла б краще 

поєднувати індивідуальні інтереси з інтересами загальними, суспільними; її 

самоорганізацію в природі, світі. 

Синергетичний підхід до дослідження передбачає породження в 

середовищі, що має нелінійну динаміку, нових структур, визнання 

пріоритету можливого над реальним, а також появу нових властивостей 

соціально-виховної системи, педагогічних практик, що повною мірою не 

відповідають класичним управлінським впливам. У такій ситуації зростає 

роль самоуправління, самоорганізації особистості. 

Згідно з синергетичним підходом, суб’єкт орієнтується на один 

найбільш сприятливий для себе шлях, визначений характеристиками 

середовища, ознаками еволюції, і водночас на свої ціннісні пріоритети. 

Отже, ситуація вибудовує самого суб’єкта, бо творче ставлення до 

світу дозволяє вибудовувати себе від іншого. 

Синергетична парадигма зумовлює виникнення нового діалогу людини 

із самою собою та з іншими людьми. Нестійкість, нестабільність постають у 

синергетиці як творчі начала, конструктивний механізм еволюції; з хаосу 

власними силами може розвинутися нова організація . Через нестійкість 

здійснюється зв’язок різних рівнів організації системи. Системам, які 

самоорганізуються, не можна нав’язати шляхи їх розвитку, а швидше 

потрібно зрозуміти, як сприяти їх власним тенденціям розвитку [171]. 
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Оскільки синергетика досліджує нестійкі, перехідні та складні 

системи, використання синергетичного підходу під час вивчення 

соціального захисту прав молоді в Україні в умовах соціально-економічної і 

політичної криз є цілком виправданим [50]. 

Останнім часом усе більшої популярності в наукових дослідженнях 

набуває компетентнісний підхід (І. Бех [40], Н. Бібік [41], І. Єрмаков [358], 

І. Зимня [134], В. Луговий [230], О. Овчарук [183; 266] та ін.). 

Багатогранна палітра дослідження свідчить про складність, 

суперечливість і неоднозначність самого поняття „компетентність”, яке на 

сьогодні є предметом різних вітчизняних і міжнародних наукових дискусій. 

Зокрема, інформаційно-компетентнісний підхід до розвитку особистості в 

освіті ґрунтовно вивчено В. Луговим. Академік НАПН України доводить, 

що п’ять видів інформації (цінності, знання, інновації, діалогові і художні 

образи) рівноважні для розвитку особистості. Їх усвідомлення відкриває 

шлях до високоточних освітніх технологій, що здатні підвищити 

результативність і ефективність педагогічної діяльності у формуванні 

особистісних компетентностей [230]. Відповідно визначають п’ять 

компетентностей особистості: інтелектуально-знаннєву, творчо-інноваційну, 

ціннісно-орієнтаційну, діалогово-комунікаційну, художньо-творчу [183]. 

Компетентна особа (від лаг competens – належний, відповідний) – 

досвідчена особа в певній галузі. Відповідно компетенція – задана 

суспільна вимога, а компетентність – оволодіння цією вимогою; це 

інтегрована особистісна характеристика, що об’єднує знання, уміння, 

навички, цінності, досвід людини, готовність і здатність реалізувати коло 

повноважень, що визначають її відповідальність у виконанні певних завдань. 

У дослідженні ми керуємося твердженням, що компетентнісний підхід 

дозволяє визначити логіку соціального розвитку особистості, оскільки в полі 

його уваги перебуває соціальна компетентність, що забезпечує формування 

активної життєвої позиції, адаптацію, готовність до конкуренції на ринку 

праці, потребу ініціативно включатися в систему нових економічних 
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відносин тощо. Ми спрямовуємо дослідницький вплив на формування 

життєвої компетентності молодої людини. Варто взяти до уваги й те, що 

компетентність особистості охоплює комунікацію; самостійність прийняття 

рішень; самоконтроль емоційного стану та поведінки; уміння робити 

моральний вибір; мобільність і пристосованість до самостійного життя тощо. 

Компетентність, по суті, є професійною дієздатністю соціальних 

працівників, вмінням передбачати наслідки своїх дій, приймати виважені 

рішення в інтересах клієнта, дотримуватися балансу особистих і суспільних 

інтересів. 

Важливим для дослідження є технологічний (комплексно-інтегрований 

підхід), відповідно до якого відбувається розгляд групи явищ сукупно, з 

різних позицій, з урахуванням комплексу факторів, що вливають на них; 

використання комплексу засобів, що гарантують найоптимальніше 

перетворення явища [59]. Комплексно-інтегрований підхід передбачає 

поєднання різних видів взаємодії у здійсненні соціально- педагогічного 

забезпечення прав молоді (наукових поглядів; компетенцій спеціалістів 

різного профілю; технологій роботи тощо). 

Основною ідеєю цього підходу є утвердження партнерської взаємодії, 

засад командної роботи з молоддю, яка опинилися в складних життєвих 

обставинах. Неабияке значення у межах означеного підходу має вивчення 

міжнародного досвіду забезпечення прав молоді й урахування кращих його 

зразків у вітчизняній практиці. Окрім цього, інтегрований підхід 

розглядаємо як спосіб ставлення до особистості та ведення справ щодо неї; 

під час його застосування не лише індивід адаптується до громади, а й 

громада докладає певних зусиль, щоб пристосуватися до цього індивіда. 

Беручи за основу своєї діяльності інтегрований підхід, інституції соціальної 

сфери змінюють переконання і цінності, принципи та організаційно-

методичні засади своєї роботи, у результаті чого вони досягають вищого 

рівня розуміння проблем клієнта, якісного реагування на його потреби [66]. 

Отже, формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
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працівників із соціального захисту прав молоді є складним і комплексним 

поняттям, що ввібрало в себе ознаки педагогічної, соціально-педагогічної та 

правової діяльності. Його базисом є соціальні взаємодії, акумуляція ресурсів 

соціальних інститутів для підвищення якості життя молоді, задоволення її 

базових потреб, реалізації, охорони і захисту прав. 

Незаперечно важливим для процесу формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді є контекстний підхід, який передбачає інтегруюче 

використання в означеному процесі найбільш продуктивних наукових, 

теоретичних і практичних сегментів (складників) будь- якого процесу, 

зокрема, у нашому дослідженні процесу формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Таким чином, представлені наукові підходи до осмислення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді не виключають, а доповнюють і 

посилюють один одного. Крім того, деякі з них можуть розвивати, 

удосконалювати, підвищувати ефективність інших, що дозволяє 

проектувати й організовувати дослідження належним чином. Незаперечним 

є те, що означені підходи є важливими сегментами у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

 

 

1.3. Особливості професійної діяльності соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді 

 

У довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, що 

надають соціальні послуги (затвердженому Наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України від 14.10.2005 № 324), наведено опис посадових 
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обов’язків та кваліфікаційних вимог до керівників (директорів центрів 

соціального обслуговування, соціальної реабілітації інвалідів, центру 

підвищення кваліфікації працівників, інтернатів та ін.); професіоналів – 

„фахівців із соціальної роботи”; фахівців – „соціального працівника”; 

робітників – „соціального робітника” [255]. 

Згідно з кваліфікаційною характеристикою фахівця із соціальної 

роботи, до його посадових обов’язків належать (див. Додаток Б, В, Г): 

організація виявлення та реєстрації громадян, які потребують соціальної та 

іншої допомоги, охорони і захисту їхнього морального, фізичного та 

психологічного здоров’я; організація піклування, опікування та догляду; 

встановлення причини конфліктних ситуацій і відхилень, які спричинили 

асоціальні явища; координація роботи з надання соціальної допомоги та 

захисту; пропаганда здорового способу життя, дбайливого ставлення до 

ветеранів та інвалідів, високих зразків етики та культури соціальних 

відносин; надання допомоги у працевлаштуванні; реєстрація асоціальних 

явищ і розроблення заходів щодо їх усунення; проведення психологічних та 

педагогічних консультацій, надання юридичних порад; організація допомоги 

громадянам похилого віку й непрацездатним тощо [255]. 

Фахівець із соціальної роботи повинен знати: законодавство України, 

нормативно-правові акти, методичні та інші розпорядчі документи та 

матеріали, які регламентують організацію соціальної роботи; організацію 

соціально-медичної роботи; організацію юридичної допомоги, піклування, 

опікування, догляду, соціальної реабілітації, соціального захисту; 

соціологію; психологію; технології соціальної роботи; національні 

особливості побуту, культуру людських відносин та інше. Кваліфікаційними 

вимогами до фахівця із соціальної роботи є повна вища освіта відповідного 

напряму підготовки [255] (бакалавр, магістр) та підвищення кваліфікації. 

Професійні обов’язки фахівця із соціальної роботи зумовлюють його 

ролі. Він виступає як соціальний педагог, учитель, вихователь, експерт, 

консультант, коли надає поради, навчає різних умінь, ефективних методів 
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родинного планування і господарювання, установлює зворотній зв’язок, 

застосовує рольові ігри та інше. Фахівець є посередником, організатором, 

адміністратором, коли його діяльність спрямована на допомогу в подоланні 

проблем особи, яка перебуває у важкій життєвій ситуації; соціальним 

адвокатом, коли представляє інтереси клієнта або групи клієнтів, наприклад, 

у процесі встановлення або позбавлення батьківських прав, опікунства тощо. 

Відповідно, фахівець виконує свої ролі, працюючи в соціальних службах 

установ, підприємств і організацій різних відомств, в освітніх, культурних і 

медичних установах, будинках, мікрорайонах або зонах соціального 

обслуговування сімей, а також займаючись приватною практикою [255]. Дії 

фахівця в його професійних ролях становлять сукупність конкретних 

операцій, необхідних для реалізації низки професійних функцій. 

За змістом діяльності соціального працівника виділяють такі функції 

[255]: організаційну (організація соціальних служб, залучення до їх роботи 

громадськості та спрямування діяльності на надання різних видів допомоги і 

соціальних послуг); посередницьку (забезпечення сприяння й участі в 

розв’язанні проблеми органів влади та інших соціальних установ); 

правозахисну (використання законів та їх правових актів для захисту прав 

клієнта і надання йому допомоги); інформаційну (забезпечення нужденних у 

соціальній допомозі(тих, хто потребує соціальної допомоги) інформацією 

про соціальні послуги); психологічну, педагогічну, соціально- медичну, 

соціально-побутову (виявлення необхідності та сприяння в наданні 

відповідної допомоги різним категоріям населення) тощо. 

Зауважимо, цінності – це ідеї, переконання, на які фахівець спирається 

у прийнятті рішень. Розрізняють цінності альтруїстичного характеру 

(допомога, підтримка, захист), цінності етичної відповідальності (гідність і 

цілісність професії) та цінності, пов’язані з потребами самореалізації, 

самоствердження, самовдосконалення і досягнення професіоналізму [374]. 

Серед компонентів професіоналізму особливе значення має його 

комунікативний складник. Оскільки різноманіття форм взаємодії в 
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соціальній роботі проявляє себе через численні форми соціальної 

комунікації, вона пронизує всі сторони професійної діяльності фахівця. 

Соціальна комунікація – це двосторонній процес обміну інформацією 

та спосіб дії в суспільстві, що веде до взаєморозуміння його учасників. 

Розрізняють три основні моделі соціальної комунікації: лінійну, за якої 

комунікант (хто передає інформацію або повідомлення) активно діє, а 

реципієнт (хто сприймає інформацію) пасивно сприймає цю дію; 

інтерактивну, за якої встановлюється зворотний зв’язок між комунікантом і 

реципієнтом, що дозволяє їм краще адаптуватися один до одного; 

трансакційну, що характеризується активною взаємодією з постійним 

зворотним зв’язком [397]. 

У соціальній роботі використання інтерактивної і трансакційної 

моделей комунікації пов’язане з реалізацією ідеї соціального партнерства. 

Клієнт як об’єкт та суб’єкт соціальної роботи повинен брати активну участь 

у процесі вирішення власної проблеми, співпрацюючи з фахівцем. Умовою 

ефективного спілкування із клієнтом є якісно-оптимальний рівень взаємодій 

з ним. Високий рівень професійного спілкування вимагає використання 

комплексу знань, навичок й умінь. Вони стосуються організаційно- 

управлінського компонента комунікації (уміння контролювати перебіг і 

результат спілкування); її когнітивного компонента (уміння використати 

інструментарій спілкування); емоційно-особистісного компонента (уміння 

проявляти емпатію в процесі спілкування). 

Спілкування виражається у взаєминах таких типів: „Я – Я” 

(індивідуально-особистісний тип спілкування); „Я – Ми” (індивідуально- 

колективний тип); „Ми – Ми” (колективно-суспільний тип) [24]. 

Отже, професійне становлення – це продуктивний процес розвитку і 

саморозвитку особистості, освоєння та самопроектування професійно 

орієнтованих видів діяльності, визначення свого місця у світі професій, 

реалізація себе в професії й самоактуалізація власного потенціалу для 

досягнення вершин професіоналізму. Дієвість професійного становлення 
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фахівця із соціальної роботи залежить від таких умов: психологічної 

відповідності вимогам професії; спрямованості на діяльність у соціальній 

сфері (наявність стійкого інтересу і схильності до професії); змісту й 

технологій професійно-освітнього процесу в закладі освіти та інших [394]. 

Професійна самосвідомість є провідним чинником, який зумовлює 

професіоналізацію майбутніх фахівців із соціальної роботи. На початкових 

стадіях професійного становлення вирішальне значення мають протиріччя 

між особистістю й зовнішніми умовами життєдіяльності. На стадіях 

професіоналізації, особливо професійної майстерності, провідного значення 

набувають протиріччя внутрішньосуб’єктного характеру, що зумовлені 

внутрішньоособистісними конфліктами, незадоволенням своїм професійним 

рівнем, потребою в саморозвитку, самоздійсненні, професійному зростанні. 

Розв’язання цих протиріч зумовлює знаходження нових способів виконання 

професійної діяльності й, відповідно, підвищення професійного рівня. 

Відповідно до Державного стандарту галузі 231 „Соціальна робота”, 

останніх нормативних документів щодо сутності та функцій соціального 

працівника, категорій клієнтів, з якими він працює, у процесі організації 

практичної діяльності важливим є врахування особливостей професійної 

діяльності соціальних працівників з різними категоріями населення щодо 

їхнього соціального захисту [256]. 

Вагомими в контексті нашого дослідження є наукові здобутки 

Д. Годлевської, у яких автор розглядає особливості формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного 

університету. Як зазначає Д. Годлевська: „Професійна компетентність – це 

складна інтегративна якість особистості, яка опосередковує професійну 

діяльність фахівця, спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток 

ефективної взаємодії із клієнтом” [81]. 

Погоджуємося із думкою дослідниці про те, що професійна 

компетентність є складником і базовою характеристикою професійної 

діяльності залежно від функції, яку реалізує соціальний працівник у різних 
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видах такої діяльності [81]. Таке твердження дає змогу розглядати 

комунікативну компетентність як складник професійної компетентності 

соціального працівника. 

Як свідчить практика, кожна професія висуває специфічні вимоги до 

компетентності фахівця і визначає особливості її застосування в різних 

професійних ситуаціях. Професійна компетентність майбутнього 

соціального працівника є провідною, оскільки ця професія належить до 

гуманітарного профілю. Соціальний працівник – це професія, яка належить 

до системи „людина – людина” [59]. Обов’язковими вимогами до професії 

соціального працівника є прагнення до спілкування, уміння легко вступати в 

контакт із людьми, володіння вербальними і невербальними засобами 

мовлення, знання мовного етикету, уміння слухати, здатність знаходити 

спільну мову із різними членами соціуму, створювати атмосферу довіри в 

бесіді, тобто володіти відповідними професійними якостями, знаннями і 

вміннями, що є основою для формування професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника. 

Підсумовуючи вище викладене, наведемо перелік основних професійних 

знань, умінь і здібностей, якими має володіти майбутній фахівець із 

соціальної роботи, а саме: знати професійний мовний етикет і вміти його 

використовувати; уміти формулювати цілі і завдання професійного 

спілкування; уміти ставити запитання й професійно відповідати на них; 

уміти аналізувати конфліктні та кризові ситуації, робити на їх основі 

адекватні висновки; володіти навичками й прийомами ділового спілкування, 

його тактикою і стратегією; уміти вести бесіду, співбесіду, ділову розмову, 

диспут, полеміку, дискусію, діалог, дебати, круглий стіл, ділову нараду, 

ділову гру; мати навички доводити й обґрунтовувати, аргументувати й 

переконувати, критикувати й спростовувати, досягати домовленостей і 

приймати рішення, компромісів і конвенцій, робити оцінки й пропозиції; 

володіти технікою й логікою мовлення; володіти відповідними 

мовленнєвими структурами і лексичними одиницями, що впливають на 
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емоційно-експресивний стан клієнта. 

До професійних здібностей соціального працівника доцільно віднести 

такі: швидко і правильно орієнтуватися в змінних умовах професійної 

діяльності; правильно планувати та здійснювати систему професійних дій; 

швидко і точно знаходити ефективні засоби, що відповідають 

індивідуальним особливостям і суб’єкта, і об’єкта професійної взаємодії 

[376; 377]. 

На підставі означених знань, умінь і здібностей доречно стверджувати, 

що саме від рівня їх сформованості у соціального працівника залежить 

створення позитивної емоційно-психологічної атмосфери професійної 

взаємодії із клієнтами, характер стосунків між ними та стиль взаємодії. 

Зауважимо, що професійна компетентність соціального працівника 

також залежить від його життєвого досвіду (досвіду міжособистісного 

спілкування), загальної ерудиції і спеціальних методів, що 

використовуються під час навчання. Крім того, соціальний працівник має 

враховувати, що професійна компетентність може вдосконалюватись як 

саморозвиток, а діагностуватися – завдяки самоаналізу та самооцінці. 

Важливим і суттєвим конструктом у сфері підвищення рівня 

професійної компетентності є наявність цінностей, внутрішніх настанов 

соціального працівника. 

Мотивація до професії, порядність, чесність, бажання йти назустріч 

людям, любов і доброта до них, прагнення і здатність проникнути у світ 

переживань клієнта, залишаючись при цьому щирим у судженнях і діях, є 

основою розвитку професійної компетентності соціального працівника. 

На основі аналізу різних поглядів і підходів щодо визначення сутності 

поняття „професійна компетентність майбутнього соціального працівника”, 

його змістового наповнення, основних ознак і застосування, ми трактуємо 

професійну компетентність майбутнього соціального працівника як 

складне інтегративне особистісне утворення, що являє собою сукупність 

достатньо сформованих професійних знань, умінь і навичок, емоційно-
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ціннісних орієнтацій фахівця, що перебувають у професійному полі, та 

єдність когнітивного, особистісного, мотиваційного й діяльнісного 

компонентів, які забезпечують ефективність професійної взаємодії із 

клієнтами та іншими членами соціуму (авт.). 

Відповідно до Державного стандарту галузі 231 „Соціальна робота” 

[256] професійна компетентність соціального працівника має містити: 

інтегральну компетентність; загальні компетентності; фахові та специфічні 

компетентності. 

В освітньому процесі сучасних закладів вищої освіти в процесі 

опанування кожної навчальної дисципліни, окрім вищеозначених 

компетентностей, важливим є формування професійної компетентності 

кожного майбутнього фахівця, що є основою і запорукою його подальшої 

успішної самореалізації. 

Без сумніву, володіння майбутнім соціальним працівником означеним 

вище інтегративним особистісним утворенням забезпечить кваліфіковане 

виконання ним професійної діяльності. 

Зазначимо, що у педагогічній теорії і практиці не існує чітко 

визначеної структури професійної компетентності фахівця. Набір її 

компонентів не є вичерпним, і в кожному окремому випадку структура має 

варіативний характер. 

Логічним є те, що у контексті нашого дослідження вважаємо за 

доцільне розглянути підходи науковців до виокремлення структури 

професійної компетентності фахівців різних галузей. 

Поширеним підходом науковців до структурування професійної 

компетентності є виокремлення в її структурі окремих компонентів. 

Представником такого підходу є Н. Завіниченко, яка, аналізуючи структуру 

професійної компетентності майбутнього психолога, виділяє у ній такі 

компоненти: гностичний (система знань про сутність, структуру, функції, 

особливості спілкування загалом і професійного зокрема); конативний 

(загальні та специфічні комунікативні вміння, які дають змогу успішно 
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налаштовувати контакт із іншою людиною); емоційний (гуманістична 

настанова на спілкування) [120]. 

Слушною є запропонована дослідницею І. Куламіхіною структурно- 

функціональна модель професійної компетентності майбутніх фахівців, яка 

містить такі структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, який визначає 

потребу студентів у розширенні професійних контактів і толерантного 

ставлення до партнерів; когнітивний компонент визначає сукупність 

мовленнєвої, міжкультурної і соціальної компетентностей, які допомагають 

виробити стратегію взаємодії; операційний компонент, що характеризується 

наявністю вмінь самоуправління діяльністю, спілкуванням і комунікативно- 

рефлексивними вміннями [200]. 

Ще одним підходом до структурування професійної компетентності 

фахівця є виокремлення в її структурі певних ієрархічних рівнів. Такого 

підходу дотримується Ю. Жуков, який у структурі професійної 

компетентності фахівця виокремлює три ієрархічні рівні, а саме: 

стратегічний, тактичний і технічний. Сукупність основних орієнтацій 

особистості щодо спілкування (орієнтація на діалог або монолог, на інтимно- 

особистісну або функціонально-рольову взаємодію, ставлення до 

спілкування як до мети чи як до засобу) становить стратегічний рівень 

професійної компетентності. Знання основних правил організації 

професійної взаємодії репрезентують тактичний рівень. На технічному рівні 

відбувається реалізація стратегічних орієнтацій і тактичних планів, а отже, 

під технічним рівнем професійної компетентності дослідник розуміє 

конкретні професійні навички й уміння [118; 119]. 

Наступний підхід до визначення структури професійної 

компетентності проявляється через виокремлення певних професійних 

знань, умінь, навичок, особистісних якостей, емоційно-ціннісного ставлення, 

мотивації і досвіду діяльності. Так, О. Жирун називає у структурі 

професійної компетентності редактора два складники. Перший – 

інструментальний − це вміння й навички спілкування, а також знання про 
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закономірності спілкування і комунікативні якості особистості. Другий 

складник – мотиваційно-ціннісний – містить професійні цінності, настанови 

[117]. 

Визначаючи педагогічні умови формування професійної 

компетентності фахівця, Є. Прозорова в структурі зазначеної компетентності 

виокремила два компоненти. До першого компонента дослідниця відносить 

професійні цінності, орієнтацію і специфіку мотивації фахівця, його потребу 

в самореалізації. Другий – визначає прояви професійної компетентності 

безпосередньо в спілкуванні, професійній поведінці та містить два 

складники, а саме: дії під час акту комунікації (уміння і навички 

спілкування) та знання про професію [325]. 

Представником ще одного підходу до визначення структури 

професійної компетентності є Н. Назаренко, який, досліджуючи професійну 

компетентність керівників Державної прикордонної служби України, дійшов 

висновку, що до її структури входять елементи соціально-психологічної, 

переговорної, конфліктологічної, соціально-перцептивної, аутопсихологічної 

і рефлексивної компетентностей. Крім того, у структурі вказаної 

компетентності як інтегральному особистісному утворенні дослідник 

виділяє такі основні компоненти: мотиваційно-ціннісний, пізнавально- 

прогностичний і емоційно-вольовий [254]. 

Здійснений нами аналіз наукової літератури дозволяє виявити різні 

підходи до обґрунтування структури професійної компетентності фахівця, 

що показує наявність відмінностей у виокремленні компонентів вказаної 

компетентності, які зумовлені, передусім, професійним контекстом 

діяльності фахівця тієї або тієї сфери. 

Дослідження теорії і практики дає підстави стверджувати, що 

професійна компетентність майбутнього соціального працівника має 

охоплювати перцептивний, комунікативний й інтерактивний складники за 

умови збереження збалансованого співвідношення професійної діяльності, 

спілкування і якостей особистості. Отже, структуру досліджуваного нами 



117 

феномена (професійної компетентності) ми вбачаємо в єдності 

когнітивного, особистісного, мотиваційного й діяльнісного компонентів. 

Когнітивний (базовий) компонент передбачає: знання про сутність, 

структуру, функції і стилі спілкування загалом та професійного зокрема; 

наявність інтелектуальних здібностей, що притаманні професійній 

діяльності; наявність загальнокультурних знань; знання мовленнєвих правил 

і норм; знання вербальної й невербальної комунікації; знання про механізми 

соціальної перцепції; теоретичні і практичні знання із психології. 

Особистісний компонент охоплює: емоційні якості майбутнього 

фахівця, а саме: гуманність, чесність, цілеспрямованість, відповідальність, 

принциповість, організованість, лідерські якості, що проявляються у 

здатності встановлювати і підтримувати емоційний контакт із клієнтами; цілі 

та стимули творчих проявів особистості; здатність до самоаналізу й 

коригування дій; розвинуті емпатію і рефлексію. 

Мотиваційний компонент передбачає: наявність інтересу до обраного 

фаху, що характеризує потребу особистості в знаннях і володінні 

ефективними засобами формування професійної компетентності; мотиви, що 

спонукають до ефективної комунікативної діяльності; усвідомлення 

значення сутності професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників; прагнення оволодіти всіма професійними вміннями і 

навичками; потреба у постійному самовдосконаленні у сфері професійної 

діяльності; розуміння важливості і прагнення до адаптивності у процесі 

професійної діяльності; прагнення залучати до професійної діяльності 

ресурси тощо. 

Діяльнісний компонент охоплює: володіння технікою спілкування 

(вербальні і невербальні засоби), перцептивними вміннями; уміння 

оперувати спеціальною лексикою; володіння прийомами атракції і 

фасцинації; уміння конструктивно розв’язувати конфлікти; діалогічний 

стиль взаємодії у професійних ситуаціях; ситуативна адаптивність у 

професійних ситуаціях; уміння ефективної самопрезентації; уміння 
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організувати індивідуальні, групові, колективні форми роботи із клієнтами. 

Означене зумовлює необхідність розроблення та обґрунтування 

ефективної та якісної моделі та цілісної соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Отже, ми уточнили сутнісні характеристики базових понять 

дослідження: „компетентність”, „компетенція”, „професійна 

компетентність”, „комунікативна компетентність”, „професійна 

компетентність соціального працівника”. 

Доцільно зазначити, що в аспекті сучасних пріоритетів соціально- 

економічного розвитку постіндустріальних спільнот, орієнтації на 

найповніше використання трудового потенціалу з одночасним зниженням 

нерівності завдяки гнучкій податковій політиці, раціональним соціальним 

трансфертам, забезпеченню гідного рівня оплати праці тощо, соціальна 

політика держави розглядається як спосіб забезпечення відтворення 

людського капіталу, а не як видатковий тягар на утримання нужденних, 

непрацездатних або неспроможних членів суспільства [352]. 

Соціальний захист розглядається як інструмент забезпечення 

економічного зростання, пріоритетною основою якого є соціальний захист 

населення. 

До того ж, сама собою діяльність зі здійснення соціальної політики в 

суспільстві потребує створення значної кількості робочих місць і забезпечує 

велику частку зайнятості у сфері надання соціальних послуг і попередження 

(подолання) негативного впливу соціальних ризиків. У сучасному соціумі 

будь-яка особа може опинитися в ситуації соціального неблагополуччя 

внаслідок безробіття або набуття тимчасової або повної непрацездатності 

(хвороба, нещасний випадок, старість, догляд за дитиною тощо) [352]. 

Необхідно взяти до уваги, що в Україні наразі немає дієвого механізму 

захисту від впливу потенційних соціальних ризиків (зокрема, для сімей з 

дітьми, непрацездатних та осіб, які за ними наглядають, людей з 
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інвалідністю, вимушено безробітних, переселенців, учасників бойових дій 

тощо). 

Зважимо на те, що забезпечення гарантій соціальної захищеності 

населення можливе двома способами: держава сама здійснює перерозподіл 

національного багатства у спосіб фінансування соціальних програм; держава 

надає людям можливість забезпечити себе пенсією, коштами на випадок 

хвороби тощо, а також право вибору тієї чи тієї соціальної послуги на ринку. 

Згідно з Декларацією Міжнародної організації праці «Про соціальну 

справедливість» (2008 р.) у цілях справедливої глобалізації стрижневим 

елементом економічної та соціальної політики будь-якої країни є повна й 

продуктивна зайнятість [97]. 

З одного боку, це означає сприяння якомога ширшому виведенню 

працездатного (зокрема й частково працездатного) населення на відкритий 

ринок праці. З іншого – саме доходи від повної та продуктивної зайнятості 

формують страхову й фіскальну базу систем соціального захисту задля 

зменшення впливу соціальних ризиків і повернення особи на ринок праці. У 

цьому контексті держава бере на себе впровадження програм розвитку ринку 

праці, підвищення рівня життя населення, забезпечення мінімальної 

заробітної плати, здійснення заходів соціального забезпечення для тих, хто 

його потребує [97]. 

Ураховуючи означене, констатуємо, соціальний захист стає не стільки 

механізмом кризового втручання, скільки стратегією профілактики 

негативного впливу можливих соціальних ризиків, і не лише усуває наслідки 

соціальної нерівності, а й передбачає збалансований перерозподіл 

суспільних благ, стаючи способом зменшення нерівності та подолання 

(недопущення) маргіналізації окремих осіб, сімей і соціальних груп у спосіб: 

− дотримання принципів самозабезпечення економічно активної 

частини населення, тобто створення умов для того, щоб працююча особа 

мала змогу заробляти стільки, скільки дозволяють її здібності та ініціатива; 

забезпечувати себе та свою сім’ю; сплачувати податки, зокрема й на 
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соціальний захист інших; 

− забезпечення гарантованого рівня та якості життя тих членів 

суспільства, які не в змозі досягти його самостійно, завдяки заходам 

соціальної підтримки найвразливіших верств населення [97].  

Варто зауважити: частина 1 ст. 46 Конституції України зазначає, що 

„громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом”, 

тобто соціальний захист не обмежується забезпеченням у випадку настання 

ризику [193]. 

В умовах сьогодення державна політика щодо соціального захисту 

прав молоді визначає такі пріоритети: персональна відповідальність 

найманих працівників, їхніх роботодавців, інших категорій працівників і 

працездатних осіб за фінансове забезпечення прийнятного рівня соціального 

захисту; солідарна підтримка працюючим населенням і роботодавцями 

найменш захищених категорій населення та їхніх сімей; оптимальна 

підтримка (принцип субсидіарності), що визначає міру (межі) солідарної 

підтримки, фіксує її розмір і форми надання [399]. 

На жаль, поняття „соціальний захист” і „соціальне забезпечення” не 

мають офіційного визначення в національному законодавстві; в Україні 

немає також і єдиного закону, який регулював би всі аспекти соціального 

захисту. 

Сутність терміна „соціальне забезпечення” полягає в тому, що це 

спосіб перерозподілу національного доходу задля забезпечення певних 

стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків [437]. 

Соціальне забезпечення – це система державних заходів з надання 

матеріальної допомоги задля компенсації, зниження або запобігання 

негативного впливу соціальних ризиків на осіб, які через незалежні від них 

життєві обставини не мають достатніх засобів до існування. Метою 
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соцзабезпечення є вирівнювання соціального становища вразливих осіб 

відносно інших членів суспільства. Воно є формою вираження політики 

держави, спрямованої на матеріальне забезпечення окремих категорій 

громадян (за рахунок частини державного та місцевих бюджетів, фондів 

соціального страхування, позабюджетних фондів соціального призначення, 

інших обумовлених законодавством коштів) у випадку настання обставин, 

що визнаються державою на цьому етапі розвитку соціально значущими та 

тягнуть за собою втрату чи зниження доходу, малозабезпеченість, бідність 

[437]. 

Соцзабезпечення полягає і в безпосередньому наданні державою 

грошових виплат особам, які мають на них право, і в забезпеченні 

соціального утримання, наданні медичної допомоги, безоплатному або на 

пільгових умовах обслуговуванні громадян. Воно охоплює заходи, що 

передбачають надання допомоги в грошовій або натуральній формах, 

зокрема в таких випадках: відсутність (або нестача) доходу від трудової 

діяльності (через хворобу, інвалідність, народження дитини, травму на 

виробництві, безробіття, старість тощо); відсутність доступу до медичного 

обслуговування або фінансова недоступність медичних послуг; 

неможливість або низька спроможність сім’ї утримувати особу, передусім 

дитину або непрацездатного (вимушено непрацюючого) члена сім’ї; загальна 

бідність та соціальна ізоляція. 

Соціальний захист – це практична діяльність зі створення 

сприятливого навколишнього середовища, охорони материнства й 

дитинства, здійснення допомоги сім’ї, охорони здоров’я, професійної 

підготовки громадян, забезпечення зайнятості населення, охорони праці, 

регулювання заробітної плати та доходів населення, забезпечення громадян 

житлом, регулювання права власності громадян, матеріального 

обслуговування та забезпечення непрацездатних та інших осіб, які 

потребують соціальної підтримки [437]. 

Соціальний захист полягає в реалізації основних напрямів соціальної 
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політики завдяки комплексу організаційно-правових і соціально- 

економічних заходів, метою яких є: 

− створення для працездатних громадян належних умов для 

забезпечення їхніх соціально-економічних і духовних потреб; 

− гарантоване забезпечення рівня доходу не нижчого за 

прожитковий мінімум громадянам, які потребують соціальної допомоги. 

Частина дослідників вважає, що в контексті забезпечення прав і свобод 

(а отже, і потреб людини) ширшим є поняття „соціальне забезпечення”, адже 

„захист” пов’язаний із тимчасовою дією щодо усунення ризику, яка має 

закінчитися, як тільки він мине. Забезпечення – це тривалий процес, який 

має сталий характер і не залежить від тимчасових життєвих ускладнень 

[178]. 

Так, за стандартами Ради Європи соціальне забезпечення включає, крім 

матеріального забезпечення (завдяки соціальному страхуванню), також інші 

форми соціального захисту: державну соціальну допомогу, спеціальний і 

особливий (додатковий) соціальний захист тощо [116]. 

Міжнародне бюро праці визначає важливість горизонтального 

найбільш повного охоплення населення соціальними гарантіями) та 

вертикального (поступове забезпечення більш високих гарантій отримання 

доходу та охорони здоров’я з урахуванням економічного й соціального 

розвитку за умови виникнення соціальних ризиків – безробіття, хвороби, 

інвалідності, народження дитини, втрати годувальника, похилого віку тощо) 

компонентів соціального забезпечення. 

Водночас у Європейському Союзі відбулася зміна підходів до 

визначення соціального захисту, який тривалий час визначався як сукупність 

заходів із захисту громадян від соціальних ризиків і часто ототожнювався з 

терміном „соціальне забезпечення”, тобто з грошовими виплатами 

населенню. 

На Європейському форумі Європейського Союзу (Брюссель, 1998) 

було запропоновано розглядати соціальний захист як забезпечення 
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життєдіяльності населення в широкому сенсі, тобто охопити не тільки 

соціальне забезпечення, а й соціальну інтеграцію, здобуття освіти, охорону 

здоров’я, житлову політику, надання соціальних послуг тощо [335]. 

Саме такий зміст закладено у ст. 46 Конституції України [193], згідно з 

якою поняття „соціальний захист” є ширшим за поняття „соціальне 

забезпечення”. Заходи соціального захисту, визначені в ст. 46, хоча й подібні 

до соціального забезпечення, але передбачають, зокрема, компенсаційні 

виплати, відшкодування, поновлення прав та інші соціальні гарантії, які 

можуть визначатися нормами не тільки права соціального захисту, а й інших 

галузей права - трудового, цивільного, адміністративного, фінансового тощо. 

Поняття „соціальний захист” охоплює соціальні права людини (на 

працю, освіту, житло, відпочинок, безпечне довкілля, охорону здоров’я, 

достатній життєвий рівень, безпечні умови праці, заробітну плату, не нижчу 

за мінімально встановлені стандарти тощо). Оскільки законодавчо не 

визначено сутнісні характеристики понять „соціальний захист” і „соціальне 

забезпечення” подекуди їх застосовують паралельно, усвідомлюючи, що 

вони не передбачають суто матеріального (грошового) складника. 

Відповідно до Національної стратегії соціального захисту населення в 

Україні немає дієвого механізму захисту від впливу потенційних соціальних 

ризиків (зокрема для сімей з дітьми, непрацездатних та осіб, які за ними 

наглядають, людей з інвалідністю, вимушено безробітних та ін.). 

Забезпечення гарантій соціальної захищеності населення можливе 

двома способами: держава сама здійснює перерозподіл національного 

багатства у спосіб фінансування соціальних програм; держава надає людям 

можливість забезпечити себе пенсією, коштами на випадок хвороби тощо, а 

також право вибору тієї чи тієї соціальної послуги на ринку. 

Як уже зазначалося, поняття „соціальний захист” і „соціальне 

забезпечення” не мають офіційного визначення в національному 

законодавстві; в Україні немає також і єдиного закону, який регулював би 

всі аспекти соціального захисту. 
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Варто взяти до уваги, що соціальний захист можна визначити як 

обов’язок суспільства, який реалізує держава, щодо утримання конкретної 

категорії громадян в особливих випадках та особливими засобами за 

рахунок суспільства завдяки мережі державних органів, органам місцевого 

самоврядування, громадським організаціям. Правники погоджуються зі 

змістовним наповненням понять „соціальний захист” і „соціальне 

забезпечення”, проте з огляду на термінологічну невизначеність доходять 

протилежних висновків щодо кола явищ, охоплюваних означеними 

поняттями. 

Переорієнтація стратегії соціального захисту від забезпечення 

(пасивний складник захисту) до створення для цієї категорії громадян 

суспільства рівних можливостей, у якому вони зможуть безперешкодно 

реалізовувати власні життєві потреби, здібності та творчий потенціал 

(активна складник захисту), зумовлює зміни складників соціального захисту 

і його функцій. За таких умов значно зростає потреба у створенні керованої 

державою системи соціального захисту із застосуванням різноманітних 

механізмів державного управління нею. 

Зазначимо, що саме в означеному річищі в Україні здійснюється 

формування державної політики соціального захисту. 

Соціальний захист є предметом вивчення й елементом наукового 

апарату низки наук та їх галузей, зокрема філософії, соціології, права, 

педагогіки, економічної теорії, економіки праці, соціального, державного 

управління, соціальної роботи та ін. 

Проблемам соціальної захищеності й соціального захисту населення в 

індустріальному суспільстві присвячено роботи вітчизняних і зарубіжних 

авторів: О. Волгіна [57], Е. Гансової [74], Е. Гонтмахера [84], М. Кравченко 

[370], Р. Мадден [466], О. Холостової та ін [431]. 

Проте за наявності чималої кількості напрацювань вітчизняних і 

зарубіжних учених з проблем соціального захисту населення існує потреба в 

подальшому дослідженні цієї сфери соціальної політики. Це зумовлено 
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недостатнім рівнем розроблення теоретичних підходів до визначення 

сутності соціального захисту населення, його компонентів. Обґрунтування 

теоретичного забезпечення соціального захисту, узагальнення теоретичних 

проблем державного управління, розроблення системи соціального захисту є 

вкрай актуальним. 

Зважимо на те, що соціальний захист у XXI ст. є предметом 

міждисциплінарних досліджень. Кожна з наук сьогодні визнає необхідність і 

значущість соціального захисту для суспільства, проте досліджує лише 

певний аспект цього суспільного явища, проявляючи свою обмеженість, 

передусім у підходах до з’ясування означеного соціально-економічного 

феномену. Так, юристи можуть розглядати соціальний захист як сукупність 

прав людини і юридичних гарантій щодо реалізації цих прав, економісти – 

як частину суспільного сектору або соціальної політики держави відносно 

населення, соціологи – як необхідний соціальний інститут, соціальні 

працівники – як елемент своєї практичної діяльності відносно різних 

категорій населення тощо, і часто ці точки зору перетинаються або навіть 

переходять із науки в науку. Можна відзначити не тільки між, а й 

внутрішньонаукові відмінності в підходах і формулюваннях, про що 

зазначають усі автори, які намагаються у своїх роботах узагальнити наявні 

підходи до визначення семантики концепту „соціальний захист” [370; 392; 

393]. 

Необхідно відзначити також, що не всі вчені оперують у своїх 

дослідженнях саме категорійними уявленнями про соціальний захист, що 

зумовлене, на наш погляд, і домінувальним вузькопрофільним підходом у 

межах окремих наук, і певною теоретичною спрощеністю, прийнятою 

останнім часом у наукових дослідженнях і публікаціях із соціально 

значущих питань. Прикладом особливо спрощеного підходу в цьому 

контексті може бути таке формулювання: „Соціальний захист – це система 

задоволення матеріальних, духовних і інших потреб людини” [393]. 

На наше переконання, означене пояснюється тим фактом, що велика 
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частина загальноприйнятих на сьогодні (зокрема юридичних) норм з питань 

соціального захисту розроблена в межах системи ООН, і через свій ранг 

відповідні формулювання в адекватному перекладі почасти служать 

теоретичною основою тих або тих сучасних наукових досліджень із питань 

соціального захисту. У зв’язку з цим досить показово, що 1993 р. на черговій 

сесії Міжнародної конференції праці було заявлено, що „створення систем 

соціального страхування на початку XX ст., їх подальший розвиток і 

перетворення в усебічні системи соціального захисту прав, а потім еволюція 

практично універсальної системи соціального захисту – це один з основних 

етапів соціального розвитку в двадцятому сторіччі” [391]. У 2001 р. у 

доповіді генерального секретаря ООН під соціальним захистом було 

запропоновано розуміти „комплекс стратегій і програм державного і 

приватного секторів, здійснюваних суспільством у зв’язку з різними 

непередбачуваними обставинами задля компенсації відсутності або 

істотного скорочення доходів від трудової діяльності, надання допомоги 

сім’ям з дітьми, а також забезпечення людей медичним обслуговуванням і 

житлом” [335]. 

Згідно з широким визначенням Міжнародної організації праці, яке 

використовує більшість українських дослідників: „соціальний захист – це 

захист, який суспільство забезпечує своїм членам за допомогою набору 

суспільних заходів від економічних і соціальних лих, які зумовлені 

припиненням або істотним зниженням заробітчанства в результаті 

хвороби, пологів, виробничих нещасних випадків, безробіття, інвалідності, 

старості і смерті; забезпечення медичної допомоги, забезпечення субсидій 

сім’ям з дітьми” [198]. Таке розуміння соціального захисту пропонує, своєю 

чергою, певний методичний підхід, який дає імпульс науковим 

дослідженням у соціальній сфері, що і виявляється у визначенні сутності 

дефініції „соціальний захист” різними дослідниками. 

Нам видається, що доцільно виокремити й низку додаткових підходів, 

як-от: функціональний, системний і нормативний. Водночас існує іще 
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ширше тлумачення міжнародного терміна „соціальний захист”, під яке 

підпадають не тільки традиційні системи соціального страхування і 

забезпечення, а й ті галузі соціальної інфраструктури, які сьогодні можна 

відносити до системи відтворення населення (освіта, охорона здоров’я, 

суспільний транспорт, муніципальне житло, охорона довкілля). 

Отже, соціальний захист доцільно розглядати як категорію, що 

відображає сукупність відносин, які складаються в суспільстві щодо 

виробництва, розподілу і перерозподілу суспільного продукту задля 

забезпечення адекватної соціальної адаптації і інтеграції індивідів, не 

здатних самостійно впоратися з негативною дією соціальних ризиків. 

Категорійний статус соціального захисту підкреслює об’єктивність його 

існування як позачасового соціально-економічного і соціокультурного 

феномену та вимагає формування цілісної (загальної) теорії соціального 

захисту в межах суспільних наук. 

Варто зазначити, що для успішного виконання своїх функцій сучасний 

фахівець повинен володіти не тільки сумою загальних і спеціальних знань, 

умінь і навичок, а й комплексом певних якостей особистості, що 

забезпечують плідну роботу, тобто бути компетентним у своїй діяльності. 

Однією з найважливіших умов для досягнення професійної успішності 

соціального працівника є якісна професійна компетентність, що, своєю 

чергою, передбачає спрямованість сучасного соціального працівника на 

формування якісної системи соціального захисту населення, зокрема й 

молоді. 

У нашому дослідженні – це соціально-педагогічна система 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Процесуальна система професійної підготовки соціального працівника 

спирається на науково-методичне обґрунтування необхідного забезпечення 

освітнього процесу у вищій школі з урахуванням потреб соціальної практики 

та професійної компетентності майбутнього спеціаліста. Про їх 
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сформованість можна стверджувати лише за умови виявлення критеріїв, 

показників, рівнів професійної готовності, а також здійснення моделювання 

такого процесу, в основу якого покладено проблемно-модульну організацію 

освіти соціального працівника. Визначення професійної компетентності та 

готовності студентів до соціальної роботи з різними категоріями населення 

актуалізує необхідність не лише системної єдності, цілісності розвитку 

особистості й діяльності, а й досягнення певного рівня професіоналізму, 

майстерності. 

У більшості країн зміст професійної компетентності соціального 

працівника включає як рівні базової і спеціальної освіти, так і вміння 

акумулювати широкий досвід у практичній діяльності, формування 

професійних умінь та навичок. 

Варто зазначити, що в процесі вирішення завдань професійної 

підготовки фахівців соціальної сфери необхідно виконувати окремі види 

діяльності, кількість яких залежить від їх складності, напряму, якостей 

фахівців, які беруть участь у їх вирішенні. Зокрема, соціальні працівники, 

здійснюючи соціально-правову діяльність, досить часто змушені стикатися з 

питаннями надання консультативно-правової допомоги [379]. 

Аналіз професійної діяльності соціальних працівників засвідчує, що 

вони не тільки осмислюють, а здебільшого вирішують безпосередньо 

практичні завдання з надання соціально-правової, консультативної 

допомоги. Тому соціальний працівник повинен мати гарну професійну 

підготовку та знання з різних галузей законодавства; володіти достатньо 

високою правовою культурою, бути високоерудованою людиною; володіти 

інформацією про сучасні політичні, соціальні та економічні процеси в 

суспільстві, мати широку обізнаність про різні соціальні групи населення; 

мати професійний такт, викликати симпатію і довіру в оточення, 

дотримуватися професійної таємниці, делікатності в усіх питаннях, які 

зачіпають сторони життя людини; бути емоційно стійким, уміти сумлінно 

виконувати свій обов’язок, залишаючись спокійним, доброзичливим та 
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уважним до підопічного; уміти приймати потрібне рішення в несподіваних 

ситуаціях, чітко формулювати свої думки, грамотно й дохідливо їх 

викладати. 

Зазначимо: професійна компетентність соціального працівника являє 

собою сукупність якостей, що відображають ступінь кваліфікації, рівень 

знань, умінь і навичок, готовності та здатності, які пов’язані зі здійсненням 

соціальної діяльності [378]. 

Професійна компетентність фахівця, зокрема і соціального працівника, 

складається з різних компонентів. Кожен компонент розглядається в 

структурі реалізації професійної діяльності соціального працівника 

відповідно до специфіки норм права. Для їх виявлення вивчені 

кваліфікаційні характеристики та нормативно-правові документи, що 

регламентують професійну діяльність соціального працівника, вимоги 

державного освітнього стандарту вищої професійної освіти [111]. 

Без сумніву, головним внутрішнім стимулом праці в соціальній сфері є 

альтруїстична мотивація – бажання фахівців із соціальної роботи приносити 

користь своїм клієнтам і суспільству. Також до значущих внутрішніх 

стимулів відносять можливість постійного прояву самостійності, ініціативи і 

творчості в роботі [18]. До зовнішніх стимулів належить суспільне визнання 

важливості професії соціального працівника, усвідомлення необхідності її 

здійснення для підвищення соціального здоров’я і добробуту громадян, 

прояв поваги з боку оточення [18]. 

Професійна компетентність соціального працівника зумовлена 

сукупністю його професійних знань, умінь і навичок; комплексом 

психологічних особливостей та професійно важливих якостей і здібностей. 

Здатність досягати найвищих успіхів у професійній діяльності значною 

мірою залежить від самооцінних здібностей (самоконтроль, 

самовдосконалення, самоосвіта). Фахівець повинен бути психологічно 

готовим до діяльності в соціальній сфері, мати сформоване професійне 

мислення, вміти самостійно аналізувати конкретну ситуацію, оцінювати 
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можливі наслідки та брати відповідальність за обрані рішення, які часто 

пов’язані з життям людини [381]. 

Соціальний працівник, який не одержав спеціальних і наукових знань 

про особливості роботи з тією чи тією категорією населення, не може 

приступати до професійної діяльності. Водночас, маючи необхідні знання, 

фахівець повинен постійно вдосконалювати свої практичні навички, 

оскільки об’єкт, на який спрямована діяльність, постійно змінюється. 

Основні завдання соціального працівника полягають у тому, щоб 

допомогти клієнтові знайти себе, своє місце в динамічно мінливому світі, 

зорієнтуватися в нових соціальних відносинах. Фахівець із соціальної роботи 

повинен мати навички саморегуляції, самоорганізації (уміти опановувати 

свої думки, почуття, поведінку, проводити самоспостереження), що є 

основою самовдосконалення й професійного зростання. В особливих, 

важких або екстремальних умовах діяльності, коли зовнішні або внутрішні 

чинники викликають порушення нормальної діяльності функціональних 

систем, виникає природна потреба відновити рівновагу, збалансованість 

психічних процесів. У результаті усвідомлення ситуації з’являється мотив 

тієї або іншої дії задля пристосування до нестандартної обстановки, 

відбувається активізація системи психічної саморегуляції, виникає потреба 

„зібратися”, „мобілізуватися”, „перебудуватися”. Це притаманне початку 

рефлексії, коли найчастіше запускається механізм самоаналізу й 

самооцінювання, вироблення й прийняття рішень. 

Діяльність соціального працівника має сприяти створенню атмосфери 

комфорту та безпеки особистості, забезпеченню охорони життя та здоров’я 

громадянина, створенню гуманних здорових відносин у соціальному 

середовищі. Професійний успіх соціального працівника визначається 

результативністю його діяльності, а результат залежить від професійних 

можливостей фахівця соціальної сфери. 

Особистісний аспект майбутньої діяльності соціального працівника 

передбачає розкриття можливостей суб’єкта, формування його мотивів, 
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інтересів, професійно-особистісних якостей у процесі цілеспрямованої 

взаємодії на рівні „педагог-студент”. Ураховуючи, що соціальний працівник 

має працювати в системі „людина-людина”, особлива увага має бути 

приділена формуванню його професійно-особистісних якостей. 

Отже, професійна компетентність є важливою умовою успіху 

діяльності соціального працівника та показником його можливостей. 

Поняття 

„компетентність соціального працівника” складається з наявних у 

майбутнього фахівця соціальної сфери професійних знань, умінь і навичок, 

особистісних якостей, уміння застосовувати здобуті знання, уміння та 

навички на практиці. Рівень компетентності соціального працівника 

визначається ступенем сформованості всіх цих елементів, їх вдалим 

поєднанням. 

Відповідно, професійна компетентність потрактовується не просто як 

сума знань, необхідних для надання професійної допомоги і послуг окремим 

особам, групам, організаціям, громадянам, а як певний рівень 

професіоналізму, невіддільний від сукупності особистісних якостей 

психологічних характеристик, які сприяють створенню індивідуального 

„професійного почерку”, професійного стилю (авт.). 

Доцільно враховувати те, що фахівець виконує свої ролі, працюючи в 

соціальних службах установ, підприємств і організацій різних відомств, в 

освітніх, культурних і медичних установах, будинках, мікрорайонах або 

зонах соціального обслуговування сімей, а також займаючись приватною 

практикою. Дії фахівця в його професійних ролях становлять сукупність 

конкретних операцій, необхідних для реалізації низки професійних функцій, 

відповідно до недавно затвердженого Державного стандарту 231 „Соціальна 

робота” [256]. 

За технологіями, що застосовують, виділяють такі функції: 

діагностичну (постановка соціального діагнозу, визначення змісту проблеми 

групи або індивіда); прогностичну (прогнозування розвитку соціальних 
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процесів і вироблення моделей соціальної поведінки); профілактичну 

(запуск механізмів попередження негативних соціальних явищ); 

реабілітаційну (організація роботи із соціальної адаптації, реабілітації) та 

інші [395]. 

Виконуючи різні професійні ролі та функції, соціальний працівник 

виробляє особливий стиль поведінки, систему власної унікальної діяльності 

з надання соціальної допомоги й підтримки клієнта. 

Особливе значення для успішної професіоналізації має спрямованість 

фахівця із соціальної роботи, що містить систему цінностей та мотивацію 

його діяльності, а також зумовлює професійну придатність до практичної 

соціальної роботи. 

Акцентуємо увагу на професійно важливих якостях майбутнього 

соціального працівника, що є незаперечними особливостями професійної 

діяльності працівників із соціального захисту прав молоді: психічні: 

особливості психічних процесів (пам’яті, мислення, сприймання, відчуття, 

уяви); увага як стан свідомості та умова виконання діяльності; психічні 

стани (працездатність, енергійність, ініціативність, стресостійкість, низький 

рівень тривожності); емоційно-вольові прояви (стриманість, наполегливість, 

послідовність, імпульсивність та ін.); інтелектуальні: соціальний інтелект 

(здатність аналізувати стани інших людей, передбачати розвиток подій); 

творче мислення (здатність приймати нестандартні рішення, діяти в 

невизначених ситуаціях); аналітичність, реалістичність, інтуїтивність, 

прогностичність, критичність, гнучкість мислення; ерудиція та світогляд; 

достатній освітній рівень та ін.; професійна самосвідомість: самоконтроль, 

самокритичність, адекватна самооцінювання, прагнення до 

самовдосконалення й самоосвіти, самонавіюваність, уміння керувати 

власними емоціями та поведінкою, змінювати власні стани [17; 395]. 

Незаперечно важливими є професійні морально-етичні та вольові 

якості майбутнього соціального працівника: емпатійність (здатність до 

співчуття, співпереживання, відчуття настрою людини, розуміння її 
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внутрішнього світу); делікатність, тактовність, уважність до клієнта 

(звернення уваги на настрій клієнта, його самопочуття, дотримання 

принципу „не зашкодь”); терпимість (повага до інтересів, переконань, 

ідеалів, потреб, звичок інших людей, сприймання людини такою, якою вона 

є, з її правом на обраний спосіб життя); витримка і терплячість (контроль над 

власними емоціями на виклики роздратованості, агресивності та ін.); висока 

духовна культура й моральність, етична поведінка, гуманність, милосердя, 

чуйність, безкорисливість (спрямованість на інтереси, потреби і захист 

людської гідності клієнта, бажання допомогти, симпатія до інших); чесність 

(правдивість у поясненні становища клієнта, можливостей вирішення його 

проблем, можливих труднощів); об’єктивність і справедливість (рівне 

ставлення до клієнта, незважаючи на власні симпатії, адекватне оцінювання 

його проблем); моральна чистота в професійних справах, конфіденційність 

(уміння зберігати таємницю, якщо вона не несе загрозу іншим людям); 

порядність, відповідальність (моральна відповідальність за свою поведінку і 

наслідки власних дій); емоційно-позитивне ставлення до людей: 

доброзичливість, доброта, любов до людей, оптимізм (уміння сприймати 

людину як самоцінність, формувати позитивні почуття до неї, вселяти надію 

на краще) [398]. 

Важливим сегментом професійної діяльності соціального працівника є 

професійно-операційні якості та здібності: професійні знання: теоретичні 

(з психології, педагогіки, соціології, медицини, права, геронтології та ін.) та 

практичні (володіння технологіями соціальної роботи), уміння застосовувати 

теоретичні знання на практиці, навички роботи з різними категоріями 

клієнтів, які перебувають у різних умовах і ситуаціях; організаторсько- 

комунікативні здібності: уміння швидко встановлювати контакт з людьми, 

виявляти їхні установки, очікування; атрактивність (привабливість 

особистості, уміння вислухати клієнта та спрямувати бесіду в конструктивне 

русло); уміння викликати симпатію і довіру співрозмовника й створювати 

сприятливу атмосферу у взаємовідносинах з ним; красномовство (уміння 
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впливати і переконувати) [398]. 

Сукупність особистісних якостей, що змінюються в процесі 

професійного становлення, утворюють комплекс професійних здатностей 

фахівця із соціальної роботи, які є операційними механізмами вирішення 

проблем клієнтів і певними особливостями професійної діяльності. 

Привернемо увагу й до того, що нормою регулювання професійної 

діяльності та результатом самореалізації особистості в цій діяльності 

виступає професіоналізм, що характеризується стійким рівнем знань, умінь і 

навичок, який дозволяє досягати ефективності й успіху. 

Професіоналізм фахівця із соціальної роботи включає здатність 

аналізувати ситуацію, правильно її сприймати, брати до уваги всі наявні 

альтернативи й робити необхідний вибір; уміння встановлювати контакт з 

людьми, здійснювати диференційований підхід до клієнтів; здібність 

управляти діяльністю соціальної служби, використовувати в соціальної 

роботі технології проектування, моделювання та інші [470], що також 

відносимо до особливостей професійної діяльності, зокрема із соціального 

захисту прав молоді. 

Окрім вищезазначеного, соціальний працівник повинен уміти 

вислухати й зрозуміти, пояснити й довести, запитати й відповісти, 

переконати, створити атмосферу довіри в бесіді, знайти індивідуальний 

психологічний підхід до клієнта, розв’язати конфлікт, зняти напругу. В 

основі такої діяльності лежить комунікативна техніка спілкування, 

володіння якою є важливою ознакою професійної придатності фахівця із 

соціальної роботи. Характеристики, що складають професійний портрет 

фахівця з погляду володіння ним комунікативною технікою, називають 

комунікативною професіограмою. Фахівець із соціальної роботи повинен: 

знати мовний етикет і вміти його використати; уміти формулювати цілі і 

завдання ділового спілкування; організовувати спілкування й управляти 

ним; аналізувати предмет спілкування, розбирати скаргу, заяву, ставити 

запитання й конкретно відповідати на них; володіти навичками й прийомами 
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ділового спілкування, його тактикою й стратегією; уміти вести бесіду, 

співбесіду, ділову розмову, диспут, полеміку, дискусію, діалог, дебати, 

круглий стіл, ділову нараду, ділову гру; мати навички доводити й 

обґрунтовувати, аргументувати й переконувати, критикувати й 

спростовувати, досягати домовленостей і приймати рішення, компромісів і 

конвенцій, робити оцінки й пропозиції; володіти технікою мовлення, 

риторичними прийомами й фігурами, уміти правильно будувати промову й 

інші публічні виступи; уміти за допомогою слова проводити психотерапію, 

знімати стрес, страх, адаптувати клієнта до відповідних умов, коректувати 

його поведінку й оцінки [81]. 

Аналізуючи особливості професійної діяльності соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді  варто взяти до уваги, що 

державна стандартизація соціальних послуг, яка відбувається в Україні з 

2013 р. у ході реалізації „Стратегії реформування системи надання 

соціальних послуг” враховує соціально-правовий компонент соціальної 

роботи, що є суттєвим підґрунтям для соціального захисту прав молоді. 

У форматі нашого дослідження доцільно акцентувати увагу на 

соціальній послузі представництва інтересів, державний стандарт якої було 

розроблено у 2015 р., і яка спрямована зокрема й на соціальний захист прав 

молоді [101]. Зазначимо, що соціальний працівник у межах даної послуги 

повинен бути компетентним не лише у вирішенні питань соціального 

захисту прав молоді, але й у залученні інших фахівців до розв’язання питань 

соціального захисту (психологів, медичних та юридичних фахівців, 

представників правозахисних організацій тощо). 

Сучасні зміни в соціально-педагогічній підтримці населення України, 

в становленні та розвитку системи соціального захисту прав молоді 

актуалізують пріоритети професійної освіти соціальних працівників 

відповідно до викликів часу: осучаснення змісту, форм, методів підготовки 

конкурентоздатних фахівців соціальної сфери в освітньому просторі закладу 

вищої освіти відповідно до вітчизняних і міжнародних стандартів [472]. 
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Проблема професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

розкрита в наукових працях українських учених: Л. Міщик [249] 

(педагогічні, психологічні та управлінські питання підготовки); В. Поліщук 

[302; 303] (професійна підготовка в умовах неперервної освіти), С. Харченка 

[411; 428; 430] (дидактичні основи підготовки студентів до соціально-

педагогічної діяльності), Р. Вайноли [61] (педагогічні засади особистісного 

розвитку майбутнього соціального працівника), О. Карпенко [161; 162] 

(професійне становлення соціального працівника), І. Ковчиної [177] (теорія 

та практика підготовки майбутніх соціальних працівників до соціально-

правової діяльності) та ін.  

Зокрема, В. Поліщук обґрунтовує професійну підготовку соціальних 

працівників як процес і результат оволодіння цінностями соціально-

педагогічної діяльності, професійно необхідними знаннями, уміннями й 

навичками, професійно важливими особистісними якостями, що є основою 

формування готовності до професійної соціально-педагогічної діяльності 

[305].  

У контексті нашого дослідження підготовка до соціального захисту 

прав молоді – це формування системи знань, умінь, навичок, особистісних і 

професійних якостей, мотивів і цінностей майбутнього соціального 

працівника, що сприяють здійсненню ним соціально-педагогічних дій у 

відповідних напрямах соціального захисту прав молоді. Готовність до 

соціального захисту прав молоді – це результат підготовки майбутнього 

соціального працівника, настанова на оптимальність виконання професійних 

завдань щодо соціального захисту прав молоді [109].  

Професійна підготовка студентів до соціального захисту прав молоді 

орієнтована на активний соціально-правовий саморозвиток майбутніх 

соціальних працівників, на ініціювання професійних стратегій, на 

професійну мобільність. Відповідно, готовність – це певна морально-

психологічна і соціальна зрілість особистості студента, досягнення ним 

соціальних стандартів поведінки щодо соціального захисту прав молоді, це 
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„інтегрована якість особистості, спрямована на адекватну реакцію щодо 

можливості ситуативного вирішення універсальних освітніх завдань за 

допомогою активізації і застосування набутої в навчально-виховному 

процесі системи компетенцій” [201]. 

Доцільно взяти до уваги те, що особистісно-соціальний підхід як 

похідний від особистісного у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників полягає у включенні особистості в систему соціальних зв’язків, 

набутті досвіду не лише персоніфікованих ставлень, а й досвіду взаємодії в 

соціумі [39].  

Суб’єктність студента розкривається через прояв ним ініціативи, 

відповідальності, творчості, проектування майбутнього, а також шляхом 

формування в майбутнього фахівця технологічних, організаторських, 

творчих та інших здібностей. 

Слушною є позиція про те, що компетентнісний підхід у підготовці 

майбутніх соціальних працівників до соціального захисту прав молоді 

актуалізує необхідність загострення уваги до формування відповідального 

ставлення студентів до своєї правової обізнаності, відповідних умінь і 

навичок, а також розвиток умінь суб’єктів освітнього процесу, здатності 

розв’язувати непрості соціально-педагогічні задачі – ситуації із життя осіб, 

які опинилися в складних життєвих обставинах. Водночас для організації 

освітнього процесу майбутніх соціальних працівників згідно із 

компетентнісним підходом і щодо соціального захисту прав молоді, важливо 

усвідомлювати ознаки правової компетентності особистості. 

Стосовно вищеозначеного зауважимо, що професійна компетентність є 

важливою для соціального працівника, який займається соціальним захистом 

прав молоді, як важлива інтегративна характеристика особистості, 

підґрунтям якої є її знання та досвід поведінки в соціальній сфері 

життєдіяльності, а виявом – спроможність орієнтуватися в ситуаціях, 

пов’язаних із соціальними відносинами. По суті професійна компетентність 

є складником усіх блоків професіограми соціального працівника як фахівця, 
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забезпечуючи успішність виконання ним не лише суто охоронно-захисної, а 

й інших функцій. Інакше кажучи, формування професійної компетентності 

студента закладу вищої освіти, який здобуває спеціальність „Соціальна 

педагогіка” чи „Соціальна робота”, стосовно соціального захисту прав 

молоді є наскрізною метою його підготовки як майбутнього фахівця 

соціальної сфери. 

Для формування професійної компетентності, підкреслює Я. Кічук, 

важливі два моменти: орієнтир на інтерактивні, проектні технології, мета 

яких – забезпечити необхідний і достатній мінімум професійних знань 

студентів і досвіду соціальних дій, а також розвиток мотивації до 

формування професійної компетентності [169].  

Поділяючи означену позицію, наголошуємо на визначальній ролі 

прагнення студента до професійно-педагогічного самовдосконалення у 

справі забезпечення прав молоді (емоційно-ціннісний компонент 

компетентності). Наявність такої мотивації як основного детермінанта 

готовності проявляється в стійкому позитивному ставленні до професійної 

діяльності, зокрема в почутті відповідальності за свій розвиток і якість 

професійної діяльності; у наявності високих цілей особистісного 

професійного зростання [169]. Особливої ваги набуває операційно-

технологічний компонент компетентності соціального працівника, його 

технологічна культура. Як зазначає дослідниця цього питання М. Левіна, 

сучасна технологія підготовки передбачає формування компетентного і 

творчого фахівця, навчання його трансляції наукових знань, прийняття 

рішень, аналізу і відбору інформації тощо [209].  

Відтак, вважаємо, що професійна підготовка майбутнього соціального 

працівника із соціального захисту прав молоді вибудовується відповідно до 

трьох орієнтирів: збереження, оновлення, доцільності. Зокрема, збереження 

забезпечує дотримання властивостей соціально-педагогічної системи, 

сталості змісту інформації незалежно від форми її передавання; оновлення 

реалізується через сприйняття і трансляцію нової інформації, нових підходів 
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у роботі з особами, які зазнають життєвих негараздів; доцільність полягає у 

виправданості застосування в роботі з молоддю інноваційних технологій і в 

дотриманні зв’язку нового і традиційного.  

Отже, готовність до професійної діяльності доцільно розглядати в 

контексті сутності її взаємопов’язаних компонентів. Так, Ю. Пелех 

стверджує, що структура ціннісно-смислової готовності майбутнього 

фахівця, зокрема соціального працівника, становить єдність взаємодіючих 

функціональних компонентів: ціннісно-мотиваційного (професійно значущі 

потреби, інтереси й мотиви професійної діяльності); професійно-

організаційного (знання про зміст професії, про вимоги професійних ролей, 

про структуру професійної діяльності, способи вирішення професійно-

педагогічних завдань; самооцінка професійної підготовленості тощо); 

емоційно-вольового (інтеріоризація професійних цінностей, почуття 

відповідальності за результати професійної діяльності; самоконтроль, уміння 

керувати діями, з яких складається виконання обов’язків фахівця); 

операційно-дієвого (наявність професійних знань, умінь, навичок, способів 

виконання професійних завдань, адаптація до труднощів); мобілізаційного 

(здатність і можливість керувати своїми психологічними станами в реальних 

професійних ситуаціях) [285].  

У процесі роботи над темою дослідження ми встановили, що 

формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціального 

захисту прав молоді залежить від об’єктивних соціально-педагогічних умов 

освітнього процесу закладу вищої освіти: організація взаємодії викладача і 

студента у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді на основі використання 

особистісно зорієнтованого підходу як базової ціннісної орієнтації; 

інтеграція механізмів, технологій, форм і методів формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в освітньому процесі закладу вищої освіти; упровадження 

розробленої соціально-педагогічної системи формування професійної 
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компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді; забезпечення реалізації соціального захисту прав і створення 

ефективних умов для його функціонування у галузі професійної діяльності).  

У закладах вищої освіти України підготовка майбутніх соціальних 

працівників до дій у сфері забезпечення прав громадян, зокрема й у сфері 

захисту прав молоді, здійснюється, як правило, під час опанування 

навчальних дисциплін „Соціально-правовий захист населення” чи „Основи 

соціально-правового захисту особистості”. Водночас окремі заклади вищої 

освіти готують майбутніх соціальних працівників за професійною 

спеціалізацією „Соціально-правовий захист населення” (Інститут психології, 

історії і соціології Херсонського державного університету, Інститут 

соціальної роботи і управління Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, Чернігівський державний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка, Харківська академія культури). 

Варто взяти до уваги, що питання підготовки студентів до соціально-

правової діяльності комплексно висвітлено в докторських дисертаціях 

І. Ковчиної [177] „Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних 

працівників до соціально-правової діяльності” та О. Лісовця [227] „Теорія та 

практика формування соціально-правової компетентності майбутніх 

соціальних працівників в умовах університетської освіти”. Означені наукові 

праці активно використано у процесі нашого дослідження [395].  

У дисертації І. Ковчиної [177] запропоновано авторську модель 

підготовки студентів до соціально-правової діяльності, що охоплює п’ять 

взаємопов’язаних компонентів (мотиваційний, змістовий, процесуальний, 

комунікативний, соціально-правовий), і виокремлено основні блоки, за 

якими здійснюється відповідна підготовка студентів: актуалізації матеріалу 

(спрямований на створення позитивної установки на вивчення предметного 

матеріалу, усвідомлення переваг соціально-правової діяльності в сучасній 

освітній системі); психологічний (охоплює проблеми, що вивчаються 

шляхом застосування різноманітних рольових ігор тематичного напряму та 
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виявлення психологічних основ соціально-правового захисту особистості); 

дидактичний (передбачено обґрунтування мети та принципів соціально-

правової діяльності й розкриття змісту підготовки майбутніх соціальних 

працівників); діагностичний (научіння студентів здійснювати оцінку 

реального стану соціально-правових знань молоді, їхніх сімей і молоді); 

технологічний (матеріал блоку спрямовано на використання різноманітних 

форм роботи, що дозволяє змоделювати життєві ситуації та виконати різні 

дидактичні завдання) [177].  

Цікавими й продуктивними для нашого дослідження є практичні 

напрацювання О. Лісовця [218; 219; 221; 222; 224; 225; 226; 228] щодо 

формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників в умовах університетської освіти.  

Ураховуючи вищезазначене, є підстави стверджувати, що теоретичні й 

методичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних працівників 

з соціального захисту прав молоді певною мірою розроблено й 

експериментально перевірено. Водночас, незважаючи на значні теоретико-

практичні здобутки в організації і здійсненні підготовки студентів до 

соціально-правового захисту населення загалом, питання соціального 

захисту прав молоді системно і комплексно не розглядалися.  

Отже, потрібно виокремити низку проблем, що потребують 

подальшого вирішення, а саме: зміст навчальних планів підготовки 

майбутніх соціальних працівників не відтворює повної картини 

функціонування соціального працівника в предметному полі його 

компетентності; як наслідок, на старті своєї професійної кар’єри такому 

фахівцеві важко зорієнтуватися у визначенні пріоритетів власної діяльності і 

своєї ролі в соціально-виховному середовищі; не завжди у змісті навчальних 

дисциплін ураховано сучасні тенденції розвитку державної соціальної 

політики в Україні щодо різних груп населення, зокрема й молоді, які 

опинилися у складних життєвих обставинах; не в усіх випадках соціальний 

захист прав молоді розглядається як різнорівнева система; недостатньо 
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простежуються і поєднуються специфіка соціально-правової діяльності й 

особливості соціального захисту прав молоді різних груп; мало уваги 

приділено роботі фахівців соціальної сфери у складі мультидисциплінарної 

команди, що є ключовою умовою якісного соціального захисту прав молоді; 

не завжди викладачі акцентують увагу на переконаннях студентів як 

аксіологічній основі соціального захисту прав молоді, наприклад, на 

подоланні помилкових поглядів щодо розуміння інтересів особистості, 

зокрема і ймовірності створення сприятливого для її гармонійного розвитку 

середовища тощо.  

Особливості змісту підготовки майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді зумовлені основними положеннями 

розробленої нами концепції, зокрема діяльністю соціального працівника у 

відкритому середовищі, що висуває вимогу оволодіння комплексом знань, 

умінь і навичок ефективно взаємодіяти з різними соціальними інститутами, 

адміністративними органами, фахівцями соціальної сфери залежно від 

конкретних обставин, реалізуючи функцію посередництва між особистістю й 

суспільством.  

Пріоритетом професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді має стати питання 

посередництва і представництва як ключових функцій соціального 

працівника в цьому процесі. Для студентів важливо зрозуміти, що 

соціальний працівник – фахівець, який організовує взаємодії різних 

інституцій у соціально-виховному середовищі задля подолання складних 

життєвих обставин клієнта. У такий спосіб він виконує об’єднувально-

інтегративну роль „зв’язкового” між державними, неурядовими 

структурами, молоддю. Ключове завдання соціального працівника – долати 

неузгодженість, різновекторність дій соціальних інститутів в інтересах 

молоді на професійно-діяльнісному рівні.  

Саме тому значне місце в підготовці майбутніх соціальних працівників 

до соціального захисту прав молоді посідають такі питання: функціоналу 
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всіх інституцій, що працюють з молоддю на державному та локальному 

рівнях; нормативного підґрунтя їх соціального партнерства; сутності 

громадського, журналістського розслідування фактів порушення прав молоді 

тощо.  

Незаперечним є те, що важливим середовищем для набуття й 

усвідомлення досвіду використання правових норм у взаємодії, співпраці 

стає спільна, партнерська, продуктивна діяльність викладача і студента. 

Важлива особистісна позиція викладача як організатора освітнього процесу і 

носія правової культури, оскільки в мікросистемі „викладач-студент” 

відбувається впровадження зразків суб’єкт-суб’єктних взаємин. Кожне 

правове поняття, твердження чи навчальну ситуацію як ілюстрації складних 

обставин, у які потрапляють молоді люди, викладач пояснює крізь призму 

минулого досвіду студента і з перспективою використання здобутих знань, 

вмінь, навичок у майбутній професійній діяльності.  

Важливим складником формування і розвитку професійної 

компетентності майбутнього соціального працівника із соціального захисту 

прав молоді є практико-орієнтована нормативно-правова підготовка в 

процесі навчання, що передбачає здобуття й інтеграцію знань положень 

цивільного, сімейного, процесуального законодавства. Оволодіваючи 

знаннями чинного законодавства України, міжнародного права, соціального 

захисту населення тощо, студент повинен осмислити набуте крізь призму 

професійної компетентності соціального працівника як фахівця, реальних 

напрямів, форм, методів, функцій соціально-педагогічної роботи з клієнтом 

задля успішного представлення й обстоювання інтересів молодої людини в 

різних інституціях.  

Зазначимо, що підготовка до соціального захисту прав молоді 

передусім позитивно впливає на рівень правової культури самого студента – 

майбутнього соціального працівника. Ми розглядаємо правову культуру як 

явище багатоаспектне, ступінь правової розвиненості особистості, характер 

її правової діяльності, рівень засвоєння суб’єктом правових норм і 
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можливостей об’єктивного оцінювання, прогнозування подальшого розвитку 

суспільства і держави, характер участі в перетворенні правової дійсності, 

ступінь її правової активності; як оволодіння культурою правового 

мислення. Крім того, правова культура може бути схарактеризована як 

процес, спосіб і форма реалізації знань і переконань особистості під час 

правової діяльності. І нарешті, правова культура – одна із передумов 

духовного розвитку людини і суспільства загалом. Отже, правова культура 

студента – майбутнього соціального працівника складається з правових 

знань, правових переконань, правових почуттів, правової поведінки 

(діяльності з реалізації норм права) та передбачає соціально-правову 

активність, нетерпимість до протиправної поведінки. Йдеться про 

усвідомлене сприйняття молодою людиною основ права, перетворення їх на 

міцні правові знання, що базуються на відповідних особистісних поглядах, 

ставленнях і переконаннях, що в результаті є основою вмотивованої 

правомірної діяльності. 

Зауважимо, що рівень правової культури студентів значною мірою 

визначає рівень їхньої готовності до соціального захисту прав молоді. Тому 

в процесі професійної підготовки майбутнім соціальним працівникам 

важливо здобути базові знання й вміння з методики формування правових 

уявлень у особистостей, а особливо підготовки і проведення різних 

організаційних форм роботи, присвячених участі молоді в житті суспільства.  

Багатоплановість і почасти суперечливість професійної діяльності 

соціального працівника потребує реалізації в освітній діяльності студентів 

„репродукції й творчості, раціонального й емоційного, логічного й 

евристичного впливу на усвідомлені й підсвідомі процедури діяльності й 

регулювання цього процесу” [227].  

Загалом підготовка майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді має змістову й процесуальну специфіку, оскільки зміст 

відповідних дисциплін потребує систематичного доповнення й оновлення 

відповідно до змін у державній політиці України, чинному законодавстві, 
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схвалення соціально-педагогічних інновацій тощо.  

Однією з умов успішного соціального захисту прав молоді є наявність 

висококваліфікованих фахівців соціальної сфери, які мають ґрунтовну 

теоретичну підготовку та готові раціонально використовувати різні 

технології соціально-педагогічної діяльності в царині охорони громадян. 

Зазначимо, що вимоги до професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери визначені законодавчо: установлено перелік повноважень фахівців із 

соціальної роботи, які надають соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді; 

рівні набуття спеціалістами професійних знань і навичок, умови атестації 

таких фахівців (Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та 

молоддю” 2001 р.) [127]; визначено умови атестації працівників закладів 

соціального обслуговування (Порядок атестації працівників центрів 

соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних 

гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та 

молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, наказ Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту № 1695 від 22.04.2008 р.); 

задекларовано державне забезпечення спеціальної підготовки, 

перепідготовки працівників закладів соціального обслуговування (Закон 

України „Про органи і служби у справах молоді та спеціальні установи для 

молоді” від 24.01.1995 р. № 20/95-ВР) [123]; передбачено проведення 

навчально-практичних семінарів для спеціалістів центрів, медичних 

працівників з профілактики раннього соціального сирітства (Порядок 

взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із закладами 

охорони здоров’я щодо профілактики раннього соціального сирітства, наказ 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

охорони здоров’я України № 2643/420 від і 24.07.2007 р.) тощо [320].  

Проте чинне законодавчо-організаційне врегулювання професійної 

підготовки фахівців соціальної сфери не є гарантом довершеності змісту 
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цього процесу: по-перше, не досягнуто системності в підготовці фахівців 

соціальної сфери до забезпечення прав молоді; навчання з окремих 

актуальних питань здійснюється фрагментарно й переважно за кошти 

неурядових організацій. Наприклад, співпраця Центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді з міжнародними благодійними організаціями, що діють 

в інтересах молоді на теренах України, безперечно, є плідною і доцільною, 

проте підвищення професійної компетентності спеціалістів соціальної 

роботи на локальному рівні здійснюється лише в межах завдань і 

можливостей відповідних проектів, тому позбавлене плановості й логічної 

побудови програми навчання фахівців у перспективі; по-друге, постійні 

курси підвищення професійної компетентності: фахівців соціальної сфери 

діють лише відповідно до щорічних наказів „Про підвищення кваліфікації 

працівників органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики 

щодо молоді в Державному інституті розвитку сім’ї та молоді” відповідно до 

затвердженого плану-графіка проведення навчання. Натомість ресурсів 

цього Інституту недостатньо для комплексного охоплення всіх актуальних 

проблем забезпечення прав молоді в нашій країні, зокрема і проведення 

міжвідомчого навчання з питань мультидисциплінарного ведення справи 

клієнта; по-третє, має місце відсутність у спеціалістів, особливо на рівні 

району, селищ, освіти за фахом „соціальна педагогіка” чи „соціальна 

робота”, досвіду співпраці з міжнародними благодійними організаціями, що 

впроваджують інновації соціально-педагогічної роботи тощо.  

Освіта задля підвищення професійної компетентності фахівців 

соціальної сфери покликана виконувати три базові функції: адаптаційну 

(дозволяє на основі власного досвіду зрозуміти нові теорії соціально-

педагогічної діяльності, форми і методи роботи); інформаційну забезпечує 

формування в слухачів умінь знаходити, відбирати, використовувати 

необхідну інформацію) та розвивальну (сприяє оволодінню новими 

способами діяльності).  

Відповідно до компетентнісного підходу зміст підготовки фахівців 
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соціальної сфери до соціального захисту прав молоді окреслено за такими 

векторами: підвищення поінформованості фахівців соціальної сфери з 

питань теорій розвитку особистості, індикаторів цього процесу; концепції 

прав особистості, положень Конвенції ООН про права особистості: 

упровадження інноваційних форм і методів роботи з молоддю тощо; 

формування прагнення учасників занять підвищувати власну обізнаність з 

питань виховання і розвитку особистості, відпрацювати механізми і шляхи 

налагодження міжвідомчої взаємодії, ефективних прийомів оцінювання 

потреб молоді тощо; утвердження переконань фахівців соціальної сфери 

щодо найкращого врахування інтересів і потреб молоді, розвиток таких 

важливих якостей, як соціальна відповідальність і солідарність, адаптивність 

і комунікабельність, турбота про якість виконуваної роботи тощо; 

відпрацювання навичок установлення контакту з молоддю, проведення 

консультування, зустрічей, організації засідань мультидисциплінарної 

команди, планування роботи, ведення документації тощо; вироблення 

навичок обміну досвідом, управління інформацією, її аналізу й 

переадресування, письмової й усної комунікації; розвиток умінь 

застосовувати різні форми і методи роботи з молоддю відповідно до її 

потреб; ознайомлення зі способами профілактики власного професійного 

виснаження тощо. 

Дослідження ефективності соціальної роботи наразі дає підстави 

стверджувати, що певними орієнтирами в побудові логіки інтегрованого 

навчання спеціалістів різних галузей є спільні уявлення фахівців про те, як 

урахувати інтереси й потреби молоді, сформувати навички командної 

роботи, застосовувати інтегровані технології, розвивати вміння оцінювати 

свою діяльність та долати поточні труднощі.  

Варто зважити на те, що для фахівців соціальної сфери вкрай важливо 

чітко усвідомлювати основні концептуальні засади забезпечення прав молоді 

й теоретичні підходи до побудови системи соціального захисту прав молоді 

в Україні.  
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Отже, особливості професійної діяльності фахівця із соціальної роботи 

працівника полягають у тому, щоб мати сформовану професійну 

компетентність, допомогти клієнтові знайти себе, знайти своє місце в 

динамічно мінливому світі, зорієнтуватися в нових соціальних умовах. 

Соціальний працівник повинен мати навички саморегуляції, самоорганізації 

(уміти опановувати свої думки, почуття, поведінку, проводити 

самоспостереження), що є основою самовдосконалення й професійного 

зростання. Професійна компетентність є важливою умовою успіху 

діяльності соціального працівника та показником його можливостей. 

Поняття „компетентність соціального працівника” складається з наявних у 

майбутнього фахівця соціальної сфери професійних знань, умінь і навичок, 

особистісних якостей, уміння застосовувати здобуті знання, уміння та 

навички на практиці. Рівень компетентності соціального працівника 

визначається ступенем сформованості всіх цих елементів, їх вдалим 

поєднанням. Особливе значення для успішної професіоналізації має 

спрямованість фахівця із соціальної роботи, що містить систему цінностей та 

мотивацію його діяльності, а також зумовлює професійну придатність до 

практичної соціальної роботи. Незаперечними особливостями професійної 

діяльності працівників із соціального захисту прав молод є такі якості: 

психічні; емоційно-вольові; творче мислення); аналітичність; реалістичність; 

інтуїтивність; прогностичність; критичність; гнучкість мислення; ерудиція 

та світогляд; достатній освітній рівень; професійна самосвідомість. 

 

 

1.4. Міжнародний досвід вирішення проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді 

 

Вивчення міжнародного досвіду соціальної освіти, соціальної роботи є 

одним з найважливіших інструментів розроблення й упровадження нових 



149 

ідей, які дають змогу глибше осмислити специфіку соціальної роботи, 

упровадити в освітній процес ефективні концепції, що пройшли 

випробування часом: поєднання теорії та практики, міждисциплінарна 

інтеграція, а також інноваційні технології. 

Для нашого дослідження доцільно принципово визначити, якій з 

відомих у світі моделей державної молодіжної політики варто надалі віддати 

перевагу – неоконсервативній (наприклад, у США, де держава фокусує 

зусилля на наданні соціальної допомоги й робить це насамперед щодо 

вразливих категорій і груп молоді, які найбільше її потребують) чи соціал- 

демократичній, коли держава бере відповідальність за розв’язання майже 

всіх проблем молоді. Остання властива більшості розвинених європейських 

країн, реалізується переважно в трьох напрямах: соціально-економічному, 

культурно-духовному та в питаннях молодіжного руху; передбачає 

відповідні державні й регіональні програми, спрямовані на створення певних 

гарантій і умов розвитку й самореалізації молоді, вразливих груп молоді 

(зокрема й тих, які ризикують конфліктувати із законом). Більшість 

європейських розвинених країн (Німеччина, Австрія, Фінляндія, Франція) 

продовжують розробляти й удосконалювати специфічне ювенальне 

законодавство. 

Оскільки проблема підготовки працівників соціальної сфери 

реалізується в Україні не так давно, велике значення для нас має вивчення 

досвіду вирішення цієї проблеми в зарубіжних країнах. 

У зарубіжній науковій літературі відзначається значна різноманітність 

моделей підготовки соціальних працівників. Так, в Австрії, Бельгії, 

Німеччині, Нідерландах, Франції підготовка соціальних працівників 

здійснюється поза системою університетської освіти; у Чехії, Болгарії, 

Греції, Норвегії, Польщі, Словаччині використовуються [45] й 

університетські, і позауніверситетські типи підготовки; в Естонії, Фінляндії, 

Ісландії, Швеції, США – так само, як і в Україні, – підготовка фахівців для 

соціальної сфери здійснюється переважно університетами. 



150 

Базовим етапом у професійній діяльності та системі університетської 

підготовки соціальних працівників США є ступінь бакалавра. Соціальні 

працівники зі ступенем бакалавра є практиками загального профілю, тобто 

фахівцями, які працюють з окремими індивідами, групами та громадами і не 

обмежують себе певними сферами практики або певним категоріями 

населення [45]. Такі спеціалісти володіють трьома основними методами 

соціальної роботи – роботою з індивідом, груповою роботою й організацією 

громади – та мають загальне уявлення про дослідницьку роботу й 

організаційну діяльність. Як зазначають американські науковці А. Мораліс 

та Б. Шіфор [467], такий підхід до соціальної роботи був розроблений на 

початку 60-х років ХХ століття для того, щоб „охопити все поле діяльності 

соціальної роботи”, адже для ефективного вирішення багатьох проблем 

необхідне втручання в системи різних рівнів, координація їхніх дій, обмін 

ресурсами, співпраця.  

Американські науковці виділяють три основні положення в межах 

комплексного підходу в професійній підготовці фахівців соціальної сфери. 

По-перше, соціальний працівник повинен володіти комплексною 

теоретичною підготовкою для ведення практики та спиратися на 

концептуальну схему, яка дозволяє йому орієнтуватися в різноманітних 

ситуаціях. По-друге, соціальний працівник усвідомлює, що втручання на 

основі комплексного підходу має бути ефективним на всіх рівнях – від 

індивідуального до рівня громади. Водночас найчастіше успіх досягається 

одночасним втручанням на кількох рівнях. І, по-третє, найвідповідальнішим 

моментом практики соціальної роботи є втілення в життя запланованих змін 

або процесів вирішення проблеми. Останнє полягає в дослідженні проблеми 

та виборі підходів для її вирішення, у формулюванні мети, складанні та 

реалізації плану дій, а також стабілізації та завершенні процесу втручання 

[191]. 

У системі підготовки соціальних працівників у США надзвичайно 

велике значення приділено практичному навчанню. На вимогу Ради з освіти 
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в соціальній роботі всі програми підготовки соціальних працівників 

включають практичний компонент, що передбачає ознайомлення студентів з 

прийомами і методами роботи та їхнє безпосереднє включення в діяльність 

під керівництвом досвідчених педагогів-наставників і викладачів- 

консультантів. 

Зауважимо, що нині в Європі функціонує понад 400 навчальних 

закладів, де можна здобути соціальну освіту і де навчається від 100-200 

студентів (в Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Ірландії, Швейцарії, 

Великобританії) до 400 студентів (у Греції, Ізраїлі, Португалії, Швеції, 

Туреччині), а іноді й до 1000-2000 осіб на різних факультетах соціальної 

освіти (Німеччина) [45]. 

У Великобританії структура підготовки фахівців соціальної роботи 

подана різнорівневою багатоступеневою системою. Перші чотири ступені – 

недипломовані соціальні працівники, які безпосередньо забезпечують 

обслуговування клієнтів у різних соціальних закладах. П’ятий-шостий 

ступені – дипломовані спеціалісти соціальної роботи, які пройшли 

відповідну підготовку в університетах чи коледжах. Структура підготовки 

дипломованих фахівців соціальної сфери у Великобританії, на відміну від 

України, визначається Центральною радою з питань навчання і підготовки у 

соціальній роботі [45]. Створення Ради дало змогу впорядкувати освітні 

стандарти, видачу ліцензій на створення факультетів соціальної роботи, 

розподіл державних замовлень та грантів на науково-дослідну діяльність у 

галузі соціальної роботи, централізувати видачу дипломів про присудження 

кваліфікації випускникам. У традиційних освітніх закладах абітурієнтам 

пропонують денні програми з дворічним або (іноді) трирічним терміном 

навчання. Також існує можливість пройти дистанційний курс підготовки, 

модульний курс, навчатися через систему отримання кредитів-балів. 

Значним здобутком британської системи підготовки соціальних працівників 

є професійна практична підготовка, ефективність якої забезпечується чіткою 

координацією діяльності університетів і соціальних закладів, інтеграцією 
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теорії та практики, різноманітністю моделей практичної підготовки, 

методичними розробками. Професійна підготовка орієнтована і на 

професійний, і на особистісний розвиток спеціаліста, який повинен мати 

значний обсяг знань, умінь і навичок у поєднанні з відповідними 

особистісними якостями і здатністю до творчого, нестандартного вирішення 

проблем клієнта. 

Професійна теоретична підготовка соціальних працівників 

здійснюється за допомогою різних методів і технологій. У більшості закладів 

вищої освіти поширеною є модульна технологія. Характерними для 

британських закладів вищої освіти є такі форми організації навчального 

процесу: лекції, диспути, семінари, практичні заняття, самостійна робота. 

Індивідуальні форми навчання переважають над груповими. Програма 

підготовки будується відповідно до вимог Центральної ради з питань 

навчання і підготовки до соціальної роботи, зміст яких зводиться до шести 

блоків: 1) спілкування та наймання, сприяння і підтримка; 2) допомога 

клієнту; 3) аналіз та планування; 4) втручання в життя клієнта і надання 

йому необхідних соціальних послуг; 5) робота в організації; 6) розвиток 

професійної компетентності [45]. 

Більшість навчальних закладів Великобританії не готує фахівців 

соціальної роботи широкого профілю, але незалежно від спеціалізації 

обов’язковим є вивчення таких дисциплін, як: психологія (загальна, вікова, 

соціальна), фізіологія, соціологія, соціальні структури, соціальна політика, 

управління, право, соціальне законодавство, теорія та практика соціальної 

роботи, філософія соціальної роботи, етика, інформатика [45]. Спеціалізація 

відбувається під час спецкурсів з навчальних дисциплін відповідно до 

особливостей майбутньої роботи соціального працівника: 1) з дітьми і 

підлітками; 2) з правопорушниками й ув’язненими; 3) з хворими (у системі 

охорони здоров’я); 4) з інвалідами; 5) з людьми похилого віку; 6) з 

громадою; 

7) у системі соціального захисту. 
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Порівнюючи програми підготовки соціальних працівників у закладах 

вищої освіти Великобританії та України, ми можемо бачити, що попри 

чималу кількість спільних дисциплін, у британських навчальних закладах 

значно більше часу (у півтора-два рази) приділяють практиці студентів. 

Важлива роль у процесі практичної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у Великій Британії, на відміну від України, належить педагогу- 

наставнику. Від його професійної компетентності залежать і успіх практики 

загалом, і ступінь задоволеності практикою студентів. Тому добір, навчання 

й утримання в штаті кваліфікованих педагогів-наставників – важливе 

завдання, яке перебуває в центрі уваги всіх закладів соціальної роботи 

Великобританії, що орієнтуються на високі стандарти професійної 

підготовки [45]. 

Основою освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є 

цілеспрямована й контрольована інтенсивна самостійна робота студента, 

який може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним 

розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання та 

узгоджену можливість контакту з викладачем телефоном, через електронну 

чи звичайну пошту, а також очно. У системі освіти дистанційне навчання 

відповідає принципу гуманності, згідно з яким ніхто не повинен бути 

позбавлений можливості навчатися з причин бідності, географічної або 

тимчасової ізольованості, соціальної незахищеності й неможливості 

відвідувати освітні заклади через фізичні вади, зайнятість виробничими або 

особистими справами. Найчастіше дистанційне навчання використовується 

задля опанування елементарних знань у певній галузі науки, формування 

вмінь та навичок у конкретній галузі діяльності або для здобуття додаткової 

кваліфікації, іноді – для здобуття повноцінної вищої освіти. 

У Норвегії підготовка соціальних працівників передбачає створення 

умов для навчання їх спочатку в коледжі, а згодом – у системі 

університетської освіти. Державна система їхньої підготовки з’явилася 

досить пізно: участь уряду в соціальній роботі тісно пов’язана з розвитком 
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концепції держави загального добробуту і зростання відповідальності 

держави за соціальний розвиток. Наразі в Норвегії існують чотири державні 

коледжі, усі заклади є членами Міжнародної Асоціації Шкіл Соціальної 

Роботи, вони фінансуються державою, навчання в них безкоштовне. 

У Фінляндії спостерігається тенденція до істотних змін у системі 

підготовки соціальних працівників: збільшення тривалості навчання на 12-18 

місяців, посилення академізму в начальних програмах та загального 

характеру освіти, зміна адміністративного підходу до соціальної роботи 

науковим [45]. Крім загальних тенденцій, властивих системі вищої освіти 

загалом, ще два провідних чинники впливають на зміни, що відбуваються: 

прагнення соціальних працівників підвищити рівень своєї професійної 

майстерності і свій соціальний статус, а також зацікавленість спеціалістів у 

напрямах соціальної роботи та у встановленні контролю над соціальними 

проблемами фінського суспільства. Одним із завдань реформи в цій галузі 

було забезпечення теоретичної основи для подальшого розвитку соціальної 

роботи, поновлення методів навчання, посилення його теоретичної 

спрямованості й водночас послаблення практичної підготовки фахівців. 

Система підготовки ставить мету перед соціальними працівниками – 

оволодіти аналітичними методами, які застосовують у соціальній роботі. 

Посилення ролі суспільних наук призвело до зменшення значущості 

дисциплін, пов’язаних із вивченням поведінки особистості та її мотивами, 

хоча ці дисципліни мають велике значення для індивідуальної роботи 

безпосередньо з клієнтами. 

Дещо іншою є модель підготовки соціальних працівників у Швеції, яка 

має понад 60-річну історію. У закладах вищої освіти діє три ступені 

підготовки соціальних працівників. Основний курс розрахований на два 

семестри й дає загальну платформу для вивчення соціальних наук. Вступ до 

курсу ознайомлює студентів з метою та змістом програми, методами 

навчання, професією, студентськими об’єднаннями та пропонує форми 

участі студентів у роботі різних комітетів. Його метою є надання студентам 
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змоги обміркувати свій вибір предметів і професійної спеціалізації. 

Основний курс передбачає вивчення психології, соціології, методів 

соціальної роботи, політології, економіки, соціальної політики та 

статистики. За ним триває практична робота впродовж одного семестру, а за 

нею – двосеместровий теоретичний курс соціальної роботи. Далі студенти 

проходять п’ятимісячну практику, після чого вивчають інтенсивний курс 

соціальної роботи, і на завершення навчання кожний студент повинен 

написати доповідь, обравши одну з тем, що пропонується курсом [45]. 

Підготовка соціальних працівників у Франції відбувається значною 

мірою на рівні середньої спеціальної і вищої освіти. Переважна кількість 

освітніх закладів належить до недержавного сектору – до 3/4 студентів 

навчається саме в них. Основними нормативними документами, що 

визначають зміст та напрями соціальної освіти у Франції, є Кодекс освіти, 

Кодекс соціальної діяльності і сім’ї, Національна та регіональні схеми 

соціальної освіти, програми професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери з різних спеціальностей [45]. Контроль за дотриманням вимог програм 

професійної підготовки, рівнем кваліфікації керівників закладів освіти, 

якістю освіти здійснюється впродовж усього періоду підготовки фахівця в 

галузі соціальної роботи. Покладено його на державу. Водночас освітні 

заклади мають значні повноваження і можливості, наприклад: упровадження 

власних дипломів, підтвердження професійних навичок і знань абітурієнтів, 

здобутих до вступу на навчання. Кожен заклад із підготовки соціальних 

працівників має свій педагогічний (технологічний) проект, що базується на 

загальнодержавній програмі професійної підготовки, розробленій для кожної 

зі спеціальностей у галузі соціальної роботи. Сама система соціальної освіти 

є багаторівневою, що надає можливість забезпечити неперервність освіти, 

полегшити мобільність студентів під час переходу з одного рівня на інший, 

краще задовольняти суспільний попит на фахівців соціальної сфери. 

Середню спеціальну освіту у сфері соціальної діяльності надають школи і 

регіональні інститути соціальної роботи. Більшість шкіл пропонує навчання 
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за однією спеціальністю, навчальні курси яких суттєво відрізняються за 

змістом і тривалістю, зберігаючи подібність у поділі на теоретичну і 

практичну підготовку. Період професійної підготовки триває: 3 роки – на 

спеціальності помічників соціальної служби, сімейних радників, соціальних 

аніматорів і спеціальних експертів навчання; 2 роки – на спеціальності 

дошкільних соціальних педагогів і персоналу дитячого садка; 8 місяців – для 

жінок-домогосподарок [45]. Вища освіта соціальних працівників має два 

щаблі: вища професійна освіта першого та другого циклу, який, своєю 

чергою, має два рівні. Причому навчання другого циклу доступне особам, 

які мають вищу професійну освіту першого циклу і щонайменше трирічний 

професійний досвід діяльності в галузі соціальної роботи. Саме наявність 

диплома, що засвідчує підготовку II циклу вищої освіти, дає змогу його 

власникові претендувати на адміністративні посади та кар’єрне зростання. 

На відміну від навчальних планів підготовки соціальних працівників в 

Україні, програми професійної підготовки асистентів соціальних служб 

Франції містять значно меншу кількість дисциплін загальноосвітньої, 

гуманітарної, соціально-економічної і фундаментальної підготовки, 

зосереджуючись на фахових та спеціальних дисциплін і приділяючи більше 

половини навчального часу практичному навчанню. Тобто, на відміну від 

вітчизняної системи соціальної освіти, спрямованої на підготовку фахівця 

широкого профілю з акцентом на теоретичні знання, навчальні заклади 

Франції готують працівників вузької спеціалізації. Вузька спеціалізація 

соціальних працівників у Франції розвивається у трьох основних напрямах – 

соціальне асистування (l’assistance sociale), спеціалізоване виховання 

(l’education specialisee), анімація (l’animation). Базові предмети підготовки 

такі: „Структура інститутів соціальної роботи”, „Соціальна економіка”, 

„Соціальне середовище”, „Відношення між людьми”, „Здоров’я, гігієна та 

медично-соціальний захист населення”. Загалом їх зміст відповідає змісту 

дисциплін, які опановують в українських закладах освіти: „Соціологія”, 

„Психологія”, „Етика”, „Педагогіка”, „Право” тощо. Основною дисципліною 
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для вивчення є „Теорія і практика соціальної служби” – інтегрований курс, 

що забезпечує зв’язок між різними навчальними дисциплінами. Також у 

межах модернізації освіти в галузі соціальної роботи Франції на сучасному 

етапі розглядається питання про включення до програми професійної 

підготовки за фахом „Асистент соціальної служби” такої навчальної 

дисципліни, як „Філософія”, що має сприяти розвитку світогляду, загальної 

культури особистості, а необхідність опанування іноземних мов 

підтверджується і закріплюється положеннями Болонської угоди та дає 

майбутньому фахівцю більшу мобільність [45; 48]. 

На сучасному етапі основними завданнями процесу розвитку системи 

соціальної освіти у Франції є такі: сприяння взаємопроникності різних рівнів 

підготовки в галузі соціальної роботи, визнання професійної компетентності, 

розроблення нових механізмів доступу до різних рівнів соціальної освіти, 

перегляд побудови й організації підготовки в галузі соціальної роботи, 

сприяння подальшому розвитку напрямів соціальної освіти [45]. 

У Німеччині функціонує диференційована, ієрархічно впорядкована 

структура професійної підготовки кадрів соціальних педагогів чотирьох 

освітньо-професійних рівнів: 

− допрофесійна підготовка, яку майбутні соціальні працівники 

отримують здебільшого під час діяльності в різних доброчинних 

організаціях: Червоний Хрест, організація католицької церкви Карітас тощо; 

− рівень професійних училищ, на якому вирізняють навчання в 

однорічній професійній школі для підготовки виховательок дитбудинків 

сімейного типу, навчання в професійному спеціалізованому училищі 

впродовж двох років, що надає право працювати помічником вихователя, 

доглядаючи за дітьми, вступати до підвищеного спеціалізованого училища, а 

також право на професійне навчання в підвищеному спеціальному училищі, 

яке готує молодь до вступу у вищу спеціальну школу [45]; 

− рівень середньої спеціальної освіти, що передбачає професійну 

підготовку працівників дитячих садків, молодіжних центрів і надомного 
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догляду за малюками; 

− рівень вищої освіти, на якому займаються підготовкою соціальних 

педагогів у вищій спеціальній школі з терміном навчання 4 роки та 

підготовкою на факультетах „Соціальна педагогіка” університетів 

соціальних педагогів, які готуються до викладацької діяльності у 

професійних школах соціально-педагогічної сфери (термін навчання 5-6 

років). 

Підготовка соціальних працівників різних спеціалізацій на рівні 

професійних училищ і середньому спеціальному рівні передбачає вивчення 

таких фахових предметів: основи виховання, основи охорони здоров’я, 

бухгалтерський облік, основи домашнього господарства, основи харчування, 

соціально-доглядова практика тренування по догляду за здоров’ям, художнє 

та ремісниче навчання, музика, виховання, рухові ігри, приготування їжі, 

догляд за квартирою і текстилем [113]. 

Під час навчання багато уваги приділяють формуванню світогляду 

майбутніх фахівців, розширенню їхніх знань про світ, поєднанню 

теоретичного та практичного психолого-педагогічного навчання, умінню 

брати на себе відповідальність за виконувану роботу, розвитку творчого, 

відповідального, гуманного мислення і навчанню дій під час вирішення 

найрізноманітніших практичних проблем виховання. 

Нині в Німеччині під час підготовки цих фахівців особливого значення 

набуває комбінування кількох суміжних навчальних спеціальностей. 

Професійна підготовка соціальних працівників у вищих спеціальних школах 

терміном 6-8 семестрів дає право працювати в державних закладах. 

Навчання на відповідних факультетах університетів (термін 8-12 семестрів) 

не дає такого права, але надає можливість викладати у вищій спеціальній 

школі [45]. Відповідаючи європейським тенденціям, вища соціальна освіта у 

Німеччині має певну специфіку, що полягає в інтеграції, тобто поєднанні 

підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників та створенні 

інтегрованих предметів, курсів і форм навчання; практичній спрямованості 
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навчання, що знаходить вираження в наявності різного виду практик і 

проектного навчання; поділі теоретичної фази на базове й основне навчання; 

розмежуванні в підготовці спеціалістів для практичної та наукової сфер: у 

вищих спеціальних школах готують практичних працівників, а в 

університетах – дипломованих спеціалістів з правом викладання в закладах 

вищої освіти і проведення наукових досліджень. 

Навчальні програми з підготовки соціальних працівників 

передбачають таке спрямування навчально-пізнавальної діяльності 

майбутніх соціальних працівників і соціально-педагогічної діяльності: 

соціальна робота та соціальна педагогіка (історія, теорія, організація й 

інститути, методи); соціальні науки (соціологія, соціальна політика, 

політична наука, економіка, статистика, емпіричні соціальні дослідження); 

психологія та педагогіка (прогресивна психологія, терапевтичні методи, 

теорія і практика освіти, теорія соціалізації); здоров’я (надання медичної 

допомоги, медичне обстеження); юридичне та суспільне управління 

(законодавство стосовно сім’ї, молоді, соціального забезпечення, соціальних 

гарантій, праці й управління); засоби масової інформації, мистецтво, спорт. 

Викладання на рівні вищої соціальної освіти Німеччини здійснюється 

за інтегрованими курсами, в освітньому процесі переважають методи бесіди, 

дискусії, самостійної роботи з книгою, робота в малих групах, рольові ігри, 

оскільки вони привчають самостійно мислити, формулювати власну точку 

зору й обстоювати її. Важливим є співвідношення теоретичного навчання та 

практики у вищій професійній освіті Німеччини. Оскільки навчання у вищих 

спеціальних школах Німеччини є [45] практико орієнтованим, то майбутні 

соціальні педагоги проходять кілька видів практики: допрофесійну, вступну, 

спеціалізовану під час основного навчання, а також професійну практику. 

Практика може супроводжувати теоретичне навчання, наприклад, під час 

проектного навчання або бути неперервною (блок-практика). Загалом, за 

умови академічної підготовки у вищих спеціальних школах упродовж 3 

років на безпосередню практичну діяльність відведено 1 рік. Особливе місце 
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посідає „Рік професійного визнання – вид практики, упродовж якої студенти 

працюють під керівництвом досвідченого практика за неповну оплату. 

Професійна практика дає змогу перевірити сформованість знань і вмінь 

студентів, а також остаточно обрати спеціалізацію. Як правило, після 

закінчення практики професійного визнання випускник залишається 

працювати на цьому ж місці за умови наявності вакансії та його бажання. 

Підготовка соціальних працівників у Росії регламентується Державним 

освітнім стандартом вищої професійної освіти, вимогами до обов’язкового 

мінімуму змісту і рівня підготовки бакалавра, спеціаліста та студента за 

напрямом „Соціальна робота”. Цим документом закріплено ідею трирівневої 

професійної підготовки фахівців і курс на фундаменталізацію змісту з 

поєднанням теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, 

принципи відбору загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, вимоги до 

змісту предметів спеціалізації, введено комплекс нових предметів, зокрема 

„Антропологія”, „Соціальна політика”, „Гендерологія”, „Проблеми 

соціальної роботи з молоддю”, збільшено термін практичної підготовки [45]. 

Відповідно до Державного стандарту в Російській Федерації у підготовці 

соціальних працівників виокремлено такі рівні: курсова чи допрофесійна 

підготовка на курсах, у школах, ліцеях. Випускники із загальною середньою 

освітою поповнюють лави соціальних працівників відділів з обслуговування 

хворих, людей похилого віку, самотніх. Вони мають право вступу до 

середніх спеціальних чи закладів вищої освіти певного профілю; навчання в 

середніх спеціальних навчальних закладах, успішне закінчення яких дає 

змогу працювати бригадирами відділень з обслуговування хворих, самотніх, 

людей похилого віку і соціальними педагогами; навчання у закладах вищої 

освіти (університети, академії, педагогічні, медичні та інші галузеві вищі 

навчальні заклади) на денному, вечірньому чи заочному відділеннях (термін 

навчання – від 3 до 6 років), на спеціальних факультетах, де є змога 

впродовж 1–3 років здобути другу вищу освіту. Спеціалізація випускників 

здебільшого відповідає профільній спрямованості вищого навчального 
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закладу, значна частина з яких готує спеціалістів-організаторів, управлінські 

кадри із соціальної роботи з населенням, у службах зайнятості, у галузі 

медико-соціальної допомоги громадянам. 

Основними принципами підготовки соціальних працівників у системі 

вищої професійної освіти Російської Федерації є такі: широка гуманітарна та 

загальнокультурна підготовка студентів; активне використання в навчальних 

планах і програмах даних соціології, психології, культурології, економіки, 

інших наук, зарубіжного досвіду; систематичний розвиток у студентів 

навичок аналізу й оцінювання соціальних процесів і суспільних проблем 

[45]; залучення до практичної професійної діяльності на всіх етапах 

навчання; організація освітнього процесу з використанням традиційних та 

інноваційних технологій навчання. 

Підготовка соціальних працівників у закладах вищої освіти Росії має 

широкий спектр спеціалізацій, які розподіляють за об’єктом діяльності 

(„організація соціального захисту населення”; „соціально-економічна 

підтримка населення”, „соціально-правова підтримка населення”, „медико- 

соціальна робота з населенням”, „соціальна реабілітація людей з 

обмеженими можливостями”, „соціально-педагогічна робота з сім’єю і 

дітьми” тощо) та за галузевою ознакою (соціальна робота в закладах 

охорони здоров’я, закладах освіти, службі зайнятості, у службі міграції, у 

пенітенціарних закладах, соціальна робота на виробництві і з 

військовослужбовцями). 

Серед актуальних проблем сучасної підготовки фахівців у галузі 

соціальної роботи Росії – необхідність налагодження тісного взаємозв’язку 

навчального процесу з майбутньою професійною діяльністю; ефективного 

поєднання універсальної (загальної) та спеціальної професійної підготовки, 

зокрема і спеціалістів достатньо вузьких спеціалізацій; розширення 

„географії” підготовки; оновлення наявних і створення нових навчальних 

програм і підручників; конституювання соціальної роботи як нової 

дисципліни; оформлення юридичного статусу соціальних працівників. 
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Підсумовуючи, можемо стверджувати, що сучасна підготовка 

працівників соціальних служб у країнах Європи має спільні тенденції 

розвитку, до яких відносимо міждисциплінарні зв’язки в підготовці фахівців 

із соціальної роботи. Найбільший вплив у процесі підготовки мають 

філософія, соціологія, психологія, педагогіка, антропологія, етика, медична 

підготовка, право. Широко впроваджують сучасні теоретичні концепції, 

засновані на інтегративному характері підготовки, наприклад, концепції 

П. Кастнера. У них, зважаючи на те, що людина є носієм біологічного та 

соціального і її діяльність у соціальному аспекті регулюється символами 

(мова тощо), нормами, які зумовлюють індивідуальну діяльність залежно від 

загальноприйнятих норм, цінностей, певної частки ірраціональності та 

незалежно від умов середовища, розглянуто соціальну роботу не лише як 

теорію, а й як мистецтво взаємодії з іншими людьми, які потерпають від 

складних психологічних проблем чи перебувають у складних життєвих 

ситуаціях, що стали результатом неадекватної оцінки власних можливостей, 

завищених вимог, перебільшених бажань тощо [302]. 

У цьому контексті соціальному працівнику важливо не лише 

враховувати особливості внутрішнього світу клієнта, особливості обставин, 

які призвели до критичної ситуації, а й усвідомлювати, що основним 

завданням є засвоєння клієнтом загальноприйнятих норм; орієнтованість 

освіти на практичну діяльність. Практичний складник відіграє важливу роль 

у підготовці майбутніх фахівців. Так, термін виробничої практики у 

Великобританії, Німеччині, Франції складає від 9 до 12 місяців, водночас 

більшість країн сприяють роботі своїх студентів за кордоном. Важливим 

чинником опанування професії є також участь у суспільних організаціях, 

соціальних акціях, поєднання навчання і роботи в соціальних закладах. 

Аналіз сформульованих зарубіжними дослідниками визначень поняття 

„професійна компетентність”, дозволяє зробити висновок про те, що вони не 

повною мірою конкретизують його зміст. 

Наприклад, професійну компетентність розглядають як : інтегральне 
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поняття, у якому можуть бути виділені кілька рівнів: здатність до інтеграції 

знань і навичок і їх використання в умовах вимог зовнішнього середовища; 

концептуальну компетентність; компетентність в емоційній сфері, в галузі 

сприйняття; компетентність в окремих сферах діяльності (М. Мескон, 

М. Альберт); сукупність знань, умінь і здібностей, що виявляються в 

особистісно значущій для суб’єкта діяльності  (передбачається, що найбільш 

важливу роль під час визначення відіграє саме цінність діяльності для 

суб’єкта) [45; 455]. 

Зазначимо, для оцінки професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників ми вимірювали цінність професійної діяльності, а 

потім вивчали та визначали сукупність внутрішніх засобів, за допомогою 

яких суб’єкт досягає певного результату в діяльності (концепція Дж. Равена) 

[328;329]. 

Незаперечним є те, що наукове осмислення зарубіжного досвіду 

підготовки фахівців соціальної роботи (Л. Віннікова [65], Н. Гайдук [69; 

368], А. Кулікова [202], Г. Лещук [211], О. Ольхович [272], А. Панова [279], 

О. Пічкар [295; 296], В. Тименко [413]) доводить, що методика навчання 

соціальних працівників ґрунтується на досвіді, усталених традиціях і має 

певну специфіку для кожної країни. Особливості навчання студентів цього 

профілю висвітлені в публікаціях зарубіжних авторів (Л. Гуслякова [96], 

М. Доуел [459], В. Курбатов [203], Ф. Парслоу [280], Є. Холостова [431] та 

ін.) і в працях вітчизняних науковців – В. Андрущенка [11; 12; 13; 14], 

С. Архипової [17; 19], В. Беха [38], І. Звєрєвої [363], А. Капської [151], 

І. Козубовської [180], В. Кременя [114; 196], М. Лукашевича [231], 

В. Поліщук [306; 307], В. Полтавця [308], Т. Семигіної [319;346], Ю. Швалба 

[445] та ін. 

На основі наукового розгляду дисертаційних робіт вітчизняних учених 

ми проаналізували зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників в університетах Канади (Н. Микитенко [244]), США 

(Л. Віннікова [65], Н. Гайдук [69], О. Ольхович [272]), Франції (Г. Лещук 
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[211]), Швеції (А. Кулікова [202]). Теоретичний аналіз літератури дав змогу 

визначити основні проблеми підготовки соціальних працівників, виходячи з 

історично набутого досвіду та відпрацьованих десятиліттями моделей 

навчання та освіти в цій галузі. Зважаючи на суперечливі процеси і 

тенденції, розкриті залежно від рівня розвитку тієї чи тієї країни, можна 

назвати головну закономірність – залежність мети, змісту, форм і методів 

соціально-педагогічної діяльності від соціально-економічних умов 

суспільства, соціальної політики та спрямованості на вирішення проблем 

поліпшення добробуту населення. Ця закономірність безпосередньо 

відбивається й на змісті моделей і підходів у процесі професійної підготовки 

фахівців галузі соціальної роботи, їхньої готовності вирішувати проблеми, 

пов’язані з реалізацією професійної діяльності. 

На нашу думку, для закладів вищої освіти України, де система 

підготовки спеціалістів для соціальної сфери перебуває на етапі свого 

становлення, надзвичайно важливо врахувати тенденції розвитку соціальної 

освіти за кордоном, а також запроваджувати інноваційні підходи в процес 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Сьогодні 

суспільство потребує від соціального працівника високого рівня готовності 

до майбутньої професійної діяльності, що зумовлює пошук шляхів 

підвищення ефективності діяльності соціального працівника. 

Отже, вивчаючи та порівнюючи підготовку соціальних працівників у 

розвинених країнах світу й Україні, констатуємо, що впровадження 

національного керівного та впорядковуючого органу – аналогу Центральної 

ради з питань навчання і підготовки в соціальній роботі Великобританії – 

може стати поштовхом до розвитку всієї системи підготовки соціальних 

працівників. Навчальні заклади соціального профілю в Україні мають 

звернути увагу на можливість упровадження нових індивідуальних і 

групових, зокрема й дистанційне, форм навчання; незважаючи на серйозну 

фундаментальну теоретичну підготовку вітчизняних навчальних закладів, 

обсяг практичної діяльності студентів значно відстає від світових стандартів; 
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ґрунтовне вивчення ролі педагогів-наставників практичної підготовки 

майбутніх соціальних працівників може підвищити і успішність засвоєння 

практичних навичок соціальної діяльності загалом, і ступінь задоволеності 

практикою студентів; джерелом теоретико-методологічної бази в підготовці 

спеціалістів соціальної роботи в Україні може бути досвід європейських 

країн, зокрема Німеччини, Франції, з підготовки фахівців соціальної роботи 

з дітьми та молоддю. 

Вважаємо за необхідне зауважити, що, незважаючи на значно більший 

зарубіжний досвід підготовки спеціалістів, його використання повинно 

відбуватись через глибоке осмислення й адаптацію до вітчизняних 

культурно-історичних традицій та соціально-економічних і політичних 

умов. 

Аналіз наукових джерел щодо розвитку професійної компетентності у 

сучасного англійського майбутнього соціального працівника дає змогу 

стверджувати, що на зламі століть серед британської наукової спільноти 

постійно дебатується ідея про сучасного фахівця як носія суспільних змін, 

суб’єкта історико-еволюційного процесу. Окреслюючи новий професійний 

контур фахівця, дослідники зазначають, що для вирішення нових завдань 

суспільства в умовах технологічно-інформаційного суспільства, яке стрімко 

змінюється, майбутнім соціальним працівникам необхідно виконувати такі 

функції: забезпечувати свій постійний розвиток. 

Відомий англійський педагог-теоретик Дж. Елліотт, посилаючись на 

результати власних багаторічних досліджень, стверджує, що зміни в 

суспільстві потребують постійної уваги до оновлення змісту освіти загалом. 

За цих обставин перед майбутніми соціальними працівниками постає 

необхідність виступати носіями змін та інновацій, що означає вміння не 

лише управляти змінами в межах навчального плану, а також сміливо 

застосовувати інновації у власній практичній діяльності. Для успішного 

здійснення таких функцій і досягнення відповідних результатів [460] 

соціальні працівники повинні органічно поєднувати такі особисті якості і 
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професійні характеристики, як: співчуття, толерантність, рефлексійне 

мислення, гнучкість у застосуванні педагогічних технологій, чутливе 

ставлення до потреб інших людей, ентузіазм, щирість, надійність і добре 

розвинену уяву. Саме ці якості є загальновизнаними в науці і практиці як 

складники високого професіоналізму сучасного успішного фахівця, зокрема 

й соціального працівника. 

Як показують дослідження, у другій половині ХХ ст. англійські вчені 

почали приділяти особливу увагу розвитку професійних компетентностей у 

галузі менеджменту, а саме: адмініструванню освітнього закладу, 

управлінню колективом, формуванню колективних стосунків, прийняттю 

виважених колективних рішень у складних проблемних ситуаціях. Цей вид 

діяльності потребує від сучасних фахівців не лише додаткових знань, а 

також відповідних професійних якостей: системного мислення, мобільного 

сприйняття нового, підвищеного рівня особистісної відповідальності за 

наукову обґрунтованість і творчий характер власної практичної діяльності, 

впевненості у своїх знаннях та вчинках. 

У працях відомих британських дослідників Дж. Ніаса та М. Даддса 

[45] наголошено на важливості для майбутнього соціального працівника 

таких рис характеру, як глибока повага до інших, високий рівень 

відповідальності, стійка внутрішня мотивація, постійне самовдосконалення, 

надійність, чесність, справедливість, стриманість, сумлінність, відданість 

своїй справі, рішучість у діях. Саме їх сформованість і розвиток дадуть 

змогу фахівцеві здійснювати морально-етичне виховання своїх клієнтів, 

сприяючи успішній соціалізації особистості, становленню добропорядного 

громадянина. Як бачимо, англійські науковці обґрунтовують новий 

комплекс професійних компетентностей, що має бути притаманний 

фахівцям ХХІ століття. 

До складових компонентів  компетентного майбутнього соціального 

працівника слід віднести такі, як от: отримання ними професійного 

сертифікату чи ліцензії, знання предмета професійної діяльності, його 
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загальні знання та здібності, практичний досвід професійної діяльності, 

наявність магістерського ступеня тощо. 

У результаті гострої загальнонаціональної дискусії щодо 

компетентного майбутнього соціального працівника серед англійських 

теоретиків і практиків освіти сформувалася група прибічників ідеї 

підготовки майбутнього соціального працівника на базі практик. В основі 

цієї ідеї (в процесі реформи вона стала офіційною стратегією оновлення 

професійно- освітньої сфери) є постулат про те, що здатність людини до 

успіху в професії є здебільшого результатом природжених талантів, аніж 

якості отриманої спеціальної підготовки. 

Прикладом такого розмежування може бути полеміка між відомими в 

європейському освітньому просторі педагогами П. Херстом та 

Д. Макінтуром стосовно взаємозв’язку теорії і практики в підготовці 

майбутнього вчителя та змісту педагогічних знань загалом. За П. Херстом, 

теорія підготовки майбутнього вчителя є „суспільно визнаним і узгодженим 

комплексом академічних знань, що об’єднуються з практикою”. На 

противагу такому традиційному баченню Д. Макінтур і його науковий 

колектив (Оксфордський університет) вважають, що академічні знання в 

галузі педагогіки не є сталою субстанцією, оскільки вони „значною мірою 

залежать від ціннісного підґрунтя, від конкуруючих філософських, 

психологічних, соціологічних ідей і принципів”. Водночас досвідчені 

вчителі володіють широким комплексом сучасних професійних знань, які, не 

будучи систематизованими, органічно включаються в [182] їхню 

висококваліфіковану практику. Означене має місце і в професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників.  

Ми приєднуємося до дослідників, які вважають, що в практиці 

західноєвропейських країн стандарт виявляється як спосіб подолання 

надмірної (загрозливої) децентралізації, плюралізму й варіативності, а також 

як реакція на такі тенденції в освіті, економіці та на ринку праці, як 

глобалізація та інтернаціоналізація. Одночасно в країнах із чітко вираженою 
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централізацією в освіті в сучасних умовах зроблено спробу побудувати 

освіту на нових (хоч і суперечливих) засадах: децентралізації й 

регіоналізації, академічних свободах і автономності освітніх закладів, 

плюралізмі в освіті, пріоритеті особистісних орієнтацій, збереженні 

єдності освітнього й культурного простору. 

Порівняння Стандарту кваліфікованого майбутнього соціального 

працівника у Великій Британії з освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

випускника закладів вищої освіти в Україні має базуватись на знанні 

історичних підходів і сучасних змін у стандартах педагогічної освіти (і 

вищої професійної освіти загалом) у нашій країні. Як зазначено в 

аналітичному документі Науково-методичного центру вищої освіти 

Міністерства освіти і науки України, в умовах адміністративної системи 

управління економікою колишнього Радянського Союзу існувала досить 

жорстка регламентація номенклатури та кількості первинних посад, за якою 

здійснювався [45] обов’язковий, інколи примусовий, розподіл випускників 

закладів вищої освіти. Для кожної групи первинних посад, що мали 

відношення до конкретної спеціальності (професії), існував деталізований 

опис – паспорт спеціальності. На основі такого опису розробляли типові 

схеми підготовки фахівців, які були здатні виконувати обов’язки керівних 

посад відразу після закінчення закладу освіти. Ці схеми подавалися у вигляді 

стандартів вищої освіти за спеціальностями, які мали нормативно визначені 

структуру та зміст: кваліфікаційна характеристика (у термінах: випускник 

повинен знати, вміти, мати навички); типовий навчальний план (графік 

освітнього процесу, перелік навчальних дисциплін, форми навчальних 

занять та контролю); типові програми навчальних дисциплін; нормативний 

зміст навчання (зміст основних підручників). За роки незалежності система 

вищої освіти, зокрема й вища педагогічна освіта України, суттєво 

модернізувались. У 2001 році набув чинності „Комплекс нормативних 

документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти”. 

Цим документом регламентуються нові вимоги до освіти і професійної 
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підготовки фахівців у закладі вищої освіти, що викликані ідеями і 

принципами ступеневої освіти в Україні. До засад і чинників, що зумовили 

виникнення концепції ступеневої освіти, віднесено такі: демократизація 

суспільства, формування нових соціально-економічних структур, їхня 

орієнтація на ринкові відносини, жорстка професійна конкуренція; 

необхідність розрізнення двох процесів, що є основою діяльності закладу 

вищої освіти і професійної підготовки [186]. Відповідно до ступеневої освіти 

підготовка фахівців (4 ступеня) орієнтована на мобільність і мінливість 

соціальної і виробничої діяльності, адаптація до яких є однією з ознак рівня 

освіти; диференціація вимог до характеру і змісту освіти та професійної 

підготовки фахівців з вищою освітою різних освітньо- кваліфікаційних 

рівнів; уведення механізму об’єктивного педагогічного контролю з 

визначенням результатів діяльності системи вищої освіти і навчальних 

досягнень тих, хто тестується. До такого віднесено технологію 

стандартизованого тестування. В умовах переходу на ступеневу освіту 

гострою проблемою стало розроблення та взаємне узгодження переліку 

кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та переліку 

напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 

закладах вищої освіти за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

Доцільно взяти до уваги, що структура системи стандартів вищої 

освіти, яка відповідає вимогам Закону України „Про освіту” (1996 р.) [124], 

являє собою ієрархічну сукупність взаємопов’язаних стандартів. Вони 

належать до галузі стандартизації вищої освіти і встановлюють 

взаємопогоджені вимоги до змісту, обсягу й рівня якості вищої освіти, що 

визначені загальною метою освітньої та професійної підготовки. Зокрема, в 

освітньо-кваліфікаційній характеристиці узагальнено зміст освіти, 

відображено цілі освітньо- професійної підготовки, визначено місце фахівця 

в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, а також 

інших соціально важливих властивостей та якостей. 

Особливістю системи освіти Великої Британії (і більшості країн світу з 
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постіндустріальною економікою) є просторове й часове відокремлення 

здобуття кваліфікації вищої освіти (тобто академічної кваліфікації) від 

кваліфікації професійної [45]. За такою системою у закладах вищої освіти 

виконуються певні академічно орієнтовані програми вищої освіти, після 

завершення яких випускник отримує диплом про здобуття академічної 

кваліфікації певного рівня, що дає йому право чи на продовження освіти за 

академічно орієнтованою програмою більш високого рівня, чи на підготовку 

за професійно орієнтованою програмою до виконання певної роботи 

(здобуття професійної кваліфікації). Професійну кваліфікацію потрібно 

підтвердити у відповідних спеціалізованих організаціях (професійних) 

шляхом перевірки професійної майстерності, після чого можливе отримання 

сертифіката або ліцензії на здійснення певної професійної діяльності. 

Для України характерне поєднання академічних і професійних 

кваліфікацій, тобто за вітчизняною традицією професійна кваліфікація є 

результатом набуття громадянами вищої освіти. 

Інтеграція вітчизняної системи освіти до європейського простору 

актуалізує потребу вивчення та узагальнення найкращих зразків зарубіжного 

досвіду. У цьому контексті провідні ідеї реформування німецької системи 

освіти можуть стати корисними для модернізації вітчизняної системи 

підготовки фахівців. Інтерес до системи підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ФРН зумовлений низкою причин: 1) Німеччина має багаті 

історичні традиції освіти, що дозволяє їй відігравати провідну роль у галузі 

світової науки й освіти впродовж кількох століть; 2) вона є однією з 

найбільш розвинених і відкритих країн континенту, також є одним з 

ініціаторів та активним учасником процесу створення європейського 

простору вищої освіти і має значний досвід у сфері професійної підготовки 

фахівців у нових соціокультурних умовах; 3) однією з провідних тенденцій 

розвитку [45] освіти в цій країні є активне впровадження та реалізація 

компетентнісної моделі підготовки майбутніх фахівців. 

Акумулюючою силою процесів реформування системи професійної 
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освіти фахівців у Німеччині стала низка подій: 

− по-перше, ФРН долучилась до Болонського процесу, що зумовило 

певні організаційні зміни у функціонуванні освітньої сфери; 

− по-друге, наукові порівняльні дослідження сприяли критичному 

аналізу німецької системи освіти та зумовили активний пошук шляхів 

підвищення якості професійної освіти педагогів у ФРН [45]. 

Активне впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки 

фахівців Німеччини, зокрема в галузі освіти, почалося з 2003 року в межах 

реалізації проекту „Налагодження освітніх структур”, що був результатом 

спільної ініціативи Єврокомісії та Європейської асоціації університетів. 

Завдання цієї програми – „визначення точок конвергенції і вироблення 

загального розуміння змісту кваліфікацій за рівнями в термінах компетенцій 

та результатів навчання” [477]. Під результатами розуміють набори 

компетенцій, що включають знання, розуміння і навички особи, яка ними 

оволодіває. 

Перш, ніж перейдемо до ретельного розгляду складників професійної 

компетентності майбутнього соціального працівника, розкриємо сутність 

означеного поняття з позиції німецьких учених. У німецькій мові слово 

„Kompetenz” позначає одночасно поняття і „компетенція”, і 

„компетентність”, отже, для німецьких учених ці поняття є синонімічними. 

Відповідно, перекладаючи ці слова українською мовою, будемо 

використовувати саме те поняття, що відповідає смисловому наповненню 

конкретного речення [45]. 

Одним із перших означене поняття ввів у німецьку теоретичну 

педагогіку 1976 року Хайнріх Рот, доктор педагогічних наук, професор 

Університету імені Георга Августа в Геттінгені, розуміючи під ним єдність 

досвіду, продуктивності, здатності до критики і відповідальність за 

конкретні професійні дії. Цього ж року інший німецький учений-педагог 

Вольфганг Клафкі, розробляючи „критико-конструктивну” концепцію 

дидактики, описує першу модель педагогічної компетентності, розуміючи 
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під компетентністю здатність і готовність вирішувати професійні проблеми 

[182]. 

„Батьком” класичного визначення терміна „компетентність” у ФРН 

вважають Франца Емануеля Вайнерта, віце-президента Німецького 

товариства сприяння розвитку науки імені Макса Планка (м. Берлін, ФРН), 

директора-засновника Інституту психологічних досліджень імені Макса 

Планка (м. Мюнхен, ФРН), доктора психологічних наук, професора. 1999 

року у звіті для ОЕСР науковець сформулював кілька можливих визначень 

цього поняття і як зазначає Франц Емануель Вайнерт: „Компетентність – 

це загальні інтелектуальні задатки та здібності, якими володіє особа і 

здатна ефективно їх використовувати для вирішення різних ситуацій”. Але 

тут виникає занепокоєння стосовно обмеженості компетенцій лише 

пізнавальною сферою. Коли ми говоримо про людину як особистість, не 

варто забувати і про афективний компонент діяльності. Пізніше Ф. Вайнерт 

сам ставить під сумнів доречність тлумачення компетентності суто на основі 

когнітивної сфери особистості. Беручи до уваги різні підходи та емпіричні 

дані в галузі когнітивної, педагогічної та вікової психології, 2001 року він 

уточнює поняття: „Компетентність – це когнітивні знання та навички, а 

також пов’язані з ними мотиваційні, вольові та соціально-комунікативні 

здібності педагога для успішного і відповідального вирішення різних проблем 

у різних педагогічних ситуаціях” [182]. Саме таке визначення є на сьогодні 

найбільш цитованим у Німеччині та лягло в основу формування й розвитку 

національних освітніх стандартів та моделей компетентності. Науковець 

також підкреслює, що компетентності зумовлені не виключно генетично, а 

можуть (і повинні) бути опановані та різною мірою розвинені. Компетенції 

можна розглядати як потенціал і як наявну здатність. 

На думку Ф. Вайнерта, компетенції визначаються функціонально, є 

специфічними для кожної професійної галузі, стосуються певного спектра 

ситуацій. Таким чином у роботах автора простежується функціональний 

підхід до поняття компетентності. Компетентності – це більше, ніж знання, 
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вони стосуються здатності до виконання завдань, вирішення проблем та 

задоволення вимог. Ідеться про завдання, проблеми і ситуації високого рівня 

комплексності. Така позиція полягає в тому, що рівень компетентності 

повинен оцінюватися, виходячи з набору ситуацій і завдань, з якими 

доводиться  стикатися і розв’язувати їх повсякденно. Тому під час 

тестування людині пропонують знайти вирішення таких завдань, у яких 

відтворено можливу робочу чи життєву ситуацію. Передбачено, що такий 

вид тестування є більш практичним, оскільки виходить за межі розрізнених і 

відірваних від життя знань, що зазвичай використовують для подібних цілей. 

Точку зору Ф. Вайнерта підтримує і Екхарт Кліме, розробник 

національних освітніх стандартів у ФРН, директор департаменту 

„Оцінювання якості освіти” Німецького інституту міжнародних досліджень 

у галузі освіти (м. Франкфурт, ФРН), доктор педагогічних наук, професор 

Гете університету. Науковець відзначає, що компетентність передбачає 

наявність особистісних передумов, які дозволяють ефективно вирішувати 

різні завдання та проблеми в певній галузі діяльності. Індивідуальне 

вираження компетентності, за Е. Кліме, визначено насамперед когнітивними 

компонентами, включно з афективними елементами: здібності, знання, 

розуміння, уміння, навички, стратегії, досвід, мотивацію. Сформованість 

компетентностей визначається як функціональний прояв комбінації всіх 

восьми означених психологічних компонентів у їхній нероздільній єдності, 

як здатність людини вирішувати специфічні професійні завдання [182]. 

Поділяємо позицію про те, що компетентність відображає зв’язок між 

знаннями і навичками, це здатність дати раду в різних ситуаціях, що має 

діяльнісну основу й відрізняється від простого набору знань, умінь, навичок. 

Водночас важливою умовою формування компетентності є процес навчання 

– компетенції людина повинна активно набувати в процесі безпосередньої 

діяльності, вони не можуть тільки викладатися. Це необхідно враховувати в 

процесі підготовки освітніх заходів і тестових завдань. Наприклад, 

оцінюючи результати клієнтів соціальних працівників, необхідно володіти 
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комбінацією різних аспектів: знати критерії, володіти процедурами 

оцінювання, мати готовність справедливо й неупереджено оцінювати досвід 

у проведенні оцінки. Опанування компетенції у цьому випадку 

відбуватиметься за умови планування, проведення занять і подальшого їх 

доопрацювання. 

У науковій думці ФРН поняття „професійна компетентність 

майбутнього соціального працівника” має досить широкий спектр 

трактувань і застосовується вченими переважно в нормативному аспекті, 

зокрема, як керівний принцип й орієнтир, наприклад, у процесі написання 

освітніх програм, планів і методичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності освіти, стандартів конкретних навчальних дисциплін тощо. 

Переходячи до розгляду  складників професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника, відзначимо, що німецькі науковці, 

зокрема і вищезгадані, розрізняють такі поняття: ключові компетентності – 

як синонім необхідних і важливих компетентностей, що сприяють 

успішному життю і функціонуванню суспільства, стосуються різних сфер 

життя і важливі для всіх людей; професійні компетентності – специфічні для 

професійної сфери компетентності, пов’язані з виконанням певної діяльності. 

Класи ключових компетентностей: соціальна компетентність – здатність 

обмінюватися інформацією, спілкуватися, а також установлювати й 

підтримувати соціальні зв’язки (наприклад, здатність до 

кооперації);особистісна компетентність – ставлення до світу, роботи й до 

самого себе (класичні якості, важливі для роботи, такі, як дисципліна і 

мотивація, а також загальні властивості особистості, наприклад, 

самосвідомість і гнучкість); діяльнісна компетентність – здатність 

розробляти, вибирати і застосовувати відповідні стратегії вирішення 

проблем (наприклад, критичне мислення, здатність навчатися) [182]; ділові 

компетентності – знання і здібності, що виходять за межі, визначені 

професійною сферою (наприклад, знання іноземних мов, комп’ютерів). 

Ф. Вайнерт наводить формулу ефективного виконання професійної 
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діяльності: діяльнісна компетентність = ключові компетентності + 

професійні компетентності. Науковець наголошує на неможливості 

досягнення в організації освітнього процесу компромісу між цими типами 

компетентностей – ключові компетентності не можуть адекватно 

компенсувати недолік специфічних (професійних) компетентностей, так 

само як і професійні компетентності неможливі без оволодіння ключовими 

[182]. 

Ключові компетентності є показником моральної та інтелектуальної 

зрілості людини, її самостійності та здатності приймати на себе 

відповідальність за власну освіту, свої дії й вчинки. Значною мірою ключові 

компетентності належать до здібностей, необхідних для розвитку 

предметно- спеціалізованих компетентностей. Вони вказують на здатність 

міркувати, збирати інформацію з різних джерел, оцінювати надійність і 

достовірність інформації та діяти на цій основі. Ключові компетентності 

також включають здатність робити правильні висновки, ґрунтуючись на 

конкретних явищах, і прогнозувати поведінку або результати на фундаменті 

широкого загального знання – ці компетентності мають вирішальне значення 

в дослідницькій роботі. До ключових компетентностей належать здатність 

мислити абстрактними термінами, здатність спілкуватися з іншими, 

інформувати їх і переконувати в обґрунтованості своєї точки зору або 

позиції. Усі ці універсальні навички проявляються й застосовуються в 

процесі опанування конкретних академічних дисциплін і в певному 

контексті є предметно-спеціалізованими компетентностями. 

У проекті DeSeCo ключові компетентності розподілено на три 

категорії: інтерактивне використання інформаційних засобів та інструментів, 

взаємодія в гетерогенних групах, здатність діяти автономно [476]. 

Своєю чергою на релевантність ключових компетентностей впливає 

низка чинників: різноманіття завдань освіти (зокрема і вищої). До завдань 

німецьких закладів вищої освіти, згідно з Рамковим законом про вищу 

освіту, належать: підготовка до професії, розвиток здібностей до 
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відповідальних дій у суспільстві, підготовка наукових кадрів; складність 

прогнозування майбутніх кваліфікаційних вимог; щораз швидші темпи 

старіння професійних прикладних знань; фундаментальні зміни в економіці 

та суспільстві, наприклад, глобалізація, міжфункціональний розподіл праці, 

міжкультурної компетентності, знання іноземних мов, здатність до 

кооперації, самоорганізації і самоврядування, міждисциплінарні та 

міжкультурна компетентності [477]. 

З огляду на зазначене метою навчання стає вміння розвивати і 

зберігати професійні здібності і якість життя, тобто вчитися для того, щоб 

самостійно організовувати навчання впродовж усього життя. Для цього й 

необхідні відповідні ключові компетентності. Завданням вищої освіти є 

одночасний розвиток і предметно-спеціалізованих (професійних), і 

ключових компетентностей. У концептуальному плані корисно проводити 

розмежування між компетентностями, однак на практиці навчальна 

програма націлена на розвиток обох типів компетентностей, що існують в 

симбіотичному зв’язку. Компетентності, які сьогодні необхідні для 

досягнення поставлених цілей, повинні бути комплексними, тобто володіння 

окремими здібностями і виконавськими навичками є недостатнім для 

задоволення професійних вимог і повноцінної професійної діяльності. 

На цьому також наголошують Джон Ерпенбек та його колега Фолькер 

Хейзе. Ці науковці запропонували спеціальний підхід до розвитку 

компетентності як здатності особистості до самоорганізованої діяльності. У 

книзі „Біографія компетентності: шлях розвитку” (2007) автори зазначають, 

що: „компетентність – це диспозиція (особистісна передумова) 

самоорганізації в управлінні здобутими й новими знаннями в неординарних 

ситуаціях”. Аналізуючи різні компетентнісні теорії, науковці розглядають 

професіоналізм фахівця як високий рівень самоорганізованої діяльності на 

основі особистісної, предметно-методичної, соціально-комунікативної 

компетентностей, які інтегруються в діяльнісну [461]. 

Дж. Ерпенбек та Ф. Хейз описують і комбінують 64 компетенції як 
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компоненти п’яти основних компетентностей: особистісна компетентність 

(адекватне самооцінювання, саморефлексія, позитивні настанови, моральні 

принципи, мотивація, переконання, готовність до саморозвитку, до ризику, 

орієнтація на успіх, позитивні очікування, відкритість, гнучкість, 

правдивість, емоційність, чуйність, креативність); фахова (предметна) 

компетентність (загальнонаукові, предметні знання, знання суспільних наук, 

інноваційних технологій, ІКТ, знання мов, організаційні, професійні, 

підприємницькі здібності); методична компетентність (аналітичне мислення, 

здібності до структурування, здатність бачити кореляцію, взаємодію та сенс 

подальшого розвитку наукового знання, готовність до [461] реалізації 

креативних, інноваційних ідей); соціально-комунікативна компетентність 

(здатність працювати в команді, співпереживання, готовність до об’єднання, 

комунікативні здібності, уміння вирішувати конфлікти, партнероцентрована 

взаємодія, узгодженість власних дій, готовність до порозуміння); діяльнісна 

компетентність (готовність до прийняття рішення, відповідальність за 

результати діяльності, вольові здібності, енергійність, гнучкість, 

мобільність, ініціативність, оптимізм). 

У роботах німецьких дослідників наявні переліки основних складників 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, зміст яких 

подібний за основними параметрами. Рушійною силою оволодіння всіма 

видами компетентностей науковці ФРН одноголосно визнають особистість, 

відповідно й визначальною є особистісна компетентність. У більшості робіт 

„червоною лінією” проходить твердження, що будь-яка компетентність 

завжди виявляється в діяльності. Природа компетентності така, що вона 

може виявлятися тільки в органічній єдності з цінностями людини, за умови 

глибокого особистісного зацікавлення в певному виді діяльності [182]. У 

цьому контексті показовою є „Модель професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників”, розроблена науковцями Інституту 

досліджень у галузі освіти імені Макса Планка (м. Берлін, ФРН). 

Модель є чотирикомпонентною і містить професійні знання; 
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усвідомлення й переконання; мотиваційні орієнтації; навички саморегуляції. 

Компонентами професійних знань науковці визначають: фахові знання 

(зокрема, розуміння фактів, завдань); професійно-дидактичні знання (як-от: 

діагностична компетентність, здібності до роз’яснення понять); 

організаційні, інтерактивні знання; консультативні знання. Відповідно до 

цієї моделі, компетентність фахівця спрямована на сферу професійної 

діяльності. Тому навчання в закладах вищої освіти Німеччини орієнтоване 

на набуття майбутніми соціальними працівниками досвіду професійної 

діяльності. 

Основним напрямом оновлення професійної освіти майбутніх 

соціальних працівників ФРН у контексті компетентнісного підходу є пошук 

шляхів забезпечення навчання й виховання особистості з діяльнісної 

позиції, 

що сприятиме становленню досвіду цілісного системного бачення 

професійної діяльності, систематизації дій у ній, ефективному вирішенню 

нових проблем і завдань. 

Особливо відзначено роль проектного навчання, яке має позитивний 

вплив на формування майже всіх груп компетенцій. Так зване „міжнародне 

навчання”, навпаки, важливе лише для опанування іноземних мов. 

Наступним за значенням чинником у цій групі є якість викладання. 

Порівняно з іншими аспектами, зв’язок з професійними діями 

особливо важливий, коли йдеться про практичну реалізацію наукових 

результатів, а також про такі ключові компетентності, як (само-) організація, 

презентація, соціальні компетенції. Важливим висновком є те, що від вишів і 

викладачів значною мірою залежить вирішення проблеми підвищення 

професійної компетентності студентів. Для ефективного розвитку 

компетентностей викладач не повинен давати готових шляхів і відповідей, а 

створювати навчальну атмосферу, в якій студент може прокласти свої 

шляхи, зрозуміти і знайти відповіді, тобто зробити навчання і зміни 

„прожитими” – наприклад, за допомогою „активних методів навчання”. 
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За результатами згаданого вище дослідження у процесі формування 

професійної компетентності найбільш дієвими є активні форми викладання і 

навчання (адитивне й інтегроване набуття ключових компетентностей; 

міждисциплінарність; кооперація з практикою; міжкультурний обмін; вибір 

для опанування предметів і занять іноземною мовою); активні методи 

навчання (навчання-відкриття, екскурсія; рольові ігри, ділові ігри, 

екземплярні методи навчання, коли докладне вивчення чи опис певного 

процесу, явища відбувається на основі одного прикладу, розглянутого з 

різних боків; групова робота, партнерська робота; групи експериментаторів, 

практична, лабораторна роботи; проект, навчання на станціях – технологія 

навчання, за якої студенти, як правило, самі керують процесом навчання і 

самостійно працюють, користуючись матеріалами, наданими на станціях; 

майстерня майбутнього – спосіб обговорення й пізнання актуальних проблем 

сучасного життя та конструктивної участі в їх вирішенні з орієнтацією на 

майбутнє; самокероване, самостійне навчання; модерація (ведення дискусій, 

диспутів, семінарів), робота тьютором, навчання через викладання); супровід 

процесу навчання рефлексією й оцінюванням (договори про навчання; 

ведення щоденника; карткове опитування, метод модерації, мозковий 

штурм; дискусії, зворотній зв’язок, бліцраунди; коучинг; консультування, 

супервізія, тьюторство). 

У закладах вищої освіти ФРН існують різні моделі і приклади 

формування ключових компетентностей, які можуть бути класифіковані в 

два основних підходи: за адитивного підходу ключові компетентності 

формуються на додаткових заняттях. Перевага цього підходу полягає в 

швидкій реалізації завдання. Додаткові заняття (наприклад, опанування 

методів презентації) можна організувати відносно швидко, їх можуть 

проводити запрошені викладачі. Цей підхід буде результативним, якщо 

набуті вміння будуть закріплюватися в процесі подальшого навчання. 

Метою інтегрованого підходу є формування ключових компетентностей 

одночасно з професійними предметними компетентностями. Він пов’язаний 
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зі зміною і культури викладання, і культури навчання, і тому часто його 

важко реалізувати. Цей підхід є більш ефективним, оскільки приводить до 

кращих результатів опанування і професійних, і ключових компетентностей; 

тісно пов’язаний зі змістом спеціальної підготовки й підвищує ймовірність 

застосування набутих умінь у подальшій професійній практиці [182]. 

Дидактично осмислена комбінація з адитивних дисциплін, 

інтегративна передача знань під час навчальних занять за фахом спільно з 

можливостями консультування викладачів є тим шляхом, що сприяє 

формуванню професійної компетентності. 

Робота з е-портфоліо є однією з провідних тенденцій професійного 

розвитку майбутніх соціальних працівників. У формі е-портфоліо студенти 

можуть репрезентувати свої досягнення та напрацювання. Цифрова версія 

портфоліо базується на Web 2.0 і об’єднує потенціал цифрових засобів 

масової інформації. Свої досягнення студент презентує із використанням 

медіа та мультимедіа. Основним компонентом і принципом підготовки 

портфоліо є рефлексійні та саморефлексійні тексти, які коментують процес 

навчання і викладання, поточний стан навчання з визначенням власного 

рівня прогресу. Оцифрування власних досягнень і результатів відкриває 

значні можливості для подальшої роботи з портфоліо та використання його 

матеріалів. Незалежно від часу й місця, автор має доступ до змісту свого 

портфоліо і може вирішувати, хто і коли може отримати доступ до тієї чи 

іншої частини портфоліо. Через доступ до портфоліо інші студенти, 

викладачі, вчителі мають змогу забезпечити зворотний зв’язок. Кожен 

студент створює своє індивідуальне електронне портфоліо, дає коментарі до 

кожного поточного стану розроблення, своїх тьюторських лекцій і може 

доповнювати свої напрацювання. 

Висока кваліфікація вишів Федеративної Республіки Німеччини, якість 

освіти, підготовки й перепідготовки кадрів зумовлює доцільність і 

важливість вивчення досвіду Німеччини в підготовці фахівців з подальшою 

імплементацією його у вітчизняну практику. 
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Здійснений нами аналіз німецьких наукових джерел щодо визначення 

понять „компетентність” і „компетентнісний підхід” свідчить про те, що 

сучасні підходи до трактування професійної компетентності різняться. Ми 

погоджуємося з Л. Отрощенко, яка наголошує, що більшість німецьких 

учених розглядають це поняття у двох аспектах: з одного боку, як мету 

освіти, професійної підготовки, а з іншого – як проміжний результат, що 

характеризує фахівця, який виконує свою професійну діяльність [277]. 

Проведемо паралелі щодо розвитку компетентнісного підходу та 

відображення його у професійній підготовці фахівців ФРН. 

Доцільно наголосити на тому, що значне місце в умовах сьогодення 

відведено міжкультурній компетентності фахівця. Серед країн-учасниць 

Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), а також 

Міжнародної організації праці останнім часом поняття „міжкультурна 

компетентність” викликає широку дискусію та чисельні дослідження, які 

наголошують, що міжкультурна компетентність входить до складу ключових 

компетентностей, які доцільно брати за основу в розробленні навчальних 

програм. Це було зазначено науковцями в січні 2004 року на науковій 

конференції в Гейдельберзі. 

На думку німецького науковця Г. Ауернхаймера, міжкультурна 

компетентність формується на базі професійної діяльнісної компетенції та є 

сукупністю аналітичних і стратегічних здібностей, які розширюють 

інтерпретаційний спектр індивіда в процесі міжособистісної взаємодії з 

представниками інших культур. Г. Ауернхаймер наголошує, що формування 

міжкультурної компетентності має починатися із самоаналізу та критичної 

саморефлексії [456]. 

Метою формування міжкультурної компетентності майбутнього 

фахівця у ФРН є вміння керувати процесом міжкультурної взаємодії та 

здобування нових культурних знань у процесі комунікації. Надзвичайно 

цікавою й корисною в контексті нашого дослідження є праця 

Г. Ауернхаймера „Міжкультурна компетентність – новий елемент 
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педагогічного професіоналізму”, у якій він виокремлює такі складники 

міжкультурної компетентності майбутнього фахівця: адекватне сприймання 

та інтерпретація культурних цінностей; уникання розмежування культур, 

уміння знаходити спільне і відмінне в різних культурах; позитивне 

сприймання різних культурних явищ і представників інших культур; 

розширення досвіду міжкультурного спілкування; розуміння теорії й 

практики питання міграції як феномену сучасного суспільства; розрізнення 

понять культурної ідентичності та міграції; отримання нових знань про іншу 

культуру для більш глибокого пізнання власної; узагальнення власного 

досвіду в міжкультурному діалозі [456]. 

Німецький науковець, науковий співробітник Державного інституту 

педагогіки дитинства (м. Мюнхен, ФРН) М. Уліх визначає 

інтеркультурологічну компетентність як багатовимірну концепцію, що 

визначає різні здібності, відносини та процеси навчання. На думку педагога, 

визначальними вимірами цієї компетентності є: „культурологічна 

зацікавленість” як скорочення дистанції й тенденцій до розмежування та 

впровадження природних контактів і культурного обміну між різними 

культурними та мовними групами; двомовність і багатомовність як звичайне 

явище та як шанси для розвитку: людина, яка володіє двома або більше 

мовами сприймається як дещо незвичайне, хоча більш ніж половина 

населення світу є дво- або багатомовною; „компетентність у незнайомому”, 

що охоплює перспективне мислення [182] й толерантність до 

неоднозначного; власна думка розглядається як одна перспектива з багатьох 

інших; чутливість до різних форм етноцентризму та дискримінації, що 

стосується не лише явних проявів поганого ставлення до іноземців, а також 

образи, ігнорування або явного домінування у поводженні із представниками 

етнічної меншості. 

Проведене дослідження дає нам змогу констатувати, що основними 

шляхами розвитку міжкультурної компетентності фахівців у ФРН під час 

професійної підготовки є: набуття та поглиблення знань про відповідну 
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культуру для глибшого розуміння; розвиток позитивного ставлення та 

саморефлексії студентів до проявів іншої культури; розширення знань про 

умови соціалізації дітей мігрантів у власній країні; оволодіння на практиці 

соціокультурними формами взаємодії з представниками інших культур. 

Німецькі дослідники зазначають, що професійна компетентність 

передбачає компетентність кореляцію в реальній праці професійних знань і 

вмінь, професійної позиції та психологічних якостей особистості; 

професійна компетентність фахівця відображається в проведенні 

спостережень, діагностуванні вихованців, наданні висновків щодо 

організованої) самостійної пошукової роботи, у проведенні консультацій, у 

правильній організації та плануванні навчального і професійного процесу. 

Зокрема, керівник робочої групи „Якість освіти й оцінювання” Німецького 

інституту міжнародного педагогічного пошуку в Франкфурті-на-Майні, 

професор педагогіки в університеті імені Ґете, Е. Кліме вважає, що 

„компетентність встановлює зв’язок між знанням і вмінням та є здатністю 

бачити, як поводитися в різних ситуаціях” [182]. 

Отже, проведений аналіз міжнародний досвіду щодо формування 

професійної компетентності фахівців різних галузей свідчить про його 

різновекторність, міждисциплінарність, наявність певної специфіки та 

особливостей. Наразі найбільш продуктивний і переконливий міжнародний 

досвід може бути використаний у вітчизняній практиці соціальної роботи. 

 

 

Висновки до першого розділу 

 

У першому розділі здійснено генезис проблеми формування 

професійної компетентності соціальних працівників. Досліджено стан 

наукової розробленості проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників. Уточнено сутність понять „професійна 

компетентність”, „комунікативна компетентність”, „професійна 
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компетентність соціального працівника” „соціальний захист”, „соціальне 

забезпечення”, „молодь”, „права молоді”, які базуються на ґрунтовних 

знаннях про соціальні процеси, явища і соціально значущі якості особистості 

(соціальна активність, самостійність, соціальна відповідальність, 

толерантність, громадянськість); виявлено, що зазначені поняття 

формуються в освітньому процесі ЗВО, зокрема, у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників і 

проявляються через ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності, правил 

і моделей поведінки прийнятих у соціумі, зокрема, у системі соціального 

захисту прав молоді. 

Визначено теоретичні засади організації формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Встановлено, що організація процесу формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді потребує дотримання таких соціально-педагогічних принципів: 

гуманізму, демократизму, науковості, послідовності, цілеспрямованості, 

студентоцентризму, свідомості, активності, загальнодидактичні. 

Розкрито сутність, зміст і особливості професійної діяльності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Схарактеризовано освітній процес сучасного ЗВО щодо формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, який забезпечується, зокрема, реалізацією 

гуманітарного складника професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ЗВО; здійсненням освітньої діяльності, яка за умови 

забезпечення її інноваційними та ефективними формами та методами 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді сприяє конкретизації уявлень студентів 

про сутність і специфіку соціального захисту прав молоді, поглиблення і 

розширення професійного світогляду, удосконалення як соціальних, так і 

професійних умінь і навичок, пробудження потреби у здійсненні соціальної 



185 

самоосвіти і самовихованні, удосконалення професійних та соціально-

значущих якостей, які забезпечують успіх як у професійній, так і у 

суспільно-практичній діяльності; організацію діяльності, спрямованої на 

формування основних засад соціального захисту прав молоді, де особливе 

місце належить органам студентського самоврядування; формування 

готовності викладачів ЗВО до формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, 

ефективність діяльності яких залежить як від їх професійних та особистісних 

якостей, так і сформованості готовності в цілому до соціального захисту 

прав молоді. 

Досліджено та проаналізовано міжнародний досвід рішення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, виокремлено найбільш продуктивний та 

ефективний, який доцільно використовувати у процесі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих 

працях [377; 379; 380; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 389; 391; 394; 395; 399; 

472]. 
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РОЗДІЛ 2.  

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У КОНТЕКСТІ 

ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ 

 

 

2.1. Концептуальні підходи до вивчення професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді 

 

У сучасних умовах реформування ідеологічної і філософської 

парадигми вищої школи потребують чіткого визначення вихідні 

концептуальні положення підготовки фахівців нового типу мислення. А 

тому, наступним кроком нашого дослідження стане обґрунтування 

методологічних засад організації процесу формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників, що включатиме як 

встановлення загальних закономірностей та світоглядних позицій щодо 

сутності соціальної освіти в умовах сучасної освітньої парадигми, так і 

виявлення сукупності методологічних підходів, застосування яких дозволяє 

розкрити на загальнонауковому рівні зміст і особливості організації процесу 

формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних 

працівників та скласти цілісне уявлення про закономірності й істотні зв’язки 

між досліджуваними явищами у цій сфері. 

Насамперед, укажемо, що методологія як вчення про методи пізнання 

та перетворення світу, про структуру, логічну організацію, висновки і засоби 

діяльності в галузі теорії і практики осмислюється сучасними науковцями в 

широкому та вузькому значеннях і набуває конкретизації через загальну і 

спеціальну (часткову). Так, у широкому розумінні методологія – це 

сукупність світоглядних позицій і принципів, які використовується для 
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розв’язання складних теоретичних і практичних завдань, у вузькому 

значенні – сукупність методів пізнання, що розкривають вихідні принципи і 

способи їх конкретного використання в пізнавальній і практичній діяльності 

[11]. Загальноприйнятим є і виділення рівнів методологічного пізнання (за 

Е. Юдіним) – філософського, що поєднує загальні принципи пізнання з 

категоріальним апаратом науки в цілому; загальнонаукового, що включає 

загальні концепції, теорії, які можуть бути застосовані фактично до всіх 

наукових дисциплін; конкретно-наукового, як сукупності методів, 

принципів, процедур наукового дослідження у тій чи іншій спеціальній 

науковій дисципліні; рівня методики і техніки дослідження, тобто набору 

процедур, що забезпечують отримання однорідного і достовірного 

емпіричного матеріалу та його первинну обробку для включення до масиву 

знань [449]. 

Вважаємо, що розгляд методології педагогічної науки як системи 

вихідних положень філософського, загальнонаукового і конкретнонаукового 

рівнів створює необхідні передумови для конструктивного добору та 

продуктивного застосування існуючих знань для організації процесу 

формування соціально-правової компетентності в умовах університетської 

освіти. На цій підставі маємо, насамперед, звернутися до філософських 

трактувань сучасної вищої освіти, які виступатимуть відправною точкою 

обґрунтування методологічних засад нашого дослідження. 

Філософський підхід до освіти трактує її як функцію, яка забезпечує 

відтворення і розвиток суспільства та різних систем діяльності. У цьому 

контексті поняття „освіта” (рос. – „образование”; англ, – „education”; нім. – 

„bildung”; грецьк. – „раіdеіа”) розглядається як суспільний процес 

(діяльність, інституція) розвитку і саморозвитку особистості, пов’язаний з 

оволодінням соціально значущим досвідом, втіленим у знаннях, вміннях, 

навичках творчої діяльності, чуттєво-ціннісних формах духовно-

практичного освоєння світу. Освіта – це, насамперед, процес суб’єкт-

суб’єктної взаємодії учителя (педагога) і учня (студента), спрямованої на 
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передачу (засвоєння) знань, формування вмінь і навичок, виховання 

культури мислення і почуття, здатності до самонавчання і самостійної 

життєтворчої діяльності [268]. 

Концептуальні підходи до вивчення професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

потребують наукового обґрунтування проблеми історії соціальної роботи, її 

теоретико-методологічних засад, виявлення структури і змісту соціальної 

роботи та статусу і функціоналу її виконавця. 

Доцільно зазначити, що кардинальні зміни економічних норм і 

цінностей, а водночас і соціальних, зумовили необхідність створення, 

перебудови й оновлення системи підготовки спеціалістів для соціальної і 

соціально-педагогічної роботи. Із середини 90-х років ХХ століття 

головною, визначальною метою системи освіти стає розвиток особистості 

майбутнього фахівця нової України і, зокрема, соціального працівника, 

здатного організовувати, сприяти створенню соціальних умов для реалізації 

цілей різних категорій клієнтів у самостійному житті. 

Оскільки за характером своєї функціональної діяльності соціальний 

працівник стикається і взаємодіє з різними людьми, то він, безперечно, 

вирішує різні проблеми окремих людей, об’єднань, громад, різновікових 

соціальних груп. Світогляд, рівень освіти, можливість освіти, досвід, 

переконання, духовні цінності й орієнтири, фізичне здоров’я, життєвий 

стиль та інші чинники є вирішальними під час формування ідентичності, 

унікальності й індивідуальності кожної особистості та організації соціальної 

роботи з нею. «Сьогодні фундаментальні цінності професії соціального 

працівника визнані у світовому співтоваристві, визначають самоцінність і 

унікальність усіх людей, їх прав і можливостей». 

Аналіз філософської, соціологічної, психологічної й педагогічної 

літератури дав змогу виявити деякі особливості розвитку і системи 

становлення професії соціального працівника, і системи його професійної 

підготовки до практичної діяльності в соціальній сфері за окремими 
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напрямами: виявлення історичних тенденцій розвитку професійної освіти 

соціальних працівників на межі ХІХ–ХХ століть; виявлення теоретичних 

основ можливого цілеспрямованого процесу формування професійної 

діяльності соціального працівника; виявлення основного джерела успішного 

формування готовності спеціалістів до діяльності в соціальний сфері у 

зарубіжних країнах. 

Окреслені різними вченими напрями становлять підґрунтя 

систематизації історико-теоретичних матеріалів і дають змогу зробити певні 

узагальнення, які є початком для визначення концептуальних позицій 

нашого дослідження. 

Застосовуючи системний підхід до формування соціально-правової 

компетентності майбутніх соціальних працівників, ми, насамперед, 

орієнтуємося на положення щодо єдності загального, особливого й 

індивідуального. Як загальне цей напрям підготовки є складовою 

професійної підготовки соціального працівника у закладі вищої освіти; як 

особливе відображає специфіку, зумовлену особливостями соціально-

правової діяльності й підготовки до неї; як індивідуальне розкриває 

залежність підготовки від сформованих соціально-правових компетенцій у 

майбутніх соціальних працівників.  

Варто зазначити, що обґрунтування використання системного підходу 

до процесу формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді базується на визначених 

нами основних концептуальних підходах досліджуваного явища. Логіка 

нашого дослідження передбачає розгляд вихідних концептуальних 

положень, що розкривають актуальність, сутність, зміст, структурні 

особливості системного розгляду проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

У нашому дослідженні, перше концептуальне положення ґрунтується 

на розумінні професійної компетентності соціального працівника як 
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актуальної, складової професійної підготовки майбутнього соціального 

працівника, яка цілісно, систематично й цілеспрямовано формуватися в 

процесі підготовки майбутніх соціальних працівників. Розглянуті у 

попередніх розділах дослідження положення про сутність і зміст 

професійної компетентності соціального працівника переконують у її 

значущості для успішного здійснення професійної діяльності у сфері 

соціальної роботи. Актуалізація ґрунтовної професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

обумовлена об’єктивними сучаними змінами суспільного розвитку, 

невизначеністю цивілізаційних основ сьогодення, серед яких провідне місце 

займає соціальний захист людини, зокрема молоді. Це підтверджується і 

вимогами держави та суспільства до фахівців із соціальної роботи 

компетентних у вирішенні соціально-правових завдань, запитами системи 

соціальних служб, закладів та установ, які потребують підготовлених 

фахівців, що володіють професійною компетентністю. Сучасні структурні та 

змістові зміни в соціальної роботи в українському суспільстві, як науки, 

теорії і практики, як професії і напряму професійної підготовки 

пріоритетним визначають системний та особистісно зорієнтований підходи 

до професійної підготовки майбутнього соціального працівника. Ключовою 

позицією цього є усвідомлення важливості отримувати та поглиблювати 

знання майбутніми фахівцями соціальної роботи як навчальних дисциплін 

відповідно до стандарту галузі 231 „Соціальна робота” [256], так і 

варіативних вибіркових навчальних дисциплін, що суттєво впливає на 

ефективне формування професійної компетентності, знань, умінь, навичок, 

відповідних професійних та їх практичного застосування у своїй 

професійній діяльності. 

Аналіз зарубіжних моделей підготовки соціальних працівників, 

дозволяє виокремити наступні пріоритетні вимоги: конкретність правових 

знань; прикладний характер умінь і навичок; розуміння та критичний аналіз 

правових процесів і процедур; бачення макро-і мікрорівнів вирішення 
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професійних задач; здатність до виконання різних професійних ролей, 

відстоюючи права клієнтів та ін. [45]. 

Зазначимо виокремлення комплексу професійних компетенцій 

майбутнього соціального працівника та системне бачення процесу їх 

формування на етапі професійної підготовки студентів є актуальним 

завданням і нагальною потребою сучасної вищої школи. Варто зробити 

акцент на подальшому зростання пріоритетності теорії і практики 

соціального захисту прав молоді в навчальних програмах підготовки 

майбутніх соціальних працівників, змістове та технологічне наповнення 

яких буде відповідати викликам сьогодення і давати відповіді на актуальні 

питання, пов’язані  відповідатиме викликам сьогодення. Означене розширює 

професійне поле соціального працівника фахівця, який у майбутньому зможе 

працювати на різних напрямах реалізації державної соціальної політики 

(управління, матеріально-технічного забезпечення, соціального захисту, 

освіти, охорони здоров`я, практики соціальної роботи з різними групами 

населення). 

Другим концептуальним положенням є використання системного 

підходу щодо формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників, що полягає в тому, що процес формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді доцільні розглядати як соціально-

педагогічну систему, у якій усі компоненти взаємопов’язані єдиною метою, 

злагоджено функціонують та взаємодіють як чіткий механізм. Варто 

враховувати, що педагогічні, соціально-педагогічні, освітні системи, які є 

об’єктами наукових досліджень, – це системи, що вимагають врахування 

специфіки кожної з них у процесі дослідженні. Наголосимо на особливостях 

соціально-педагогічних систем, у дослідницькій роботі з якими варто 

враховувати наступне: це складні й динамічні системи, які функціонують в 

умовах мінливості різних факторів зовнішнього оточення, а також зміни 

внутрішніх станів системи, що спричиняється цими факторами (у будь-якій 
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соціально-педагогічній системі освітній процес навчання і виховання 

протікає в умовах постійного взаємозв’язку цілей і завдань завдань 

відповідно до розвитку суспільства, постійного оновлення наукової 

інформації, вдосконалення старих і створення нових методів навчання і 

виховання тощо; це цілеспрямовані системи з активною поведінкою, яка 

передбачає перетворення оточення згідно з цілями (за своєю природою це 

багатофункціональні системи з варіативністю у своїх діях); це системи, що 

постійно розвиваються (завдяки суспільному, соціальному і науково-

технічному прогресу, вдосконалюються в структурному, функціональному 

та історичному аспектах) [227]. 

Слушним для нашого дослідження є положення про те, що у наукових 

концепціях педагогічних систем представлені різні обґрунтування і 

характеристики систем. Так, С. Архангельський і В. Беспалько розглядають 

педагогічні системи з точки зору кібернетичного розуміння, інформаційного 

підходу [16; 37]. Згідно з концепцією В. Якуніна [454], педагогічну систему 

можна і потрібно розглядати з позицій теорії управління. Проте, незважаючи 

на різноманітність позицій та підходів, розбудова структури педагогічної 

системи та удосконалення концепції системного підходу продовжується і 

надалі з урахуванням сучасних педагогічних інновацій і парадигм [227]. 

Наскрізне дослідження будь-якої системи передбачає встановлення 

складу компонентів, структури і функцій як системи в цілому, так і її 

складових частин, факторів, що забезпечують цілісність і відносну 

самостійність системи. Відповідно, методологія дослідження соціально-

педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді незаперечно 

включає основні складники системного підходу: системно-компонентний 

(полягає в дослідженні компонентного складу системи); системно-

структурний (дозволяє отримати уявлення про внутрішню організацію 

системи, взаємодію компонентів, їх підпорядкованість та зв’язки); системно-

функціональний (передбачає визначення загально системних цілей, набору 
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засобів, потрібних для досягнення цілей та функціонування системи в 

цілому як інтеграційного результату функціонування її компонентів); 

системно-комунікативний (обумовлює необхідність виявлення зв’язків 

компонентів системи між собою, кожного із компонентів з системою в 

цілому, а системи в цілому із системами середовища й несистемними 

утвореннями); системно-інтеграційний (висвітлює фактори (внутрішні й 

зовнішні) системності-цілісності, тобто механізми, що забезпечують 

збереження якісної специфіки системи) [473]. 

Використання у дослідженні означених складників системного 

підходу,  принципів (цілісності, структурності, кінцевої мети, 

функціональності, автономності та зв’язку компонентів, розвитку, 

взаємозалежності системи й середовища, ієрархічності, множинності опису 

системи та ін.) уможливлює визнання формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді системою, з наявністю в ній наступних ознак системи:  

- наявність компонентів, складників компонентів; 

- цілеспрямованість як основа досягнення цілей; 

- єдність та цілісність компонентної структури та окремих компонентів 

системи.  

Відтак, вищеозначене дає підстави констатувати, що системний підхід 

надає змогу визначати структуру соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді з обов’язковим визначенням її 

компонентів та утворенням їхніх зв’язків. При цьому під компонентами 

системи розумітимемо лише ті її структурні частини, які перебувають у 

постійній взаємодії з іншими структурними одиницями у межах даної 

цілісної системи, та взаємодія яких обумовлює виявлення притаманних 

цілому якісних особливостей. Варто взяти до уваги, що компонентний аналіз 

соціально-педагогічної системи в більшості випадків включає такі 

компоненти як: цільовий (містить різноманітність цілей і завдань освітньої 
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діяльності: від загальної мети – до конкретних завдань формування 

професійних якостейенцій); змістовий (включає сутність, що вкладається як 

у загальну мету, так і в конкретне завдання; зміст, який необхідно засвоїти); 

діяльнісний (передбачає взаємодію суб’єктів і об’єктів освітнього процесу, 

їх співробітництво, організацію й управління процесом); результативний 

(характеризує досягнуті результати, зміни, відповідно до поставленої мети). 

[227]. 

Дослідження та аналіз положень про структуру та компоненти дають 

нам підстави стверджувати, що компоненти визначають внутрішню 

побудову системи та у своїй єдності й взаємозв’язку розкривають її зміст, 

науково обґрунтовують процес формування професійної компетентності 

студентів під час фахової підготовки. 

Розгляд третього концептуального положення, полягає в тому, що 

зміст підготовки майбутніх соціальних працівників включає структурований 

комплекс професійних компетенцій, які формуються у студентів продовж 

всього періоду навчання. В контексті означеного акцентуємо увагу на тому, 

що компетентнісний підхід до визначення змісту освіти в сучасних умовах 

зумовлює необхідність його моделювання на основі чіткого розуміння 

очікуваних результатів навчання (компетентностей), якими повинен 

опанувати студент – майбутній соціальний працівник. Простежується 

тенденція фокусування на навчальних досягненнях, які й мають стати 

основою кваліфікації випускника, як ключовому індикаторі компетентності 

особистості, що має забезпечити її конкурентну спроможність і успішність 

[405]. Варто враховувати, що професійна компетентність, майбутнього 

соціального працівника, формується поступово в процесі різних видів 

освітньої діяльності. Відповідно побудова освітньої траєкторії формування 

професійної компетентності майбутнього соціального працівника вимагає 

аналізу освітніх програм підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, 

виділення та структурування тих освітніх компонентів, які мають потенціал 

для формування професійної компетентності, наповнення їх відповідним 
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змістом, який відображає змістові характеристики певних професійних 

компетенцій. Зважаючи на сучасні вимоги до змісту освітніх програм, 

визначені Законом України „Про вищу освіту” та наукові підходи до їх 

побудови [122], доцільним є визначення методологіі реалізації даного 

концептуального положення, яка включає: 

-визначення потреби в професійних компетенціях шляхом 

консультацій з роботодавцями, науково-педагогічними працівниками, 

випускниками, співставлення компетенцій з чинними галузевими рамками 

кваліфікацій, професійними стандартами; 

- визначення переліку навчальних дисциплін (основних та варіативних) 

важливих для формування професійної компетентності; 

- формулювання програмних результатів навчання відповідно до змісту 

професійних компетенцій;  

- окреслення результатів навчання для кожної професійної компетенції; 

- визначення підходів до викладання, навчання та оцінювання 

результатів освітнього процесу; 

- змістове наповнення визначених професійних компетенцій, 

програмних результатів навчання, підходів до навчання й оцінювання; 

- ефективний розподіл часу та можливості реалізувати виділені 

компоненти програми протягом нормативного часу навчання; 

- реалізація, моніторинг і вдосконалення змісту освітніх програм та їх 

компонентів. 

В контексті означеного слід враховувати принцип 

міждисциплінарності, який у системі освіти представлений у вигляді 

взаємозв’язку між різними навчальними дисциплінами. Цей принцип 

використовується як шлях подолання вузькопрофесійної обмеженості і 

прагнення заповнити цілісність у системі освіти [442]. Сучасний світ вимагає 

міждисциплінарності як від фахівця, так і від системи сучасних знань, тим 

більше, коли мова йде про компетентність фахівця соціальної роботи. Адже 

соціальна робота як прикладна наука сформувалася на основі застосування 
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результатів фундаментальних наук для вирішення пізнавальних і соціально-

практичних проблем і на основі тісних міждисциплінарних зв’язків зі 

сферами наукового знання, які становлять наукову базу соціальної роботи, 

такими як: педагогіка, соціальна педагогіка, соціологія, психологія, етика і 

естетика, філософія тощо [420]. Здійснення соціального захисту прав молоді 

незаперечно вимагає комплексного міжпрофесійного підходу до вирішення 

даної проблеми. Відповідно принцип міждисциплінарності є одним з 

важливих у моделюванні соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників.  

Варто зазначити, що системний підхід до організації освітнього 

процесу у сучасних закладах вищої освіти передбачає: аналіз вихідних умов 

(мети навчання, складу студентських груп, змісту програми навчальної 

дисципліни тощо); розробку системи навчальних матеріалів та технологію їх 

використання з наступною перевіркою і внесенням необхідних коректив; 

заключну перевірку й оцінку системи. Також важливо ефективно 

структурувати послідовність освітніх методів і прийомів, застосування яких 

має сприяти поступальному розвитку базових компонентів професійної 

компетентності (мотиваційно-ціннісного, когнітивного, особистісного та 

діяльнісного) і становленню внутрішньої мотиваційної основи саморозвитку 

і професійного вдосконалення студентів. Слід враховувати і 

використовувати ті методи і прийоми, які найбільшою мірою підходять для 

послідовного формування системи знань, становлення ціннісних відносин, 

розвитку поведінки і діяльності, а також відповідають змістовним аспектам 

виділених професійних компетенцій. 

Підгрунтям четвертого концептуального положення є позиція про те, 

що цілісність соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді забезпечується поетапним та інтегративним характером її 

впровадження. Відповідно підготовка студентів реалізується в єдності 

певних етапів, кожен з яких має відповідні завдання, змістове наповнення та 
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дидактичне забезпечення, які побудовані в логічній послідовності, 

створюючи цілісність і нерозривність процесу формування у студентів 

необхідного рівня професійної компетентності. Тим самим інтегративний 

характер формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників зумовлюється цілеспрямованим впливом на формування 

фахівця, який володіє теорією, методологією, певними обсягом галузевих та 

суміжних знань, опановуючи загальногуманістичну культуру майбутнього 

соціального працівника. Враховуючи те, що на сучасному етапі розвитку 

науки системний підхід переживає інтеграційну стадію розвитку [442, с. 95]. 

Загалом, інтегративність полягає у формуванні якостей особистості за 

окремими аспектами, дотримуючись при цьому послідовності етапів 

залежно від розвитку і віку тих, хто навчається. Так формується необхідність 

інтеграційного „поєднання” різних технологічних систем за допомогою 

освітньої ситуації. Інтегративність як цілісність зближує і пов’язує окремі 

частини, елементи і функції різних систем за допомогою єдиної освітньої 

ситуації. Продуктивним означене є у контексті нашого дослідження, 

оскільки професійна компетентність є складним інтегрованим поняттям.  

На підставі аналізу ряду наукових праць можемо зробити висновок, що 

інтегративний характер професійної компетентності втілюється в кількох 

аспектах:  

- різні етапи професійної діяльності соціального працівника пов’язані з 

вирішенням різнопланових проблем представників різних соціальних груп, 

що вимагає взаємодії наукових знань із різних фахових галузей, зокрема 

соціологія, педагогіка, психологія, філософія, юриспруденція, тощо; 

відповідно зміст професійної роботи соціального працівника поєднує в собі 

елементи суміжних професій, що збагачує його інформацією, 

інструментарієм, технологіями;  

- професійна діяльність соціального працівника здійснюється 

одночасно в різних підсистемах, зокрема „об’єкт і суб’єкт”, „клієнт і 

соціальні інституції”, „клієнт і фахівці, які спроможні вирішувати конкретні 
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проблемні ситуації”, що детермінує наявність інтегрованих умінь та навичок 

і компетенцій;  

- багатовекторність професійної компетентності соціального 

працівника забезпечує готовність до ефективних дій у різних видах 

діяльності. 

Означене вище дає нам підстави стверджувати, що інтегративний 

характер соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді передбачає поєднання окремих частин і функцій системи в 

єдине ціле, шляхом зближення і взаємозв’язку різних освітніх парадигм та 

технологій освітнього процесу. Принцип інтеграції зобов’язує у процесі 

формування будь-яких якостей студента (не є винятком і його професійна 

компетентність) визнати за доцільне активізацію професійних знань, 

спрямованих на „відновлення”, „заповнення”, „на об’єднання у ціле” 

наукових знань із різних предметних галузей з метою посилення їх дієвості 

[168]. Реалізація зазначеної вимоги ураховує своєрідність „професії захисту” 

– інтеграцію, перш за все, соціальних, педагогічних і правових знань, що 

становить підґрунтя професійної компетентності соціального працівника.  

Розглянемо п’яте концептуальне положення використання системного 

підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників, яке полягає у спрямуванні системи на безперервний розвиток та 

професійне становлення особистості майбутнього соціального працівника 

через включення студентів у професійно-спрямовану діяльність, що 

передбачає перенесення засвоєних професійних компетенцій у практичну 

площину. В контексті означеного розробка основних концептуальних 

положень практичної підготовки соціальних працівників базується на 

філософському трактуванні практики як специфічно людського способу 

освоєння світу: у процесі практичної діяльності студенти мають можливість 

не просто відтворювати теоретичні знання, а й змінювати власну програму, 

конструювати нові алгоритми діяльності і поведінки, формувати та досягати 
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принципово нових цілей, що забезпечить професійну активність студента. 

Спираючись на значний науковий доробок у різних аспектах практичної 

підготовки студентів (В. Беспалько [31; 32], І. Бех [39], Б. Гершунський [77], 

Є. Клімов [170], В. Сластьонін [353] та ін.) та власне соціальних працівників 

(Н. Бочарова [53], М. Доуел [459], І. Зимняя [133; 135; 137], О. Карпенко 

[158; 161; 164], Н. Ларіонова [207], Л. Міщік [249], В. Поліщук [302], 

Г. Попович [311], С. Шардлоу [110] та ін.), логіка нашого дослідження 

передбачає врахування врахування сучасних суспільних змін, тенденцій в 

розвитку вищої освіти, викликів часу щодо соціального захисту прав молоді. 

Так, у зв’язку з переходом вищої школи на дворівневу систему підготовки 

кадрів (бакалаврат і магістратура) і ідеологією поновлення організації та 

змісту практики студентів як важливого компонента підготовки майбутнього 

професіонала потрібна розробка інноваційних концептуальних основ 

проектування практики, зміна вимог до її організації і проведення [357, 

с. 107]. Зазначимо, що метою практики в сучасних умовах є вже не стільки 

вдосконалення знань, умінь, навичок і набуття початкового професійного 

досвіду, скільки формування професійних компетенцій, особистісно-

професійної позиції, саморозвиток індивідуальності, самоактуалізація 

студентів, творче рішення ними навчально-професійних проблем. У межах 

компетентнісного підходу переглядається і роль практики в професійній 

підготовці майбутніх соціальних працівників: акцент робиться на навчанні 

через практику, продуктивну роботу в малих групах, вибудову 

індивідуальних навчальних траєкторій, використання міжпредметних 

зв’язків, розвиток самостійності студентів і особистої відповідальності за 

прийняття рішень [227]. У свою чергу, як зауважує В. Сморчкова, рівень 

сформованості відповідних компетенцій виступає критерієм оцінки практики 

[357, с.108]. Тому практикоорієнтованість (Г. Слозанська [355]) професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників не викликає сумніву, практика 

виступає системоутворюючим фактором (О. Карпенко [159]) цієї підготовки, 

інтегруючим і стержневим компонентом особистісно-професійного 
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становлення фахівця. 

Схарактеризовані нами концептуальні положення використання 

системного підходу до формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників спонукають до розгляду сучасних проблем 

соціальної роботи як феномена цивілізованого світу. Практика засвідчує, що 

тривалий час діяльність у соціальній сфері організовували люди різних 

професій, які одночасно були представниками різних соціальних інститутів: 

медичних, освітніх, культурних, правоохоронних і, безперечно, органів 

соціального забезпечення. Водночас усі вони „дбали” про людину, але кожен 

проводив політику лише свого відомства, а не політику соціального захисту, 

соціальної підтримки людини загалом на державному рівні. 

Кризові явища в сучасному соціумі актуалізують систему соціальної 

допомоги і підтримку населення. 

Потрібно зазначити, що на початок ХХІ століття розширення 

соціально-професійних функцій діяльності соціального працівника є явищем 

логічним і закономірним. Актуальність цього зумовлена не лише 

необхідністю врахування в соціальній роботі багатогранності соціального 

середовища, потреб та інтересів особистості як представника будь-якої 

групи населення, що впливає на матеріальний стан людини, а й більш 

глибокими процесами: перебудовою всього суспільства, зміною соціально-

професійного статусу самого спеціаліста, його визнанням у суспільстві. 

Отже, інноваційні процеси, які стосуються сьогодні всіх сфер 

суспільного життя, впливають на систему професійної підготовки 

соціального працівника в сучасному освітньому середовищі. 

Зазначимо, в останні роки помітно зростає науковий інтерес до 

проблематики розроблення концепцій і всієї вищої освіти в країні загалом, і 

професійної освіти соціального працівника зокрема. У цьому контексті 

значний внесок зробили вітчизняні науковці різних напрямів освіти: 

В. Андрущенко [11; 12; 13; 14], В. Бех [38], І. Зязюн [139], А. Капська [150], 

І. Ковчина [175], І. Козубовська [180], М. Лукашевич [231], І. Мигович [243] 
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та ін. Водночас спостерігається помітний процес трансформацій результатів 

досліджень зарубіжних вчених, зокрема: В. Бочарової [265], А. Мудрика 

[252], В. Сластьоніна [282; 353], що сприяє розширенню наукових знань у 

галузі теорії і практики професіоналізації підготовки майбутніх соціальних 

працівників. 

Доцільно взяти до уваги й те, що початок професійної підготовки 

кадрів для соціальної сфери збігся з періодом реформування системи 

професійної соціальної освіти, коли на зміну парадигмі „соціальне 

замовлення – підготовка спеціаліста” прийшла нова – „соціальні потреби – 

соціально-освітні послуги”, а замість однотипної вищої школи – 

альтернативні освітні установи й освітні програми. 

Вважаємо за доцільне звернути особливу увагу на один із найбільш 

важливих напрямів сучасної освіти – соціальну освіту. 

Соціальну освіту розуміємо як професійну підготовку спеціалістів до 

роботи в соціальній сфері, яка включає всі види професійної освіти (І. Грига 

[91], Л. Гуслякова [96], А. Капська [150; 151], С. Толстоухова [258; 416]). 

Соціальну робота слід розглядати як взаємопов’язану систему 

цінностей, теорії та практики, де місією соціального працівника є надання 

можливості людям реалізувати себе в повній мірі, збагатити своє життя та 

попередити його руйнування. 

Професійно підготовлений працівник має бути спеціалістом не лише в 

індивідуальній чи груповій роботі з клієнтами, він повинен уміти 

організувати та планувати свою практику та роботу усієї організації. А для 

цього професіонал має уміти оцінювати потреби вже відомих клієнтів та 

виявляти потенційних. 

Розвиток соціальної освіти в різних її інтерпретаціях зазнає істотного 

впливу соціології, що є основою розвитку культури соціального мислення в 

ХХ–ХХІ століттях. Підготовка спеціалістів для установ соціальної сфери й 

управління соціальними інститутами незалежно від специфіки освітніх 

галузевих стандартів, що діють в Україні і в інших державах, передбачає 
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опанування соціологічних дисциплін, які дають змогу розглядати систему 

професійної підготовки соціального працівника як, певною мірою, науково 

обґрунтовану і з міцним фундаментом для практичної діяльності. Водночас 

ми розглядаємо значущість соціологічного аспекту не лише в тому, що це 

визначає рівень засвоєння і вдосконалення соціальних технологій, але й „у 

створенні фундаменту для розвитку професійного мислення сучасного 

спеціаліста, розуміння ним характеру сучасного суспільного розвитку, ролей 

у ньому різних соціальних груп, інститутів, особистості”.  

Вивчення сучасних тенденцій, що підсилюють модернізацію вищої 

освіти, уможливлює виокремлення серед них таких, що стосуються: 

активізації і поширення університетської освіти соціальних працівників і 

посилення престижу їх діяльності в суспільстві; багаторівневості й 

варіативності освіти, що дає змогу кожній людині визначити свої 

можливості та інтереси під час її здобуття; посилення психолого-

педагогічного й загальноосвітнього компонентів у змісті професійної освіти 

соціального працівника; інтеграції вузівської і післявузівської освіти, 

докорінного поліпшення змісту, гнучкості форм і видів освіти. 

Дослідження і практика останніх років показують, що освіта бере на 

себе одночасно й функцію соціалізації особистості, тобто включає її у 

широкі соціальні зв’язки і відносини. Водночас дослідники зазначають, що 

традиційна академічна освіта, яка схильна до одночасного інтелектуалізму, 

поступово замінюється якісно новою освітньою системою, здатною 

моделювати соціальну практику загалом. 

Це зумовлено тим, що в кінці 80-х і на початку 90-х років ХХ ст. 

Україна почала поступово входити в європейське співтовариство, що зі 

свого боку активізувало процес її долучення до загальносвітових тенденцій 

оновлення й упровадження концепцій професійної освіти. Поступово в 90-х 

роках привертає увагу ідея багаторівневої освіти. 

Вивчення особливостей підготовки соціальних працівників в окремих 

університетах України (м. Київ, м. Дрогобич, м. Слов’янськ, м. Умань, 
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м. Харків, м. Дніпро, м. Чернігів) дало змогу виявити, що з одного боку, 

багаторівнева система підготовки соціальних працівників відповідає 

індивідуальним запитам студентів у проектуванні власної тактики освіти, що 

включає вибір змісту й рівня здобутої освіти, а з іншого – потребам 

соціальної сфери, що дозволяє використати освітній процес ЗВО як засіб 

розвитку особистості майбутнього соціального працівника. Причому 

позитивним чинником у цій ситуації є те, що в основу багаторівневої 

соціальної освіти покладена ідея особистісно зорієнтованої системи освіти, 

затвердженої НАПН України (1995 рік) [39]. Саме з цих праць 

активізувалося впровадження широкомасштабного експерименту із введення 

багаторівневої системи у вищій школі. Означений експеримент показав, що 

помітно інтенсифікувалася діяльність з оновлення змісту освіти і створення 

новітніх технологій, які дозволили оптимізувати і якісно поліпшити 

підготовку кадрів для соціальної сфери.  

Такий, дещо узагальнений, розгляд професійної підготовки соціальних 

працівників у вищій школі не усуває необхідності пошуку більш 

ефективного підходу до методології теоретико-педагогічного дослідження 

обраної проблеми. 

Це спонукає до виявлення основних підходів, що сприяють 

підвищенню ефективної організації і забезпеченню якісної професійної 

освіти майбутніх спеціалістів, зокрема майбутніх соціальних працівників. 

Передусім можна говорити про необхідність розгляду системного 

підходу, який, загалом, ураховує різноманітні аспекти інших підходів 

методологічного характеру. Для розширення проблематики освіти 

визначаємо культурно-цивілізаційний підхід, який визнає рівноцінність і 

взаємозамінність різних світових культур, соціокультурних систем. Ідея 

такого підходу важлива для нас тим, що сприяє відтворенню етнокультурної 

самоідентифікації молодих громадян України засобами освіти 

(В. Андрущенко [11], В. Луговий [230] та ін.). 

Ще один підхід – соціокультурний – останнім часом набуває 
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поширення. Суть його полягає в тому, що освітнє середовище розглядається 

як соціокультурне середовище (В. Бех [40], А. Капська [153], В. Кремень 

[195] та ін.). На соціокультурний аспект освітнього середовища вказує 

І. Зимня [134] й окреслює кілька рівнів освітнього середовища: 

управлінський, соціокультурний, навчально-предметний, особистісний. Таке 

бачення макросоціуму як соціокультурного середовища в освіті і вихованні 

студентів збігається з нашими уявленнями про її компоненти. 

Якщо ми говоримо про професійну підготовку соціального працівника 

як про складну, соціальну, динамічну, самоорганізуючу систему, то не 

можна ігнорувати її аналіз саме з позиції системного підходу. У його межах 

розкриваються системоутворювальні елементи, які вступають у специфічні 

навчально-професійні відносини згідно з цілями професійної освіти 

конкретного спеціаліста (І. Зязюн [139], М. Каган [145], Н. Кривоконь [19], 

О. Пічкар [296] та ін.). Завдяки цьому суб’єкт- суб’єктні зв’язки в системі 

професійної підготовки значною мірою детерміновані характером процесу 

навчання у ЗВО, особистісними характеристиками педагогів і студентів, 

їхніми цінностями, установками, інтересами, потребами і тими соціально-

педагогічними умовами, які створюються [244] для їх становлення і 

розвитку. Практика показує, що зміни системи професійної підготовки, 

перебудова й адаптація відбуваються залежно від того, на які конкретні 

елементи системи впливають зовнішні і внутрішні фактори. Професійна 

підготовка соціального працівника, яка зазнає впливів ззовні, безперечно, є 

певною функціональною структурою. У цій ситуації відбувається 

своєрідний стрибок системи як відповідь на різкі зміни зовнішніх умов. За 

таких умов щоразу проявляється певна домінанта, яка є найбільш чутливою і 

зумовлює зміни у структурах, підсистемах і модифікаціях [266]. Через 

певний відтинок часу процес стабілізується, а новоутворення стає постійним 

елементом системи професійної підготовки (йдеться про модель навчання, 

структуру спеціаліста і його діяльність, зміст навчання тощо). Водночас 

можна говорити і про те, що збереження стабільності в системі можна 

домогтися завдяки зведенню до мінімуму впливу зовнішніх чинників, 
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заторможенню деякої підвищеної активності зсередини системи на 

зовнішній вплив. З огляду на наведені твердження можна припустити, що 

система професійної підготовки соціального працівника до практичної 

діяльності у соціальній сфері, як система, що постійно розвивається, здатна 

функціонувати й у стабільному режимі, і в динамічному, далекому від 

рівноваги. 

Проте наше бачення системи професійної підготовки соціального 

працівника було б неповним, якби ми не зробили акцент ще на одному 

підході – особистісному, який тлумачать як набуття особистістю якостей 

суб’єкта в процесі життєдіяльності, особливо в період професійного 

становлення. Особистісний підхід ґрунтується на суб’єктному підході до 

діяльності індивіда. Так з’являється нова система: індивід – соціальний 

досвід, де домінувальним елементом є особистість з її структурними, 

функціональними і генетичними характерами. Синтезуючи ідеї суб’єктності, 

сформульовані в наукових дослідженнях, доходимо висновку, що „бути 

особистістю” – це означає бути, по-перше, суб’єктом своїх широких 

контактів зі світом, по-друге, бути суб’єктом предметної діяльності, по-третє 

бути суб’єктом спілкування, по-четверте – суб’єктом самопізнання. Беручи 

зазначене до уваги, можна зробити висновок про мету освіти як про 

розвиток суб’єктності особистості, яка формується. «Причому особистість є 

складною самостійною системою, в якій можна виокремити базові (суб’єкт, 

об’єкт, усвідомлення, перетворення) і вторинні (внутрішня, суб’єктно-

орієнтована, зовнішня, об’єктно-орієнтована) компоненти». 

На нашу думку, для соціального працівника така потреба важлива, 

оскільки для його діяльності характерна не відсутність проблем, а вміння 

знаходити шляхи і способи їх вирішення. Виходячи з того, що йдеться про 

особистість, яка становить собою „множинність частин”, що робить її 

неповторною, а вплив зовнішнього світу часто призводить до складнощів у 

розвитку людини, її переживань, що посилює роз’єднання цих частин і 

деформацію особистості, то, безперечно, соціальний працівник має 
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передбачати і розробляти відповідні стратегії й технології соціальної роботи 

з різними категоріями клієнтів. 

Зазначимо, що теорію діяльнісного підходу розробляли вітчизняні і 

зарубіжні вчені (Г. Балл [28], І. Бех [40] та ін.). 

Згідно з діяльнісним підходом процес розвитку особистості 

здійснюється у тісній залежності із її діяльністю, до якої вона залучена. 

Загальноприйнятим є те, що формування цілісної особистості неможливе без 

включення її в різноманітні, ієрархічно залежні види діяльності. 

Доцільно зазначити, що наявності практичного компонента у 

професійній підготовці соціального працівника недостатньо, для того щоб 

він вільно й компетентно вирішував соціальні завдання в усій 

багатогранності їхнього прояву. Це досить виразно простежується, коли 

форми організації освітньої діяльності студентів не адекватні формам 

професійної діяльності. Очевидно, доцільно говорити про необхідність 

упровадження в науковий обіг концепції професійної підготовки соціального 

працівника, у якій буде передбачено орієнтацію на єдність рольового, 

особистісного і професійного компонентів особистості студентів. Діяльність 

може бути засобом становлення, розвитку особистості, методом її 

дослідження, зв’язком з об’єктом певної системи, взаємозв’язком із 

особистістю. Це дає нам змогу представити діяльність через її активність в 

єдиному замкнутому колі (рисунок 2.1). 

Процес цілеспрямованого формування майбутнього соціального 

працівника розглядаємо як його становлення, а професійну діяльність його ‒ 

як цілісну, багатовимірну і складну діяльність, яка успішно розгортається у 

системі професійної підготовки соціального працівника за умови 

вмотивованого і науково окресленого професіограмного фактора. 

Професіограмний підхід передбачає охоплення, окрім рольових 

характеристик соціального працівника, і суб’єктні сторони його праці: 

професійні позиції, індивідуальні особливості діяльності й акмеологічні 

інваріанти [475]. 
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Діяльність 

Суб'єкт 

Спосіб взаємодії 

(активність впливу 

суб’єкта на об’єкт) 

Об'єкт 

Рис. 2.1. Компоненти людської діяльності 

 

Певною особливістю цього підходу є його орієнтованість на виявлення 

і продуктивний розвиток теоретичного потенціалу людини. Водночас 

професіограма сучасного фахівця не може бути повноцінною, якщо в її 

основу не буде закладено опис психологічних особливостей конкретної 

професійної діяльності, психофізіологічних і особистісних якостей, які для 

цієї діяльності професійно важливі й досить сталі впродовж усієї діяльності. 

Зауважимо, професійного підходу до дослідження моделі сучасного 

соціального працівника сьогодні вже недостатньо. Певною мірою ця 

недосконалість долається завдяки впровадженню культурологічного підходу 

в професійну підготовку соціального працівника.  

З ідеями багатовимірної професійної концепції освіти соціального 

працівника тісно пов’язана ідея соціально-педагогічного підходу 

(О. Бочарова [54], М. Галагузова [71; 359], М. Євтух [73], І. Звєрєва [363], 

І. Мигович [67;243], Л. Міщик [249], В. Поліщук [302] та ін.). Розглядаючи 

професійну підготовку соціального працівника через соціально-педагогічний 

підхід, можна говорити про ступінь і спосіб творчої самореалізації 

особистості, спрямованої на засвоєння соціокультурної реальності і 

створення цінностей у соціумі для підвищення його потенціалу на благо 

інших людей. Прихильники соціально-педагогічного підходу до вищої 

освіти соціальних працівників усвідомлюють, що сучасний соціум є 
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багатогранною системою, а це є умовою її успішного розвитку. У такому 

соціумі має працювати соціально активний, професійно компетентний і 

особистісно зрілий соціальний працівник. 

Незмінним і незаперечним в системі професійної освіти є 

методологічний підхід (Р. Вайнола [58; 61], І. Звєрєва [363], І. Зимня [136], 

А. Капська [151], О. Карпенко [159], С. Сисоєва [184; 348] та ін.), що вимагає 

певних змін стосовно соціальної освіти. 

Розкриваючи сутнісні характеристики нових підходів до професійної 

освіти соціального працівника, потрібно привернути увагу й до відносно 

нового явища в педагогіці професійної освіти – технологічного підходу, 

який передбачає гнучке інструментальне управління освітнім процесом. 

Технологічний підхід охоплює низку напрямів у дидактиці вищої школи, як- 

от: діалогове і модульне навчання, контекстне навчання та навчання шляхом 

вивчення типових соціальних задач, проблемно- модульне навчання, 

імітаційне та ігрове моделювання. Говорити про технологізацію як про 

технологічний рівень професійної педагогічної діяльності можна за умови, 

якщо вона відповідає вимогам діагностування, відтворення, результату, 

вмотивованості, алгоритму, можливості тиражування і перенесення в нові 

умови [369]. Виявлення тенденцій розвитку професійної освіти дозволяє 

зробити припущення, що посилення соціально спрямованої підготовки 

спеціалістів, орієнтованих на роботу в соціальній сфері можливе, якщо воно 

реалізується як науково обґрунтована стратегія, спрямована на вироблення 

єдностей соціально- морального, соціокультурного, професійного розвитку 

особистості на основі новітніх тенденцій розвитку і функціонування соціуму 

й відображається у фундаменталізації професійної освіти, у взаємозв’язку з 

практичною спрямованістю, динамічності змін у змісті, формах і методах 

підготовки спеціаліста відповідно до вимог сьогодення і прогнозів на 

майбутнє. 

Як показує аналіз літератури, в Україні важливими компетентностями 

соціального працівника вважаються: чітко визначати соціальну проблему; 
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розробляти і впроваджувати програми соціальної роботи; застосувати 

відповідні технології професійного втручання; соціальний захист та 

представництво інтересів клієнта; уміти розробляти, адаптувати і 

впроваджувати інноваційні технології соціальної роботи; уміти 

організовувати і проводити навчальні семінари та пошукову роботу; 

розробляти і впроваджувати соціальну рекламу; організовувати і проводити 

заходи соціальної профілактичної роботи; впроваджувати інформаційно-

просвітницькі програми; організувати медичну, психологопедагогічну, 

юридичну та соціальну допомогу вразливим верствам населення; розробляти 

і впроваджувати соціально-реабілітаційні програми; сприяти організації 

діяльності груп самодопомоги; підтримувати діяльність громадських 

організацій соціальної сфери. 

У довіднику кваліфікаційних характеристик професій випускників 

закладів вищої освіти МОН України зазначено близько двадцяти умінь, 

котрими має володіти фахівець у сфері соціальної роботи. Серед 

найголовніших: 1. Виявлення та допомога людям, які потребують соціальної, 

медичною юридичної, психологічної, педагогічної, матеріальної та іншої 

допомоги; 2. Організація піклування, опіки, догляду; 3. Координація роботи 

державних, приватних підприємств, громадських організацій та благодійних 

фондів з метою надання соціальної допомоги та захисту сім'ям та особам, які 

того потребують; 4. Проведення психологічних та педагогічних 

консультацій, надання юридичних порад; 5. Забезпечення професійного 

рівня роботи соціальних працівників та соціальних робітників. 

Компетентність соціального працівника стимулює його професійний ріст, 

здатність розвиватися та вирішувати складні завдання, стимулює до 

постійного підвищення рівня своїх знань, навичок практичної роботи, 

глибшого розуміння цінностей соціальної роботи, а також оволодіння 

новими методами роботи та дослідження соціальної сфери. Проте, 

незважаючи на різноманітні підходи та погляди на функції соціального 

працівника, є базові характеристики якими має бути наділений соціальний 
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працівник. Тому, щоб бути кваліфікованим фахівцем потрібно: 1) мати 

необхідний рівень знань – базова вища освіта, повна вища освіта; 2) 

позитивну налаштованість на сприйняття інших людей, емпатійність; 3) 

досягати бажаних результатів та цілей; 4) використовувати оптимальні, 

сучасні ефективні методи, прийоми та техніки роботи з клієнтами; 5) 

виконувати норми, стандарти, еталони професії; 6) мати необхідний рівень 

професіних та особистих якостей, знань, умінь; 7) знати та використовувати 

етичний кодекс; 8) постійно підвищувати свою кваліфікацію шляхом 

самоосвіти, а також, вивчати досвід вітчизняних та зарубіжних вчених.  

Отже, соціальна робота – це науково–практична, 

інтегративнокомплексна сфера діяльності, яка потребує цілого комплексу 

умінь, навичок та знань з психології, медицини, соціології, політології, 

права, етики, педагогіки. Соціальний працівник, також повинен мати ряд 

особистісних якостей – сформований світогляд, принципи, етику поведінки, 

повагу до інших, бути емпатійним, для ефективної роботи та кваліфікованої 

допомоги клієнтові.  

Підготовка соціальних працівників в Україні регламентується 

Державним освітнім стандартом вищої освіти, вимогами до обов’язкового 

мінімуму змісту і рівня підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за 

напрямком „Соціальна робота”. Цим документом закріплено ідею 

професійної підготовки фахівців і курс на фундаменталізацію змісту з 

поєднанням теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, 

принципи відбору загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, вимоги до 

змісту предметів спеціалізації.  

В Україні професійна підготовка соціальних працівників здійснюється 

у навчальних закладах за спеціальними програмами. Таку підготовку 

здійснюють у кілька етапів: бакалаврат, спеціалітет, магістратура.  

Єдиної моделі підготовки соціальних працівників в Україні не має. 

Також не має єдиного підходу до класифікації існуючих моделей в різних 

університетах. Так, академічна модель передбачає здобування освіти у 
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вищих начальних закладах за типовою для України схемою із 

затвердженими навчальними планами і проходженням відповідних 

кваліфікаційних рівнів. На противагу цьому, базована на досвіді модель 

передбачає підготовку фахівців із соціальної роботи, які прийшли із інших 

спеціальностей, але мають досвід роботи в соціальній сфері. Основними 

принципами підготовки соціальних працівників у системі вищої освіти 

України є: широка гуманітарна та загальнокультурна підготовка студентів; 

активне використання в навчальних планах і програмах даних соціології, 

психології, культурології, економіки, інших наук, зарубіжного досвіду; 

систематичний розвиток у студентів навичок аналізу й оцінювання 

соціальних процесів і суспільних проблем; залучення на всіх етапах 

навчання у практичну професійну діяльність; організація освітнього процесу 

з використанням традиційних та інноваційних технологій навчання. 

Цикл професійної та практичної підготовки має містити дисципліни 

професійного спрямування соціального працівника: історія та теорія 

соціальної роботи, галузеве законодавство та правове регулювання 

соціальних конфліктів, соціологія, система організації соціальної сфери, 

методика і технології соціальної роботи, соціальна робота з різними групами 

клієнтів, соціальна педагогіка та психологія, консультування у соціальній 

роботі, технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, менеджмент 

соціального забезпечення, спеціалізовані служби в соціальній сфері, 

соціальна робота з людьми похилого віку, соціальна робота з сім'єю, дітьми 

та молоддю. Також особлива увага при підготовці соціальних працівників 

приділяється психології: загальна психологія, вікова психологія, соціальна 

психологія, конфліктологія, консультування, а також багато іншого є 

обов’язковими при підготовці соціальних працівників. 

Отже, окреслення багатогранних підходів до формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників дає нам змогу не лише 

спрогнозувати результати професіоналізації освітнього процесу, а й 

здійснити пошуки оптимальних шляхів забезпечення високого рівня 
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готовності студентів до професійної діяльності в соціальній сфері, зокрема і 

в процесі формування професійної компетентності соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. Означені концептуальні підходи є 

взаємозалежними, взаємозумовленими, взаємопов’язаними і становлять 

важливе підґрунтя для ефективного процесу формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

 

 

2.2. Компетентнісний підхід як теоретична основа дослідження 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників 

 

У сучасному освітньому процесі основою науки, теорії і практики є 

компетентнісний підхід. Без сумніву, у нашому дослідженні саме він є 

теоретичною основою дослідження формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Доцільно зазначити, що в науковому обігу існує ряд визначень поняття 

„компетентнісний підхід”, сформульованих зарубіжними й вітчизняними 

науковцями. 

Поділяємо позицію українських науковців щодо сутності 

компетентнісного підходу [40; 41; 49; 134; 182; 183; 184; 185; 187; 213; 432; 

450] і в дослідженні розглядатимемо його як спрямованість освітнього 

процесу на досягнення результатів, якими є такі підпорядковані 

компетентності: інтегральна, загальні, професійні та специфічні 

компетентності. 

У працях українських і зарубіжних учених сформульовано вимоги до 

компетентностей, критерії та методи їх об’єктивного оцінювання. Основні 

вимоги до компетентностей такі: компетентності повинні формулюватися 

просто й однозначно, бути зрозумілими всім зацікавленим особам 
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(студентам, викладачам, співробітникам органів управління й нагляду), а 

також роботодавцям; компетентності повинні бути діагностичними, і для 

їхньої діагностування може використовуватися кваліметричний 

інструментарій (традиційний і/або знову розроблений набір вимірювальних 

засобів), що дозволяє ранжувати ступінь їхнього досягнення у вигляді 

бальної оцінки; набір компетентностей має бути мінімізований за ознаками 

достатності досягнення інтегральної мети освіти й завдань професійної 

діяльності, визначених стандартом; повинна забезпечуватися відсутність 

повторів основної частини компетентностей у вигляді різних формулювань у 

різних компетентнісних групах; так само повинна забезпечуватися 

відсутність повторів формулювань компетентностей у стандартах різного 

рівня (бакалаврата, студентатури); стиль і термінологія формулювань 

повинні бути однаковими для всіх стандартів (наприклад: „здатний, готовий, 

володіє” тощо); необхідно дотримуватися угруповання компетентностей в 

такі види: соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, 

професійні (підрозділяються на загальні та спеціалізовані); доцільно 

підрозділяти компетентності на ті, які повинні бути сформовані у процесі 

навчання, й ті, на формування яких повинна бути зорієнтована вся система 

виховання й навчання людини [50]. 

На основі аналізу наукових досліджень з проблеми професійної 

підготовки доходимо висновку, що впровадження компетентнісного підходу 

в освітній процес дає змогу переосмислити соціальну роль фахівця, який 

покликаний у майбутньому виконувати певні соціальні ролі й вирішувати 

певне коло професійних і життєвих завдань. 

У сучасній науково-педагогічній літературі відсутнє і єдине 

визначення дефініції „професійна компетентність”, i єдине розуміння її 

змісту. Аналіз праць останнього десятиліття переконав у тому, що розуміння 

професійної компетентності фахівця пов’язують із набуттям людиною знань, 

умінь i навичок (О. Дубасенюк [66], І. Зязюн [139], Л. Карпова [165], 

А. Маркова [238; 239], I. Тараненко [409]); з мотиваційним, операційним 
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складниками i ціннісними орієнтаціями спеціаліста (Т. Браже [56], 

Л. Карпова [165], А. Маркова [238; 239]); із загальною готовністю до 

побудови i перетворення своєї діяльності залежно від цінностей, що 

змінюються, основних i цільових орієнтирів у сучасній освіті (А Деркач 

[103], С. Сисоєва [348]); зі спрямуванням на отримання усвідомленого 

результату (І. Звєрєва [363; 365], Ж. Петрочко [290]); із оволодінням 

способами самоосвіти, самоорганізації, самоконтролю, способами пізнання 

себе й інших (А. Деркач [103]). 

Теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу як основи нової 

парадигми освіти та індикатора створення єдиного Європейського простору 

концептуалізовано в Сорбонській та Болонській деклараціях [469]. 

В Україні нормативне підґрунтя впровадження компетентнісного 

підходу закладено в Національній доктрині розвитку освіти, наказі 

Міністерства освіти і науки України „Про затвердження плану дій щодо 

забезпечення якості вищої освіти України та інтеграції в європейське та і 

світове освітнє співтовариство” [248], Законі України „Про вищу освіту” 

[122], інших програмах та розпорядженнях. Компетентнісний підхід 

зумовлений переходом світової спільноти до інформаційного суспільства, де 

пріоритетним вважається не просте накопичення майбутніми фахівцями 

знань, умінь і навичок, а володіння навичками пошуку інформації, здатності 

до самоосвіти впродовж навчання та професійної діяльності; необхідністю 

бути конкурентоспроможними, що вимагає від вищої школи надання 

здобувачам освіти елементарних можливостей інтегруватися в різні соціуми, 

активно діяти, самовдосконалюватися. 

Базовим поняттям компетентнісного підходу є компетентність. Як 

зазначає І. Звєрєва, що: „Компетентність спеціаліста із соціально-

педагогічної роботи формується не тільки завдяки отриманим знанням та 

апробованим навичкам і вмінням, а й на основі власної позиції фахівця, 

аналізу свого досвіду на рівні теорії, розуміння різних підходів до соціальної 

ситуації та вибору методів” [363]. 
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Отже, у сфері соціально-педагогічної роботи компетентність 

розглядають як знання та навички, необхідні для виконання специфічної 

ролі спеціаліста в межах організації або агенції, що допомагають їй 

виконувати свою місію. Розрізняють методологічну, інформаційну, 

комунікативну, соціальну і культурологічну компетентності соціального 

працівника. До специфічних сфер компетенції соціального працівника 

належать: задоволення потреб у повноцінному розвитку дитини, захист і 

виховання дитини; підтримка стабільності в житті дитини; представництво 

інтересів дитини; робота в команді тощо. 

У сучасній соціально-педагогічній практиці компетентності 

соціального працівника реалізуються з орієнтацією на клієнта, його 

проблеми, потреби, інтереси, особливості віку. 

Синтезуючи погляди вчених на сутність понять „компетентність” і 

„компетенція”, у дослідженні компетенцію розглядаємо як відчужену, 

наперед задану соціальну вимогу (норму) до освітньої підготовки студента, 

необхідну для його якісної професійної діяльності в соціальній сфері, а 

компетентність як інтегровану особистісну характеристику, що об’єднує 

знання, уміння, навички, цінності, досвід людини, готовність і здатність 

реалізовувати коло повноважень, які визначають її відповідальність у 

виконанні певних завдань [376]. 

Урахування потребують виділені Ж. Петрочко компоненти 

компетентності: когнітивний (пізнавальний) – поінформованість з питань 

повноцінного розвитку особистості; емоційно-ціннісний – прагнення 

сприяти успішній соціалізації особистості, сформувати в неї систему 

ціннісних орієнтацій і соціально важливих якостей і вмінь; бажання 

підвищувати власну обізнаність з питань виховання і розвитку особистості; 

емоційна врівноваженість тощо; соціально-особистісний – наявність власної 

системи суспільних орієнтирів і відповідних якостей особистості; 

адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи 

тощо; поведінковий – практичні дії із забезпечення прав людини; 
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операційно- технологічний – навички управління інформацією; здатність до 

письмової і усної комунікації; обізнаність з питань ефективних методик 

виховання та розвитку особистості, специфіки використання тих чи інших 

форм, методів та прийомів взаємодії з особистістю, в т.ч. інноваційних; 

ознайомленість із засобами профілактики власного професійного 

виснаження; оцінно-вольовий 

– володіння способами оцінки та корекції соціально-педагогічної роботи, 

проведення дослідно-пошукової роботи, наполегливість у досягненні мети, 

уміння мобілізувати свій психоемоційний потенціал тощо [289]. 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери означає переорієнтацію з процесу на результат освіти в 

діяльнісному вимірі. 

Поділяємо думку Д. Годлевської, що особливе значення для України 

ХХІ століття має новостворений інститут соціальної роботи, зорієнтований 

на взаємодію з людьми різного віку та соціального статусу. Значущість 

соціальної роботи помітно зростає завдяки інституціалізаційній формі 

впливу на процес соціальної адаптації людей, формування їхніх потреб, 

цілей, можливостей самореалізації в усіх сферах особистісної і соціальної 

діяльності [81]. 

Закономірно, що за такої ситуації постала потреба пошуку нових 

рішень у царині вищої освіти, зростання уваги до особливостей соціальної 

роботи загалом і професійних якостей соціального працівника зокрема. 

Оскільки науково обґрунтована система професійної освіти орієнтується на 

розвиток кожної особистості в соціумі та оновлення багатьох сфер її 

життєдіяльності, то результати її функціонування залежать від ефективної 

реалізації такої якості професіоналізму, як професійна компетентність. 

Безперечно, у цьому контексті саме компетентнісного підходу 

зазначена проблема професіоналізму майбутніх спеціалістів соціальної 

сфери стимулює прийняття відповідних указів, розробку етичного кодексу, 

механізмів відбору спеціалістів, технологій і шляхів оптимізації процесу 
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підготовки студентів до соціальної роботи. Нещодавно прийнятий 

Державний галузевий стандарт зі спеціальності 231 „Соціальна робота”, в 

якому представлена професіограма й освітньо-кваліфікаційна 

характеристика соціального працівника, є орієнтиром подальших якісних 

змін у теорії і практиці соціальної роботи [256], запорукою ефективної дії 

компетентнісного підходу як теоретичної основи дослідження формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. 

У сучасній науковій літературі представлено вартісний блок праць з 

теорії і досвіду вирішення проблеми компетентнісного підходу, підвищення 

професійної компетентності фахівців: розроблено теоретико-методичні 

основи формування професійної компетентності вітчизняними та 

зарубіжними вченими (Л. Карпова [165], Н. Лобанова [229], О. Макарова 

[234], М. Чошанов [441] та ін.); розроблено низку концепцій, в яких подано 

характеристику професійної діяльності (Б. Ананьєв [6]). 

У процесі дослідження компетентнісного підходу логічним є те, що 

теоретико-методологічні основи формування професійної компетентності 

соціальних працівників полягають у розкритті теоретико-методологічних 

основ вивчення специфіки проблеми професійної компетентності 

соціального працівника, висвітленні її ролі як складника і як базової 

характеристики професіоналізму. Ефективним є моделювання професійної 

компетентності соціального працівника на основі методологічних вимог до 

категорії „компетентність”. Формування структурних складників, що 

підсилюють значущість професійної компетентності під час виконання 

функцій соціального працівника в структурі підготовки спеціаліста. 

Доречним є врахування особливостей впливу діяльності соціального 

працівника на процес якісного формування професійної компетентності 

особистості в умовах закладу вищої освіти. 

На основі аналізу доробку науковців встановлено, що у психолого- 

педагогічній науці існує значна кількість визначень поняття 

„компетентність”. У широкому розумінні воно означає ступінь зрілості 
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людини, досконале знання нею своєї справи, суті роботи, яка виконується 

(О. Карпенко  [159], Г. Халаш [427], та ін.). У вузькому – розглядається як 

міра включеності людини в діяльність та ціннісне ставлення до неї 

(Л. Карпова [165], М. Чошанов [441] та ін.). 

Вивчення проблеми компетентнісного підходу, професійної 

компетентності показує неоднозначність у сучасній педагогічній науці. Так, 

А. Маркова виокремлює певні види професійної компетентності: 

спеціальну компетентність, соціальну, особистісну та індивідуальну [238]. 

Як зазначає Є. Огарьова: „Професійна компетентність містить п’ять 

компонентів: глибоке розуміння сутності виконуваних завдань і вирішуваних 

проблем; знання досвіду, набутого в цій галузі, активне оволодіння його 

найкращими досягненнями; уміння обирати засоби і способи дії, адекватні 

конкретним обставинам місця і часу; почуття відповідальності за 

досягнуті результати; здатність учитися на помилках і вносити корективи 

у процес досягнення цілей” [267]. 

Означене дозволяє співвіднести професійну компетентність зі 

здібностями, уміннями та знаннями, адекватними професійним завданням і 

достатніми для їх вирішення, що збігається з позиціями нашого 

компетентнісного підходу. 

У дослідженні виявлено, що у контексті компетентнісного підходу 

успішність виконання професійних функцій соціальним працівником 

залежить від наявності ряду сегментів, рівня його комунікативних умінь, 

оскільки вони є підґрунтям успішної реалізації технологій у соціально- 

педагогічній практиці. Зауважимо, що кожен із сегментів професійної 

діяльності соціального працівника має свої особливості: соціально- 

комунікативний (базовий) сегмент передбачає наявність у соціального 

працівника комунікативних знань, умінь і навичок, що забезпечує 

усвідомленість соціальним працівником змісту його професійної діяльності; 

особистісно-емоційний сегмент передбачає професійно-особистісні якості 

(рефлексія, креативність, емпатія), що визначають позицію і спрямованість 
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соціального працівника як особистості, індивіда та суб’єкта діяльності, а 

також емоційний прояв цих якостей; діяльнісний (практичний) сегмент 

включає прояв професійної комунікативної компетентності, апробованої в 

дії та засвоєної особистістю як найбільш  ефективний чинник впливу на 

клієнта. 

Очевидним є те, що поняття „професійна компетентність” містить 

комплекс професійних знань, умінь і навичок, які б забезпечували потребу й 

можливість постійного самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти 

особистості. Отже, професійна компетентність охоплює всі сфери 

особистості і є важливою метою, до оволодіння якою повинен прагнути 

майбутній соціальний працівник у процесі його професійного становлення. 

Спираючись на визначення поняття „формування” як процесу і 

результату цілеспрямованих і стихійних впливів соціальної дійсності, у 

нашому дослідженні формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді здійснювалось 

шляхом організації етапів (початковий, основний, завершальний) і завдань 

(усвідомлення сутності та ролі свого комунікативного досвіду; отримання 

необхідних комунікативних знань і навичок; використання їх під час своєї 

практичної професійної діяльності у соціальній сфері), результати яких 

стали передумовою формування у подальшому професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників. Були враховані найбільш суттєві 

положення, що характеризують мету, завдання та етапи вирішення 

зазначеної проблеми. Доцільно зауважити, що об’єднувальною основою цієї 

експериментальної програми була мета, яка передбачала перевірку 

ефективності окреслених нами соціально-педагогічних умов формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників в контексті 

саме компетентнісного підходу. 

Процесуальна система професійної підготовки студентів до 

соціального захисту прав молоді спирається на науково-методичне 

обґрунтування компетентнісного підходу, необхідного забезпечення 
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освітнього процесу у вищій школі з урахуванням потреб соціальної 

практики та професійної компетентності майбутнього спеціаліста. Про їх 

сформованість можна стверджувати лише за умови виявлення критеріїв, 

показників, рівнів професійної готовності, а також здійснення моделювання 

такого процесу. Визначення професійної компетентності та готовності 

студентів до соціального захисту прав молоді підкреслює необхідність не 

лише системної єдності, цілісності розвитку особистості й діяльності, а й 

наскрізне урахування пріоритетів компетентнісного підходу. 

Зважаючи на те, що компетентність, як правило, співвідноситься з 

конкретним видом діяльності, сьогодні в науковій літературі описують її 

різні види: соціальну, психологічну і соціально-психологічну, 

комунікативну, правову, психологічну і педагогічну. Кожен із перерахованих 

видів компетентності має свої особливості саме завдяки специфіці 

виконуваної діяльності. Водночас в їх структурі виявляються об’єктивно 

необхідні елементи. 

У процесі розгляду різних видів компетентності науковці, як правило, 

включають у їх структуру знання, уміння і навички. І хоч такий підхід, на 

перший погляд, є дещо спрощеним, зате він забезпечує доступність 

експериментальної перевірки сформованості компетентності, визначення 

рівня професійної компетентності, що лежить в основі визначення 

готовності студентів до професійної діяльності, а також практичне 

підтвердження теоретичних положень. Отже, названі складники, можна 

вважати основою будь-якого виду компетентності і, зокрема, професійної. 

У дослідженні доцільно розглянути професійні функції соціального 

працівника яз позицій компетентнісного підходу. 

Зазначимо, у більшості країн зміст професійної компетентності 

соціального працівника включає рівні базової та спеціальної освіти й уміння 

акумулювати широкий досвід у практичній діяльності, формування 

професійних умінь і навичок. Водночас практичному навчанню приділяють 

особливу увагу, а компетентність студента оцінюють за шістьма 
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критеріями: комунікабельність; уміння захищати права клієнтів; уміння 

оцінювати і планувати соціальну ситуацію; уміння включатись у ситуацію і 

допомагати клієнту вийти з кризового стану; уміння працювати в команді; 

бажання підвищувати професійну компетентність [45]. 

Функціональний аспект діяльності виходить на перше місце, оскільки 

визначає цільову установку і в такому контексті виконує роль цільової 

підготовки студента. Використовуючи наявні підходи в соціальній роботі 

(професійний аспект), ми спробували визначити основні професійні функції, 

які повинен реалізувати у своїй роботі соціальний працівник щодо 

соціального захисту прав молоді, відповідно до основних положень 

компетентнісного підходу. 

Діагностична функція пов’язана з визначенням клієнта (об’єкта уваги), 

сім’ї, оточення, психологічних особливостей людини. Соціальний працівник 

здійснює діагностику певної ситуації щодо соціального захисту прав молоді 

з метою надання соціальної, соціально-психологічної допомоги, виявляє 

коло спілкування клієнта, суть і причини його проблем (правових, 

соціальних, особистих, міжособистісних) для створення умов їх вирішення. 

На основі виявлених особливостей і моделюється діяльність соціального 

працівника. 

Прогностична функція реалізується під час участі спеціаліста у 

прогнозуванні і проектуванні процесу життєдіяльності конкретної особи, 

групи людей, громади. На основі визначення цілей і завдань соціальної 

роботи з клієнтом соціальний працівник розробляє програму особистісного 

розвитку кожного, створення можливих умов передусім для вирішення 

проблем щодо соціального захисту, прогнозує результати, розробляє зміст, 

методи і форми роботи з клієнтом, групою, громадою з метою досягнення 

цих результатів. Соціальний працівник допомагає клієнтам бачити і 

прогнозувати можливість саморозвитку, самодопомоги, формує в них такі 

вміння. 

Організаційна функція передбачає організацію фахівцем соціальну 
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роботу із соціального захисту з клієнтом, групою, громадою, створення ним 

умов для продуктивної спільної діяльності, організацію дозвілля, 

розроблення програм участі клієнтів у трудовій діяльності за можливими чи 

вибраними видами, залучаючи установи, організації, підприємства. 

Соціальний працівник, реалізуючи цю функцію, стимулює включення 

клієнтів у групи допомоги іншим і самодопомоги, виступає ініціатором й 

організатором різних форм роботи в соціальній сфері. 

Комунікативна функція забезпечує налагодження взаємодії у 

професійному полі соціального захисту особистості, соціальної групи, які 

виступають клієнтами державних і недержавних організацій, волонтерів, 

спонсорів, соціальних партнерів. 

Посередницька функція реалізується завдяки діяльності соціального 

працівника, який здійснює зв’язки між клієнтом, групою і громадою та 

різними організаціями, установами, фондами, соціальними структурами 

щодо соціального захисту прав молоді. Фахівець володіє банком інформації 

психологічних і соціальних послуг, що надаються соціумом, виступає 

посередником між клієнтом, групою, громадою і психологами, медиками, 

юристами, соціальними консультантами. Соціальний працівник погоджує 

свою діяльність у сфері соціальних послуг щодо соціального захисту прав 

молоді з установами соціального забезпечення, благодійними фондами, 

доброчинними організаціями тощо [29]. 

Попереджувально-профілактична функція. Соціальний працівник 

ураховує і приводить у дію соціально-правові, юридичні, психологічні 

механізми попередження і подолання негативних впливів у поведінці  

молодих людей щодо їх соціального захисту. Він проводить профілактику 

правопорушень, конфліктів, побутового правопорушення, алкоголізму, 

вживання наркотичних речовин і торгівлі ними; виявляє людей схильних до 

девіантної поведінки в побуті, колективі, проводить з ними профілактичну й 

реабілітаційну роботу, залучаючи за потреби спеціалістів різного профілю. 

Охоронно-захисна функція. Соціальний працівник використовує 
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наявний арсенал правових норм для захисту прав та інтересів окремих 

людей, груп, спільноти, інформує клієнтів про вітчизняні закони й 

законодавчі акти, міжнародні документи щодо захисту прав людини, 

соціальний захист. 

Функція допомоги і підтримки (або соціально-терапевтична). 

Соціальний працівник організовує разом із клієнтом простір взаємодії 

стосовно проблем, що в нього з’являються, чи труднощів, допомагає у 

вирішенні особистих проблем, підтримує за умови появи особистих проблем 

у молодих людей, сприяє створенню сфери особистого благополуччя, умови 

для саморозвитку, саморегуляції, саморозуміння власних проблем, доцільної 

й ефективної життєдіяльності молоді; за потреби спеціаліст консультує, 

володіє елементами психолого-педагогічної терапії щодо соціального 

захисту. 

Медико-гігієнічна функція реалізується, якщо соціальний працівник 

здійснює патронаж над хворими чи людьми, які потребують певного 

догляду. Одночасно він має бути готовий доглядати людину індивідуально, 

надавати першу медичну допомогу, володіти навичками виконання 

нескладних медичних процедур [29]. 

Аналітико-оцінювальна функція потребує від соціального працівника 

володіння навичками аналізу, усвідомлення перебігу й результатів своєї 

діяльності у сфері соціальної роботи, уміннями виявляти в ній позитивні й 

негативні аспекти, порівнювати досягнуті результати з визначеними цілями 

й завданнями, реально усвідомлювати свої професійні можливості й у 

зв’язку з цим будувати програму подальшого професійного розвитку, 

зокрема щодо соціального захисту людини. 

Соціальний працівник бере участь у методичній роботі, вивчає 

позитивний досвід соціальної роботи, здійснюючи узагальнення власного 

досвіду, систематично підвищує свою кваліфікацію і професіоналізм [29]. 

Доцільно зазначити, що в реальній практичній діяльності соціального 

працівника означені функції виявляються у тісному взаємозв’язку, а разом 
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узяті дозволяють мати повне уявлення про характер діяльності спеціаліста із 

соціального захисту прав молоді. 

Цілком закономірно, що якісне виконання названих функцій потребує 

від соціального працівника ґрунтовної педагогічної, психологічної, 

соціологічної підготовки. Можемо стверджувати, що він у своїй роботі 

інтегрує діяльність і соціолога, і педагога, і психолога, і соціального 

працівника у взаємодії з клієнтом. 

Особистісний аспект майбутньої діяльності соціального працівника 

передбачає розкриття можливостей суб’єкта, формування його мотивів, 

інтересів, професійно-особистісних якостей у процесі цілеспрямованої 

професійної взаємодії.Ураховуючи те, що соціальний працівник має 

працювати в системі „людина-людина”, вимоги до його професійно- 

особистісних якостей підвищуються. 

Ураховуючи наявні позиції під час розгляду особистісно-професійних 

якостей спеціалістів, спираючись на наші дослідження, ми зробили спробу 

окреслити сукупність особистісно-професійних якостей соціального 

працівника, спеціаліста, який працює у професійному полі соціального 

захисту прав молоді. 

Означене дає нам змогу визначити три основні блоки особистісно- 

професійних якостей соціального працівника:ставлення до людей; ставлення 

до самого себе; ставлення до професійної справи. 

Перший блок – усі окреслені особистісні якості загалом можна 

схарактеризувати як прояв гуманістичного ставлення до людей: гуманізм, 

повага до людини, почуття співпереживання і милосердя, доброта, 

чутливість, здатність відгукуватись на чужі болі і проблеми, бажання 

допомогти іншій людині, прагнення до взаємодії, співпраці, інтерес до 

внутрішнього світу людини, симпатія, альтруїзм, комунікабельність, 

екстравертність, довір’я і відкритість у спілкування, тактовність і 

делікатність, порядність, чесність, висока моральність тощо. Названі якості в 

тому чи тому поєднанні є у Міжнародному кодексі соціального працівника. 
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Другий блок – ставлення до самого себе – виокремлюють не всі 

науковці. На нашу думку, ставлення людини до самої себе є надзвичайно 

важливим індикатором її вміння вирішувати проблеми інших як свої власні. 

Адже людина, яка не здатна зрозуміти саму себе, не зрозуміє й іншого, а не 

вміючи вирішити свої проблеми, не зможе допомогти ближньому. 

Безперечно, ця група складається з якостей досить різноманітних, 

різнозначних, різнорівневих і почасти не пов’язаних між собою. До них 

можна віднести такі: самоповагу, самолюбство, впевненість у собі, 

вимогливість до себе, адекватність самооцінки, самокритичність, 

самоактуалізацію, самоконцентрацію та ін. Названі якості особливо виразно 

відображають сутність „Я – концепції” соціального працівника, що 

передбачає позитивне самоставлення, позитивну самооцінку, а також 

позитивне очікування з боку партнера в міжособистісному спілкуванні. На 

основі відносно стійкої системи уявлення про самого себе соціальний 

працівник повинен моделювати свою взаємодію з іншими людьми. 

Наступний блок якостей – це ставлення соціального працівника до 

професійної справи. З-поміж них важливими вважають такі: інтерес до 

професії, працездатність, ініціативність, наполегливість у досягненні мети, 

відповідальність за розпочату справу, терпіння і терпимість у взаємодії, у 

пошуках механізмів вирішення проблеми, готовність до психологічного 

дискомфорту, збереження емоційної стабільності, почуття професійного 

обов’язку та ін [29]. 

Доцільно зазначити, що кожний із блоків професійно важливих 

особистісних якостей не є однорідним психологічним утворенням, а швидше 

є зібраним макетом відносно незалежних психологічних характеристик, 

причому значення кожної із них для успішного виконання соціальної роботи 

з клієнтами може бути також різним. Окрім того, чимало особистісно- 

професійних якостей фахівця розвиваються постійно, зокрема в процесі 

оволодіння спеціальністю, або ж компенсуються стилем діяльності, 

відображаючи неповторність професіоналізму соціального працівника. 
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Вивчення наукових праць з проблеми відбору спеціалістів для 

соціальної сфери переконує в тому, що перелік особистісно-професійних 

якостей можна поділити на чотири групи: якості, що розвиваються і 

компенсуються; якості, що розвиваються, але не компенсуються; якості, які 

складно розвиваються в зрілому віці, але не компенсуються; якості, що 

розвиваються з великими труднощами і досить погано компенсуються. 

За означеними вище якостями можна визначити „психологічну 

схильність” до цієї професії, і саме вони, на нашу думку, повинні стати 

критерієм діагностування під час відбору майбутніх соціальних працівників. 

Досліджуючи компетентнісний підхід і беручи до уваги позиції 

представників зарубіжних і вітчизняних наукових шкіл (О. Бочарової [54], 

І. Григи [91;362], А. Капської [150], Н. Комарової [58], В. Полтавця [308] та 

ін.), доцільно визначити такі групи професійно-педагогічних знань, які 

найбільш адекватно відображають сутність потреб формування професійної 

компетентності соціального працівника: методологічні, теоретичні, 

методичні, технологічні. 

Раціонально виокремити й специфічні знання, які потрібні 

спеціалістові саме соціальної сфери. До них зараховуємо такі знання, що 

спираються на базові, фундаментальні, як-от: філософські, культурологічні, 

соціально- психологічні, педагогічні, здобуті в процесі загальної професійної 

підготовки (це питання досить ґрунтовно розкрито в дослідженнях з проблем 

вищої школи). 

Методологічні знання передбачають володіння знаннями загальних 

принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей впливу на 

особистість об’єктивних і суб’єктивних чинників, навчання і виховання, 

чинників соціального становлення особистості. 

Теоретичні знання включають знання змісту всіх компонентів 

діяльності у сфері соціального захисту і підтримки клієнта, цілі і завдання 

соціальної роботи, відомості про сучасні дослідження з означеної галузі, 

знання індивідуальних і вікових особливостей клієнтів, знання шляхів 
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розв’язання конфліктів, організації і здійснення соціальної, психолого- 

педагогічної допомоги клієнту, зокрема, молодим людям щодо їхнього 

соціального захисту. 

Група методичних знань містить знання про ідеальне проектування, 

конструювання діяльності фахівця в соціальній сфері, знання прийомів і 

засобів соціально-педагогічного чи психологічного впливу на особистість, 

знання змісту, методів, форм організації соціальної підтримки й допомоги в 

процесі соціального захисту прав молоді. 

До технологічних знань зараховують знання конкретних шляхів, 

прийомів соціально-психологічного, педагогічного впливу в окремих 

соціальних ситуаціях і в конкретному середовищі безпосередньо щодо 

соціального захисту прав молоді. 

Звернення до теорії і практики соціальної роботи дає підстави 

стверджувати, що ефективність соціальної роботи сьогодні, на нашу думку, 

залежить від визначення і усвідомлення таких закономірностей: тенденцій 

життєдіяльності особи чи соціальної групи; особливостей їхнього 

соціального досвіду; адекватності щодо постановки соціального діагнозу; 

добору адекватних шляхів, методів і засобів розв’язання проблеми; 

визначення критеріїв і механізмів оцінки процесу та результатів соціальної 

роботи. 

Сукупність означених закономірностей потребує визначення 

факторів, що характеризують специфіку сучасних технологій соціальної 

роботи, володіння якими свідчить про сформованість професійної 

компетентності. До них доцільно віднести: динамічність (гнучкість), яка 

проявляється у постійній зміні змісту та форм роботи; неперервність, що 

визначається потребою постійної підтримки контакту з клієнтом; 

циклічність, тобто стереотипне, закономірне повторення етапів, операцій; 

дискретність соціальної роботи як технологічного процесу, яка проявляється 

в нерівномірному ступені впливу на клієнта на різних етапах діяльності [29; 

383]. 
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На основі узагальнення зазначеного можемо стверджувати, що наукові 

знання (як фундамент професійної готовності) лише тоді мають цінність, 

коли спеціаліст володіє визначеними вміннями під час реалізації своєї 

професійної діяльності, зокрема щодо соціального захисту прав молоді. 

Більшість дослідників до структури професійної компетентності 

соціального працівника включають необхідні в його професійній діяльності 

знання, уміння, навички, позиції (настанови, орієнтації, оцінки), що 

збігається з розумінням категорії „професійна компетентність спеціаліста” з 

позицій власне компетентнісного підходу. 

Наразі окреслені вимоги, визначені методичними рекомендаціями 

МОН України до Стандарту вищої освіти (2017 р.) щодо формування в ЗВО 

загальних і специфічних фахових компетентностей. Означене закріплено в 

Державному галузевому Стандарті 231 „Соціальна робота” від 19.07.2019 р 

[256]. 

Логіка наукового дослідження передбачає врахування викликів 

сучасного соціуму. Система освіти на сучасному етапі розвитку суспільства 

зазнає істотних змін, пов’язаних зі зміною моделі культурно-історичного 

розвитку. Нині вже на рівні побутової свідомості люди розуміють, що 

одержання випускником закладу вищої освіти диплома не є ознакою його 

професіоналізму. У недавньому минулому випускника закладу вищої освіти 

називали „молодим фахівцем”, визначаючи його статус. Вважали, що йому 

ще потрібен певний час, щоб набути професійного досвіду, а також 

відповідне професійне середовище, що надає йому можливість 

сформуватися як професіоналові. Наявність у людини диплома, сертифіката, 

що підтверджує рівень її кваліфікації (а частіше – певної сукупності знань, 

поінформованості в певній професійній сфері) – це необхідна (але не 

достатня) умова для подальшого становлення професіоналізму. Людина 

може набути цю властивість у результаті спеціальної підготовки й довгого 

періоду роботи, але може й не стати, а лише тільки вважатися 

професіоналом [363]. 
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Водночас у проведених дослідженнях допоки залишається остаточно 

не з’ясованим, що психологічно означає людина як професіонал, як суб’єкт 

професійної діяльності, чим відрізняється майстер своєї справи від інших. 

Найчастіше ототожнюються поняття професійної компетентності й 

професіоналізму, зокрема й стосовно діяльності соціального працівника. 

Стає більш імовірним, що для успішного введення в практику різних 

інновацій, для реалізації в нових умовах поставлених перед спеціалістом 

завдань повинна бути розроблена теорія формування фахівця-професіонала  

відповідно до положень компетентнісного підходу. 

Поділяємо точку зору Н. Тализіної, яка активно вивчала професійну 

компетентність, що містить знання, уміння, навички, а також способи 

виконання діяльності [407]. 

Спроба типологізувати поняття „професійна компетентність”, 

систематизувати його, визначити зв’язок з іншими поняттями зроблена 

А. Марковою. На думку дослідниці, „компетентність – це індивідуальна 

характеристика ступеня відповідності вимогам професії, психічний стан, що 

дозволяє діяти самостійно і відповідно, володіння людиною здатністю й 

уміннями виконувати певні трудові функції” [238]. 

Одним із найважливіших сегментів професійної компетентності 

А. Маркова називає здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, а 

також використовувати їх у практичній діяльності. Уважаємо за можливе 

використати наведені види професійної компетентності до завдань 

оцінювання професіоналізму майбутнього соціального працівника із 

соціального захисту прав молоді [238]. 

У наукових дослідженнях поняття „управлінська компетентність” 

потрактовано як сукупність знань, умінь і навичок у галузі теорії наукового 

управління. Разом із соціально-психологічною та комунікативною 

компетентністю управлінську компетентність розглянуто як складник 

поняття „професійна компетентність” керівника. Сформованість соціально- 

психологічної компетентності керівника є основним чинником ефективності 
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його професійної діяльності, а володіння управлінськими знаннями та 

методами становить функціональну компетентність, що є методичним м 

професійної компетентності (дослідження Л. Берестової) [36]. Рівень 

компетентності є системою знань на противагу поняттю „професійний 

рівень”, що розуміють як ступінь сформованості умінь і навичок (А. Реан 

[332; 333], Я. Коломинський [332]). 

Урахування потребує й така думка: професійна компетентність – 

інтегрована характеристика, що визначається здібностями, а також 

готовністю до управлінської діяльності в конкретній соціально-історичній і 

освітній ситуації (О. Атласова) [22]. 

Більшість дослідників стверджують, що професійна компетентність 

майбутнього фахівця неможлива без загальної і комунікативної культури, 

що виражається в професійній компетентності (Г. Андрєєва [8], Л. Мітіна 

[245] та ін.). 

Цікавою є позиція про місце компетентності в системі рівнів 

професійної майстерності. Відповідно вона, на переконання науковців, 

перебуває між ретельністю й досконалістю (М. Чошанов) [441]. 

З позицій компетентнісного підходу, на наш погляд, продуктивним є 

виділення таких компонентів професійної компетентності соціального 

працівника, як-от: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, особистісний і 

діяльнісний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент містить мотиви, мету, потреби, 

ціннісні установки, стимулює творчий прояв особистості в професії; 

припускає наявність інтересу до професійної діяльності. 

Когнітивний компонент, що виявляється у вигляді знань про способи 

професійної діяльності, необхідні фахівцеві для проектування й реалізації 

тієї або тієї технології. 

Особистісний компонент включає вміння зрозуміло й чітко викладати 

думки, переконувати, аргументувати, будувати доказовість, аналізувати, 

висловлювати судження, передавати раціональну й емоційну інформацію, 
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установлювати міжособистісні зв’язки, погоджувати свої дії з діями колег, 

обирати оптимальний стиль спілкування в різних ділових ситуаціях, 

організовувати й підтримувати діалог. 

Діяльнісний компонент виявляється в умінні свідомо контролювати 

результати своєї діяльності й рівень власного розвитку, особистісних 

досягнень; сформованість таких якостей і властивостей, як креативність, 

ініціативність, націленість на співпрацю, співтворчість, схильність до 

самоаналізу. 

Означені характеристики компонентів професійної компетентності не 

можна розглядати ізольовано, оскільки вони мають інтегрований, цілісний 

характер і є продуктом професійної підготовки загалом. 

Переконливою є думка про те, що професійна компетентність 

формується на стадії професійної підготовки фахівця. Але якщо навчання в 

закладі вищої освіти варто розглядати як процес формування основ 

(передумов) професійної компетентності, то навчання в системі підвищення 

кваліфікації – як процес розвитку й поглиблення професійної 

компетентності, насамперед суттєвих її складників. 

Доцільно розрізняти психологічний зміст понять „компетентність” і 

„кваліфікація”. Присвоєння кваліфікації потребує від фахівця не досвіду в 

цій професії, а відповідності освітньому стандарту набутих у процесі 

навчання знань і вмінь. Кваліфікація – це ступінь і вид професійної 

навченості (підготовленості), що дозволяє фахівцеві виконувати роботу на 

певному робочому місці. Фахівець здобуває кваліфікацію перш, ніж почне 

набувати відповідний професійний досвід. 

Специфіку особистості людини-професіонала, яка пройшла досить 

тривалий період теоретичного навчання й наступної адаптації до практичної 

діяльності та набула необхідного професійного досвіду, варто розглядати як 

професійно зумовлену. 

У науковій літературі спостерігаємо різні погляди на властивості 

особистості професіонала [В. Бодров [46]; Є. Климов [170]; Ю. Поваренков 
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[299]; Н. Самоукіна [343] та ін.]. 

Зокрема, Е. Зеєр у структурі особистості професіонала виділяє чотири 

підструктури [132]: підструктуру професійно значущих психофізіологічних 

властивостей (нейротизм, екстравертованість, реактивність та ін.); 

підструктуру професійно важливих якостей; підструктуру професійної 

компетентності; підструктуру професійної спрямованості. 

У науковому середовищі є різні підходи, що відображають наукові 

прихильності дослідників, кожний із яких робить свій внесок у розкриття 

проблеми формування особистості професіонала. 

Безперечним і спільним є те, що в процесі становлення 

професіоналізму в людини формується особливий, „професійний”, тип 

особистості, що відрізняється від особистості людини, яка не є 

професіоналом у цьому виді діяльності. Погоджуємося із Є. Климовим, який 

зазначає: „Необхідно розглядати професіоналізм не тільки як високий рівень 

знань, умінь і результатів людини в певній галузі діяльності, а і як певну 

системну організацію його психіки” [170]. 

Ми виходимо з розуміння, що професіоналізм не можна зводити лише 

до сукупності ознак, він становить деяку системну властивість особистості 

(систему певним чином організованих компонентів). 

Отже, у „професійно орієнтованій” структурі особистості можемо 

представити професіоналізм спрощено, як вершину піраміди, основу якої 

становлять професійні знання, на них „надбудовується” професійний досвід, 

професійна компетентність і професійна придатність. Критерії 

професіоналізму, тобто показники, за якими можна визначити рівень 

професіоналізму, можуть бути двох видів: зовнішні стосовно людини 

(об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні). 

Перша група критеріїв містить такі показники результативності 

діяльності, як кількість і якість зробленої продукції, продуктивність тощо. 

До другої групи критеріїв оцінювання рівня професіоналізму зараховують: 

професійно важливі якості (ПВЯ); професійні знання, уміння й навички; 
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професійну мотивацію; професійну самооцінку й рівень прагнень; здатності 

до саморегуляції й стресовитривалість; особливості професійної взаємодії. 

Можливим вважаємо використання й додаткових показників, які 

відображають специфіку конкретної професії. 

Зважаючи на активну роль людини в процесі професіоналізації, будемо 

спиратися на узагальнені критерії, виділені Ю. Поваренковим [299]: 

Критерій професійної продуктивності: розкриває рівень 

професіоналізму людини й ступінь відповідності її соціально-професійним 

вимогам. Цей критерій характеризують такі об’єктивні показники 

результативності, як кількість і якість зробленої продукції, продуктивність, 

надійність професійної діяльності тощо. 

Критерій професійної ідентичності характеризує значущість для 

людини професії й професійної діяльності як засобу задоволення своїх 

потреб і розвитку власного індивідуального ресурсу. Оцінюється на основі 

суб’єктивних показників (задоволеність працею, професією, кар’єрою, 

собою). Ми вважаємо, що професійна ідентифікація людини із професією 

відбувається шляхом співвіднесення моделей професії й професійної 

діяльності із професійною Я-концепцією. Професійна Я-концепція включає 

уявлення про себе як члена професійного співтовариства, носія професійної 

культури, зокрема і певні професійні норми, правили, традиції, характерні 

для професійного колективу, уявлення про професійно важливі якості (тут і 

далі ПВЯ), що необхідні фахівцеві, а також систему ставлень людини до 

професійних цінностей. 

Критерій професійної зрілості свідчить про вміння людини 

співвідносити свої професійні можливості й потреби із професійними 

вимогами, які до неї висувають. Сюди входять професійна самооцінка, 

рівень потреб, здатність до саморегуляції тощо. Візьмемо до уваги те, що в 

структурі професійної самооцінки виокремлюють операційно-діяльністний 

та особистісний аспекти. Перший – пов’язаний з оцінюванням себе як 

суб’єкта діяльності й виражається в самооцінюванні рівня професійної 
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майстерності (сформованості вмінь і навичок) і рівня професійної 

компетентності (системи знань). Наступний аспект виражається в 

оцінюванні своїх особистісних якостей у співвіднесенні з ідеальним образом 

професійної концепції („Я- ідеальне”). 

Підсумовуючи вищеозначене, стверджуємо, що професіоналізм більш 

широке поняття, ніж професійна компетентність. Професіоналізм, 

розглянутий з позицій компетентнісного підходу, являє собою не статичну, а 

динамічну характеристику, завдяки чому безупинно змінюється стан 

людини. Відтак, необхідним складником професіоналізму людини є 

професійна компетентність, яку доцільно розглядати як інтегроване поняття, 

що становить властивість особистості систематично, ефективно й надійно 

виконувати складну діяльність у різноманітніших умовах. У процесі 

оволодіння професійною роллю професійно важливі якості суб’єкта праці 

розвиваються, складаються прийоми їхньої компенсації, діяльність здобуває 

якісно нові характеристики. „Питома вага” окремих професійно важливих 

якостей змінюється під час переходу від нижнього рівня професійної 

успішності до більш високого. Спрощена модель структури професійно 

орієнтованої особистості може бути представлена як вершина піраміди, 

основою якої можна вважати професійні знання, на які „набудовується” 

професійний досвід, професійна компетентність і професійна придатність. 

Поданий науковий огляд доцільно віднести до теоретико-методичної 

бази з розроблення й підтвердження концепції розвитку професіоналізму 

майбутнього фахівця соціальної сфери на підставі формування професійно 

важливих якостей і реалізації ресурсу особистісного потенціалу, що є і 

ресурсом, і базою для формування професійної компетентності кожного 

фахівця в будь-якій галузі наукового дослідження. 

Сучасні трансформації в житті суспільства супроводжуються 

розвитком нових професій, до яких належить соціальна робота, що 

акумулює надбання багатовікової історії її формування як фахової діяльності 

соціальних працівників [143]. 
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Затребуваність сучасного професійного поля в компетентних фахівцях 

для професійної соціальної роботи зумовлює посилену увагу науковців і 

педагогів-практиків до проблеми підготовки майбутніх соціальних 

працівників, що має певні особливості. Це, зокрема, інституалізація 

соціальної роботи як професійної діяльності з початку 90-х років ХХ 

століття; різнопрофільність фахової освіти соціальних працівників; широка 

варіативність змістового наповнення підготовки студентів у різних [143] 

закладах вищої освіти України за наявності Державного Стандарту 

спеціальності 231 „Соціальна робота” [256]; широкий спектр 

функціональних напрямів діяльності фахівців цього профілю. 

Багатовекторне спрямування соціальної роботи потребує формування в 

студентів професійної компетентності ще в період навчання в закладах 

вищої освіти. Майбутній соціальний працівник повинен комплексно 

володіти професійними знаннями, уміннями й навичками застосовувати 

нестандартний, креативний підхід до вирішення фахових завдань у процесі 

міжособистісної взаємодії з різними категоріями клієнтів, що є показником 

готовності студентів до соціальної роботи. 

Усебічне дослідження професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників в умовах університетської освіти здійснено в першій в Україні 

докторській дисертації О. Карпенко. Спільною ідеєю більшості наукових 

пошуків є думка, що забезпечення суспільства кваліфікованими фахівцями 

соціальної роботи зумовлює потребу активного запровадження 

компетентнісного підходу, ґрунтовного дослідження процесів 

професіогенезу майбутніх соціальних працівників [164]. 

Варто зазначити, концепція соціальної роботи і професія соціального 

працівника є новаторськими для України, тому підготовка фахівців цього 

профілю в закладах вищої освіти потребує інноваційного підходу до 

організації навчання студентів на основі модернізації технологічно- 

процесуального і змістового наповнення та структурного моделювання 

оптимальної системи професійної підготовки майбутніх соціальних 
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працівників шляхом упровадження інноваційних освітніх систем і 

педагогічних технологій. 

У працях українських і зарубіжних учених розкрито науково- 

теоретичні основи інноватизації освітнього середовища у закладах вищої 

освіти (І. Богданова [42-44], І. Дичківська [107] ін.). 

Учені переконані в тому, що професійна діяльність соціальних 

працівників передбачає постійні міжособистісні контакти з людьми, які 

потребують допомоги, тому актуалізується застосування в процесі 

підготовки фахівців соціальної роботи педагогічних інновацій, які 

ґрунтуються на активній суб’єкт-суб’єктній взаємодії учасників освітнього 

процесу. Такими є інтерактивні технології (технології співпраці), які 

знаходять широке застосування в закладах вищої освіти і дослідженнях 

зарубіжного науковця С. Кашлєва [166] та українськими науковцями 

(Л. Артемова [15], О. Пометун [310], М. Скрипник [351] та ін.). 

Модернізація професійної підготовки фахівців соціальної роботи, а 

відповідно формування професійної компетентності на основі використання 

засобів інтерактивних технологій має сприяти: реалізації особистісно- 

позиційного підходу, самоорганізації, самовдосконаленню, саморозвитку, 

самоосвіті, самовихованню студента; стимулюванню розумової та соціальної 

активності майбутніх соціальних працівників, що спрямовується на 

побудову адекватного образу успішного професійного майбутнього з 

виявленням та актуалізацією власних професійних ресурсів, їх коригуванням 

спочатку в умовах інтерактивного навчання, а в майбутньому – в умовах 

виконання професійних функцій. 

Варто взяти до уваги, що в наукових публікаціях дослідників 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників розкрито тільки 

окремі аспекти застосування засобів інтерактивних технологій у закладах 

вищої освіти (С. Архипова [17-19], Ю. Швалб [445] та ін.) і в соціальній 

роботі (Н. Кабаченко [452], О. Карпенко [159], Т. Сила [347] та ін.). 

Діагностика професійної підготовки студентів спеціальності „Соціальна 
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робота” свідчить про те, що майбутні соціальні працівники часто не здатні 

самостійно знаходити оптимальні способи вирішення професійних завдань, 

виконання фахових функцій, побудови ефективних взаємин на рівні 

„соціальний працівник – клієнт”; не вміють реалізовувати механізми 

власного професіогенезу на основі самопізнання та самоосвіти, відповідно 

рівень їхньої професійної компетентності і загалом, і в процесі соціального 

захисту прав молоді не завжди відповідає викликам часу. 

З-поміж недоліків традиційної професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників у контексті досліджуваної проблеми визначають 

такі: спрямованість і результативність професійної підготовки студентів 

недостатньо відповідає потребам дієво-практичної готовності майбутніх 

соціальних працівників до реальної соціальної роботи з клієнтами; у процесі 

вивчення фахових дисциплін із соціальної роботи знання теорії недостатньо 

інтегруються з професійними вміннями студентів реально виконувати 

функції соціального працівника; навчально-пізнавальна діяльність студентів 

здійснюється переважно на емпіричному рівні у форматі екстраактивної 

моделі навчання; застосування педагогічних інновацій, зокрема засобів 

інтерактивних технологій, у професійній підготовці майбутніх соціальних 

працівників має фрагментарний характер. 

У нашому дослідженні на основі синтезу наукових поглядів 

українських учених підготовку фахівців соціальної роботи розглянуто перш 

за все, у контексті компетентнісного підходу, як соціально-педагогічну 

проблему сучасності; визначено сутність парадигм соціальної роботи; 

здійснено аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду та прогресивних 

тенденцій інноватизації професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у закладах вищої освіти на основі використання інтерактивних 

технологій, зокрема й конкретно щодо соціального захисту прав молоді. 

Отже, сучасна професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників відбувається з урахуванням концептуальних засад 

компетентнісного підходу, взаємовпливу освітянського простору і 
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соціальної роботи в Україні, що потребує комплексного поєднання 

розуміння сутності соціальної роботи, методологічного обґрунтування 

філософських основ її теорії, творчого пошуку найбільш ефективних 

технологій її виконання, розгляду соціальної роботи як професійної 

діяльності, яка вимагає спеціальних систем організації навчання майбутніх 

соціальних працівників. У межах нашого дослідження – це передусім 

системний підхід до формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Варто взяти до уваги те, що важливі аспекти професійної підготовки 

соціальних працівників висвітлено в кандидатських дисертаціях з 

дослідження таких проблем, як умови інституалізації соціальної роботи 

(Г. Попович [311]); становлення відповідальності та виховання гуманності в 

майбутніх соціальних працівників (Н. Клименюк [276]); формування в них 

інформаційної культури (О. Повідайчик [300]), комунікативної 

компетентності соціальних працівників (Д. Годлевська [81]); підготовки до 

соціальної роботи (Є. Дєдов [105]) та ін. 

Пріоритетним завданням професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді є першочергова 

орієнтація освіти на формування професійної компетентності студентів на 

основі компетентнісного підходу. Особливої значущості набуває 

вдосконалення професійної підготовки фахівців шляхом упровадження 

інноваційних технологій навчання, які ґрунтуються на активній 

міжособистісній взаємодії. 

Узагальнення наукових пошуків дозволяє встановити, що в процесі 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у закладах вищої 

освіти України спостерігаються прогресивні тенденції інноватизації 

освітнього середовища, спрямовані на реалізацію основного завдання вищої 

освіти – підготувати фахівця нової формації з креативним 

світосприйняттям і розумінням власної професійної діяльності. 

У наукових дослідженнях акцентовано увагу на застосуванні 
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інтерактивних технологій у соціальній роботі та підготовці майбутніх 

соціальних працівників, а саме: визначено ознаки суб’єктних характеристик 

учасників професійної інтеракції в соціальній роботі (Т. Сила [347]) та 

особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до застосування 

теорії ролей у практичній діяльності (Н. Кабаченко [452]); здійснено аналіз і 

обґрунтування активних методів професійної підготовки фахівців для роботи 

в соціумі (С. Архипова [17-19]); доведено ефективність інтерактивних 

методів професійного розвитку соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді (О. Карпенко [159]); досліджено ігрові методи як 

перехід від теорії до практики, тренінги як засіб навчання студентів 

(Ю. Швалб [445])  та ін. 

На основі концепцій методологічного аналізу А. Новікова [263], 

Г. Щедровицького [447] та ін., установлено, що завдання методології 

соціальної роботи полягає у визначенні й обґрунтуванні системи 

філософських принципів і науково-методологічних підходів до виявлення, 

пізнання, конструювання й перетворення теоретичної та практичної схем 

фахової діяльності, їх інтеграції в повсякденний досвід майбутніх соціальних 

працівників для оптимізації професіогенезу фахівців соціальної роботи. 

Означене є незаперечно важливим для подальшої науково-дослідної роботи, 

зокрема, для процесу моделювання формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Важливо взяти до уваги те, що аналіз сутності соціальної роботи 

ґрунтується на філософських принципах об’єктивності, конкретності, 

історичності, науковості, суперечності, детермінізму. 

На підставі аналізу соціальної роботи як сфери практичної діяльності, 

що має наукове підґрунтя і локальну теорію (Є. Холостова [431; 361] і 

А. Сорвіна [361]), як науки про діяльність (Г. Щедровицький [447]), що є 

логічним узагальненням досвіду суспільної практики, висвітлено 

філософське розуміння категорії 

„соціальна робота”. 
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Концентрація уваги дослідників на компетентнісному характері 

означеного явища є науково-методологічною основою професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді. 

Розуміння підготовки фахівців для соціальної роботи як комплексної 

самоорганізованої системи дає змогу одночасно розглядати цей процес з 

погляду аксіології, акмеології та синергетики, що відображає комплексний 

аксіо-акме-синергетичний підхід у підготовці фахівців. 

З’ясовано, що конкретно-наукова методологія соціальної роботи 

складається з концепцій та ідей, які лежать в основі застосування теорії в 

соціальній роботі, і дає змогу обґрунтувати модель практики – „стратегії і 

техніки втручання” (за Т. Семигіною [62;346;412]), якими мають оволодіти 

майбутні соціальні працівники в процесі професійної підготовки в закладі 

вищої освіти. 

Реалізація моделей соціальної роботи відбувається шляхом 

застосування комплексу методів, об’єднаних більш загальним поняттям 

технології соціальної роботи, що є видом професійної діяльності майбутніх 

соціальних працівників, сукупністю способів дій, спрямованих на 

відновлення, збереження чи поліпшення соціального функціонування 

людини, яка звернулася до соціального працівника. 

Варто зафіксувати методологічний аналіз процесу формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, здійснений у двох напрямах: перший – в 

історичному аспекті – формування соціальної роботи, професійної 

компетентності як професії; другий – у розумінні процесу оволодіння 

професією, який потребує спеціальної теоретичної та практичної підготовки 

фахівців, що здійснюється у закладах вищої освіти і результативність якої є 

показником готовності до професійної діяльності майбутніх соціальних 

працівників, якісно сформована професійна компетентність. 

Комплекс компонентів професійної компетентності майбутніх 
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соціальних працівників із соціального захисту прав молоді (мотиваційно- 

ціннісний, когнітивний, особистісний, діяльнісний) зумовлює визначення 

відповідних показників (ціннісні орієнтири; знання, вміння, навички; норми 

професійної поведінки; професійно зумовлені особистісні якості 

майбутнього фахівця), що спрямовуються на процес формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Зазначимо, що апробація та організація моделей професійної 

діяльності в процесі підготовки майбутніх соціальних працівників 

спрямовується на становлення фахівця ще під час навчання в закладі вищої 

освіти. Студенти мають змогу засвоїти на власному досвіді зразки виконання 

можливих професійних ролей у соціальній роботі, що сприяє активному 

професіогенезу майбутніх фахівців в умовах інтерактивного навчання, 

якісному формуванню професійної компетентності. 

Продуктивною є позиція, що інноваційні механізми розвитку сучасної 

освіти ґрунтуються на таких концептуальних положеннях: культивування 

інтересу до інновацій, створення творчої атмосфери, соціокультурних та 

економічних умов для сприйняття і поширення нововведень у закладі освіти; 

накопичення інноваційних ідей у постійних пошукових та 

експериментальних освітніх середовищах; інтеграція найбільш 

перспективних інноваційних проектів до педагогічної системи, що реально 

функціонує. Зокрема, освітня інноватика розглядається як сфера науки про 

створення нової практики освіти, збагачення навчання новими ідеями, 

методами, формами, засобами і технологіями, які відповідають схемі: „ідея – 

процес – результат” [40]. 

Відповідно освітня технологія як науково і методично інтегративна, 

динамічна, відкрита, інноваційно-продуктивна, синергетична система, 

зумовлена часовими і просторово-цільовими характеристиками організації 

та функціонування сукупності компонентів освітнього процесу, об’єднує 

викладачів з новими ідеями та практичними методиками і техніками 
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оптимізації навчання майбутніх фахівців на основі реалізації моделей 

міжособистісної взаємодії суб’єктів освітнього процесу; студентів з 

активним професійно-мотиваційним, ініціативно-творчим, самостійно-

діяльнісним і практично-самоосвітнім потенціалом; змістове наповнення 

професійної підготовки студентів у закладі вищої освіти; науково-

методологічні, методико-технологічні, організаційно-діяльнісні та 

інструментальні засоби навчання, що сприяють процесу оптимізації 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників [40]. 

Ураховуючи те, чому надається пріоритет, виокремлюють три 

принципово відмінні між собою технологічні схеми організації освітнього 

процесу: продуктивну (предметно зорієнтовану), особистісно зорієнтовану і 

партнерську технології. 

Закономірним є те, що в професійній діяльності фахівців соціальної 

роботи передбачається активна міжособистісна взаємодія на основі 

домінування суб’єкт-суб’єктних відносин, що є основою партнерської 

технології – технології співпраці і, водночас, інтерактивного навчання. 

Доцільно взяти до уваги те, що інтерактивного навчання в наукових 

дослідженнях розглядається як освітній процес, що є сукупністю 

закономірних, послідовних активних взаємодій викладача та студентів на 

основі використання засобів інтерактивних технологій і спрямовується на 

стимулювання природної активності майбутніх фахівців (розумової, 

емоційної, соціальної) у практичній діяльності – спочатку в умовах 

професійної підготовки, а в майбутньому – в умовах виконання професійних 

функцій [242]. 

Інтерактивні технології, в основі яких лежить діалогічний підхід, є 

технологіями співпраці суб’єктів освітньої взаємодії. Відповідно 

суб’єктність трактують як певне джерело, першопричину активності 

студента, характерними ознаками якої є самосвідомість, самостійність, 

відкритість до самовдосконалення, самодіяльність, саморозвиток, 

саморегуляція, самоосвіта, самовиховання, самоідентифікація тощо [242]. 
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Сучасне бачення моделі інтерактивного навчання ґрунтується на 

інтеграції екстраактивного, інтраактивного та інтерактивного режимів 

організації освітнього процесу. 

Структура та зміст інтерактивного навчання розширюються завдяки 

інноваційним ідеям багатьох освітніх технологій, що лежать в основі 

проблемного, особистісно зорієнтованого навчання, групової дискусії, 

„діалогу культур”, ігрового навчання (ситуаційно-рольові, дидактичні, 

організаційно-діяльнісні, ділові, творчі, імітаційні ігри), ігрового 

проектування, тренінгів та ін. і базуються на діалогічній взаємодії суб’єктів 

[242] освітнього процесу. 

Означене дає підстави стверджувати, що знаряддями і засобами 

сучасної інтерактивної освіти є різновекторні інтерактивні технології, які в 

нашому дослідженні розглядаються як матеріальні, інформаційні та 

організаційні складники освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Синтезування поглядів дидактів уможливлює думку, що використання 

засобів інтерактивних технологій спрямовано на створення ситуацій успіху, 

мисленнєвої діяльності, смислотворчості, активної міжсуб’єктної взаємодії, 

свободи вибору, рефлексії, високого рівня емоційності, інтересу, 

професійної мотивації та передбачає реалізацію комплексу науково 

обґрунтованих педагогічних дій, спрямованих на організацію спеціальних 

інтерактивних форм проведення занять, використання інтерактивних методів 

навчання, що сприятиме реалізації соціально-педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді; визначення спеціальних об’єктів, які упредметнюють змістовне 

наповнення навчального середовища, розширюють спектр дидактичних 

засобів, за допомогою яких у студента формується професійна 

компетентність; реалізацію способів діяльності студентів (активної 

пізнавальної діяльності, активної участі в інтеракціях, творчості, самостійної 

роботи, самоосвіти, професійної самоідентифікації тощо) [242]. 
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Залежно від мети застосування виокремлюють такі групи засобів 

інтерактивних технологій: праксеологічно-діяльнісні, інтелектуально- 

гносеологічні, об’єктно-предметні та аксіо-акмеологічні. 

Комплексне застосування засобів інтерактивних технологій 

спрямовується на формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників і передбачає здобуття знань, умінь і навичок, 

корекцію та формування установок, необхідних для успішного засвоєння 

професійного досвіду, самоуправління процесом професіоналізації, що 

уможливлюється під час використання професійно спрямованих 

дидактичних ігор і навчальних тренінгів [242]. 

У сучасному освітньому середовищі професійна підготовка майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді з використанням 

спеціальних симуляційно-ігрових віртуально-професійних ситуацій створює 

можливість студентам набувати практичного досвіду, засвоювати моделі 

фахових дій, краще усвідомлювати власні помилки й адекватно оцінювати 

себе й інших людей. Водночас відбувається подолання бар’єрів спілкування 

та руйнація стереотипів, які перешкоджають продуктивному формуванню 

фахівця [242]. 

Проектування та моделювання професійної діяльності в умовах 

дидактичних ігор забезпечує „вирощування” нових способів діяльності та є 

„навчальним полігоном” для відпрацьовування практичних умінь і навичок, 

що дає змогу апріорно, ще до безпосередньої практики в установах і 

організаціях, трансформувати отримані знання в системний комплекс 

професійних дій, з якими майбутній фахівець може приступати до 

професійної діяльності, вдосконалюватися, професійно зростати” [141]. 

Ефективність та успішність професійної підготовки студентів у 

процесі використання дидактичних ігор як засобів інтерактивних технологій 

залежить від ефективності реалізації специфічних принципів роботи групи, а 

саме: активності, послідовної творчої позиції, партнерського („суб’єкт- 

суб’єктного”) спілкування, об’єктивації поведінки, оптимізації пізнавальних 
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процесів, єдності предметного і соціального контекстів у проведенні гри, 

проблемності, рольового впливу, діалогічності спілкування, двоякості 

діяльності студентів, двоплановості гри. Ігрові технології є основним 

складником навчальних тренінгів як комплексного засобу інтерактивних 

технологій, у якому реалізуються необхідні умови розвитку особистісного і 

фахового зростання майбутніх соціальних працівників. Механізм 

формування готовності студентів до фахової соціальної роботи 

розглядається як механізм досягнення цілей у навчальному тренінгу [242]. 

Отже, теоретичний аналіз сутності інтерактивного навчання засвідчує, 

що оптимальним середовищем для професіогенезу студентів спеціальності 

„Соціальна робота” є комплексне, системне використання засобів 

інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників у закладах вищої освіти [242], зокрема із соціального 

захисту прав молоді. 

Концептуальне бачення процесу формування професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

представлено в авторській соціально-педагогічній системі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, складниками якої визначено: 

концептуально-цільовий, проектувальний, організаційно-технологічний, 

контрольно-корегувальний блоки; методологічні підходи: діяльнісний, 

компетентнісний, особистісно-орієнтований, технологічний, контекстний, 

системний, акмеологічний, аксіологічний, інтегративний та інноваційний; 

компоненти: цільовий, об’єкт-суб’єктний, змістовий, технологічний. 

Означене вище вважаємо за доцільне об’єднати в організаційній моделі 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді (рис. 2.2.), яка за логікою нашого 

дослідження є підґрунтям до створення системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді.  
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Запропонована організаційна модель відображає комплексну 

реалізацію всіх визначених у дослідженні структурних складників процесу 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді.  

Доцільно взяти до уваги те, що соціально-педагогічна система – це 

штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових 

форм або формул, подібний до досліджуваної системи (об’єкта або явища), 

відображає та відтворює в більш простому, примітивному вигляді структуру, 

властивості, взаємозв’язки і відносини між елементами цієї системи. 

Результатом такого процесу є формування інтегральної, загальних, фахових і 

специфічних компетентностей, що є інтегрованою характеристикою 

особистості фахівця. 

Відповідно результатом формування професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді є 

його спроможність відповідати новим професійним вимогам, мати 

відповідний потенціал для практичного розв’язання життєвих проблем, 

пошуку свого місця в професії та соціальній структурі. Незаперечним є те, 

що для кваліфікованого вирішення проблем будь-якої складності соціальний 

працівник повинен володіти набором ключових компетентностей, зокрема 

його професійна компетентність впливає на якість вирішення професійних 

завдань і певні особистісно-професійні характеристики, необхідні для 

сприяння соціалізації особистості, що розвивається і для процесу її 

соціального захисту. 

На основі вивчення праць українських і зарубіжних учених доходимо 

висновку, що прогностичні вміння майбутнього соціального працівника із 

соціального захисту прав молоді формують визначення мети діяльності та її 

завдань; добір способів реалізації діяльності; передбачення результату; 

врахування можливих відхилень від висунутої мети; визначення етапів 

соціально-педагогічної діяльності; розподіл часу; планування спільної з 

клієнтом діяльності; володіння навичками прогнозування та використання їх  
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Рис. 2.2. Організаційна модель формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 

МОЛОДІ 

Соціально-педагогічний моніторинг рівня готовності  

студентів до соціальної роботи із соціального захисту прав молоді  

Технологічна готовність:  

володіння вміннями й навичками роботи з різними категоріями клієнтів аналітична, 

діагностична, конструкційно-мотиваційна, корекційно-розвивальна, організаційна 

Професійна компетентність:  

соціальна, мотиваційно-ціннісна та функціональна компетентність,  

їх адекватність функціоналу та потребам клієнтів  

Проектно-моделювальна готовність:  

прояв світоглядного, змістового та операційного компонентів 

Результат: високий рівень професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді 

 

Засвоєння методологічних, теоретичних, методичних знань; формування комплексу 

інтегральної компетентності, загальних, фахових і специфічних компетентностей 

майбутнього соціального працівника щодо соціального захисту прав молоді 

Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді за відповідними рівнями та критеріями  

Навчально-методичне забезпечення процесу формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

З 

А 

В 

Д 

А 

Н 

Н 

Я 

Організаційно-методичне управління  

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді  

 

 

Форми навчання:  

групові, мікрогрупові, індивідуальні 

 

 

Методи:  

загальнодидактичні й методи  

соціально-професійного навчання 

 

Мета: формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді 
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у практичній і дослідницькій роботі; здоров’язберігальну компетентність – 

здібність успішно функціонувати в системі міжособистісних відносин сфери 

„людина-людина”, що визначається особливостями нервової системи: 

емоційною стійкістю, високою працездатністю, здатністю витримувати 

великі навантаження в соціально-педагогічних специфічних процесах, 

переносити психологічні стреси, відсутністю тривожності та протистояти 

розвитку синдрому „емоційного вигоряння”, емоційним перенавантаженням 

у роботі з клієнтами. 

Важливим сегментом діяльності майбутнього соціального працівника 

із соціального захисту прав молоді є характеристика „Я - образу”, 

особливістю якого є висока адаптивність соціального працівника, 

відкритість у спілкуванні, здатність сприймати іншу людину, низький 

ступінь навіювання, позитивне ставлення до самого себе, висока позитивна 

самооцінка, очікування позитивного ставлення з боку клієнта. На основі 

систематичної роботи із соціального захисту прав молоді з урахуванням 

індивідуальних особливостей соціальним працівникам потрібно вміти 

застосовувати інноваційні методики, утверджувати власним прикладом 

основні складові соціального захисту, вміти аргументовано пояснювати 

природу, причини та наслідки порушень соціального захисту: формувати 

морально-психологічну стійкість (особисту і колективну) та готовність 

мобілізуватись до дій у різних ситуаціях; практично володіти вміннями і 

навичками самовдосконалення, уміти аргументовано доводити його 

необхідність. 

Незаперечним є те, що межі професійної компетентності соціального 

працівника із соціального захисту прав молоді регулюються відповідним 

нормативно-правовим документами – кваліфікаційною характеристикою, у 

якій зафіксовані загальні вимоги до підготовленості спеціаліста на рівні його 

теоретичного та практичного досвіду. 

Отже, звернення до аналізу та дослідження компетентнісного підходу 

як теоретичної основи дослідження формування професійної компетентності 
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майбутніх соціальних працівників дає нам підстави стверджувати, що 

професійна підготовка майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді, формування їх професійних компетентностей упродовж 

навчання в закладі вищої освіти буде ефективною за умов наукової і 

теоретично обґрунтованої соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, що є незаперечним пріоритетним 

сегментом формування професійної компетентності особистості. 

 

 

2.3. Змістовна характеристика професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді 

 

У даному параграфі відповідно до завдань нашого дослідження ми 

пропонуємо розглянути змістовну характеристику професійної 

компетентності майбутнього соціального працівника із соціального захисту 

прав молоді.  

Поділяємо позицію ряду науковців [40; 41; 66; 87; 164; 181; 182; 183], 

які професійну компетентність розглядають як одну зі сходинок 

професіоналізму, сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, 

професійно важливих психологічних якостей, необхідних майбутньому 

фахівцю із соціального роботи для здійснення ефективної майбутньої 

професійної діяльності. Для того, щоб знайти своє місце у професійній 

ієрархії, особистість повинна оволодіти високим рівнем професійної 

компетентності. Отже, професійна компетентність є не тільки мірилом 

професіоналізму, але й визначальним фактором, від якого залежить 

успішність реалізації і соціальних, професійних функцій, і всієї 

життєдіяльності особистості. У цілому професіоналізм виступає необхідною 

умовою прояву компетентності, а компетентність є показником ступеня 

відповідності професіоналізму.  
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Поняття „професійна компетентність” увійшло в термінологію у 80-ті 

роки минулого століття і вважалось складовою професіоналізму. Термін 

„професійна компетентність” складається з двох категорій – „професія” і 

„компетентність”. Професія (від лат. professio – офіційно вказане заняття) – 

вид трудової діяльності людини, яка володіє комплексом теоретичних знань 

і практичних навичок, набутих у результаті спеціальної підготовки й досвіду 

роботи. Поняття „компетентність” (лат. competens − відповідний, здібний) − 

це обізнаність, авторитетність, кваліфікованість, ерудованість особистості в 

певній області трудової діяльності [264].  

Цікавими є підходи до сутності наукової дефініції „професійна 

компетентність”. Зокрема, аналізуючи психологічні домінанти вибору 

професії, Л. Мітіна [245] стверджує, що професійна компетентність повинна 

охоплювати знання, уміння, навички, а також способи і прийоми їх реалізації 

в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості.  

Як зазначає C. Губарєва, професійна компетентність є сукупністю 

загальнопрофесійних знань і вмінь з організації й планування робочих 

процесів, читання та складання документів, способів вирішення проблем, 

використання нових інформаційних технологій [94].  

Під професійною компетентністю А. Маркова розуміє психічний стан, 

що дозволяє діяти самостійно і відповідально, здатність і уміння виконувати 

певні трудові функції [238; 239]. В акмеології професійна компетентність 

визначається як головний когнітивний компонент підсистеми 

професіоналізму діяльності, сфера професійного ведення, система знань, яка 

постійно поширюється і дозволяє здійснювати професійну діяльність з 

високою продуктивністю. 

На думку В. Первутинського [286] формування професійної 

компетентності здійснюється через зміст освіти, який охоплює не тільки 

перелік навчальних предметів, хоча саме їх засобами поєднується зміст, 

необхідний для засвоєння, із засобами його засвоєння, але й професійні 

навички й уміння, які формуються у процесі оволодіння предметом. Усі в 
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комплексі вони формують та розвивають особистість таким чином, щоб вона 

оволоділа засобами саморозвитку та самовдосконалення. Окрім того, одним 

із завданнь вищої школи є формування компетентності, яка характеризує 

здібність вирішувати нестандартні задачі на основі наявних знань. Умови 

розвитку професійної компетентності студентів вищої школи науковець 

поєднує в такі групи: організаційно-педагогічні (навчальний план 

факультету, складання розкладу, розробка критеріїв оцінювання рівня 

компетентності, матеріальне та технічне оцінювання знань); змістові (відбір 

змісту занять, інтеграція різних курсів, виділення керівних ідей); 

технологічні (контрольно-оцінювальні, організація активних форм навчання, 

визначення груп навичок, які входять у склад компетентності, використання 

інноваційних технологій); акмеологічні (формування цілей, здійснення 

діагностики розвитку студентів, система стимулювання, система мотивації 

та стимулювання, визначення критеріїв оцінювання компетентності, 

рефлексійно оцінювальний етап кожного заняття, залучення студентів у 

сумісне управління).  

Отже, формування професійної компетентності складається з 

декількох етапів: ціленаправленість, вибір підходів, визначення змісту, вибір 

технологій навчання, визначення критеріїв для оцінки результатів 

сформованості професійної компетентності. Аналіз наукових джерел, що 

свідчить про відсутність єдиного підходу щодо трактування поняття 

„професійна компетентність”. Це поняття часто розглядається як 

„поглиблене знання”, „стан адекватного виконання задачі”, „здібність до 

актуального виконання діяльності”, „ефективність дій”. [286]. 

С. Лісова під професійною компетентністю розуміє готовність і 

здатність доцільно діяти, відповідно до вимог завдання, методично, 

організовано й самостійно вирішувати проблеми, а також самооцінювати 

результати своєї діяльності [217]. 

О. Вознюк, О. Дубасенюк вважають, що „професійна компетентність – 

це здатності особистості здійснювати професійну діяльність на основі 
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набутих професійних компетенцій, які сприяють розвитку творчого 

потенціалу особистості, її професійному саморозвитку та 

самовдосконаленню [66]. 

А. Маркова, розглядаючи професійну компетентність, виділила такі її 

види: спеціальна компетентність (володіння власне професійною діяльністю 

на достатньо високому рівні, здатність проектувати свій подальший 

професійний розвиток); соціальна компетентність (оволодіння спільною 

(груповою, кооперативною) професійною діяльністю, співпрацею, а також 

прийнятими в певній професії прийомами професійного спілкування; 

соціальна відповідальність за результати своєї професійної праці); 

особистісна компетентність (оволодіння прийомами особистісного 

самовираження й саморозвитку, засобами протистояння професійним 

деформаціям особистості); індивідуальна компетентність (володіння 

прийомами саморегуляції й розвитку індивідуальності в рамках професії, 

готовність до професійного зростання, здатність до індивідуального 

самозбереження, непідвладність професійному старінню, уміння 

організувати раціонально свою працю) [239]. 

Ми поділяємо думку вченої, що сформованість цих видів 

компетентності визначає зрілість у професійній діяльності, у професійному 

спілкуванні, у становленні особистості професіонала та його 

індивідуальності. Набуття студентами системи знань, умінь та навичок 

спрямоване на формування їх професійної компетентності. Отже, можна 

вважати, що компетентність і шляхи її формування слід розглядати як 

результат навчання.  

Дослідниця Т. Шамова вважає основними видами професійної 

компетентності спеціальну компетентність, пов’язану з безпосередньою 

професійною діяльністю; соціальну компетентність, яка реалізується у 

вмінні співпрацювати, організовувати спільну діяльність колективу на 

досягнення цілей, брати на себе відповідальність за спільні результати; 

особистісну компетентність – здатність до саморозвитку, 
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самовдосконалення, самореалізації, прагнення до постійного підвищення 

своєї освітньої компетентності; уміння організовувати свою працю; 

оволодіння лідерськими якостями в сукупності з харизмою [444].  

Як зазначає В. Ягупов, професійну компетентність фахівця доцільно 

розглядати як складне інтегральне інтелектуальне, професійне і особистісне 

утворення, яке формується „у процесі професійної підготовки у ВНЗ, 

виявляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а 

ефективність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, 

практичної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, 

професійних і індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, 

цінностей, змісту та особливостей цієї діяльності” [450].  

Нам імпонує думка цього вченого, оскільки в його трактуванні 

професійна компетентність передбачає поєднання теоретичної і практичної 

підготовленості майбутнього фахівця до подальшої професійної діяльності 

та є основним показником наявності у нього розвинутого професійного 

мислення.  

Науковці С. Максименко і Л. Боровик вважають, що професійна 

компетентність – це якісна характеристика ступеня оволодіння офіцером-

прикордонником своєю професійною діяльністю і передбачає усвідомлення 

своїх прагнень до діяльності, уявлень про свою соціальну роль, оцінку своїх 

особистісних рис та якостей як майбутнього фахівця, співвіднесення 

результатів цієї оцінки з об’єктивними вимогами до цієї діяльності, 

регулювання на цій основі свого професійного становлення, зростання, 

самовдосконалення. Базуючись на такому під ході, можна стверджувати, що 

компетентність – це свого роду дозрівання особистості офіцера, перехід у 

такий стан, що дозволяє продуктивно та висококваліфіковано здійснювати 

професійну діяльність, виконувати всі професійні обов’язки, досягаючи 

суттєвих позитивних результатів [52; 235; 259].  

У контексті досліджень Н. Пов’якель, професійну компетентність 

розглядає як інтегральну характеристику професіоналізму, яка дозволяє 
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визначити рівень підготовленості та здатність особистості успішно 

вирішувати професійні завдання і виконувати професійні обов’язки. Тому 

професійна компетентність виступає як основний компонент 

професіоналізму і визначальний фактор успішності реалізації соціальних та 

життєдіяльнісних функцій фахівця [298]. 

Дослідники не єдині в думці щодо структури професійної 

компетентності соціального працівника і називають понад півтора десятка її 

складових, зокрема: – ерудованість у сфері політики, економіки, соціального 

розвитку, культури; – знання теоретичних підстав професії; – уміння 

виконувати професійно зумовлені дії; – уміння ухвалювати рішення і 

відповідати за їх наслідки; – здатність викликати інтерес суспільства до 

результатів своєї професійної діяльності; – комунікабельність; – 

професійний такт і делікатність; – емоційна стійкість і готовність до 

психологічних навантажень; – толерантність, доброзичливість і увага до 

людей та ін. [217].  

Близький до цієї позиції погляд І.Зимньої, яка стосовно соціального 

працівника визначила такі компоненти професійної компетентності [134]: 

співвідноситься з власне особистою характеристикою соціального 

працівника; її критерієм є відповідність гуманістичного потенціалу особи 

певному виду діяльності; охоплює спеціальні знання і вміння не тільки у 

вузькопрофесійних питаннях, але і в тих сферах, які прямо або побічно 

пов’язані з вирішенням професійних завдань; охоплює уміння 

налагоджувати адекватні міжособові і конвенційні взаємини в різних 

ситуаціях спілкування.  

Інший аспект у композиції структури професійної компетентності 

фахівця соціальної сфери подано у працях Ф. Мухаметзянової: – соціально-

правова компетентність – знання і вміння в сфері взаємодії з суспільними 

інститутами і людьми, а також володіння прийомами професійного 

спілкування і поведінки; – спеціальна компетентність – підготовленість до 

самостійного виконання конкретних видів діяльності, уміння вирішувати 
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типові професійні завдання і оцінювати результати своєї праці, здатність 

самостійно набувати нових знань і умінь за фахом; – персональна 

компетентність – здатність до постійного професійного зростання і 

підвищення кваліфікації, а також реалізації себе в професійній діяльності; – 

аутокомпетентність – адекватне уявлення про свої соціально-професійні 

характеристики і володіння технологіями подолання професійних 

деструкцій; – екстремальна компетентність – здатність діяти в 

екстремальних ситуаціях [253].  

Отже, більшість дослідників у структуру професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника включають необхідні в його 

професійній діяльності знання, уміння, навички, позиції (установки, 

орієнтації, оцінки), що збігається з розумінням категорії „професійна 

компетентність спеціаліста”. На основі змістового аналізу функцій 

спеціаліста ми зможемо виявити критерії і рівні сформованості професійної 

компетентності спеціаліста соціальної роботи. При цьому показниками 

будуть виступати адекватні цим функціям знання, уміння і навички, які є 

основними складовими професійної компетентності спеціаліста соціальної 

сфери. 

Вважаємо за необхідне взяти до уваги наступні наукові позиції щодо 

професійної компетентності фахівця. Більш чітке представлення структури 

та змісту професійної компетентності соціального працівника можливе лише 

на основі аналізу професіограми сучасного соціального працівника в 

контексті виконання ним соціально-правових функцій. Більше того, для 

побудови універсального компетентнісного портрету необхідно враховувати, 

як ми вже зазначали, багатовекторність професійної діяльності соціального 

працівника, ті її елементи, в яких має застосування професійна 

компетентність:  

організаційно-управлінський – організація, планування та здійснення 

соціально-правової допомоги клієнтам при тісній взаємодії з фахівцями 

різних установ і служб, покликаними в силу своєї професійної діяльності 
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вирішувати юридичні проблеми клієнта; 

превентивний – попередження соціальних проблем у відповідності з 

правовими нормами і правилами поведінки, соціальних відхилень або 

утримання їх на соціально терпимому рівні через усунення або 

нейтралізацію причин, що їх породжують, дотримуючись нормативно-

правових вимог; 

правовиховний – реалізація у практичній діяльності правового 

виховання і правової освіти населення, правове інформування суб’єктів і 

об’єктів соціальної роботи у процесі виконання професійних завдань; 

консультативний – надання консультативної фахової допомоги 

клієнтам та цільовим групам; 

правозахисний – захист прав особистості; забезпечення інформацією з 

питань соціального захисту, допомоги та підтримки; сприяння у реалізації 

правових гарантій різним категоріям населення; правова просвіта з 

житлових, сімейних, трудових, цивільних та інших питань; надання 

посередницьких послуг клієнтам у соціально-правових питаннях [220]. 

Поряд із проаналізованих нами науковими джерелами має місце 

позиція ряду наукових студій про те, що професійна компетентність 

майбутнього соціального працівника складається з психологічної готовності 

до професійної діяльності (мотиваційний аспект); ціннісно-смисловий 

спрямованості, ціннісних орієнтацій, смислів (ціннісно-смисловий аспект); 

загальної культури, письменності, професійної освіченості (когнітивно-

професійний аспект); роботи з людьми на різних соціальних рівнях, роботи з 

інформацією, досягнення результатів (дієво-професійний аспект); 

особистісної та професійної рефлексіі (ауто психологічний аспект); 

емоційно-вольової саморегуляції (регулятивний аспект). 

Відтак, професійну компетентність майбутніх соціальних працівників 

більшість науковців визначають як інтегральну систему професійно-

значимих (когнітивних), мотиваційних і особистісних компонентів, 

формування якої залежить як від рівня підготовленості до роботи в 
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соціальній сфері, так і готовності постійно вдосконалювати свій 

професіоналізм [87; 111; 185; 187; 220; 386].  

Таким чином, зміст поняття „професійна компетентність майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді” розглядаємо як:  

- інтегральну компетентність, складниками якої є диференціальні 

компетентності, які характеризуються взаємозв’язком і взаємодією та 

свідчать про соціально усвідомлене володіння певним об’ємом професійно 

орієнтованих знань; 

- наявність професійних умінь, навичок і практико зорієнтованого 

досвіду для застосування набутих знань на рефлексійному рівні; 

- потенційну готовність і практичну спроможність майбутніх 

соціальних працівників до застосування сучасних методів активізації 

професійної діяльності; 

- сформованість особистісно-професійних і соціально значущих 

якостей, цінностей, відповідального ставлення, професійної позиції та 

професійної культури майбутнього соціального працівника, які сукупно 

складають освітній результат підготовки, що є основним 

системоутворювальним чинником за умови дотримання двох аспектів: 

компетентності, які покладені в основу кваліфікації випускників; 

компетентності як набуті реалізаційні якості (здатності і спроможності) 

випускників до ефективної діяльності, які не варто ототожнювати з 

компетенціями, як наданими особі повноваженнями (авт). 

Особистісний аспект професійної діяльності майбутнього соціального 

працівника із соціального захисту прав молоді передбачає розкриття 

можливостей суб’єкта, формування його мотивів, інтересів, професійно-

особистісних якостей у процесі цілеспрямованої взаємодії на рівні „педагог-

студент”, враховуючи, що соціальний працівник має працювати в системі 

людина-людина”, то при цьому більші вимоги ставляться до професійно-

особистісних якостей. Беручи до уваги наявні позиції при розгляді 

особистісно-професійних якостей спеціалістів, опираючись на наші 
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дослідження, ми зробили спробу окреслити сукупність особистісно-

професійних якостей соціального працівника, спеціаліста, котрий працює у 

сфері соціальної допомоги і підтримки населення різних категорій. Це 

дозволило нам визначити основні особистісно-професійні якості соціального 

працівника.  

Особистісно-професійні якості майбутнього соціального працівника із 

соціального захисту прав молоді являють собою комплекс характеристик 

особистості фахівця, які стають підґрунтям його подальшої професійної 

компетентності, до виконання соціальних ролей а саме: здатність до 

творчості, артистичність, натхнення; емпатійність – адже це почуття дає 

можливість створити єднання особистостей, коли соціальний працівник 

проникає у переживання, почуття вихованця і бажає розділити з ним ці 

відчуття, чуттєво ототожнюючись з клієнтом. Спеціалісту така якість є 

необхідною, оскільки за допомогою емпатії можливо пізнати причини 

страждань чи суперечностей у житті вихованця; душевне тепло – яке 

супроводжується виявом поваги, інтересу та уваги до проблем клієнта і 

бажання допомогти у їх вирішені душевне тепло дає можливість 

соціальному працівнику виявити рівень розуміння, глибини переживань 

вихованця; щирість – якщо клієнт не буде відчувати щирої зацікавленості з 

боку соціального працівника, останньому буде складно вирішити його 

проблеми; ініціативність – як чинник результативності соціальної діяльності. 

Соціальний працівник має справу з процесом змін у житті клієнта, тому 

неможливо постійно слідувати рекомендаціям та інструкціям. Характерними 

ознаками ініціативності є поєднання знання предмета діяльності з 

оригінальними підходами до вирішення проблем; гнучкість і наполегливість. 

Гнучкість – характерна риса професійної соціальної діяльності, необхідна 

для досягнення очікуваних змін. Здоровий глузд. Природа дій щодо надання 

допомоги особистості, кожна з яких є унікальною і неповторною, вимагає 

вияву цієї особистісної якості на кожному етапі: оцінювання ситуації, 

обмірковування варіантів виходу, виконання ролей, прогнозування наслідків 
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тощо. Розвинений здоровий глузд впливає на формування професійної 

зрілості майбутнього соціального працівника.  

Резюмуючи вищеозначені позиції науковців щодо змістовної 

характеристики професійної компетентності майбутнього соціального 

працівника ми дійшли висновку, що майбутній соціальний працівник із 

соціального захисту прав молоді має оволодіти такими професійними 

компетенціями, як от: готовність до забезпечення соціального захисту прав 

молоді, допомоги і підтримки, надання соціальних послуг окремим особам і 

соціальним групам; готовність вирішувати проблеми клієнта шляхом 

залучення відповідних фахівців, мобілізації власних сил, фізичних, 

психічних і соціальних ресурсів клієнта; здатність цілеспрямовано й 

ефективно реалізовувати сучасні технології психосоціальної, структурної і 

комплексно орієнтованої соціальної роботи, медико-соціальної допомоги 

населення; здібність до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів; здатність виявляти, 

формулювати і вирішувати проблеми у сфері психосоціальної, структурної і 

комплексно орієнтованої соціальної роботи, медико-соціальної допомоги та 

ін. 

Отже, дослідження змістовної характеристики професійної 

компетентності майбутнього соціального працівника із соціального захисту 

прав молоді дає нам підстави стверджувати, що соціальний захист прав 

молоді є і буде надалі пріоритетним напрямом професійної діяльності 

соціальних працівників, їх якісної професійної підготовки у закладах вищої 

освіти 

 

Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі представлено теоретичне узагальнення й наукове 

дослідження методологічних основ професійної компетентності соціальних 

працівників у контексті захисту прав молоді, що виявляється в теоретичному 
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обґрунтуванні концептуальних положень та компетентнісного підходу до 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, змістовній характеристиці професійної 

компетентності соціального працівника та дослідженню соціального захисту 

молоді як напрямку професійної діяльності соціального працівника. Зміст 

поняття „професійна компетентність майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді” складається із комплексу характеристик 

особистості фахівця, які стають підґрунтям його подальшої професійної 

компетентності, до виконання соціальних ролей, яку ми визначаємо як: 

інтегральну компетентність, складниками якої є диференціальні 

компетентності, які характеризуються взаємозв’язком і взаємодією та 

свідчать про соціально усвідомлене володіння певним об’ємом професійно 

орієнтованих знань; наявність професійних умінь, навичок і практико 

зорієнтованого досвіду для застосування набутих знань на рефлексійному 

рівні; потенційну готовність і практичну спроможність майбутніх 

соціальних працівників до застосування сучасних методів активізації 

професійної діяльності; сформованість особистісно-професійних і соціально 

значущих якостей, цінностей, відповідального ставлення, професійної 

позиції та професійної культури майбутнього соціального працівника, які 

сукупно складають освітній результат підготовки, що є основним 

системоутворювальним чинником за умови дотримання двох аспектів: 

компетентності, які покладені в основу кваліфікації випускників; 

компетентності як набуті реалізаційні якості (здатності і спроможності) 

випускників до ефективної діяльності, які не варто ототожнювати з 

компетенціями, як наданими особі повноваженнями (авт). 

Аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати, що 

впровадження компетентнісного підходу є основою переосмислення 

соціальної ролі фахівця, який покликаний виконувати визначені соціальні 

ролі і вирішувати коло професійних і життєвих завдань у соціальній сфері.  

У дослідженні розглянуто професійні функції соціального працівника з 
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позицій компетентнісного підходу, визначено, що функціональний аспект 

діяльності виходить на перше місце, оскільки визначає цільову установку і в 

такому контексті виконує роль фахової підготовки студентів. Визначено 

основні професійні функції, які повинен реалізувати у своїй роботі 

соціальний працівник щодо соціального захисту прав молоді, відповідно до 

основних положень компетентністного підходу: діагностична, прогностична, 

організаційна, комунікативна, посередницька, попереджувально-

комунікативна, охоронно-захисна, аналітико-оцінювальна. З’ясовано, що в 

реальній практичній діяльності соціального працівника означені функції 

виявляються в тісному взаємозв’язку і дозволяють мати повне уявлення про 

характер діяльності соціального працівника із соціального захисту прав 

молоді. 

Розроблено організаційну модель професійної компетентності 

майбутніх працівників із соціального захисту прав молоді яка є підґрунтям 

до створення системи формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді.  

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих 

працях [376; 378; 381; 386; 396; 397; 472; 473]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ОБҐРУНТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО- ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ 

МОЛОДІ 

 

 

3.1. Наукове обґрунтування соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді 

 

Багатоаспектність і масштабність соціальних завдань, які має 

вирішувати сучасне суспільство, підвищує актуальність формування 

компетентності фахівців у професійній і непрофесійній сферах. До того ж, 

ідея єдності процесу формування особистості як професіонала, як 

особистості та активного суб’єкта життєдіяльності загалом спонукає до 

продуктивного розроблення структури професійної компетентності як 

кінцевого результату і показника якості професійної підготовки фахівця. 

Відповідно до логіки наукового дослідження вважаємо за доцільне в 

науковому обґрунтуванні соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді виокремити саме компетентнісний підхід і 

на основі означеного підходу зосередити увагу безпосередньо на формуванні 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Одним із сегментів цього підрозділу є вивчення парадигмальних змін в 

освітній науці, які впливають на визначення складників професійної 

компетентності соціальних працівників із соціального захисту прав молоді й 

теоретичне обґрунтування соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
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соціального захисту прав молоді. 

Резюмуючи вищезазначене, ми вважаємо, що в процесі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді необхідно закцентувати увагу на 

вдосконаленому формуванні свідомості, моральності, відповідальності – на 

особистісному рівні; а на суспільному – на активізації розвитку усталеної 

системи соціальних регулятивів поведінки, основ і норм, прав людини. 

Означені аспекти модернізації системи освітнього процесу, 

компетентнісного підходу в освіті є підставою для наукового обґрунтування 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Доцільно зазначити, що системний соціально-педагогічний вплив на 

молодь значною мірою зумовлює індивідуальну траєкторію розвитку 

кожного, соціальне становлення, соціалізацію молодих людей. Оскільки 

соціально-педагогічне забезпечення соціального захисту прав молоді 

спрямовується на оптимізацію особистісних і професійних відносин 

молодих людей і соціального середовища, то доцільним є наукове 

обґрунтування та експериментальна перевірка соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, що дасть змогу простежити 

чіткий зв’язок між вищеозначеним досліджуваним процесом і соціалізацією 

молоді, оптимізувати процес соціального захисту прав молоді. 

Звертаємо увагу на те, що ефективність організації й управління 

освітнім процесом прямо залежить від пізнання сутності цього процесу, його 

рушійних сил, властивостей і закономірностей. Окрім того, з урахуванням 

підвищення ролі інтеграційних підходів у професійній підготовці під час 

вирішення досліджуваних проблем усі процеси доцільно вивчати й 

аналізувати з позицій внутрішньої єдності сукупності складників освітньої 

системи. 

Варто зазначити, що процес професійної підготовки майбутніх 
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фахівців, зокрема соціальних працівників, наразі здійснюється з 

урахуванням системного підходу. В освітньому середовищі сучасних 

закладів вищої освіти ефективним є використання різноманітних освітніх 

систем (педагогічних, структурно-функціональних, психолого-педагогічних, 

соціально-педагогічних тощо). 

Для нашого дослідження доречним є застосування соціально- 

педагогічної системи як комплексного засобу дослідження, що набув 

поширення в різних наукових галузях і напрямах, оскільки є найбільш 

відповідним для дослідження складних для розроблення багатовимірних 

об’єктів, які перебувають у поліфакторному полі взаємної залежності [65; 

211; 225; 338; 385; 442]. 

Зважимо на те, що моделювати систему – означає створювати зразки 

нових освітніх систем і процесів, на основі яких можна пізнавати складні 

соціально-педагогічні явища, долати негативні виклики, знаходити їм 

протидію. Зокрема, за допомогою моделювання створюються системи, 

технології, що забезпечують формування та розвиток учасників освітнього 

процесу. 

Соціально-педагогічну систему відносять до моделювання ідеального 

типу, що дає змогу проводити змістовий аналіз, робити висновки, виходячи з 

причинно-наслідкових зв’язків і відношень на рівні „модельних уявлень”, не 

використовуючи фіксовані знакові системи [403]. 

Без сумніву, моделювання системи є необхідним інструментом 

дослідження та вдосконалення сучасної освітньої практики, що 

використовує апарат моделювання для побудови нових теоретичних 

конструктів. 

Зауважимо: жодна модель будь-якої складності не дає вичерпного 

уявлення про досліджувану соціально-педагогічну систему, не дозволяє 

повністю передбачити та описати траєкторію її розвитку. Тому під час 

конструювання моделі доводиться знаходити компроміс між її складністю, 

кількістю включених елементів і рівнем валідності. Важливо, що 
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формалізація педагогічного явища має відбуватися в такий спосіб, який 

дозволяє відстежувати саме ті аспекти, що є визначальними для дослідження 

[403]. 

З точки зору сучасної науки моделювання соціально-педагогічної 

системи найчастіше розглядають як один із етапів проектування, у процесі 

якого створюються прогностичні моделі педагогічних об’єктів і систем, які 

ще не існують, але їх розробляють задля впровадження в освітню діяльність, 

які зрештою знаходять своє втілення в конкретних нормах практичної 

діяльності. 

Означене є підставою для визначення основних етапів моделювання 

соціально-педагогічної системи: обмірковування сутності процесу та вибір 

методологічних засад, якісний опис предмета дослідження; постановка мети 

і завдань; конструювання соціально-педагогічної системи з уточненням 

залежностей між основними елементами досліджуваного об’єкта, 

визначенням параметрів елементів і критеріїв оцінювання їх змін, вибір 

методик вимірювання; дослідження валідності соціально-педагогічної 

системи щодо розв’язання поставлених завдань; застосування соціально- 

педагогічної системи в педагогічному експерименті; корегування 

запропонованих елементів і критеріїв; змістова інтерпретація результатів 

[403]. 

Моделювання соціально-педагогічної системи найчастіше розглядають 

як один із етапів проектування, у процесі якого створюють прогностичні 

моделі педагогічних об’єктів і систем, які ще не існують, але їх розробляють 

з метою впровадження у освітню діяльність, які врешті-решт знаходять своє 

втілення в конкретних нормах практичної діяльності. 

Звернемо увагу на те, що зіставлення термінів „модель” та „система” 

приводить до їх взаємного смислового „вкладання”, тобто модель як система 

є підсистемою моделі, і навпаки, система може передбачати створення 

часткових моделей. Моделювання, своєю чергою, складається із сукупності 

елементів, у тому числі включно із системою. Основні положення логіки 
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проектування соціально-педагогічної системи ідентичні процесу 

моделювання. 

Незаперечним є те, що зв’язки в означеній соціально-педагогічній 

системі формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді вибудовуються через мету, 

завдання, спільні принципи, зміст, структуру, форми, методи, засоби 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді. 

Зважаючи на те, що „основним призначенням соціально-педагогічних 

систем є організація та підтримка освітнього процесу, розв’язування 

педагогічних задач з метою формування розвитку особистості”, 

моделювання дає змогу виявити причинно-наслідкові зв’язки й уточнити 

чинники, прогнозувати наслідки впровадження інновацій, оцінити користь і 

можливі недоліки, підвищити продуктивність роботи науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти. 

На нашу думку, означене дасть змогу спроектувати й реалізувати 

необхідні наукові та навчально-методичні заходи для вдосконалення 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Крім 

того, моделювання дає змогу цілісно розглядати компетентнісний підхід – 

від постановки мети до отримання результатів навчання. Отже, моделювання 

є одним із ключових методів, що застосовують для пошуку шляхів 

удосконалення освітнього процесу на основі проектування соціально- 

педагогічної системи. 

Таким чином, ми під соціально-педагогічною системою формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді розуміємо діяльність суб’єктів освітнього 

процесу закладу вищої освіти, побудовану як сукупність певних операційних 

блоків, спрямовану на формування складових та показників професійної 

компетентності. 
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Моделювання процесу формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді ми 

будемо розглядати як моделюючий алгоритм розробки соціально-

педагогічної системи, а саме: розробку операційних блоків, що містять 

сукупність форм, методів, способів та прийомів освітнього процесу, що 

забезпечують успішне формування показників професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Соціально-педагогічну систему формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді ми впровадили як єдність операційних блоків: концептуально-

цільовий, проектувальний, організаційно-технологічний та контрольно-

коригувальний. Відповідно до кожного етапу нами визначено цілі, зміст, 

форми та засоби формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді.  

Мета розробленої соціально-педагогічної системи полягає у 

підвищенні якості формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Виходячи з 

окресленої мети соціально-педагогічна система формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді ґрунтується на таких принципах, як от: гуманізму, 

демократизму, науковості, послідовності, цілеспрямованості, 

студентоцентризму, свідомомтсі, активності, загальнодидактичних 

принципах.  

Ключовим завданням соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді є формування їх професійної 

компетентності. Освітню соціально-педагогічну систему формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді спробуємо подати в наочній змодельованій 

формі. 
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Отже, основними структурними компонентами соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді є такі: цільовий, 

методологічний, об’єкт-суб’єктний, змістовий, технологічний.  

Концептуально-цільовий блок виходить із потреб модернізації вищої 

освіти й мети підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді. У цьому блоці закладене підґрунтя для розв’язання 

завдань професійної освіти щодо формування професійної компетентності 

на основі системного аналізу професійної діяльності соціального працівника, 

визначення змісту освіти та відповідної технології, здатної реалізувати 

поставлену мету, тобто підґрунтя для розроблення структури взаємодії, в 

яких реалізуються гнучкі підсистеми досліджуваної соціально-педагогічної 

системи. Під час розроблення концептуально-цільового блоку було 

визначено, що основними теоретико-методологічними засадами дослідження 

є такі методологічні підходи: діяльнісний, компетентнісний, особистісно 

орієнтований, технологічний, контекстний, системний, акмеологічний, 

аксіологічний, інтегративний, інноваційний. 

Концептуально-цільовий блок також містить такі принципи: гуманізму; 

демократизму; науковості; послідовності; цілеспрямованості; 

студентоцентризму; свідомості; активності; загальнодидактичні; а також 

специфічні принципи підготовки майбутніх соціальних працівників 

(пріоритетності розвитку особистості майбутнього соціального працівника; 

відповідності змісту навчання особливостями професійної діяльності 

соціального працівника; продуктивності освітнього процесу; інтенсифікації 

освітнього процесу; урахування в навчанні специфіки соціального захисту 

прав молоді). 

Проектувальний блок моделі визначають завдання та функції 

(діагностична, організаційна, технологічна, прогностична, інформаційна, 

адаптаційна, розвивальна). До ряду завдань належить: забезпечення 

проектування освітнього процесу на формування професійної 



269 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді;морієнтація студентів на усвідомлення цінності й важливості 

основ соціальної роботи, на вироблення професійного інтересу до соціальної 

діяльності та потреби у формуванні професійної компетентності; 

забезпечення набуття студентами комплексу соціальних комптенцій та 

здатності до їх комплексного використання у професійній діяльності.  

Звідси випливає структура формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Реалізацію означених функцій (діагностичної, організаційної, технологічної, 

прогностичної, інформаційної, адаптаційної, розвивальної) забезпечують 

функціональні компоненти професійної компетентності майбутнього 

соціального працівника із соціального захисту прав молоді: цільовий, об’єкт-

суб’єктний, змістовий, технологічний.  

Цей блок також репрезентує соціально-педагогічні умови формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді: 

− організація взаємодії викладача і студента у формуванні 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді на основі використання особистісно 

зорієнтованого підходу як базової ціннісної орієнтації; 

− інтеграція механізмів, технологій, форм і методів формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді в освітньому процесі закладу вищої освіти; 

− упровадження розробленої соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді; 

− забезпечення реалізації соціального захисту прав і створення 

ефективних умов для його функціонування у сфері професійної діяльності.   

Організаційно-технологічний блок системи визначає методику 
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навчання студентів: навчально-методичне забезпечення; організаційні 

форми, методи, засоби; інноваційні педагогічні технології. Науково 

обґрунтований добір змісту та форм професійної підготовки передбачає її 

структурування за логікою освітньої діяльності в сучасному закладі вищої 

освіти. 

Зазначимо: нині активно впроваджуються нові методи і технології, що 

активізують пізнавальну діяльність і професійну спрямованість студентів 

(ігрові, евристичні, проективні, проблемні та ін.). Під час освітнього процесу 

у закладі вищої освіти були розроблені та апробовані на різних рівнях 

різноманітні інноваційні технології, що дало змогу зробити низку 

обґрунтованих висновків і узагальнень щодо їх оптимальної побудови та 

практичного використання в процесі формування професійної 

компетентності. Водночас головне – це зміна стратегічних установок 

навчання у закладі вищої освіти, зокрема спрямованість навчання на 

формування компетентностей; навчання від проблеми до знань. Крім того, за 

таких обставин значну роль відіграє особистість викладача, його вміння 

вибудувати педагогічну взаємодію на особистісно орієнтованому та 

діяльнісному підходах, на яких, по суті, будується весь освітній процес. У 

зв’язку з чим учасники процесу навчання та їх взаємини виокремлені як 

самостійні елементи розглянутого компонента. Водночас реалізація 

інноваційних технологій і відповідного дидактичного забезпечення як 

заключний компонент авторської методики формування компетентностей 

соціального працівника потребує включення освітньої діяльності студентів у 

контекст майбутньої професії, що репрезентують різні форми професійної 

діяльності. Це професійна за змістом і навчальна за формою реалізація 

педагогічної діяльності студентів через рольові та проективні методики 

(контекстне навчання), що формують і вдосконалюють методичні вміння 

майбутнього соціального працівника, стимулюють його до самоаналізу та 

професійного самовдосконалення. Підвищення рівня спрямованості 

особистості студента в результаті його мотивації веде до розуміння та 
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прийняття професійних завдань з оцінюванням власних ресурсів для їх 

вирішення. Важливу роль у професійному становленні особистості 

майбутнього соціального працівника відіграє психолого-педагогічна 

підготовка, яка збагачує когнітивну сферу студента професійними знаннями, 

вміннями і навичками, розвиває педагогічне мислення, формує професійну 

поведінку.  

Контрольно-коригувальний блок формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді передбачає здійснення контролю за станом, поточними і 

кінцевими результатами цього процесу, а також проведення за необхідності 

коригувальних процедур і включає критерії (мотиваційний, комунікативний, 

змістово-процесуальний, особистісно-адаптивний), показники, методи 

оцінювання (тестування, анкетування, спостереження, бесіди, експертне 

оцінювання, аналіз, узагальнення тощо). Ефективність та дієвість окресленої 

системи певним чином залежить від сфер її впровадження, серед яких слід 

виокремити: аудиторну навчальна діяльність (лекції, семінари, практичні); 

позааудиторну навчальну діяльність (самостійна робота, практика, науково-

дослідна робота); позааудиторну соціально-виховну діяльність (виховна, 

волонтерська, проектна). 

У процесі наукового дослідження ми враховували можливість 

реалізації соціально-педагогічної системи в реальному освітньому процесі 

закладу вищої освіти. Беручи до уваги об’єктивну складність обґрунтування 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, 

виходимо з позицій класичної та синергетичної методологій наукових 

досліджень. Зауважимо, що процес професійної підготовки в закладах вищої 

освіти досі характеризується певною „розмитістю” цілей і завдань через те, 

що психолого-педагогічні дисципліни невиправдано вважають 

допоміжними, хоча вони формують основні, базові компетентності 

професійної діяльності майбутніх соціальних працівників. Тому 
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припускаємо, що одне з найважливіших завдань соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, разом із установленням 

інформаційних зв’язків і відносин, полягає у визначенні цілей і конкретних 

завдань цього процесу. Під час формування цілей підготовки студентів у 

закладах вищої освіти було використано аналіз змісту їхньої майбутньої 

діяльності та професійної компетентності. 

Оскільки організація професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників здебільшого здійснюється з позицій системного та 

синергетичного підходів, є підстави стверджувати, що однією з 

найважливіших якостей саме сучасного освітнього процесу є його цілісність. 

Конструювання соціально-педагогічної системи передбачало аналіз, 

діагностику, прогнозування та розроблення проекту структурної побудови 

цілісного процесу результативного функціонування освітньої системи. 

Основою проектування слугували методологічні підходи та дидактичні 

принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, 

розроблені на рівні теоретичних і логічних висновків. До основних із них 

належать: необхідність цілісного системного підходу до модернізації 

освітнього процесу, що охоплює всі основні компоненти закладу вищої 

освіти; усвідомленість перспективи і гарантованість досягнення нової якості 

запланованого результату професійної підготовки студентів; поєднання 

жорстких вимог до функціонування елементів і підсистем, що входять до 

структури соціально-педагогічної системи, з гнучкістю їх змісту та методів 

реалізації; зумовленість і обґрунтованість виокремлення та інтегрування 

окремих елементів, що становлять соціально-педагогічну систему; 

обґрунтування паритетності (рівноцінності) структурних компонентів 

соціально-педагогічної системи; урахування реальних можливостей 

реалізації соціально-педагогічної системи; єдність цільових установок усіх 

суб’єктів, що беруть участь у втіленні системи; систематичність і 

безперервність функціонування соціально-педагогічної системи у закладах 
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вищої освіти на всіх рівнях, етапах навчання студентів. 

Потрібно зазначити, що під час проектування соціально-педагогічної 

системи основні її складники мають бути розкладені на дрібніші, але 

достатньо значущі в її цілісній структурі. Тому одним із головних завдань є 

визначення детермінант, що впливають на сукупність цих структурних 

компонентів соціально-педагогічної системи. Ґрунтуючись на відомих 

закономірностях побудови соціально-педагогічних систем, основоположною 

вважаємо її мету, яку визначаємо як модель випускника закладу вищої 

освіти 

– соціального працівника, що регламентується освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, закладеною в Державному стандарті 231 „Соціальна 

робота” [256]. Її визначають, у нашому випадку, особливості галузі, вимоги 

й потреби суспільства та вся сукупність інших факторів (зовнішніх і 

внутрішніх) професійного розвитку особистості майбутнього фахівця з 

соціальної роботи, зокрема і в процесі захисту прав молоді. 

Відповідно до вихідних методологічних засад і принципів 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників необхідно 

визначити порядок організації освітнього процесу, що потребує 

обґрунтування та забезпечення певних соціально-педагогічних умов для 

його вдосконалення та ефективного функціонування. Найбільш складною 

серед поданих детермінант є реалізація освітнього процесу, що охоплює 

низку різнопланових заходів і аспектів, яку становлять методичні основи 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Організація освітнього процесу в професійній підготовці майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді охоплює 

підготовку матеріально-технічного, навчально-методичного та іншого 

забезпечення й визначає оптимальні форми, методи, засоби, інноваційні 

технології взаємодії викладачів і студентів. Завершальною ланкою є 

оцінювання рівня розв’язування завдань і досягнення мети, тобто опис 
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результату формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді шляхом освітнього контролю 

(атестації) на завершальному етапі професійної підготовки. На основі 

аналізу цих результатів здійснюється коригування запропонованих 

методичних основ і соціально-педагогічних умов. Описаний алгоритм 

забезпечує, на нашу думку, підготовку професійно компетентних майбутніх 

соціальних працівників. 

Одним із пріоритетів функціонування соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді є забезпечення відповідності результату 

навчання студентів (моделі фахівця) соціальному запиту. В цьому аспекті 

головна мета безпосередньо орієнтована на результат, який відображає 

послідовне якісне перетворення об’єкта навчання (особистості), що 

проходить певні фіксовані стадії (етапи, рівні) свого становлення і розвитку. 

У професійній освіті – це абітурієнт, студент, випускник, кваліфікований 

фахівець, професіонал – майстер своєї справи. Кожна з цих стадій має свою 

модель фахівця, якій повинен відповідати результат певної освітньої 

діяльності й відповідна модель системи професійної підготовки 

(формування, розвитку) особистості. 

Соціально-педагогічна система формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді спрямована на підвищення якості підготовленості майбутніх 

соціальних працівників до соціального захисту прав молоді як досягнення 

належного результату навчання студентів. Означені дії орієнтовані на 

досягнення освітньої мети, а саме: розроблення (вдосконалення) 

кваліфікаційної характеристики (моделі) фахівця → профорієнтація і 

профвідбір за допомогою вхідного контролю → підготовка та реалізація 

освітнього процесу → атестація випускників → подальше вдосконалення 

(педагогічне коригування) різних компонентів освітньої системи. 

Об’єднавши мету, заплановані результати і необхідні для їх досягнення 
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заходи та подавши їх у вигляді комплексу взаємозалежних, 

взаємозумовлених дій, ми одержимо структурно-функціональну побудову 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Визначивши сукупність і цільові завдання структурних компонентів 

проектованої соціально-педагогічної системи, об’єднаємо їх у відповідні 

блоки і подамо як принципову схему, що відображає соціально-педагогічну 

систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді (рис. 3.1), що дозволяє 

показати змістові, процесуальні та предметні характеристики цього процесу, 

цілісну структуру та взаємозв’язок усіх його складників. 

Схематичне зображення соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді дає змогу обґрунтувати та 

експериментально перевірити ефективність дії в сучасній соціально-

педагогічній практиці всіх теоретично обґрунтованих та запроваджених у 

практику складників. 

В освітній системі носіями структурних сегментів є суб’єкти, які 

вступають у процесі досягнення її цілей у складні взаємодії, створюючи 

функціональні складники системи.  

Під час конструювання соціально- педагогічної системи ми виходили з 

того, що вона має відображати суспільні вимоги до якості професійної 

підготовки (компетентності) майбутніх фахівців; сучасні концепції освіти та 

підготовки майбутніх соціальних працівників; реальні можливості 

організації процесу формування професійної компетентності; оновлення 

змісту й інноваційні педагогічні технології професійної освіти; основні 

критерії та показники рівнів професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Відповідно до авторських поглядів на процес формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 
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прав молоді соціально-педагогічна система передбачає, передусім, 

удосконалення змісту формування професійної компетентності (добір 

конкретного матеріалу й логічну схему його розгортання, співвіднесення 

навчального матеріалу з рівнем пізнавального і життєвого досвіду студентів, 

оцінювання матеріалу з позиції майбутнього фахівця) та організацію його 

методичної підтримки аж до розроблення професійних прийомів і засобів. 

Під час оцінювання професійних компетентностей майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді ми керувалися 

трьома рівнями (високий, середній, низький). Діагностика, застосована під 

час підсумкового контролю, є основою прогнозування, що пов’язане з 

передбаченням достатності рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників для належного виконання професійної 

діяльності в межах соціального захисту прав молоді. Очікувані результати 

впровадження соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників – підвищена якість 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді.  

Отже, науково обґрунтована соціально-педагогічна система 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді є значним потенціалом для підвищення 

ефективності та якості процесу формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

 



277 

 
Рис. 3. 1. Соціально-педагогічна система формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників  

із соціального захисту прав молоді 
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3.2. Характеристика компонентів соціально-педагогічної системи 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді 

 

У сучасній науково-педагогічній літературі не існує єдиного чітко 

сформованого підходу щодо виокремлення компонентів професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Кожен науковець з огляду власних поглядів виділяє найбільш 

значущі на його думку компоненти професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Дослідники не єдині в думці щодо структури професійної 

компетентності соціального працівника і називають понад півтора десятка її 

складових, компонентів зокрема: – ерудованість у сфері політики, 

економіки, соціального розвитку, культури; – знання теоретичних підстав 

професії; – уміння виконувати професійно зумовлені дії; – уміння 

ухвалювати рішення і відповідати за їх наслідки; – здатність викликати 

інтерес суспільства до результатів своєї професійної діяльності; – 

комунікабельність; – професійний такт і делікатність; – емоційна стійкість і 

готовність до психологічних навантажень; – толерантність, доброзичливість 

і увага до людей та ін. [329; 330].  

Близький до цієї позиції погляд І. Зимньої, яка стосовно соціального 

працівника визначила такі компоненти професійної компетентності [134]: 

1) співвідноситься з власне особистою характеристикою соціального 

працівника; її критерієм є відповідність гуманістичного потенціалу особи 

певному виду діяльності; 2) охоплює спеціальні знання і вміння не тільки у 

вузькопрофесійних питаннях, але і в тих сферах, які прямо або побічно 

пов’язані з вирішенням професійних завдань; 3) охоплює уміння 

налагоджувати адекватні міжособові і конвенційні взаємини в різних 

ситуаціях спілкування.  

Розкриття інших аспектів у структурі компонентів професійної 
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компетентності фахівця соціальної сфери подано у працях 

Ф. Мухаметзянової: – соціально-правова компетентність – знання і вміння в 

сфері взаємодії з суспільними інститутами й людьми, а також володіння 

прийомами професійного спілкування і поведінки; – спеціальна 

компетентність – підготовленість до самостійного виконання конкретних 

видів діяльності, уміння вирішувати типові професійні завдання і оцінювати 

результати своєї праці, здатність самостійно набувати нових знань і умінь за 

фахом; – персональна компетентність – здатність до постійного 

професійного зростання і підвищення кваліфікації, а також реалізації себе в 

професійній діяльності; – аутокомпетентність – адекватне уявлення про свої 

соціально-професійні характеристики і володіння технологіями подолання 

професійних деструкцій; – екстремальна компетентність – здатність діяти в 

екстремальних ситуаціях [253]. 

Професійну компетентність соціального працівника науковець 

В. Дударьов представляє в таких компонентах: мотиваційний (психологічна 

готовність до професійної діяльності); ціннісно-смисловий (спрямованість, 

ціннісні орієнтації, смисли); когнітивно-професійний (загальна культура, 

письменність, професійна освіченість); дієво-професійний (робота з людьми 

на різних соціальних рівнях, робота з інформацією, досягнення результатів і 

т.п.); аутопсихологічний (особистісна і професійна рефлексія); регулятивний 

(емоційно-вольова саморегуляція) [111]. 

Отже, більшість дослідників у структуру компонентів професійної 

компетентності соціального працівника включають необхідні в його 

професійній діяльності знання, уміння, навички, позиції (установки, 

орієнтації, оцінки), що збігається з розумінням категорії „професійна 

компетентність спеціаліста”. На основі змістового аналізу функцій 

спеціаліста ми зможемо виявити критерії і рівні сформованості професійної 

компетентності спеціаліста соціальної роботи. При цьому показниками 

будуть виступати адекватні цим функціям знання, уміння і навички, які є 

основними складовими професійної компетентності спеціаліста соціальної 



280 

сфери.  

Соціальна робота вимагає певної спеціальної бази знань і вмінь, 

володіння якими і визначає рівень професійної компетентності. 

Компетентний соціальний працівник повинен керуватись методами, 

прийомами, технологіями соціальної роботи, а також уміннями, необхідними 

для їх застосування. Компетентна професійна діяльність передбачає: 

усвідомлений вибір знань, необхідних для вирішення професійних завдань; 

єдність професійних знань і цінностей; відображення цього синтезу у 

відповідній професійній діяльності [363, с. 139].  

У зарубіжній і вітчизняній науковій літературі немає єдиної думки 

щодо компонентів професійної компетентності соціальних працівників. 

Серед них найчастіше називають: компетентність сприйняття, яка 

передбачає проведення спостереження, аналізу, постановку діагнозу; 

компетентність взаємодії, тобто успішне встановлення взаємовідносин та 

здійснення діяльності. Сюди входить аналіз ситуації, розуміння випадку, 

обмін інформацією, пояснення, аналіз із наступним висновком, який, у свою 

чергу, має бути засобом надання допомоги та сприяння у подальшому 

самостійному вирішенні проблеми; комунікативну компетентність – 

установлення контакту з клієнтом, налагодження довірливих, доброзичливих 

стосунків; рефлексивна компетентність, тобто реконструкція процесу 

надання допомоги, мета якої – переконатись у правильності зробленого або 

того, що можна було зробити. Така модель формування професійної 

компетентності передбачає три рівні навчання соціальних працівників: 

когнітивний рівень (повідомлення знань та їх раціональне обговорення); 

прагматичний рівень (тренування методів роботи, поведінковий тренінг, 

відпрацювання безпечного способу діяльності); емоційний рівень 

(самосвідомість, рефлексія особистого досвіду) [87].  

Н. Лобанова, В. Косарев, А. Крючатов у структурі компетентності 

виділяють: професійнозмістовний, професійно-діеяльнісний та професійно-

особистісний компоненти. Професійно-змістовний (базовий) компонент – це 
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наявність у фахівця теоретичних знань з основ наук, які вивчають 

особистість людини, що забезпечує усвідомленість при визначенні змісту 

професійної діяльності. Професійно-діяльнісний (практичний) компонент 

включає професійні знання і вміння, апробовані в діях, засвоєні особистістю 

як найбільш ефективні. Професійно-особистісний компонент містить 

професійно-особистісні якості, що визначають позицію та спрямованість 

фахівця як особистості, індивіда та суб’єкта діяльності [229]. 

На думку Н. Циган [435] професійна компетентність включає такі 

структурні компоненти:  

– мотиваційний – мотиви, цілі, ціннісні установки фахівця, припускає 

ставлення до професійної діяльності як до цінності, потреба у розвитку своєї 

професійної компетентності; прагнення мотиваційно-ціннісного 

самовдосконалення. Функціональне призначення мотиваційноціннісного 

компонента полягає в тому, що його сформованість опосередковує розвиток 

інших компонентів професійної компетентності;  

– когнітивний – знання теоретичних і методологічних основ соціальної 

роботи; нормативно-правових актів, що регламентують дану діяльність; 

методів та технологій соціальної роботи; сучасних інформаційних 

технологій; вимог, що висуваються до сучасного соціального працівника; – 

діяльнісно-поведінковий – визначає стиль поведінки, вибір способів 

поведінки й вирішення практичних завдань, включає умови успішної 

реалізації професійної компетенції. Даний компонент передбачає наявність 

готовності фахівця до самореалізації в професійній діяльності, конкретні 

результати, досягнуті в процесі її здійснення, основні якості, притаманні на 

поведінковому рівні, розвиток здатності вирішувати професійні завдання;  

– ціннісно-смисловий – ступінь психологічних характеристик 

особистості (професійно значущі якості професіонала-фахівця та його 

цінності), готовність до прояву особистої ініціативи; ціннісне ставлення до 

професії; готовність працювати з нужденними; ціннісне ставлення до людей;  

– емоційно-вольовий – припускає емоційно-вольову саморегуляцію 
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поведінки особистості в ситуації професійної діяльності з метою досягнення 

високих результатів. Прояв емоційновольової активності включає 

емоційність як позитивний емоційний фактор – реакцію на успіх і невдачу – 

емотивність, як ціннісний показник усвідомлення суб’єктом необхідності 

професійної діяльності, позитивне активне емоційно забарвлене ставлення 

до особистісного та професійного самовдосконалення; – рефлексивний – 

являє собою відстеження людиною цілей, процесу та результатів своєї 

діяльності, а також самооцінку спеціаліста на основі самосвідомості й 

рефлексії, тобто усвідомлення та оцінювання тих внутрішніх змін, які в 

ньому відбуваються. Тільки адекватна самооцінка забезпечує успіх у 

розвитку професійної компетентності. Рефлексія людини як суб’єкта 

соціально-правової компетентності охоплює всі її компоненти: осмислення 

власного рівня професійної компетентності, стилю поведінки, особливостей 

ціннісно-мотиваційної сфери та інших питань [435].  

На думку О. Карпенко, структура професійно-особистісного 

потенціалу соціального працівника включає такі обов’язкові компоненти: 

професійні знання, уміння, навички (кваліфікаційна характеристика); 

працездатність (психофізіологічний аспект); креативні здібності (творчість 

фахівця); готовність до співробітництва і взаємодії (комунікативність); 

ціннісномотиваційний аспект (морально-етичні орієнтири) [158].  

У більшості наукових праць критеріями дослідники вважають 

компоненти структури професійної компетентності фахівця, а показниками – 

кількісні або якісні характеристики, ознаки об’єкта, що вивчається, тобто 

міру сформованості того або іншого критерію. Таким чином, критерії 

розкриваються через систему показників, зміна яких має виявити міру 

успішності формування і розвитку компетентності фахівця.  

На нашу думку, критерії оцінювання професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді мають 

відображати основні закономірності формування цієї особистісної 

характеристики, взаємозв’язки між компонентами моделі, динаміку явища, 
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що вивчається, і розкриватися через специфічні ознаки кожного 

структурного компонента.  

В основу визначення ієрархії цілей системної організації соціально-

педагогічної роботи з молоддю ми покладаємо положення найсучасніших 

міжнародних (ратифікованих Україною) й вітчизняних нормативно-

правових документів серед яких: декларації „Про загальні засади державної 

молодіжної політики в Україні” (1992 р.) [98], Законів України „Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” (1993 р.) 

[128], „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” (2001 р.) [127], 

„Про соціальні послуги” (2019 р.) [126; 321], „Про місцеве самоврядування в 

Україні” (1997 р.) [125]; указів Президента України „Про додаткові заходи 

щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями” 

(2001 р.) [422], „Про Національну доктрину розвитку освіти” (2002 р.) [421]; 

постанов Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи Кабінету 

Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні 

(„Молодь України”) (1998 р.) [315], „Про затвердження Типового положення 

про центр ресоціалізації наркозалежної молоді” (2009 р.) [314], „Про 

затвердження Державної цільової соціальної програми „Молодь України” на 

2016-2020 роки” (2016 р.) [144], Стратегії реформування вищої освіти в 

Україні до 2020 року (2011 р.) [401], Концепції розвитку освіти України на 

період 2015 – 2025 роки (2014 р.) [324], Конвенція „Про захист прав людини 

і основоположних свобод” (1997 р.) [190] та ін. 

Саме на основі цих документів можна визначити ієрархію цілей 

системи соціально-педагогічної роботи з молоддю в Україні, що включає в 

себе: стратегічну соціальну мету роботи з молоддю на сучасному етапі 

розвитку Україні, мету соціально-педагогічної роботи з молоддю; а також 

соціальне замовлення на її кінцевий результат. 

Відповідно до основоположних нормативних документів, що лежать в 

основі державної молодіжної політики, загальною соціальною метою роботи 

з молоддю в Україні є консолідація зусиль усіх державних і громадських 
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структур щодо створення системи соціально-правових, економічних, 

медичних, психологічних, педагогічних умов для забезпечення 

оптимального соціального і духовного розвитку молоді, активної 

життєдіяльності в сучасних соціально-економічних умовах. 

Виокремлення із системи соціальної роботи соціально-педагогічної 

складової, а саме категорії молоді – дозволяє нам сформулювати цілі 

соціально-педагогічної роботи з молоддю, мета якої полягає у створенні 

державою і суспільством сприятливих умов соціалізації, усебічного розвитку 

й саморозвитку особистості; захист інтересів особи, суспільства і держави 

шляхом встановлення та розвитку системи соціального захисту прав молоді. 

На підставі аналізу наукових досліджень вітчизняних науковців щодо 

структурної та змістової характеристики професійної компетентності 

фахівців вважаємо за доцільне окреслити стуктуру соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді із включеними до неї 

наступними компонентами: цільовим, методологічним, об’єкт - суб’єктним, 

змістовим і технологічним. 

Перейдемо до змістової характеристики означених у соціально-

педагогічній системі компонентів (Рис. 3.2). 

Першим компонентом соціально-педагогічної системи, що підлягає 

характеристиці, є цільовий компонент, який включає: 

- мету (підвищення якості формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді); 

- завдання (забезпечення проектування освітнього процесу на 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді; орієнтація студентів на усвідомлення 

цінності і важливості основ соціальної роботи, на вироблення професійного 

інтересу до соціальної діяльності та потреби у формуванні професійної 

компетентності; забезпечення набуття студентами комплексу соціальних 

компетенцій та здатності їх компетентного використання у професійній 
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діяльносі); 

- результат (підвищення якості формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді) соціально-педагогічної роботи з молоддю в Україні й 

стратегічно підпорядковує та об’єднує всі інші компоненти системи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема взаємов’язаних компонентнів системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді 

 

В основу визначення ієрархії цілей системної організації соціально-

педагогічної роботи з молоддю закладено положення найсучасніших 

міжнародних і вітчизняних нормативно-правових документів. Відповідно до 

основоположних нормативних документів щодо державної молодіжної 

політики загальною соціальною метою роботи з молоддю в Україні є 
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консолідація зусиль усіх державних і громадських структур зі створення 

системи соціально-правових, економічних, психологічних, педагогічних 

умов для забезпечення соціального захисту прав молоді, її соціального й 

духовного розвитку, активної життєдіяльності в сучасних соціально-

економічних умовах. Цільовий компонент соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді з чітко визначеною метою, завданнями та 

результатом є основним орієнтиром для визначення змісту й функцій усіх 

інших компонентів та елементів системи, визначених при її моделюванні. 

Методологічний компонент включає: 

- фундаментальну загальнонаукову основу дослідження і визначає 

наукові підходи (діяльнісний, компетентнісний, особистісно-орієнтований, 

технологічний, контекстний, системний, акмеологічний, аксіологічний, 

інтегративний, інноваційний);  

- методологічні засади вивчення проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді;  

- концептуальні положення дослідження проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молодів: актуальність, системність, 

структурованість, цілісність, безперервність; 

- взаємодію, взаємозв’язок і взаємозумовленість соціальних й освітніх 

явищ та процесів, що ґрунтуються на принципах гуманізму, демократизму, 

науковості, послідовності, цілеспрямованості, студентоцентризму;  

- розкриття сутності та вирішення суперечностей у процесі 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді (між суспільною потребою в соціальному 

захисті прав молоді та нерозробленістю теоретико-методологічних засад цієї 

проблеми в науковій літературі; соціально-педагогічним змістом 

формування пофесійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 
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соціального захисту прав молоді на сучасному етапі на нерозробленістю, 

форм, методів, засобів реалізації його в освітньому процесі закладів вищої 

освіти; необхідністю цілеспрямованого формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді та відсутністю системної організації цього процесу в закладах 

вищої освіти). В цілому методологічний компонент є базисним для 

обґрунтування та запровадження в практику соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді.  

Наступним компонентом соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді визначено об’єкт-суб’єктний, де об’єкт – 

студенти – майбутні соціальні працівники, які навчаються в закладах вищої 

освіти та оволодівають професійною компетентністю із соціального захисту 

прав молоді та суб’єкт – викладацький та науково-педагогічний персонал 

закладів вищої освіти, фахівці соціальної сфери, які забезпечують 

організацію освітнього процесу, зокрема формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників та визначають умови їх 

ефективної взаємодії (організаційні, психолого-педагогічні, комунікативні, 

інформаційні тощо). Системна організація соціально-педагогічної роботи в 

межах експериментального дослідження вимагає обов’язкового, 

цілеспрямованого впливу на об’єкт і суб’єкт з метою якісної професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників до соціального захисту прав 

молоді та досягнення мети соціально-педагогічної системи загалом.  

До означеного компоненту включено:  

- навчально-методичне забезпечення;  

- організаційні форми, методи, засоби;  

- інноваційні педагогічні технології;  

- критерії (мотиваційний, комунікативний, змістово-процесуальний, 

особистісно-адаптивний).  
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Означений компонент є надзвичайно важливим у сучасному 

освітньому процесі щодо формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, 

оскільки саме ефективні та продуктивні об’єкт-суб’єктивні відносини у 

сучасному освітньому процесі у закладах вищої освіти є основою якісної 

професійної підготовки фахівців у різних галузях. 

Змістовий компонент соціально-педагогічної системи відбиває 

основні напрями соціально-педагогічної роботи майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді:  

- організація соціально-педагогічної роботи з молоддю (об’єктами 

системи), що містить освітній, виховний, психологічний та соціальний 

складники;  

- професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в закладах вищої 

освіти.  

Змістовий компонент соціально-педагогічної системи надає змогу 

визначати конкретний зміст процесу формування професійної 

компетентності, що відображено в програмах навчальних дисциплін, 

практик, завданнях науково-дослідної роботи.  

До змістового компоненту включено:  

- аудиторну навчальну діяльність (лекії, семінари, практичні);  

- позааудиторну навчальну діяльність (самостійна робота студентів, 

практика, науково-дослідна робота студентів);  

- позааудиторну соціально-виховну діяльність (виховна, волонтерська, 

проектна робота студентів). 

Змістовий компонент системи надав нам змогу визначити конкретний 

зміст процесу формування професійної компетентності в межах змісту 

навчальних дисциплін, практик, завданнях науково-дослідної роботи.  

Технологічний компонент соціально-педагогічної системи передбачає 

ефективний спосіб організації цілеспрямованої, взаємопов’язаної діяльності 
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суб’єктів і об’єктів на основі визначення й координації етапів наукового 

дослідження, вибір оптимальних форм і методів на кожному етапі. Отже, 

основними елементами технологічного компонента системи є форми та 

методи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. Використання 

технологічного компонента соціально-педагогічної системи уможливило 

практичну реалізацію всієї соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. До технологічного компоненту також 

включено:  

- інноваційні форми сучасного освітнього процесу в закладах вищої 

освіти;  

- неформальну освіту;  

- практичну складову дослідницької діяльності студентів; 

- інформаційно-комунікативні технології; 

-  різноманітні інформаційні платформи (сайти); 

- технічні засоби освіти. 

Отже, технологічний компонент сприяє взаємопов’язаній сукупності 

форм, методів, засобів та ресурсів освітнього процесу, об’єднаних єдиною 

метою, цілями та завданнями, що зорієнтовані на формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Таким чином, запропоновані у підрозділі, у вигляді схематичного 

зображення, компоненти соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді та іх змістова характеристика є 

взаємопов’язаними складниками єдиної цілісної системи, що діють постійно 

в інтеграційній площині та є основою й базисним аспектом ефективної дії 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, що 
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незаперечно сприяє підвищенню якості як професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників вцілому, так і формуванню професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

 

Висновки до третього розділу 

 

У розділі розглянуто теоретичні та організаційні засади обґрунтування 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Розроблено, змодельовано та науково обґрунтовано соціально-педагогічну 

систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, яка розглядається як 

взаємопов’язана множина впорядкованих за певними властивостями 

структурних складників, що інтеграційно та гармонійно взаємодіють між 

собою, утворюючи функціональну цілісність, дія яких спрямована на 

ефективне формування професійної компетентності як інтегрального 

утворення майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді. Визначено сукупність і цільові завдання структурних складників 

соціально-педагогічної системи, об’єднано їх у відповідні блоки: 

концептуально-цільовий, проєктувальний, організаційно-технологічний і 

контрольно-коригувальний. Досліджувана система представлена п’ятьма 

компонентами: цільовим, методологічним, об’єкт-суб’єктним, змістовим і 

технологічним. Цільовий компонент включає мету, завдання та результат 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді й 

стратегічно підпорядковує та об’єднує всі інші компоненти системи. 

Методологічний компонент – методологічні засади вивчення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, відображає взаємодію, взаємозв’язок і 
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взаємозумовленість соціальних й освітніх явищ та процесів, що ґрунтуються 

на принципах гуманізму, демократизму, науковості, послідовності, 

цілеспрямованості, студентоцентризму; розкритті сутності та вирішення 

суперечностей у процесі формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Об’єкт-

суб’єктний компонент характеризує об’єкт моделі (студенти – майбутні 

соціальні працівники, які навчаються в закладах вищої освіти та 

оволодівають професійною компетентністю із соціального захисту прав 

молоді), суб’єкт моделі (викладацький та науково-педагогічний персонал 

закладів вищої освіти, фахівці соціальної сфери, які забезпечують 

організацію освітнього процесу, зокрема формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників) та визначає умови їхньої 

ефективної взаємодії (організаційні, психолого-педагогічні, комунікативні, 

інформаційні). Технологічний компонент соціально-педагогічної системи 

передбачає ефективний спосіб організації цілеспрямованої, взаємопов’язаної 

діяльності суб’єктів і об’єктів на основі визначення й координації етапів 

наукового дослідження, основними елементами якого є форми та методи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих 

працях [374; 375; 381; 386; 389; 390; 392; 393; 395; 396]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ МОЛОДІ 

 

 

4.1. Діагностика стану сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

 

Виокремлення особливостей професійної діяльності соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді передбачає аналіз стану 

сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників, зокрема, із питань соціального захисту прав молоді. 

У наказі Міністерства соціальної політики України № 324 від 

25.05.2012 „Про затвердження нової редакції кваліфікаційної 

характеристики професії „Фахівець із соціальної роботи” регламентовано 

завдання, обов’язки та необхідні знання і вміння фахівця [255]. З-поміж них 

акцентовано на необхідності врахування таких чинників, як: „національні 

особливості побуту, сімейного виховання та культури людських відносин”. 

Завдання вищої школи – надати ці знання та сформувати необхідні вміння в 

процесі навчання, випустити соціального працівника, підготовленого до 

професійної діяльності, зокрема й до соціального захисту прав молоді. 

Фактично цим наказом визначається рівень вимог до компетентності 

соціального працівника, що є орієнтиром для закладів освіти. 

Заслуговує на увагу науковий доробок І. Миговича [67; 243], що є ще 

одним науковим джерелом, яке використовується у процесі професійної 

підготовки соціальних працівників. Посібник, незаперечно, є вступною 

частиною до вишівського курсу спеціальності „Соціальна робота”, у ньому 

системно і послідовно висвітлено об’єктивну зумовленість соціальної 
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роботи, її основні наукові засади, практичне спрямування і шляхи засвоєння. 

Варто зважити на те, що в третьому розділі „Теорія соціальної роботи” 

розкрито теоретичні положення діяльності соціального працівника. Зокрема, 

цей розділ включає параграф „Теоретичні аспекти комунікативної діяльності 

соціального працівника”, у якому зосереджено увагу на формуванні 

професійно-комунікативних умінь і навичок студентів, особливостях їхньої 

комунікативної діяльності, засобах комунікативної взаємодії тощо. У розділі 

„Методика соціальної роботи” обґрунтовано методи професійної діяльності 

соціальних працівників, а також окреслено роль і функції їхньої професійної 

діяльності. Без сумніву, матеріал навчального посібника „Соціальна робота 

(вступ до спеціальності)” І. Миговича на початковому етапі оволодіння 

професією ґрунтовно ознайомлює студентів із загальними положеннями 

теорії і практики соціальної роботи, а також із базовими положеннями 

професійної діяльності соціальних працівників. На жаль, матеріали щодо 

соціального захисту прав молоді в посібнику відсутні[67; 243]. 

У навчальному посібнику Л. Тюпті, І. Іванової [420] відображено 

найбільш актуальні питання теорії і практики соціальної роботи, її основні 

принципи та методи. Розглянуто інноваційні підходи до застосування 

прийомів і засобів ведення індивідуальної і групової роботи, зокрема її 

комунікативні особливості, загальні і спеціальні технології підтримки 

людей, які перебувають у складній життєвій ситуації, а також інтеграції 

людей усіх вікових категорій у різні сфери життєдіяльності суспільства. 

Питання соціального захисту прав молоді висвітлено епізодично. 

На особливу увагу заслуговує навчальний посібник „Історія, теорія і 

практика соціальної роботи в Україні” (автори: Харченко С., Кратінов М., 

Ваховський Л. та ін.) [143], призначений для студентів, аспірантів і 

спеціалістів у галузі соціальної педагогіки та соціальної роботи. У розділі 

„Технології соціальної роботи” означеного навчального посібника 

висвітлюється матеріал, що стосується основних механізмів і технологій, 

методів і методик здійснення професійної діяльності фахівців соціальної 
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роботи. У розділі „Етичні основи соціальної роботи” йдеться про етикет 

соціальної роботи, особистісно-моральні риси соціального працівника, 

професійну етику й особливості її застосування в процесі професійної 

взаємодії соціального працівника з клієнтами. Питання соціального захисту 

подано вкрай обмежено. 

Аналіз навчальних програм і посібників свідчить про те, що 

професійна діяльність фахівців із соціальної роботи є предметом 

дослідження багатьох науковців. Соціально-правовий аспект діяльності 

фахівців соціальної роботи недостатньо представлений у навчальних 

програмах, фрагментарно висвітлений в аналізованих посібниках. Проблема 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді як цілісної системи також недостатньо 

розкрита в науково- методичній літературі та в сучасній соціально-

педагогічній практиці. 

Ми проаналізували погляди науковців щодо структурування 

професійної компетентності фахівців різних галузей, визначення її 

структури – єдність когнітивного, особистісного, мотиваційного та 

діяльнісного компонентів. 

Виокремлено критерії і показники оцінювання рівнів сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. З-поміж критеріїв визначено такі: 

мотиваційний, комунікативний, змістово-процесуальний, особистісно-

адаптивний. Показниками вважаємо змістові характеристики відповідних 

структурних компонентів. 

На основі інтерпретування якісних і кількісних характеристик прояву 

показників сформованості професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників виокремлено три рівні її сформованості: низький, 

середній і високий. Низький рівень означає невідповідність розвитку 

професійної компетентності вимогам до професії соціального працівника; 

середній рівень відповідає вимогам до професії соціального працівника, але 



295 

не є достатнім для здійснення ефективної професійної діяльності; високий 

рівень сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників означає здатність майбутнього соціального працівника 

ефективно здійснювати і варіювати професійну діяльність для досягнення 

цілей і завдань освітнього процесу, а також ефективно розв’язувати 

проблемні ситуації професійної діяльності. 

На основі аналізу вимог освітньо-професійної програми навчальних 

дисциплін і навчальних посібників виявлено, що професійна компетентність 

фахівців соціальної роботи є важливим складником їхньої професійної 

діяльності і розглядається в процесі вивчення окремих навчальних 

дисциплін циклу професійної і практичної підготовки, а також 

гуманітарного і соціально-економічного циклу, що є одним із компонентів 

навчально- змістового ресурсу формування професійної компетентності. 

Проаналізовано стан сформованості професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників, який показав недостатній для сучасного соціуму 

рівень сформованості означеної якості. Крім того, у процесі дослідження 

виявлено низку проблем, недоліків, що ускладнюють процес формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників, зокрема із 

соціального захисту прав молоді. На підставі аналізу навчальних програм і 

посібників, діагностики реального стану професійної підготовки соціальних 

працівників було виявлено певні проблеми, недоліки, які ускладнюють 

процес формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників, зокрема із соціального захисту прав молоді і, відповідно, є 

причиною низького рівня сформованості професійної компетентності 

студентів, а саме: відсутність позитивної мотивації студентів до формування 

професійної компетентності; розрив теорії із практикою; викладачі у своїй 

роботі нерідко використовують традиційні методи навчання; обмежена 

кількість посібників і методичних рекомендацій із формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в процесі професійної підготовки; незначна кількість завдань 
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інноваційного, зокрема, проектного характеру. 

Візьмемо до уваги те, що порівняльний аналіз визначень поняття 

„соціальна робота”, сформульованих вітчизняними науковцями, свідчить 

про відсутність однозначного його тлумачення. Соціальну роботу 

розглядають як професійну практичну діяльність (В. Андрущенко [13], 

І. Грига [91], А. Капська [151], О. Карпенко [161], М. Лукашевич [231], 

І. Мигович [243], В. Полтавець [308] та ін.); як специфічну діяльність 

уповноважених органів держави та об’єднань громадян, спрямовану на 

соціальне обслуговування (І. Звєрєва [130; 131], А. Коваль [172; 173], 

В. Курбатов [203], С. Хлебік [172]); інститут допомоги в тій чи тій сфері 

(А. Кравченко [370]). 

У дослідженні виходимо із розуміння, що це вид професійної 

діяльності, надання державного і недержавного сприяння людині з метою 

забезпечення культурного, соціального і матеріального рівня її життя, 

надання допомоги особі, родині, групі осіб чи громаді (визначення 

В. Полтавця) [308]. 

На основі проведеного аналізу ми дійшли висновку, що специфіка 

соціальної роботи проявляється у вирішенні проблем, які постають і 

стосуються конкретної людини, прямо чи опосередковано вона має 

відношення загалом до всіх форм і видів суспільних відносин і діяльності 

людей. Це потребує високого рівня сформованості в соціальних працівників 

професійної компетентності, яку ми визначаємо як комплекс професійних 

знань і умінь, навичок як базового компонента, а також прояву емпатії, 

рефлексії, креативності, оволодіння якими дозволяє майбутньому 

соціальному працівникові ефективно виконувати свої обов’язки, зокрема, і в 

професійному полі соціального захисту прав молоді. 

Означене зумовлює необхідність впровадження соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді в освітній процес закладів 

вищої освіти. 
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Перш ніж перейти до розгляду основних критеріїв готовності 

майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності із соціального 

захисту прав молоді, необхідно визначити семантику ключових понять, що 

застосовуватимуться надалі. 

Вихідним моментом цього етапу дослідження було врахування того, 

що визначення ефективності перетворення соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді (однією із форм якої є соціально- 

педагогічний експеримент) неможливе без чітко встановленої критеріальної 

бази, окресленість якої дає змогу за результатами соціально-педагогічного 

експерименту здійснити оцінювання ефективності застосування гіпотетично 

сформульованих положень, швидко й достовірно порівняти результати, 

отримані в експериментальних і контрольних групах за якісними та 

кількісними показниками. У процесі розроблення критеріальної бази 

дослідження визначають якісні та кількісні показники. Якісні 

використовують для фіксування наявності чи відсутності будь-якої 

властивості, а кількісні – для встановлення міри вираженості та 

сформованості властивості. 

Виокремлення критеріїв, визначення їх ознак і рівнів сформованості 

певних досягнень є однією з обов’язкових передумов створення соціально- 

педагогічної системи і вважається найскладнішим завданням будь-якого 

соціально-педагогічного дослідження, оскільки має забезпечити надійність 

вимірів та наукову обґрунтованість результатів. 

Базовим у дослідженні є розуміння критерію як ознаки, на основі якої 

відбувається оцінювання або визначається міра сформованості певних 

якостей. Для визначення критеріїв до уваги взято такі чинники: адекватність 

концептуальним засадам дослідження; мету розробленої соціально-

педагогічної системи формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників до професійної діяльності із соціального захисту 

прав молоді. У результаті сукупність обраних критеріїв може розглядатися 
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як трансформована мета діяльності. 

Термін „критерій” має багато тлумачень у різних словниках і 

довідниковій літературі (таблиця 4.1). 

Таблиця 4.1 

Тлумачення терміна „критерій” 

Визначення Література (джерело) 

Оцінка предмета або явища; мірило для 

визначення чи ознака, яку взяли за 

основу класифікації 

В. К. Гіжевський, . В. Головченко, 

В. С. Ковальський та ін. Популярна 

юридична енциклопедія. Київ: 

Юрінком Інтер, 2002. 528 с. [312]. 

Мірило, мірка чи підстава для 

оцінювання, визначення або 

класифікації явищ. 

Новий тлумачний словник української 

мови / Укл. В. В. Яременко,  

О. М.  Сліпушко. Київ: Аконіт, 2001.  

Т. 2. Ж-О. 911 c. [262]. 

Ознака, на підставі якої проводиться 

оцінювання, визначення або 

класифікація будь-чого, мірило; к. 

істини – те, що посвідчує об’єктивну 

істинність пізнання (див. об’єктивна 

істина); марксизм визнає вищим 

критерієм істини суспільну 

практику. 

Новый словарь Иностранных слов.- by 

EdwART, 2009. [264]. 

 

Ознака, на підставі якої проводиться 

оцінка, визначення, класифікація будь-

чого. Мірило. Об’єктивний критерій. 

Критерій істини. 

Большой словар иностранных слов.- 

Издательство „ИДДК”, 2007. [50]. 

 

Незалежно від уточнень, усі визначення практично однаково зводяться 

до того, що критерій – це унікальна ознака, за якою визначається істина, 
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класифікація, або проводиться оцінка. Він розглядається як еталон, на 

основі 

якого здійснюється оцінювання, порівняння результатів. У науковій 

літературі є різні підходи до визначення його змісту. Так, у педагогічній 

літературі критерій визначають як основну ознаку, за якою одне рішення 

обирається з безлічі можливих. Зокрема, критерій – „це мірило, ознака для 

оцінки, класифікації; судження, ознака, що дозволяє з безлічі можливих 

рішень вибрати одне” [283]. І. Мавріна поняття „критерій” характеризує як 

засіб, за допомогою якого вимірюють рівні, ступені прояву того чи того 

явища, трактує як мірило оцінки суджень. За допомогою застосування 

критерію виділяють перевагу якого-небудь вибору порівняно з іншими; 

перевіряють відповідність результату поставленої мети або дають оцінку 

ступеня її реалізації [233].  

У контексті нашого дослідження зупинимось на тлумаченні, що 

пропонує Велика енциклопедія. Критерій – це мірило, за допомогою якого 

здійснюється оцінка явищ, процесів, станів, формування та розвитку 

особистості у процесі професійної підготовки. Загалом критерій означає 

точку зору, що є мірилом для визначення, оцінювання предмета, явища, 

ознаки; покладений в основу класифікації предметів, явищ, понять. 

Термін „показник” тісно пов’язаний з терміном „критерій”, тому що 

критерій виражає загальну ознаку, а показник показує ступінь вияву 

обраного критерію. Тлумачний словник C. Ожегова дає таке пояснення – це 

явище, подія або дані, за яким можна судити про перебіг якогось процесу 

[269].  

Добираючи критерії оцінки формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, ми 

виходили з того, що: процес формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

здійснюється в координації взаємозв’язків навчальних дисциплін, цілісності 

освітньої діяльності, сформованих соціально-педагогічних умов, життєвих 
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подій і ситуацій, можливих в освітньому середовищі; доцільно враховувати 

роль і місце соціально-педагогічної системи в структурі професійної 

діяльності; аналіз критеріїв повинен визначати рівень розвитку того чи 

іншого компонента готовності майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності із соціального захисту прав молоді. 

Визначаючи критерії сформованості відповідних знань, умінь та 

особистісних якостей, що характеризують професійну компетентність, 

відповідні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді в освітньому середовищі, спирались на 

численні напрацювання вчених О. Безпалько [34; 142; 364], Н. Видишко [64], 

Я. Гулецької [95],  О. Гриви [90], А. Капської [151], І. Миговича [243], 

Н. Микитенко [244], Л. Романовської [336; 337] та ін. 

Розглянемо основні критерії та показники професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Оскільки підготовка соціального фахівця – явище складне, то її 

оцінювання пов’язане з комплексом компонентів (цільовий, методологічний, 

об’єкт-субєктний, змістовий, технологічний). 

Визначені критерії характеризуються значною кількістю показників, 

вимірювання всіх можливих показників ускладнило б завдання відбору 

тестів та анкет для оцінювання формування професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді. 

Отже, основними показниками визначимо ті, перелік яких установимо 

методом експертних оцінок, визначивши також їх значущість. Найбільш 

вагомі, на думку експертів, показники візьмемо за основні. 

Емпіричним шляхом визначені найвпливовіші показники, що сукупно 

охоплюють усі критерії підготовки соціального працівника до професійної 

діяльності з соціального захисту прав молоді. 

Сформуємо таблицю критеріїв і показників, якi задовольняють обрані 

компоненти формування професійної компетентності майбутнього 

соціального працівника із соціального захисту прав молоді (таблиця 4.2). 
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Вважаємо за необхідне визначити якісну характеристику рівнів 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. Визначення рівнів дало нам змогу 

простежити динаміку підготовки до професійної діяльності із соціального 

захисту прав молоді, обрати засоби й методи, за допомогою яких можна 

було б впливати на розвиток підготовки майбутніх соціальних працівників, 

безпосередньо на формування професійної компетентності. 

 

Таблиця 4.2 

Критерії та показники формування професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді 

Критерії Показники 

 

 

 

Мотиваційний 

критерій 

• мотивація навчальної діяльності (наявність інтересу до 

професійних знань та усвідомлення необхідності набуття 

професійних умінь та навичок); 

• інтерес до професійної діяльності в освітньому 

середовищі (методика А. Реана та В. Якуніна) Вивчення 

мотивів навчальної діяльності студентів; модифікована 

діагностика мотивації професійної діяльності (К. Замфір, 

А. Реан, адаптована автором) 

 

Комунікативний 

критерій 

• комунікативна толерантність; 

• прояв толерантності та лояльного стилю спілкування з 

представниками різних соціальних груп (тест 

комунікативної толерантності В.Бойко; тест на етнічну 

толерантність (модифікація шкали Богардуса, розроблена 

Ф. Ільясовим)). 

 

 

Змістово- 

процесуальний 

критерій 

• професійні та спеціальні теоретичні знання (володіння 

іноземною мовою, знання про культурні особливості та 

звичаї клієнтів, культурні цінності, розуміння зв’язку 

культури та мови); 

• володіння знаннями та навичками для здійснення 

професійної діяльності щодо соціального захисту прав 

молоді (контрольні зрізи, опитування) 
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Продовження таблиці 4.2 

 

Особистісно- 

адаптивний критерій 

• адаптивність до нових ситуацій та емоційна стійкість; 

адаптація до нового соціокультурного середовища 

(багаторівневий особистісний опитувальник 

„Адаптивність” (МЛО–АМ)) А. Маклакова і 

С. Чермяніна; адаптація особистості до нового 

соціокультурного середовища (тест Л. Янковського). 

 

Таблиця 4.3 

Рівні сформованості критеріїв і показників формування професійної 

компетентності майбутнього соціального працівника із 

соціального захисту прав молоді 

Рівень Критерії і показники 

 

 

 

 

 

Низький 

Комунікативний: низька культура спілкування, свідчить про 

абсолютну нетерпимість до оточення, негативне ставлення до 

людей, виникають труднощі у спілкуванні, низький рівень 

толерантності. 

Змістово-процесуальний: слабкі знання теоретичної та практичної 

частини, поверхові та епізодичні, несистематичне застосування, 

фрагментарні знання соціальної компетентності із соціального 

захисту прав молоді. 

Мотиваційний: низький рівень сформованості мотивів навчальної 

діяльності, відсутність інтересу до професійної діяльності; 

відсутні стимули для успішної професійної адаптації в нових 

умовах, відсутність інтересу до професійної діяльності. 

Особистісно-адаптивний: важко адаптується до нових ситуацій, 

емоційно не стійкий, складно адаптуватись до нового 

соціокультурного середовища, до професійної діяльності. 
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Продовження таблиці 4.2 

 

 

 

 

Середній 

Комунікативний: культура спілкування на середньому рівні, 

нормальне ставлення до інших людей, знань теорії, практики 

професійної діяльності. 

Змістово-процесуальний: знання теоретичної частини, але можуть 

виникати складності практичного застосування, знання 

особливостей професійної діяльності. 

Мотиваційний: сформованість мотивів навчальної діяльності; 

інтерес до професійної діяльності, прояв інтересів до роботи в 

умовах сучасного соціуму. 

Особистісно-адаптивний: добре адаптується до нових ситуацій, 

емоційно стійкий, адаптація до нового соціокультурного 

середовища не викликає труднощів. 

 

 

 

 

 

Високий 

Комунікативний: культура спілкування на високому рівні, добре 

ставлення до оточення, легко йде на контакт і спілкується в 

процесі професійної діяльності, високий рівень теорії і практики 

професійної діяльності. 

Змістово-процесуальний: глибокі знання, що засновані на 

основних та додаткових джерелах, знання підкріплені активною 

практичною роботою в колективі, знання особливостей 

професійної діяльності. 

Мотиваційний: яскраво виражений інтерес до своєї роботи та 

подальшого кар’єрного розвитку, стійкий інтерес до самостійної 

освіти та самовдосконалення, інтерес до професійної діяльності в 

умовах сучасного соціуму. 

Особистісно-адаптивний: легко адаптується до нових ситуацій; 

емоційно стійкий; добре адаптується до нового соціокультурного 

середовища. 
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На основі аналізу наукової літератури і наявного практичного досвіду, 

ми здійснили авторську інтерпретацію якісних і кількісних характеристик 

прояву показників сформованості професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді та виокремили 

такі рівні її сформованості: низький, середній, високий. 

Для низького рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

характерні такі поведінкові прояви й особистісні характеристики: 

відсутність інтересу до формування професійної компетентності; 

ситуативність або відсутність потреби у спілкуванні; неусвідомленість 

важливості формування професійної компетентності у професійній 

підготовці. Знання про спілкування, комунікативність особистості, 

особливості їх формування є елементарними, розрізненими, поверховими, 

мають репродуктивний характер. Такі студенти погано орієнтуються в 

інформаційному просторі, є пасивними в самоосвіті. Відповідно у студентів 

із низьким рівнем сформованості професійної компетентності знання не 

трансформуються у поведінку, комунікативні вміння проявляються 

епізодично. Студенти виявляють низький рівень розвитку соціального 

інтелекту, рефлексійності в соціальній взаємодії; відсутні навички 

самостійності в професійній поведінці та конкретний стиль поведінки в 

конфліктній ситуації. Особистісні професійні якості таких студентів 

перебувають на стадії формування, вони мають низький рівень соціальної 

фасилятивності, розвитку емпатії, толерантності, характеризуються гіпер- 

або гіпокомунікабельністю, їм властива репродуктивна мовленнєва 

грамотність або ж неграмотність. 

Середній рівень сформованості досліджуваного феномену має такі 

поведінкові прояви й особистісні характеристики: нестійкий інтерес до 

формування професійної компетентності і професійного спілкування, 

ситуативна зацікавленість у її формуванні; ситуативність потреби у 

спілкуванні та мотивації в професійній діяльності; ситуативна або пасивна 
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орієнтація на партнерство і співробітництво у взаємодії. Студенти із 

середнім рівнем сформованості професійної компетентності здатні 

ситуативно переносити знання у практичну діяльність, мають середній 

рівень розвитку соціального інтелекту, рефлексійності в соціальній 

взаємодії; ситуативну самостійність у професійній поведінці. Характерний 

середній рівень соціальної фасилятивності, рефлексійності, емпатії, 

комунікативних здібностей, толерантності; властива гіпер- або 

гіпокомунікабельність, репродуктивна мовленнєва грамотність. 

Високий рівень сформованості професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді характеризується 

яскраво виявленим стійким інтересом до формування професійної 

компетентності, сформованістю стійкої потреби в спілкуванні, установки на 

професійну діяльність, високою мотивацією професійної діяльності, 

виразною орієнтацією на партнерство у взаємодії; сформованістю чіткої 

ієрархії цінностей та усвідомлення професійної компетентності як однієї із 

них. Студенти із високим рівнем сформованості професійної компетентності 

мають системні знання про сутність професійної компетентності, психології 

міжособистісних взаємин та особливостей поведінки людей; свідомо 

оперують основними поняттями і методами наукового пізнання; мають 

розвинене креативне комунікативне мислення, орієнтуються в 

інформаційному просторі. Володіють сформованими професійними 

вміннями, мають яскраво виражену особистісну спрямованість на взаємодію 

із іншими людьми, високий рівень соціального інтелекту, комунікативні дії 

таких студентів є рефлексійними і креативними, під час комунікативної 

діяльності яскраво виявлена самостійність дій і креативність у взаємодії. 

Задля оцінювання рівнів сформованості професійної компетентності у 

студентів і визначення їхніх характеристик на етапі констатувального 

експерименту (2016-2018 рр.) було проведено у ЗВО (ДВНЗ „Донбаський 

державний педагогічний університет”, Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Харківський Національний 
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педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка, Університет імені Альфреда 

Нобеля, Національний університет „Чернігівський колегіум” імені 

Т. Г. Шевченко, Уманьський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини.) констатувальні зрізи. Визначено перелік професійних умінь 

як основи формування професійної компетентності та розроблено критерії 

(мотиваційно-ціннісний, комунікативний, змістово-процесуальний, 

особистісно-адаптивний), за допомогою яких і здійснено вимірювання 

рівнів: низький, середній, високий. 

Використовуючи методи спостереження, анкетування, тестування, ми 

виявили, що в більшості студентів переважали середній та низький рівні 

сформованості професійної компетентності. Лише у 6,5 % студентів було 

зафіксовано високий рівень. 

Було встановлено, що цей факт спричинено відсутністю в педагогів та 

студентів настанови на формування означених професійних якостей; 

студенти недооцінюють роль професійних умінь у становленні їх як суб’єкта 

спілкування, навчання, поведінки; педагоги не приділяють належної уваги 

створенню ситуацій для розвитку навичок професійної діяльності, не 

враховують умови, за яких певні форми освітньої діяльності можуть бути 

ефективними у формуванні професійної компетентності. Вище вказані 

чинники враховували під час організації експериментальної роботи задля 

підвищення ефективності та результативності формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

На основі теоретичного аналізу результатів проведеного 

констатувального експерименту були спрогнозовані соціально-педагогічні 

умови, спрямовані на забезпечення адекватного рівня формування в 

майбутніх соціальних працівників професійної компетентності із 

соціального захисту прав молоді. До таких умов відносимо: організацію 

взаємодії викладача і студента у формуванні професійної компетентності 
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майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді на 

основі використання особистісно орієнтованого підходу як базової ціннісної 

орієнтації; інтеграцію механізмів, технологій, форм і методів формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді в освітньому процесі закладу вищої освіти; 

впровадження розробленої соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; забезпечення реалізації соціального 

захисту прав та створення ефективних умов для його функціонування у 

сфері професійної діяльності. 

Означені соціально-педагогічні умови стали підґрунтям для 

моделювання процесу формування професійної компетентності соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, теоретичного 

обґрунтування та подальшої експериментальної перевірки соціально-

педагогічної системи ефективного формування професійної 

компетентності в майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Програмою експерименту було охоплено 580 студентів. Вибіркову 

сукупність становили студенти спеціальностей „Соціальна робота” та 

„Соціальне забезпечення” наборів 2015 – 2018 років, з яких 277 осіб склали 

експериментальну групу, а 303 – контрольну. У кожному закладі вищої 

освіти, поряд з експериментальними групами, де здійснювався 

формувальний етап експерименту, визначено контрольні групи, у яких 

проводили спостереження, вимірювали динаміку сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Одним зі складників констатувального етапу експерименту було 

анкетування студентів щодо доцільності спеціальної підготовки із 

соціального захисту прав молоді (див. додаток А.1.). 

На запитання Чи вважаєте Ви доцільним здійснення підготовки 
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соціальних працівників до роботи із соціального захисту прав молоді? 76,9 % 

опитаних вважають доцільним; 13,6 % – не вважають за потрібне 

здійснювати підготовку таких фахівців; 9,5 % респондентів не знають, чи 

потрібна така підготовка. Переважна більшість опитаних студентів 

спеціальності „Соціальна робота” вважає, що в закладах вищої освіти 

України має здійснюватися підготовка майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності із соціального захисту прав молоді. 

Наступним було запитання Чи розумієте ви сутність поняття 

„соціальний захист”? Відповіді студентів свідчать про те, що 54,2 % 

опитаних розуміють зміст вище зазначеного поняття; 30,5 % – розуміють 

частково; 15,3 % – не розуміють. 

На запитання Чи є для Вас актуальним питання підготовки до 

професійної діяльності із соціального захисту прав молоді? 68,3 % студентів 

відповіли, що підготовку до професійної діяльності із соціального захисту 

прав молоді вважають актуальною, 14,9 % не вважають таку підготовку 

актуальною, а 16,8 % респондентів відповіли, що не знають, чи є така 

підготовка актуальною. 

На наступне запитання анкети На Вашу думку, чи багато 

представників різних соціальних груп молоді серед клієнтів соціальних 

працівників? позитивну відповідь дали 59,8 % студентів, негативну – 17,5 % 

студентів, а не знають 22,7 %. 

На запитання Чи готові Ви співпрацювати з представниками інших 

професій? позитивно відповіли 52,6 % студентів, негативну відповідь дали 

23,9 % студентів, не знають 28,7 % студентів. 

Відповіді на запитання Чи готові Ви допомагати представникам 

різних соціальних груп молоді в питаннях соціального захисту? такі: 54,9 % 

респондентів відповіли „так”, 25,3 % – „ні”, 19,8% – „не знаю”. 

Відповідаючи на запитання Чи вважаєте Ви регіон, де проживаєте, 

проблемним щодо соціального захисту населення?, позитивну відповідь дали 

72,91 % опитаних, негативну – 13,3 %, не знають 13,79 % опитаних. 
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Під час відповіді на запитання На Вашу думку, надання допомоги з 

питань соціального захисту представникам різних соціальних груп 

населення відрізняється від надання цієї допомоги молоді? „так” відповіли 

75,83 % студентів, 8,75 % – „різниці немає”, 15,42 % не знають. 

На запитання Чи важливо для соціального працівника бути 

підготовленим до роботи із соціального захисту прав молоді? позитивну 

відповідь дали 66,67 % респондентів, не погодились із цим 10,42 %, а не 

знають, як відповісти на це запитання, 22,91 % респондентів. 

Відповідаючи на останнє запитання анкети Чи є достатніми ваші 

знання про особливості соціального захисту прав молоді?, респонденти 

зазначили, що вважають свої знання достатніми (40,83 %), не вважають свої 

знання достатніми (50,83 %), не знають, чи є їхні знання достатніми (8,34 %). 

Стосовно визначених критеріїв та їх показників було обрано методики 

(тест комунікативної толерантності В. Бойка; тест на етнічну толерантність 

(модифікація шкали Богардуса, розроблена Ф. Н. Ільясовим); методика 

вивчення мотивів навчальної діяльності студентів А. Реана та В. Якуніна; 

модифікована діагностика мотивації професійної діяльності К. Замфір, 

А. Реан; багаторівневий особистісний опитувальник „Адаптивність” (МЛО– 

АМ) А. Маклакова і С. Чермяніна [79]; адаптація особистості до нового 

соціокультурного середовища тест Л. Янковського) для перевірки обраних 

нами показників і визначення стану готовності майбутніх соціальних 

працівників до професійної діяльності із соціального захисту прав молоді. 

Опишемо результати проходження тестів докладніше . 

Діагностика комунікативної толерантності В. Бойка (див. Додаток 

А.3). Комунікативна толерантність – це одна з найважливіших рис людини 

для формування культури спілкування, оскільки допомагає встановити 

контакт між співрозмовниками, підготувати їх до позитивного сприймання 

інформації, перебороти байдуже чи негативне ставлення до тих чи тих ідей, 

людей, ситуацій. Людині притаманно діяти та спілкуватися відповідним 

чином залежно від уже набутого досвіду комунікацій, відтворювати манеру 
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та структуру розмови. Схеми, яких людина намагається дотримуватися 

залежно від співрозмовника, називають комунікативними установками. За 

визначенням В. Бойка, комунікативна установка особистості являє собою 

певну готовність реагувати певним чином на ті чи ті типи партнерів, що 

зумовлено наявним досвідом спілкування, оцінками та переживаннями їхніх 

поглядів та поведінки. Під впливом спілкування з різними людьми 

комунікативні установки виникають, змінюються і зникають. 

Позитивну комунікативну установку визначають як готовність 

особистості доброзичливо ставитися до більшості інших людей. Формується 

під впливом сприятливого особистого досвіду взаємодії з іншими, унаслідок 

позитивних переживань та оцінювання більшості життєвих епізодів 

спілкування. Негативна комунікативна установка відображає готовність 

недоброзичливо ставитись до більшості оточення та формується під впливом 

несприятливого досвіду людської взаємодії, а також унаслідок яскраво 

виражених емоцій негативного характеру. 

Більшість студентів висловили позитивне ставлення до потенційних 

співрозмовників, але майже в кожного були наявні особисті комунікативні 

бар’єри. Так, у КГ 53,9 % і в ЕГ 51,8 % студентів із середнім рівнем 

сформованості толерантного відношення, КГ 10,7 % і в ЕГ 9,8 % з високим, 

та КГ 35,4 % і ЕГ 38,4 % з низьким відзначаємо наявність емоційних 

перешкод у встановленні контактів – невміння дозувати, управляти 

емоціями щодо людей певного типу, що говорить про наявність негативного 

досвіду спілкування з такими людьми та певні емоційні установки. Такий 

результат спирається на особистий досвід індивідуума, що діє за 

встановленим персональним шаблоном та є досить прогнозованим. Уміння 

приховувати чи згладжувати неприємні почуття під час зіткнення з 

некомунікабельними якостями партнерів, терпимість до фізичного чи 

психічного дискомфорту партнера, різниці в інтелектуальному розвитку, 

темпераменті, стилі спілкування, моральних цінностей, відсування від 

стереотипів, тобто вміння пристосовуватись до партнера, формувалось 
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упродовж кількох років навчання і повинно формуватися впродовж життя. 

Тест на етнічну толерантність (модифікація шкали Богардуса, 

розроблена Ф. Н. Ільясовим) (див. Додаток А.2). На констатувальному етапі 

встановлено такий розподіл студентів: з низьким рівнем в КГ 52,2 % і в ЕГ 

51 % студентів. 33,6 % у КГ та 34,7% в ЕГ із середнім рівнем. З високим 

рівнем толерантності в КГ 14,2 % і в ЕГ 14,3 %. За результатами таких 

незалежних досліджень, як: „Рівень толерантності в Україні”, проведеного 

Міжнародним Центром толерантності Олександра Фельдмана за сприяння 

Інституту прикладних гуманітарних досліджень (10 вересня – 10 жовтня 

2006 року, обсяг вибіркової сукупності 1167, опитування проводилось в 65 

населених пунктах в 15 областях), та „Українське суспільство” 

(соціологічний моніторинг Інституту соціології НАН України 1992– 2006 

(квітень 2006 року, обсяг вибіркової сукупності – 1800, охоплені всі області 

України, міста Київ та Севастополь), за останні роки в Україні 

спостерігається тенденція інтолерантності населення у широкому віковому 

діапазоні.  

Зазначимо, що в розкритті структури мотивації спостерігаємо 

динаміку змін мотивів освітньої діяльності та майбутньої професійної 

діяльності. Звернемо увагу, що будь-яка діяльність спонукається не одним 

мотивом, а кількома, тобто особистість має бути полімотивованою. Мотиви 

соціальних працівників мають певну специфіку в постановці й виконанні 

своїх цілей та завдань. Така специфічна діяльність висуває особливі вимоги 

до особистості, що готується стати соціальним працівником, оскільки 

працівники соціальних служб вирізняються альтруїстичним спектром 

допомоги [152]. 

Відповідно до методики вивчення мотивів навчальної діяльності 

(модифікація А. Реана, В. Якуніна) (див. Додаток А.4) студенти КГ і ЕГ 

перевагу віддають таким мотивам: стати висококваліфікованим фахівцем 

( КГ – 77,3 %, ЕГ – 78,1 %), отримати диплом (КГ – 85 %, ЕГ – 84,9 %), 

постійно отримувати стипендію (КГ – 54,5 %, ЕГ – 55,1 %), не відставати від 
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однокурсників (КГ – 62,3 %, ЕГ – 62 %), забезпечити успішність майбутньої 

професійної діяльності (КГ – 76,5 %, ЕГ – 75,9 %). 

За результатами методики К. Замфір у модифікації А. Реана 

„Мотивація професійної діяльності” (див. Додаток А.5) на 

констатувальному етапі експерименту більшість студентів обох груп віддає 

перевагу таким мотивам: грошовий заробіток (КГ – 63,6 %, ЕГ –54,9 %), 

прагнення до кар’єрного зростання (КГ –72 %, ЕГ –73,4 %), здійснення 

волонтерської діяльності (КГ –55 %, ЕГ –55,7 %), прагнення перебувати в 

стабільному і безпечному стані (КГ – 62,3 %, ЕГ – 61,5 %) прагнення 

уникнути можливих покарань або неприємностей (КГ – 72 %, ЕГ – 69,7 %). 

Мотиви внутрішньої мотивації такі: потреба в досягненні соціального 

престижу і поваги з боку інших (КГ – 47,4 %, ЕГ – 48,4 %), задоволення від 

безпосереднього процесу і результату роботи (КГ – 58,5 %, ЕГ – 57,4 %). 

Багаторівневий особистісний опитувальник „Адаптивність” (МЛО– 

АМ) А. Маклакова і С. Чермяніна (див. Додаток А.7). Метою тесту автори 

визначають діагностику адаптивності випробуваного за такими 

параметрами: адаптивні здібності, нервово-психічна стійкість, моральна 

нормативність, комунікативні особливості, моральна нормативність. За 

результатами тестування на констатувальному етапі основна частина 

студентів в обох групах – КГ 47,5 % та ЕГ 49,4 % – отримали кількість балів, 

що відповідає середньому рівню. Низький рівень у студентів КГ складає 39,8 

%, а ЕГ – 38 %. Це групи задовільної адаптації. Більшість осіб цієї групи 

мають ознаки різних акцентуацій, які в звичних умовах частково 

компенсовані й можуть виявлятися під час зміни діяльності. Відповідно до 

ключа тесту, інтерпретація результатів вказує на те, що успіх адаптації 

залежить від зовнішніх умов середовища. Студенти обох груп, як правило, 

володіють невисокою емоційною стійкістю. У деяких випадках можливі 

асоціальні зриви, прояв агресії та конфліктності. Високий рівень виявлено у 

студентів КГ – 12,7 %, а в ЕГ – 12,6 %. 

Адаптація особистості до нового соціокультурного середовища (тест 
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Л. Янковського) (див. Додаток А.6). Оригінальний тест був розроблений для 

виявлення рівня й типу адаптації емігрантів до нового соціокультурного 

середовища. У модифікації автора пропонували ситуаційні питання. За 

результатами тесту кількість студентів з низьким рівнем адаптації в КГ 

становить 50,8 % і в ЕГ – 51,2 %, з середнім рівнем у КГ – 40,7 % і ЕГ – 

41,4 %, з високим у КГ – 8,5 % і ЕГ – 7,2%. 

Отже, за результатами анкетування та виконання тестів можна зробити 

висновок, що майбутні соціальні працівники вважають доцільним та 

актуальним формування професійної компетентності із соціального захисту 

прав молоді, більшість з опитаних не оцінюють свої знання як достатні для 

ведення належної професійної діяльності з представниками молоді різних 

соціальних груп населення, що потребує належної підготовки та формування 

відповідних знань, умінь та особистих якостей. 

Задля обґрунтування теоретичних основ формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді і керуючись принципом єдності формування компетентності та 

її вивчення, наступним завданням нашого дослідження стала діагностика 

наявного (вихідного) рівня професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Звернемося до соціально-педагогічної діагностики (у широкому 

значенні), що передбачає одержання інформації про стан певного процесу чи 

дії. Відповідно, науковці визначають діагностику як систему технологій, 

засобів, процедур, методик і методів з’ясування обставин, умов і чинників 

функціонування об’єктів, перебігу освітніх процесів, установлення їх 

ефективності та наслідків. Така діагностика частково була реалізована в 

межах проведення нашого дослідження. 

У сучасному науковому просторі є низка досліджень, присвячених 

проблемі діагностики сформованості певного виду компетентності під час 

підготовки майбутніх фахівців задля відбору відповідних форм, методів і 

засобів педагогічної взаємодії та співробітництва викладачів і студентів у 



314 

процесі розв’язання компетентнісних завдань та в процесі професійної 

підготовки фахівців загалом. 

У цьому аспекті Т. Щербакова зазначає, що суб’єктивний контроль 

гармонізує співвідношення між „я хочу бути компетентним”, „я – носій 

компетентності”, „я можу бути компетентним”, що забезпечує 

оптимальність формування компетентності [448]. 

Динамічність і гнучкість різних форм і методик оцінювання дозволяє 

використовувати їх для вирішення конкретних цілей і завдань формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді відповідно до потреб сучасного 

суспільства. 

Так, В. Мельник,  пропонує оцінювати компетентність фахівця із 

визначенням коефіцієнта ефективності за різними видами діяльності [240]; 

В. Шадриков [443] – із використанням компетентнісних портретів фахівця;  

М. Бойко [47; 366] − із застосуванням структурної матриці комплексної 

оцінки. Т. Браже [56] вважає, що процедуру оцінювання потрібно 

здійснювати „на виході” за результатами цілеспрямованої професійної 

підготовки та за умови виконання фахівцем практико орієнтованого проекту. 

Означене наскрізно стосується професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Доцільно зазначити, що складність діагностування професійної 

компетентності полягає в її критеріальному визначенні й доборі 

інструментарію, який має описувати одночасно розуміння і дії суб’єктів 

професійної підготовки. Отже, важливими елементами оцінювання є 

критерії і показники сформованості професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді. 

Доречно зважити на те, що в більшості наукових праць критеріями 

дослідники вважають компоненти структури професійної компетентності 

фахівця, а показниками – кількісні або якісні характеристики, ознаки 

об’єкта, що вивчається, тобто міру сформованості того або того критерію. З 
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огляду на це критерії розкриваються через систему показників, зміна яких 

має виявити міру успішності формування й розвитку компетентності 

фахівця. 

Визначаючи характеристики компетентності, І. 3имня виокремлює такі 

їхні ознаки: когнітивна (володіння знаннями змісту компетентності), 

мотиваційна (здатність до прояву компетентності), поведінкова (досвід 

прояву компетентності в різноманітних стандартних і нестандартних 

ситуаціях), емоційна (емоційно-вольова регуляція процесу та результату 

прояву компетентності), ціннісно-смислова (ставлення до змісту 

компетентності й об’єкта її застосування) [134]. У такому тлумаченні 

поняття „характеристики компетентності” розглядаються як загальні 

орієнтовні критерії оцінки її змісту. 

Звісно, критерії оцінювання професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді мають 

відображати основні закономірності формування цієї особистісної 

характеристики, взаємозв’язки між компонентами соціально-педагогічної 

системи професійної компетентності, динаміку явища, що вивчається, і 

розкриватися через специфічні ознаки кожного структурного компонента. 

Виявляючи критерії діагностики професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді, ми 

спиралися на її сутнісні характеристики і положення критеріального підходу 

(критерії мають фіксувати діяльнісний стан суб’єкта, містити інформацію 

про характер і специфіку діяльності, мотиви і ставлення до її виконання). 

Також ці критерії мають чітко й недвозначно вимірюватися якісними 

показниками та виражатися в кількісних показниках. 

Трактуємо професійну компетентність майбутнього соціального 

працівника із соціального захисту прав молоді як складне інтегративне 

особистісне утворення, а її структуру – як єдність мотиваційного, 

комунікативного, змістово-процесуального, особистісно-адаптивного 

компонентів. 



316 

За мотиваційно-ціннісним критерієм визначаємо рівень сформованості 

мотивації до професійної діяльності соціального працівника із соціального 

захисту прав молоді, пізнавального інтересу до оволодіння професійною 

комунікацією, потреби в реалізації професійної діяльності. 

За когнітивним критерієм визначаємо рівень сформованості 

аналогічного за назвою компонента професійної компетентності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді, а 

саме ступінь володіння студентом сукупністю професійних знань, 

необхідних для ефективної діяльності в професійній реалізації і поза 

роботою. 

Змістово-процесуальний критерій дає змогу виявити рівень 

сформованості вмінь і навичок, необхідних для професійної діяльності 

майбутнього соціального працівника із соціального захисту прав молоді. 

Сутність особистісно-адаптивного критерію майбутнього соціального 

працівника із соціального захисту прав молоді полягає у визначенні рівня 

сформованості професійної спрямованості особистості студента, його 

здатності до самоконтролю, самовдосконалення, самооцінювання. 

До кожного критерію ми розробили набір відповідних показників, на 

основі аналізу яких можна формулювати судження стосовно рівня розвитку 

досліджуваного феномену. Такими показниками вважаємо змістові 

характеристики відповідних структурних компонентів. 

До показників мотиваційно-ціннісного критерію належать такі: 

наявність інтересу до обраного фаху, що характеризує потребу особистості в 

знаннях і володінні ефективними засобами формування професійної 

компетентності; мотиви, що спонукають до ефективної професійної 

діяльності; усвідомлення значення сутності професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників; прагнення оволодіти всіма професійно- 

комунікативними вміннями й навичками; потреба в постійному 

самовдосконаленні в галузі професійної комунікації; розуміння важливості і 

прагнення до адаптивності в професійній комунікації; прагнення залучати до 
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професійної діяльності. 

До показників когнітивного критерію відносимо такі: знання про 

сутність, структуру, функції, форми, засоби і стилі спілкування загалом і 

професійного зокрема; наявність інтелектуальних здібностей, притаманних 

професійній діяльності; наявність загальнокультурних знань; знання 

мовленнєвих правил і норм; знання вербальної і невербальної комунікації; 

знання про механізми соціальної перцепції; теоретичні і практичні знання із 

психології. 

За змістово-процесуальним критерієм сформованість професійної 

компетентності визначається на основі таких показників: уміння 

налагоджувати контакти із різними людьми в професійній діяльності; 

володіння технікою спілкування (вербальні і невербальні засоби), 

перцептивними вміннями; уміння оперувати спеціальною лексикою; 

володіння прийомами атракції і фасцинації; уміння конструктивно 

розв’язувати конфлікти; діалогічний стиль взаємодії в професійних 

комунікативних ситуаціях; уміння прогнозувати поведінку партнера; 

ситуативна адаптивність у професійно значущих ситуаціях; уміння 

ефективної самопрезентації; уміння організувати індивідуальні, групові, 

колективні форми роботи з клієнтами. 

Показниками особистісно-адаптивного критерію є такі: емоційні 

якості майбутнього фахівця, а саме: гуманність, чесність, цілеспрямованість, 

відповідальність, принциповість, організованість, лідерські якості, що 

виявляються в здатності встановлювати й підтримувати емоційний контакт 

із клієнтами; цілі й стимули творчих проявів особистості; здатність до 

самоаналізу й коригування дій; розвинуті емпатія і рефлексія. 

Означені вище критерії сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, а 

також відповідні їхні показники є початковими даними для визначення 

рівнів сформованості зазначеної професійної компетентності. 

У сучасному науковому полі існує рівневий підхід до формування 
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професійної компетентності й засобів її діагностики. Застосування цього 

підходу дає змогу порівняти рівні професійної компетентності на різних 

етапах навчання та оцінити професійну компетентність майбутнього 

фахівця. 

Доцільно зазначити, що викладачі-практики співвідносять рівні 

професійної компетентності із етапами навчання, ураховуючи низку 

суб’єктивних (індивідуально-особистісні якості студента, досвід професійної 

діяльності, соціально-комунікативна позиція тощо) та об’єктивних (умови 

навчання, тривалість і безперервність навчання, форма організації занять 

тощо) чинників. За основу опису кожного з рівнів взято єдині параметри, із 

урахуванням яких розкриваються цілі та зміст навчання професійного 

спрямування. До таких параметрів належать: комунікативні потреби, теми й 

ситуації спілкування, комунікативні завдання, жанри усної й писемної мови, 

комунікативні вміння, комунікативні стратегії і тактики, інтенції й 

пропозиції, професійні компетенції. 

Переходячи від рівня до рівня, відбуваються такі якісні і кількісні 

зміни професійної компетентності студента: розширюються комунікативні 

потреби, тематика й набір ситуацій спілкування; ускладнюються 

комунікативні завдання, стратегії і тактики професійних дій; 

удосконалюються професійні вміння, що й зумовлює якість професійної 

компетентності. 

За певними результатами наукового дослідження було сформовано 

систему особистісних професійних якостей, до яких відносимо: почуття 

власної гідності, повагу до опонента, толерантність, готовність до духовної 

взаємодії, виражені вміння самоконтролю в спілкуванні; комунікабельність, 

розвинену емпатію і соціальну фасилятивність, високий рівень професійного 

контролю, комунікативних і організаторських здібностей; високий рівень 

професійної грамотності. 

Отже, на основі визначених критеріїв, показників і рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних 
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працівників із соціального захисту прав молоді за участю студентів 2-4 

курсів спеціальності „Соціальна робота” (ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Національний педагогічний університет імені 

М. П. Драгоманова, Харківський Національний педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди, Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка, Університет імені Альфреда Нобеля, Національний 

університет „Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченко, Уманьський 

державний педагогічний університет імені Павла Тичини) ми провели 

діагностування вихідного рівня сформованості професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Під час констатувального етапу нашого дослідження доцільним було 

виявлення реального стану проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді; з’ясування первинного (вихідного) рівня сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; визначення, обґрунтування та 

експериментальна перевірка соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Ми розробили діагностичну програму, яка мала такі етапи соціально- 

педагогічного діагностування: постановка мети діагностики; добір 

діагностичних методик дослідження; збір інформації за допомогою обраних 

методик; кількісне та якісне оброблення результатів. 

Констатувальний етап дослідження проведено з використанням таких 

психодіагностичних методик і тестів: методики виявлення „Комунікативних 

та організаторських схильностей” (КОС) (див. Додаток А.8), методики 

діагностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка (див. Додаток А.9), 

методики виявлення комунікативних умінь Л. Міхельсона (переклад і 

адаптація Ю. Гільбуха) (див. Додаток А.10); тесту на оцінювання 

самоконтролю в спілкуванні (М. Шнайдер) (див. Додаток А.11) ; а також 
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методу анкетування, який був реалізований за допомогою розроблених 

автором анкет. (див. Додаток А.1). 

Вибір методик діагностування професійної компетентності 

здійснювався відповідно до стандартних вимог: із урахуванням їх валідності, 

інформативності, надійності, доступності у використанні, також ураховано 

можливості фронтального використання. 

Зазначимо, що розроблена комплексна методика констатувального 

етапу експерименту стала основою для визначення загального рівня 

сформованості професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, виявлення суперечностей 

означеного процесу, з’ясування зовнішніх і внутрішніх умов, які впливають 

на її формування. 

Для дослідження когнітивного компонента, а саме з’ясування рівня 

володіння майбутніми фахівцями із соціальної роботи основною 

термінологією, пов’язаною з професійною компетентністю, оцінювання 

ними власного рівня професійної компетентності; виявлення труднощів, які 

трапляються в процесі професійної діяльності, з-поміж студентів було 

проведено анкетування, що передбачало 20 відкритих запитань, на які 

потрібно було дати відповіді. 

Аналіз відповідей студентів на перше запитання анкети „Розкрийте 

сутність понять „комунікація”, „спілкування”, „інформація” та їх 

співвідношення” показав, що більша частина із них (86,0 %) ці поняття не 

розрізняють, а вважають тотожними, пояснюючи їх як „взаємодію двох чи 

кількох людей задля передачі інформації один одному”. Лише невелика 

кількість студентів (14,0 %) розмежували ці поняття, зазначивши, що 

„комунікація” – поняття ширше, оскільки зумовлює передачу та сприйняття 

інформації між людьми за допомогою вербальних і невербальних 

комунікативних засобів, тоді як процес спілкування реалізується переважно 

за допомогою вербальних засобів комунікації. 

Інше питання передбачало дати визначення терміна „професійна 
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комунікація” і навести її приклади у сфері соціальної роботи. Більша 

частина студентів розуміють сутність означеного терміна, про що свідчать 

такі варіанти відповідей: „це комунікативна взаємодія між людьми однієї 

професії” (57,0 %), „діяльність, що відбувається в межах ділового 

спілкування людей однієї професії із певної проблеми” (20,0 %), „це 

спілкування професійного кола людей певної галузі” (6,0 %), „це знання і 

вміння застосовувати в спілкуванні професійну лексику, професійні 

терміни” (14,0 %), „це вміння використовувати вивчене на практиці в певній 

професійній сфері” (3,0 %). Як приклад професійної комунікації у соціальній 

роботі студенти наводять „процес налагодження комунікативного зв’язку 

соціального працівника з клієнтом, який звернувся за допомогою”. 

Третє запитання передбачало назвати основні функції комунікації. З- 

поміж функцій комунікації студенти визначили такі, як: інформаційна, 

соціальна, експресивна, пізнавальна, прагматична. Зазначимо, що жоден із 

опитуваних студентів не виокремив ще однієї функції комунікації – 

інтерпретативної, що слугує, насамперед, для розуміння намірів, установок, 

переживань, станів комунікативного партнера. 

На запитання „Розкрийте сутність понять „суб’єкт комунікації” та 

об’єкт комунікації” 49,0 % респондентів дали правильну відповідь, 

зазначивши, що „суб’єкт комунікації – це той, хто надає інформацію, а 

об’єкт 

– той, на кого вона спрямована”. 25,0 % плутають визначення суб’єкта та 

об’єкта між собою, пояснюючи ці поняття навпаки. 20,0 % студентів 

вважають суб’єктом комунікації людей, які спілкуються, а об’єктом – 

інформацію, що передається. Дехто із опитуваних (6,0 % анкет) об’єктом 

комунікації вважає тему, мету спілкування, що свідчить про нерозуміння 

студентами цих понять. 

У п’ятому запитанні студентам запропоновано назвати види 

комунікації. У більшості випадків було визначено такі види комунікації, як: 

міжособистісна, внутрішньоособистісна, соціальна, масова, ділова, побутова, 



322 

вимушена. 

На запитання анкети, у якому необхідно було розкрити сутність 

понять „загальна компетентність” і „професійна компетентність”, 

студенти не змогли дати відповіді (93,0 %). Лише в деяких анкетах (7,0 %) 

зазначено, що загальна компетентність – це загальні знання особистості, 

певні орієнтири для її життя, а професійна – знання, що відповідають 

певному виду діяльності, обізнаність із певної спеціальності. 

У запитанні студентам запропоновано схарактеризувати основні 

вимоги до представників професій типу „людина-людина”. Найбільш 

типовими вимогами студенти зазначили такі якості особистості, як: 

гуманність, толерантність, емпатійність, ввічливість, комунікабельність. 

Хоча ніхто із опитуваних не обґрунтував перераховані якості і те, як вони 

проявляються у професіях цього типу. 

На запитання „Чим пояснюються підвищені вимоги до працівників 

соціальної роботи?” 92,0 % респондентів дали відповідь, що „підвищені 

вимоги до працівників соціальної роботи пояснюються тим, що вони 

працюють безпосередньо з людьми, надають допомогу, зокрема 

психологічну, соціально-педагогічну”. Решта респондентів (8,0 %) 

утрималися від відповіді. 

Запитання „Дайте визначення професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників” викликало в студентів значні труднощі. 

(96,0 %) студентів це питання проігнорували, що свідчить про нерозуміння 

ними поставленого питання і необізнаність із цієї проблеми. Лише в кількох 

анкетах (4,0 %) зазначено, що „…це уміння спілкуватися за допомогою 

професійних термінів у сфері соціальної роботи”, що теж є неточною 

відповіддю. На запитання, яке передбачало з’ясувати, якими професійними 

вміннями мають володіти фахівці із соціальної роботи, значна частина 

студентів (65,0 %) також не змогли дати відповідь. Лише 35,0 % опитуваних 

до професійних умінь соціального працівника віднесли вміння 

використовувати у процесі комунікації професійні терміни, уміння 
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аналізувати конфліктні та кризові ситуації, активне слухання. 

З-поміж професійно важливих особистісних якостей соціального 

працівника, які потрібно було визначити в наступному запитанні, студенти 

назвали такі: гуманність, комунікабельність, емпатія, щирість, відвертість, 

увічливість, самоконтроль. 

Важливо зазначити, що студенти усвідомлюють свої прогалини у 

знаннях, оскільки, відповідаючи на запитання анкети „Оцініть власний 

рівень професійної компетентності, простеживши за характером 

спілкування із іншими людьми, визначте недоліки, які потрібно усунути”, 

вони вказали: 17,0 % – високий, 53,0 % – середній, 30,0 % – низький. Ці 

цифри підтверджують наші припущення про те, що потрібно 

вдосконалювати роботу над формуванням професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників, зокрема із соціального захисту прав 

молоді. 

Студентам було запропоновано замінити категоричні твердження на 

більш „м’які” висловлення. Був наведений зразок типової вправи: Ви завжди 

спізнюєтеся. Не могли б ви більше не запізнюватися. Надалі приходьте, будь 

ласка, вчасно. Завдання передбачало визначення того, чи вміють студенти 

налагоджувати контакт із людьми, увічливо спілкуватися, уникати 

конфліктів. Зазначимо, що 87,0 % респондентів успішно виконали 

поставлене завдання. Це свідчить про їхні вміння тактовно спілкуватися, 

бути ввічливими, доводити інформацію до відома, не провокуючи 

конфлікти. Хоча в окремих анкетах траплялися й досить різкі відповіді, що 

свідчить про нетактовність і невміння студентів контролювати власні емоції 

в процесі спілкування задля досягнення певного результату. 

Наслідки одержаних відповідей на запитання анкети свідчать про 

значні прогалини в знаннях студентів із цієї проблематики. Переважна 

більшість респондентів мають лише поверховий рівень знань із теорії 

професійної компетентності фахівців соціальної роботи, що й показує 

низький рівень сформованості когнітивного компонента означеної 
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компетентності, а також підтверджує значущість проблеми вдосконалення 

процесу формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. 

Для підтвердження результатів анкетування та з метою діагностики 

професійних та організаторських здібностей, наявності професійних знань у 

студентів і здатності майбутніх соціальних працівників налагоджувати 

контакти з людьми в системі міжособистісних взаємин ми використовували 

методику КОС (див. Додаток А.8). Методика містить 40 запитань, що 

порівну поділено для визначення кожної зі схильностей. 

За даними дослідження у 47,0 % респондентів низький і нижче 

середнього рівень професійних здібностей. Ця категорія майбутніх 

соціальних працівників віддає перевагу обмеженому колу спілкування, 

відчуває труднощі під час установлення контактів із клієнтами, їм 

складно вступати в контакти з новими людьми, налагоджувати якісні 

комунікативні зв’язки, уникати конфліктів і надавати кваліфіковану 

різнопланову допомогу. Відтак 35,0 % респондентів мають середній рівень 

професійних здібностей. Вони комунікабельні, можуть легко налагоджувати 

професійні відносини з об’єктами професійного спілкування. Водночас 

„потенціал” цих схильностей не відрізняється високою стійкістю. Таким 

людям варто закцентувати увагу на саморозвиткові й удосконаленні 

професійних схильностей. У 18,0 % респондентів установлено високий і 

дуже високий рівні професійної компетентності. Ці студенти в процесі 

професійної діяльності виявляють ініціативу, швидко орієнтуються в 

складних ситуаціях, легко розв’язують складні питання, здатні відстояти 

власну думку й самостійно прийняти рішення. 

Організаторські здібності майбутніх соціальних працівників 

характеризують здатність організовувати себе й об’єктів спілкування до 

співпраці. У 39,0 % респондентів низький і нижче середнього рівень 

організаторських здібностей. У цих особистостей відсутня ініціатива, вони 

погано орієнтуються в незнайомій ситуації, намагаються уникати 
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самостійного прийняття рішень, не проявляють ініціативи в громадській 

діяльності, важко переживають образи. 38,0 % студентів мають середній 

рівень організаторських здібностей. Така категорія майбутніх соціальних 

працівників не обмежує коло своїх знайомств, здатна організувати себе й 

переконати співрозмовника в прийнятті будь-якого рішення. (23,0 %) здатні 

приймати самостійні рішення в екстремальній ситуації, обстоювати свою 

думку. Вони самостійно шукають такі справи, які могли б задовольнити їхні 

потреби в комунікативній і організаторській діяльності. Невимушено 

відчувають себе в незнайомій компанії, люблять і вміють організовувати 

різноманітні ігри, колективну діяльність. 

Розглянувши одержані діагностичні дані вивчення професійних і 

організаторських здібностей рівня професійної компетентності студентів, 

зазначимо, що рівень їх розвитку є достатньо низьким, про що свідчить 

відсоткове співвідношення за рівнями, висвітлене в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 

Результати діагностики за методикою КОС 

Рівні Низький, % Середній, % Високий, % 

Професійні 

схильності 

47 35 18 

Організаторські 

схильності 

39 38 23 

 

Спостерігається недостатній рівень сформованості в студентів таких 

професійних якостей, як уважність до співрозмовника, діалогічний стиль 

спілкування, можливість одержувати задоволення від спілкування, 

намагання задовольнити потреби співрозмовника в процесі спілкування 

тощо. 

У зв’язку із цим, характеризуючи когнітивний критерій сформованості 

професійної компетентності на вихідному рівні, спираючись на результати 

анкетування і дослідження професійних і організаторських схильностей, 

можна стверджувати про наявність потреби розвитку й удосконалення рівня 
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теоретичної і практичної професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників щодо професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. 

Діагностика рівня сформованості мотиваційно-ціннісного компонента 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників. Для цього 

ми використовували анкету „Вивчення мотивації формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників” (див. Додаток А.8). 

Згідно з умовами цієї анкети необхідно було визначити значущість 

наведених тверджень, пронумерувавши їх у порядку зниження: успішне 

прагнення до міжособистісної взаємодії; бажання управляти професійним 

процесом, використовуючи можливості професійної компетентності; інтерес 

до професійної діяльності соціального працівника; потреба досягнення 

високих результатів у професійній діяльності соціального працівника; 

бажання бути прикладом для однокурсникам завдяки можливостям 

професійної компетентності та ін. 

Результати застосування анкети показали, що в більшості студентів ЕГ 

і КГ відсутня або недостатньо сформована мотивація до досягнення високих 

результатів у професійній діяльності. 

Задля отримання даних про рівні розвитку особистісного компонента 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді ми застосували методику діагностування 

рівня емпатійних здібностей В. Бойка (див. Додаток А.9) і методику 

вивчення комунікативних та організаторських здібностей (КОС) (див. 

Додаток А.8). 

У результаті дослідження за методикою діагностики рівня емпатійних 

здібностей В. Бойка 63 % опитаних мають занижений рівень емпатійних 

здібностей, у 32 % – середній рівень розвитку емпатії, 5 % респондентів 

володіють дуже високим рівнем емпатії (таблиця 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Рівень емпатійних здібностей (методика В. Бойка) 

Рівні Показники 

Низький (0 – 14 балів) 63 % 

Середній (15 – 29 балів) 32 % 

Високий (30 балів і вище) 5 % 

 

Для визначення рівня сформованості діяльнісного компонента 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників застосували 

тест на визначення рівня професійної компетентності та якості 

сформованості основних професійних умінь Л. Міхельсона (переклад і 

адаптація Ю. Гільбуха) (див. Додаток А.10), а також визначили рівень 

самоконтролю студентів в процесі комунікації за допомогою тесту на 

оцінювання самоконтролю в спілкуванні М. Шнайдера (див. Додаток А.11) . 

Загалом у групі опитаних переважає занижений рівень емпатії (63 % 

респондентів), тобто більша частина опитаних не має достатньо вираженої 

емпатії, необхідної для роботи соціального працівника. Засвідчено, що 

рівень розвитку каналів емпатії коливається від 3,2 до 4,5 балів, де середній 

показник становить 3,8 бала. Причому найбільш вираженими каналами 

емпатії є емоційний та інтуїтивний, інші ж канали менш розвинені, що й 

підтверджує загальний рівень розвитку емпатичних здібностей у цій групі 

респондентів, а саме – занижений. 

За методикою вивчення комунікативних та організаторських 

здібностей (КОС) (див. Додаток А.8) визначено потреби у спілкуванні 

(комунікабельності): у 56,5 % респондентів рівень комунікабельності нижче 

середнього, 24,5 % опитаних мають середній рівень комунікабельності, 19 % 

властивий рівень комунікабельності вище середнього. Отже, за результатами 

дослідження в цій групі студентів переважає рівень комунікабельності 

нижче середнього (таблиця 4.6). 
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Таблиця 4.6 

Рівень комунікабельності (методика вивчення комунікативних та 

організаторських здібностей (КОС). 

Рівні Показники, % 

Низький 56,5 

Середній 24,5 

Високий 19 

 

Отже, результати дослідження свідчать про недостатній рівень 

сформованості особистісного компонента професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Ураховуючи професійну діяльність фахівців соціальної роботи, особливістю 

якої є постійне спілкування з клієнтами і на груповому, і на 

міжособистісному рівнях, наявність означених характеристик для них 

важлива. З огляду на це варто закцентувати увагу на вдосконаленні таких 

професійних якостей майбутнього соціального працівника, як уважність до 

співрозмовника, ввічливість, емпатія, комунікативний інтерес, намагання 

одержувати задоволення від спілкування з людьми та, водночас, 

задовольнити потреби співрозмовника під час спілкування, що сприятиме 

ефективності професійного процесу. 

За результатами дослідження тесту на визначення рівня професійної 

компетентності та якості Л. Міхельсона (переклад і адаптація Ю. Гільбуха) у 

цій групі респондентів переважає залежний спосіб спілкування (таблиця 4.7). 

 

Таблиця 4.7 

Рівень професійної компетентності та якості сформованості основних 

професійних умінь Л. Міхельсона (переклад і адаптація Ю. Гільбуха) 

Способи взаємодії Показники,% 

Агресивний 34,5 

Компетентний 22,5 

Залежний 43 
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За допомогою методики виявлення оцінки самоконтролю в спілкуванні 

М. Шнайдера ми виявили рівень контролю в спілкуванні цієї групи 

респондентів із іншими людьми. За результатами нашого дослідження, у цій 

групі студентів переважає низький рівень комунікативного контролю (0-3 

бали) – 57,5 % студентів. Ці респонденти не вважають за потрібне 

змінюватися залежно від ситуації, здатні до щирого саморозкриття у 

спілкуванні, але в процесі цього дуже прямолінійні. 

Зазначимо, що серед опитаних середній рівень самоконтролю (4-6 

балів) мають – 42,5 % опитаних. У поведінці з іншими людьми такі студенти 

щирі, але водночас не стримані у своїх емоційних проявах. Високого рівня 

комунікативного контролю в групі респондентів на цьому етапі дослідження 

не виявлено (таблиця 4.8). 

Таблиця 4.8 

Оцінка рівня самоконтролю у спілкуванні (М. Шнайдер) 

Рівень Показники,% 

Низький 57,5 

Середній 42,5 

Високий – 

 

Проведення першого етапу експерименту дало змогу встановити 

вихідний рівень сформованості професійної компетентності студентів із 

соціального захисту прав молоді. Результати у відсотках за виділеними 

критеріями у ЕГ та КГ подано в таблиці 4.9. 

Низький рівень сформованості професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників є результатом таких проблем, що мали місце в 

процесі констатувального етапу експерименту: недостатня обізнаність 

студентів із сутністю поняття „професійна компетентність”; недостатня 

сформованість мотивів досягнення успіху в майбутній професійній 

діяльності; невміння застосовувати теоретичні знання на практиці, низька 

сформованість здатності до рефлексії; неусвідомленість особистої 
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значущості в соціальній роботі; відсутність чіткого бачення шляхів 

самовдосконалення, саморозвитку тощо [221]. 

Таблиця 4.9 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості професійної компетентності із 

соціального захисту прав молоді до експериментальної роботи  

(n1=286, n2=294) 

 

Рівень 

 

Мотиваційний 

 

Комунікативний 

Змістово- 

процесуальний 

Особистісно- 

адаптивнийий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 18 22 100 102 105 116 130 125 

Середній 136 138 118 115 117 109 95 103 

Низький 132 134 68 77 64 69 61 66 

Разом 286 294 286 294 286 294 286 294 

 

Таблиця 4.10 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості компонентів професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді до експериментальної 

роботи (у %) 

 

Рівень 

 

Мотиваційний 

 

Комунікативний 

Змістово- 

процесуальний 

Особистісно- 

адаптивнийий 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 6,3 7,5 35,0 34,7 36,7 39,4 45,5 42,5 

Середній 47,6 46,9 41,2 39,1 40,9 37,1 33,2 35,0 

Низький 46,1 45,6 23,8 26,2 22,4 23,5 21,3 22,5 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Для з’ясування стану процесу формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти, визначення його 

недоліків і шляхів їх подолання ми проаналізували освітньо-професійну 

програму (ОПП) напряму підготовки „Соціальна робота” й вимоги до 

професійної підготовки означених фахівців. 
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Рис. 4.1. Порівняння розподілів експериментальної та контрольної 

групи студентів – майбутніх соціальних працівників – за рівнями 

сформованості компонентів професійної компетентності із соціального 

захисту прав молоді до експериментальної роботи 

 

З-поміж професійних функцій згідно з вимогами до професійної 

підготовки фахівців соціальної роботи можна назвати такі: соціально- 

діагностична, соціально-прогностична, правозахисна, соціально- 

комунікативна, превентивна, соціально-педагогічна, соціально-психологічна, 

організаційно-управлінська. 

Усі виокремлені функції певним чином пов’язані із професійною 

діяльністю соціального працівника, оскільки професія соціального 

працівника належить до професій типу „людина-людина” й передбачає 

професійно-комунікативну взаємодію із різними групами населення. 

У контексті нашого дослідження доцільно зосередити увагу на 
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соцільно-комунікативній функції професійної діяльності соціальних 

працівників, що безпосередньо пов’язана із формуванням його професійної 

компетентності. Соціально-комунікативна функція фахівців соціальної 

роботи полягає у встановленні контакту із тими людьми, хто потребує 

допомоги та підтримки, організації обміну інформацією, сприянні 

включенню різних інститутів суспільства в діяльність соціальних служб, 

допомозі у сприйнятті й розумінні іншої людини [221]. 

Реалізація вимог до формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників, прописаних в ОПП професійної 

підготовки соціальних працівників, здійснюється під час опанування змісту 

навчальних дисциплін у закладі вищої освіти. Нормативний і вибірковий 

зміст навчання визначається ОПП підготовки соціального працівника, що є 

державним документом, який регламентує вимоги до змісту, обсягу й рівня 

освітньої та професійної підготовки фахівця відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня (бакалавр, магістр) певної спеціальності, у якому 

узагальнено вимоги з боку держави та світового співтовариства [221]. 

Для розв’язання завдань ми проаналізували навчальні програми 

фахових дисциплін напряму підготовки 231 „Соціальна робота”, зміст яких 

стосується аспектів формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх соціальних 

працівників відповідно до рекомендованого переліку освітніх дисциплін 

ОПП складається з циклів гуманітарної і соціально-економічної, 

природничо- наукової, професійної й практичної підготовки. 

На основі здійсненого аналізу навчальних планів і програм 

професійної підготовки фахівців соціальної роботи було виявлено, що кожна 

із рекомендованих навчальних дисциплін передбачає певну професійну 

діяльність студентів, що сприяє формуванню їхньої професійної 

компетентності. Так, професійна компетентність майбутніх соціальних 

працівників формується в процесі вивчення таких навчальних дисциплін 
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циклу професійної і практичної підготовки, як: „Вступ до спеціальності”, 

„Теорія соціальної роботи”, „Основи професійного спілкування у соціальній 

роботі”, „Етика соціальної роботи”, „Соціальна робота із різними групами 

населення”, „Технології соціальної роботи”, „Технології соціальної роботи у 

зарубіжних країнах”, „Прикладні методики у соціальній роботі”, 

„Документознавство”, „Психологія”, „Практична психологія у соціальній 

роботі”, „Інноваційні методики у соціальній роботі” тощо. 

Серед зазначених навчальних дисциплін варто виокремити ті, що 

спрямовані безпосередньо на формування знань про соціальний захист 

молоді, тобто ці дисципліни є практико орієнтованими та найбільшою мірою 

сприяють формуванню професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників. До таких навчальних дисциплін відносимо: „Вступ до 

спеціальності”, „Основи професійного спілкування в соціальній роботі”, 

„Етика соціальної роботи”, „Соціальна робота з різними групами 

населення”, „Основи права в соціальній роботі”, „Соціальний захист прав 

молоді” тощо. 

Зазначені дисципліни становлять найбільший освітній ресурс 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Проаналізуємо навчальні програми зазначених дисциплін. Навчальна 

дисципліна „Вступ до спеціальності” є першою із циклу професійно- 

практичної підготовки майбутніх соціальних працівників і спрямована на 

формування базового поняття про соціальну роботу та її основні складники. 

Вивчення дисципліни „Вступ до спеціальності” полягає в ознайомленні 

студентів із сутністю соціальної роботи, теоретичними основами практики 

надання допомоги клієнтам, практичному обґрунтуванні методології 

професійно-комунікативної взаємодії клієнта зі спеціалістом. Водночас у 

змісті й структурі навчальної дисципліни відсутній будь-який матеріал про 

соціальний захист прав молоді. 

Програма навчального курсу „Основи професійного спілкування у 
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соціальній роботі” містить низку положень про особливості професійного 

спілкування соціального працівника з клієнтами, основні психологічні 

проблеми професійного спілкування. Однак програмою не передбачено 

розгляд питань щодо соціального захисту прав молоді. Матеріали програми 

аналізованої навчальної дисципліни визначають спрямованість на 

формування знань про типи спілкування та його будову, феномени і 

закономірності спілкування, можливості управління враженням у 

спілкуванні, технології підготовки до різних форм спілкування, способи 

застосування одержаних знань у практичній діяльності соціального 

працівника. Доцільним є включення до навчальної дисципліни питань 

соціального захисту прав молоді. 

Зазначимо, що реалізація професійної діяльності фахівцем соціальної 

роботи передбачає наявність у нього високого рівня сформованості 

показників моральної культури та дотримання ним етичних норм поведінки. 

Навчальна програма дисципліни „Етика соціальної роботи” спрямована на 

забезпечення студентів необхідними знаннями з основ професійної етики 

[221] і навичками її реалізації на практиці. Зміст курсу містить такі питання: 

значення етики для соціальної роботи, етика як наука про мораль, 

професійна етика та її особливості, етика соціального працівника, питання 

етичної регламентації соціальної роботи, зокрема, із соціального захисту 

прав молоді. Аналіз змісту навчальних програм професійно орієнтованих 

дисциплін показав, що вони прямо або опосередковано впливають на 

формування компонентів професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників. Навчальна дисципліна „Соціальна робота з різними групами 

населення” спрямована на ознайомлення студентів із предметом і 

пріоритетними завданнями, основними положеннями та принципами, а 

також формами, методиками і методами соціальної роботи з різними 

категоріями населення. Проте змістом навчальної дисципліни не 

передбачено докладне ознайомлення студентів із проблемами соціального 

захисту прав молоді. 
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Зазначимо, що професійна діяльність соціального працівника включає 

безпосередню комунікативну взаємодію із різними групами клієнтів, які 

потребують окремого ставлення й відповідного типу комунікативної 

взаємодії. Соціальний захист населення є важливим сегментом діяльності 

соціального працівника. 

Доцільним було б упровадження навчального курсу „Основи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді”, який цілісно розкривав би сутність 

понять „соціальний захист”, „соціальний захист прав молоді”, основні 

аспекти формування цих якостей та давав змогу здійснювати практичну 

підготовку до майбутньої професійної діяльності соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Досліджуючи змістову та структурну характеристики професійної 

компетентності соціальних працівників, зазначимо, що нині розроблено 

значну кількість наукових джерел, присвячених теорії і методиці соціальної 

роботи, що продуктивно використовується в процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників. Водночас під час професійної підготовки 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді у закладах вищої 

освіти недостатньо приділяється уваги саме соціальному захисту населення 

загалом та соціальному захисту прав молоді зокрема. 

 

 

4.2. Етапи та методика впровадження соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді в освітній процес 

закладів вищої освіти 

 

У третьому розділі нами було здійснено теоретичне обґрунтування 

соціально-педагогічної системи, описано зміст компонентів системи. Кожен 

із компонентів соціально-педагогічної системи потребує перевірки 
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ефективності в процесі проведення формувального етапу експерименту. 

За логікою нашого дослідження, на підставі теоретичного 

обґрунтування соціально-педагогічної системи та припущення її практичної 

дієвості та ефективності в освітньому процесі сучасних закладів вищої 

освіти нами було здійснено впровадження соціально-педагогічної системи. В 

контексті нашого дослідження впровадження соціально-педагогічної 

системи припускає поетапне проведення формувального етапу 

експерименту. До ЕГ було включено студентів, які навчаються за 

спеціальністю 231 „Соціальна робота” (ДВНЗ „Донбаський державний 

педагогічний університет”, Університет імені Альфреда Нобеля, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

Національний університет „Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка). 

Формувальний етап експерименту поділено на кілька етапів, кожен із 

яких має умовний характер і власне смислове значення. У процесі переходу 

на кожний наступний етап завдання під час експерименту ускладнювалися, 

змінювалася діяльність студентів. У межах дослідження виділено три етапи 

формувального етапу експерименту: початковий (оволодіння поняттєвим 

апаратом щодо формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді), базовий 

(ознайомлення із специфікою роботи соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді та особливостями професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до соціального захисту прав молоді) і дослідницький 

(практика, оволодіння майбутніми соціальними працівниками професійно-

значущими якостями, сформованість професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників до соціального захисту прав молоді та оволодіння 

професійними компетенціями). 

Процес упровадження розробленої соціально-педагогічної системи 
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професійної підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді на кожному з етапів припускає розроблення 

організаційної побудови процесу і встановлення зв’язків між компонентами 

системи. Ключову роль у цьому відіграють форми і методи навчання. 

Застосування тих чи інших форм і методів визначається за допомогою 

зроблених раніше теоретичних висновків і теоретико-методичних 

розроблень. 

Під час поетапного проведення експерименту, на нашу думку, важливо 

враховувати специфічні відмінності кожного виду діяльності. Так, 

звичайний освітній процес спрямований на передачу й відтворення знань, 

умінь і навичок, отриманих у минулому; освоєння соціальної роботи, на 

відміну від вищеозначеного, – це спрямування на вміння створювати 

майбутні знання, вміння. З огляду на це проведення експерименту не може 

ґрунтуватися лише на традиційній концепції вищої школи, яка забезпечує 

знання, вміння й навички. Упровадження нового змісту кожного з 

компонентів соціально- педагогічної системи потребує нових форм і методів, 

які будуть сприяти формуванню творчих, дослідницьких навичок, умінь 

вирішувати проблеми. Форми і методи, які ми застосовуємо в нашому 

експерименті, мають відповідати специфіці професійної діяльності 

соціального працівника. 

Розроблення форм і методів формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді в 

дослідженні припускає перенос акценту з пошуку правильних відповідей у 

підручнику на розвиток у студентів умінь самостійно розв’язувати 

проблеми. За такого підходу студент самостійно здобуває знання, ініціює 

обмін інформацією, здатен брати на себе відповідальність і самостійно 

приймати рішення. 

Перший етап формувального експерименту (початковий) забезпечував 

оволодіння студентами теоретичними знаннями й поняттєвим апаратом у 

галузі формування професійної компетентності майбутніх соціальних 
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працівників із соціального захисту прав молоді. В основу навчальних 

дисциплін на цьому етапі було закладено знання про права молоді, 

соціальний захист, специфіку професії соціального працівника, про 

особливості професійної діяльності, системний підхід до соціально-

педагогічної практики.  

На цьому етапі експерименту було використано лекції нормативних 

дисциплін спеціальностей 231 „Соціальна робота” та 232 „Соціальне 

забезпечення”. З-поміж дисциплін особливо важливими були: „Основи 

соціально-правового захисту особистості”, „Система соціального захисту та 

діяльності соціальних служб”, де студенти прослуховували лекції 

„Організаційні аспекти соціальної роботи”, „Система соціального захисту 

населення України”, „Поняття, предмет, метод та система права соціального 

забезпечення”, „Правові основи надання соціальних послуг”, „Основи 

соціальної роботи з дітьми та молоддю”, що були спрямовані на засвоєння 

студентами теоретичних засад соціального захисту прав молоді, формування 

основних умінь і навичок, компетенцій із соціального захисту прав молоді в 

майбутній професійній діяльності. У межах викладання дисципліни 

„Соціальне проєктування” студенти прослухали курс лекцій: „Соціальне 

проєктування – сучасна педагогічна технологія”, „Моделювання як механізм 

створення проєкту”, „Презентація авторських проєктів, розроблених 

студентами”, „Технологія проєктування в роботі з соціальними 

працівниками”, „Професійний імідж соціального працівника” з метою 

формування у студентів когнітивного компоненту використання сучасної 

проєктної діяльності для розв’язання соціальних проблем, орієнтації на 

досягнення кінцевих результатів і як результат – готовність до майбутньої 

проєктної діяльності із соціального захисту прав молоді. До програми 

навчальної дисципліни „Соціально-правове регулювання соціальних 

конфліктів у територіальній громаді” включено теми „Види конфліктів та 

причини їх виникнення”, „Методи та форми конфліктів”, „Психологія 

особистості в конфлікті”, „Соціально-правове регулювання соціальних 
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конфліктів у територіальній громаді”, де студенти набули знань щодо 

принципів і методів регулювання соціальних конфліктів; структурної моделі, 

етапів і фаз, меж, причин та функцій конфліктів; класифікації конфліктів та 

методів їх регулювання з метою формування у майбутніх соціальних 

працівників основ соціально-правового регулювання соціальних конфліктів 

у територіальній громаді; вироблення вмінь діагностувати, прогнозувати й 

контролювати конфліктну ситуацію, оволодіння практичними навичками 

врегулювання конфліктів різних рівнів; ознайомлення з основними 

технологіями переговорного процесу. Відтак, означені дисципліни мали на 

меті розширити уявлення студентів про професію соціального працівника з 

позицій соціального захисту прав молоді, про системний підхід у соціальній 

роботі, ознайомити їх із принципами, функціями соціальної роботи, 

особливостями соціально-педагогічної практики із соціального захисту прав 

молоді.  

Реалізація першого етапу формувального експерименту потребувала 

включення в освітній процес варіативного курсу „Соціально-психологічний 

тренінг”, у якому було зроблено акцент на соціальні та психологічні аспекти 

практичної діяльності соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді в сучасному вітчизняному соціумі відповідно до викликів часу. 

Також на цьому етапі було запроваджено в освітній процес тренінги для 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді: „Вчимося спілкуванню” (І – ІІ курс), 

„Партнерська взаємодія” (ІІІ курс), „Правовий захист особистості” (IV курс), 

„Креативність у соціальній сфері” (магістерський рівень). Відбувався 

розподіл студентів на групи за інтересами (пресцентр; театральна студія; 

об’єднання волонтерів) у позааудиторній діяльності для оволодіння 

студентами навичками практичного самопізнання, розвитку професійної 

рефлексії, що в подальшому сприяло оволодінню студентами здатності до 

аналізу професійної діяльності із соціального захисту прав молоді, 

самооцінки професійної компетентності (зокрема, практичні вправи „Моя 
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професія: успіхи та недоліки”, „Соціальний захист особистості”, „Моє місце 

в житті”, „Я та моє віддзеркалення”, „Почуй мене” та ін.). Форми й методи 

освітнього процесу першого етапу формувального експерименту навчання 

були спрямовані на розширення меж інтелектуальних можливостей 

студентів. Інтерес до матеріалу досягався за рахунок включення елементів 

емоційності й відсутності одноманітності в процесі викладання лекцій, 

практичних, семінарських занять, інших форм навчання, що стимулювало 

студентів оперативно сприймати й осмислювати інформацію щодо 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

Другий етап формувального експерименту (базовий) був пов’язаний із 

ознайомленням зі специфікою роботи соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді, поглибленням та систематизацією знань про 

особливості професійної діяльності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, розвитком умінь, навичок і компетенцій, 

формуванням організаційно-методичної готовності до вирішення 

професійних завдань. 

Процес формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді здійснювався під час 

викладання таких навчальних дисциплін: „Соціально-виховна практика”, 

„Професійна та корпоративна етика, естетика”, „Соціально-профілактична 

практика”, „Соціальний супровід сім’ї”, „Соціальна робота на підприємстві”, 

які сприяли реалізації суб’єкт-об’єктного та змістового компонентів, 

залученню студентів до специфіки роботи соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді та передбачали різновекторні інтерактивні 

методи й прийоми, зокрема соціальні акції: „Я і мої права”, „Права й 

обов’язки – шлях до успіху”; дискусії на теми: „Виклики сучасного соціуму: 

дієвість соціального захисту особистості”, „Соціальний захист молоді в 

Україні: реалії та перспективи”; складання та розв’язання практичних 

ситуацій із соціального захисту прав молоді за певним алгоритмом тощо.  
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Під час проведення практичних занять широко використовувались 

технології інтерактивного навчання – соціально-педагогічні ситуації 

(„Несправедливість”, „Невже життя закінчилось?”, „Довіра”, „У пошуках 

щастя”, „Безпорадність”, „Зрада” тощо) та рольові ігри („Як розбудити 

клієнта? ”, „Обговори свої проблеми”, „Ключовий момент”, „Знайди 

інформацію”, „Вислухай мене” тощо). Увагу було акцентовано на 

організацію професійно зорієнтованої та індивідуальної роботи, спрямованої 

на розвиток професійно значущих якостей, особистісних ресурсів 

майбутнього соціального працівника. Також було використано такі види 

практичної роботи, як вирішення проблемної ситуації в роботі з клієнтом 

(„Захист прав молоді під час працевлаштування”, „Захист молоді з 

інвалідністю”, „Сучасна сім’я без насильства”), де кожен учасник 

пропонував власний варіант, обґрунтовуючи свою позицію; рольові ігри 

відрізнялися від аналізу ситуації залученням елементів театралізації, 

моделюванням реальних умов професійної діяльності, програванням тієї чи 

тієї ролі („Ти й твої права”, „Захисти своє майбутнє”, „Захист прав молоді як 

професія”). Означені форми роботи допомогли студентам відчути свої сильні 

та слабкі сторони в процесі професійної діяльності та продовжити їх 

удосконалення, обстоюючи свої думки, власні позиції у вирішенні 

проблемної ситуації. Кожен зі студентів мав змогу виявляти професійні 

вміння на певному рівні, що суттєво вплинуло на якість формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. 

Важливою формою професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у позааудиторній навчальній діяльності є виробнича практика, 

що забезпечує спеціалізацію фахівця в професійному середовищі й сприяє 

формуванню правильного уявлення про специфіку та особливості 

професійної діяльності. Організація практики студентів, які навчаються за 

спеціальностями 231 „Соціальна робота” та 232 „Соціальне забезпечення”, 

відрізняється від організації інших практик тим, що спектр закладів 
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соціальної сфери, у яких має працювати майбутній соціальний працівник, є 

надто широким (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

патронажна служба, соціальних служб при міських та сільських органах 

виконавчої влади, центри професійної орієнтації населення, соціальних 

служб при міських та сільських органах виконавчої влади, інклюзивно-

ресурсні центри, ювенальні заклади тощо). У процесі проходження 

виробничої практики майбутні соціальні працівники ознайомились із 

реальним станом соціального захисту прав молоді, долучилися до 

проведення заходів, організації партнерської взаємодії, набули досвіду 

допомоги клієнтам. 

Під час позааудиторної соціально-виховної роботи частина студентів, 

яка зайняла активну позицію у формуванні професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, 

долучилася до проєктної роботи, волонтерської діяльності, організації 

благодійних акцій, просвітницьких заходів, майстер-класів тощо, що 

сприяло набуттю професійної компетентності студентами. 

Третій етап формувального експерименту (дослідницький) став 

заключним і був пов’язаний із практико зорієнтованою діяльністю студентів, 

оволодінням майбутніми соціальними працівниками професійно значущими 

якостями, професійними компетенціями та сформованою професійною 

компетентністю майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Реалізація цих завдань в аудиторній роботі досягалась шляхом 

оволодіння студентами блоками та темами таких нормативних дисциплін: 

„Соціальне проєктування”, „Соціальна робота з дітьми групи ризику”, 

„Сучасні інформаційні технології”, „Актуальні проблеми соціальної 

політики в Україні”, „Основи демографії”; вибіркових навчальних 

дисциплін: „Соціальна робота з безпритульними”, „Соціально-педагогічна 

робота з різними типами сімей”. У тематичних планах означених дисциплін 

передбачено завдання („Формування професійно зорієнтованого світогляду 
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майбутніх спеціалістів”, „Розкриття основних теоретичних положень 

соціально-педагогічної діяльності”, „Застосування засобів соціально-

правової політики у сфері соціального захисту”, „Психолого-педагогічна 

діагностика, моніторинг знань, умінь і навичок”), спрямовані на формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, а також успішну побудову індивідуальної 

траєкторії розвитку та професійного зростання майбутніх соціальних 

працівників. 

Упроваджено в практику освітнього процесу ЗВО авторський 

варіативний курс „Соціальний захист прав молоді”, який мав на меті: 

ознайомлення студентів з основами концепції соціальної роботи, 

соціального захисту прав молоді; історією розвитку та джерелами прав 

людини; формування навичок критичного мислення в оцінці актуальних 

суспільних проблем з позицій прав людини; ознайомлення студентів з 

особливостями підходів до захисту та забезпечення прав молоді, 

представників уразливих груп населення, зокрема молоді; надання 

інформації щодо роботи міжнародних та національних механізмів захисту 

прав молоді; формування вміння ідентифікувати ситуації, пов’язані з 

порушенням прав молоді тощо. 

Формуванню активної позиції студентів щодо соціального захисту 

прав молоді в процесі позааудиторної навчальної діяльності сприяли: 

тренінгові програми: „Формула успіху”, „Правила взаємодії у сучасному 

соціумі”, „Громадянська компетентність”, „Шляхи формування 

громадянської позиції студентів”; проєктна діяльність: соціальні проєкти 

„Соціальний захист прав молоді”, „Соціальне інформування”, „Соціальне 

партнерство”; у науково-дослідній роботі: написання кваліфікаційних робіт, 

пов’язаних із дослідженням актуальних проблем соціального захисту прав 

молоді, державної та регіональної систем соціального захисту прав молоді, 

громадських та експертних думок щодо соціального захисту прав молоді 

(„Міжнародні механізми захисту прав молоді”, „Професійна компетентність 
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фахівця із соціального захисту прав молоді”, „Перспективи розвитку ОТГ в 

контексті захисту прав молоді”, „Проблеми та перспективи соціального 

захисту прав молоді в Україні” тощо), що активізувало процеси 

саморозкриття та самоусвідомлення; забезпечувало умови для 

взаєморозуміння респондентів і дозволило їм відчути власну причетність до 

спільної справи. 

У позааудиторній соціально-виховній діяльності на цьому етапі 

формувального експерименту ключовими було визначено такі форми 

роботи: виховна, волонтерська та проєктна, що забезпечило результат дії 

структурних компонентів соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. Під час соціально-виховної діяльності 

важливим стало включення студентів у волонтерську та проєктну роботу, як-

от: „Дискусійний клуб”, „Соціальний театр”, „Конкурс стендових 

доповідей”; соціальні програми допомоги цільовим аудиторіям: 

просвітницькі заходи („День соціального працівника”, „Захисти права 

дитини”); благодійні акції („Не будь байдужим”, „Молодь для молоді”, 

„Зазирни в майбутнє”); волонтерські програми („Клуб добродіїв”, „Будуємо 

майбутнє разом”, „Магія доброго слова” та ін.). 

У процесі дослідження ми запропонували алгоритм формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, що передбачав такі напрями: організація 

навчально- методичної діяльності; тренінги в мікрогрупах; робота за 

інтересами в позанавчальній діяльності. 

Реалізація першого напряму потребувала включення в освітній процес 

варіативного курсу „Професійна компетентність”. У роботі за другим 

напрямом виокремлено тренінги для формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді: „Вчимося спілкування” (І-ІІ курс), „Партнерська взаємодія” 

(ІІІ курс). За третім напрямом здійснювалось включення студентів до груп за 
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інтересами (прес-центр; театральна студія; об’єднання волонтерів) у 

позанавчальній діяльності. 

Під час освітнього процесу форми й методи навчання були спрямовані 

на розширення меж інтелектуальних можливостей студентів. Інтерес до 

матеріалу, що вивчався, елементи емоційності й відсутність одноманітності 

в лекціях створювали стимул до оперативного сприйняття і осмислення 

інформації [33]. 

Під час проведення практичних занять широко використовували 

технології активного навчання – соціально-педагогічні ситуації 

(„Несправедливість”, „Невже життя закінчилось? ”, „Довіра”, „Зачароване 

коло”, „У пошуках щастя”, „Безпорадність”, „Зрада” тощо) і сюжетно- 

рольові ігри („Як розбудити клієнта?”, „Обговори свої проблеми”, 

„Ключовий момент”, „Знайди інформацію”, „Вислухай мене” тощо) [32]. 

Увагу акцентували на організації професійно-орієнтаційної та індивідуальної 

роботи. Зокрема, використовували такі види практичної роботи, як 

вирішення проблемної ситуації в роботі з клієнтом, де кожен учасник 

пропонував власний варіант, обґрунтовуючи свою позицію. 

Сюжетно-рольова гра відрізнялася від аналізу ситуації залученням 

елементів театралізації, моделюванням реальних умов професійної 

діяльності, програванням тієї чи тієї ролі (соціального працівника, 

адміністратора, клієнта тощо). Це допомагало студентові відчути свої сильні 

та слабкі сторони в процесі спілкування. Окрім того, сюжетно-рольова гра 

дозволяла вийти за звичні межі стереотипів поведінки, знаходити й активно 

використовувати нові елементи спілкування. Для цього в процесі 

програвання різних соціальних ситуацій кожному студентові пропонували 

обставини, роль і дії, не характерні для стилю, яким він уже володіє. 

Основним завданням визначених форм було здійснення корекції 

власної життєвої концепції студентів, професійних аспектів. Абсолютна 

більшість вправ або завдань будувалась за принципом контрасту між 

ефективними і неефективними прийомами реагування, поведінки чи 
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діяльності. Після завершення соціально-педагогічних ситуацій, сюжетно- 

рольових ігор чи певного циклу тренінгових занять підбивали підсумки й 

прогнозували шляхи подальшого індивідуального розвитку професійних 

умінь і навичок. 

Широко використовували такі інтегративні методи роботи, як групова 

дискусія, обговорення ситуацій, що дозволяло учасникам правильно 

формулювати свої думки, обстоювати свої позиції, обґрунтовувати стратегію 

професійної поведінки. Кожен зі студентів мав змогу в таких педагогічних 

умовах проявляти професійні вміння на певному рівні. 

Невід’ємним складником формування професійної компетентності 

студентів була організація тренінгів, у процесі проведення яких основні 

зусилля спрямовували на поглиблення рефлексії; досягнення повної 

взаємоповаги та довірливості між усіма учасниками групи. Це повинно було 

сприяти процесам саморозкриття та самоусвідомлення; забезпечити умови 

для взаєморозуміння респондентів під час практичних занять, що дозволяло 

їм відчувати власну причетність до спільної справи. Завдання і процедури 

добирали так, щоб їх зміст і спрямованість були адекватними вимогам 

навчальної програми і мети дослідження. 

Метою експериментальної роботи за третім напрямом (робота за 

інтересами в позанавчальній діяльності) була організація різноманітних 

форм позааудиторної пізнавальної діяльності студентів, які розширяли і 

доповнювали професійний вплив педагога на формування професійної 

компетентності студентів і водночас сприяли задоволенню їхніх запитів та 

інтересів. Ефективними виявилися прес-центр, театральна студія, об’єднання 

волонтерів, завданням яких визначено: поглибити вплив педагогічних 

процесів на індивідуалізацію формування професійної компетентності; 

розширити можливості професійної діяльності залежно від конкретної 

ситуації; сприяти професійному саморозкриттю під час виконання різних 

соціальних ролей. Як показали спостереження, найбільш ефективною 

формою виявилось об’єднання волонтерів, учасники якого були включені в 
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реальну діяльність (робота з різними соціальними групами молоді). 

Зауважимо: праця соціального працівника – це насамперед праця з 

іншими людьми, клієнтами соціальних служб, колективом центру соціальної 

роботи. Тому неабиякого значення набуває вміння працювати в групі 

(мікрогрупі), у колективі, виконувати спільну справу. З огляду на це 

найбільш оптимальною формою роботи виявилась групова, що припускала 

розподіл академічної студентської групи на тренінгові підгрупи. Групова 

робота дозволила майбутнім фахівцям соціальної роботи побачити себе 

очима інших, усвідомити власні особливості взаємодії з іншими людьми й 

свідомо формувати власний індивідуальний стиль діяльності. Знання 

предмета стає більш ґрунтовним, якщо предмет освітньої діяльності спільно 

обговорюють. Оптимальне співвідношення освітньої діяльності і 

спілкування гармонійно поєднує навчальну й виховну функції освітнього 

процесу, забезпечує сприятливий вплив на становлення особистості 

кожного. Така форма міжособистісної взаємодії має переваги: по-перше, це 

активізація особистісних якостей студента; по-друге, інтеграція 

колективного досвіду, єдність ціннісних орієнтацій; формується нове 

ставлення до предмета, почуття спільної причетності до спільної справи. 

Означена форма навчальної роботи не є новою, вона застосовувалася в 

інших галузях наук, проте її застосування під час упровадження розробленої 

нами соціально-педагогічної системи мало експериментальний характер. 

Експериментальні знання із соціальної роботи є досить складними і 

містять комплекс послідовних навчально-пізнавальних дій, виконання яких 

дозволяє досягти більш високого результату. Це зумовлює поділ процесу 

впровадження цієї форми на три умовних етапи за ступенем складності. 

Під час реалізації третього етапу впровадження групової форми роботи 

студентська група ділиться на чотири мікрогрупи для виконання певних 

навчальних завдань. Такі спільноти, поділені відповідно до навчальних 

цілей, є малими соціальними групами і в експериментальній роботі стали 

основою для вироблення групових цінностей і норм поведінки, виникнення 
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емоційних стосунків. Робота в таких групах є досить продуктивною, адже 

має професійний потенціал. 

Означена форма має певні традиції і визнана в освітньому середовищі. 

Успішна й продуктивна на першому етапі, у подальшому робота в 

мікрогрупах потребує формулювання чітких умов її функціонування. Ми 

визначаємо такі соціально-педагогічні умови створення і функціонування 

мікрогруп груп, які забезпечать ефективність другого етапу 

експериментальної роботи: 

1. Кількісний склад кожної мікрогрупи має нараховувати не більше, 

ніж шість-вісім осіб. Дотримання цієї умови, як ми вважаємо, дозволяє 

студентам працювати продуктивно на певному етапі експерименту. На 

означеному етапі вони роблять перші спроби оволодіння новими 

теоретичними знаннями й базовими дефініціями, формується особистісне 

ставлення до професійної діяльності із соціального захисту прав молоді. 

Робота в малих групах дозволяє майбутнім фахівцям подолати невпевненість 

у собі, проявляти активність. Постійний склад створених груп дає змогу 

студентам звикати до певного кола людей, згуртовуватися між собою, діяти 

як єдиний колектив. 

2. Залучення до активної освітньої діяльності всіх членів групи. В 

групі такого кількісного складу за умови активної участі всіх її членів 

народжується багато ідей і цікавих оригінальних пропозицій, висувається 

велика кількість варіантів припущень у процесі прийняття певного рішення, 

поставлена на розгляд проблема аналізується докладно. Активність групи є 

обов’язковою умовою успішного навчання студентів. 

3. Створення позитивного мікроклімату в колективі. Позитивне 

ставлення до себе й до особистості кожного члена групи загалом сприяє 

пробудженню творчих здібностей людини й забезпечує можливість для 

самопізнання й самовдосконалення, формування вмінь об’єктивно 

сприймати інші погляди. Дотримання вищеозначеного допоможе групі 

плідно використовувати потенціал кожного учасника. Ця умова в поєднанні 
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з активністю членів групи має свою специфіку й вимагає роз’яснення. До 

критеріїв активності відносимо такі, як наприклад, запропонована кількість 

варіантів розв’язання завдання, або кінцеве підбиття підсумків роботи всієї 

групи. Головною вимогою є соціальна активність. Члени групи мають бути 

відповідальними за свої слова й вчинки та повинні вміло використовувати 

здобуті в групі інформацію і досвід. 

Перший етап упровадження запропонованої роботи в мікрогрупах 

повинен тривати до того часу, поки в групах не проявляться ознаки творчого 

колективу. Цей момент згуртованості легко визначається за такими 

показниками: відкритість і доброзичливість студентів один до одного; 

позитивний мікроклімат, що склався, продуктивно сприяє вирішенню 

поставлених перед групою завдань; докладання зусиль для розв’язання 

поставленого завдання; обговорення проходять продуктивно, група здатна 

дійти спільної думки, самостійно розв’язати поставлене завдання; наявність 

відповідальності; студенти самі готові взяти на себе певні зобов’язання. 

Виявлення вищеперерахованих показників у кожній підгрупі свідчить 

про те, що підгрупи пройшли певний етап розвитку і можна переходити до 

наступного етапу впровадження форм навчання, складнішого за перший. 

На другому етапі робота зі студентами будується за іншим сценарієм. 

Робота в малих групах продовжується. Водночас сформовані раніше групи 

тепер відрізняються кількісно – поділяються ще навпіл, і в підсумку груп 

стає вдвічі більше. Вимоги до роботи всіх учасників мікрогруп більш 

ускладнені. Підгрупи переходять на більш високий, якісний рівень 

виконання завдань, що потребує від них і більших зусиль. 

Соціально-педагогічні умови організації й функціонування підгруп, які 

забезпечують ефективність роботи на другому етапі впровадження групової 

форми роботи, представимо в такому варіанті: 

1. Кількісні зміни. Створена на першому етапі підгрупа поділяється 

навпіл, до складу кожної з них входять троє-четверо учасників. Дія цієї 

умови спрямована на тих студентів, які раніше не виявили себе з різних 
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причин: невпевненість, недостатнє розуміння матеріалу, безініціативність, 

небажання працювати та ін. Означена умова повинна позитивно вплинути на 

їхню поведінкову активність, оскільки цей етап практично не дозволяє 

уникнути активності під час прийняття важливих рішень. З огляду на меншу 

кількість учасників підгрупи у вирішенні важливих питань беруть участь усі 

члени підгрупи. 

2. Якість роботи всієї підгрупи. Незважаючи на кількісні зміни, 

склад кожної нової мікрогрупи утворюють члени попереднього колективу, 

що склався на першому етапі роботи в мікрогрупах. Тому склад мікрогруп 

залишається постійним впродовж другого етапу групової роботи. 

Продуктивність навчання забезпечується завдяки тому, що в такій підгрупі 

члени добре знають один одного, здібності, характер, мають досвід спільної 

діяльності. Така група досягне більших результатів, ніж чисельна група 

людей, які не мають досвіду спільної діяльності. 

3. Наявність потенційного лідера. Під час добору підгруп важливо, 

щоб у кожній з них був соціально активний студент, потенційно здатний 

виступити лідером й організувати роботу всієї групи. Дотримання цієї умови 

має забезпечувати викладач, який, спостерігаючи за освітнім процесом, 

повинен помітити найактивніших студентів і правильно їх розподілити в 

підгрупи. 

Показники оцінювання ефективності другого етапу групової форми 

роботи, як ми вважаємо, мають бути такі: позитивний мікроклімат у кожній 

підгрупі, ініціативність кожного студента; у кожній підгрупі з-поміж її 

учасників спостерігається прояв творчого підходу; взаємодія учасників 

усередині підгрупи дозволяє схарактеризувати підгрупу як єдину команду зі 

спільними цілями та цінностями; у кожній підгрупі є учасник, здатний узяти 

на себе роль лідера й організувати роботу підгрупи. 

Третій етап групової роботи припускає індивідуальну діяльність. На 

цьому етапі наявні мікрогрупи розформовуються, і кожен з їх учасників 

працює індивідуально. Настає момент, коли треба діяти самостійно й 
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спрямовувати зусилля на самопізнання, саморозвиток і самовиховання. Це 

період підбиття підсумків, аналізу успіхів і невдач, роздумів про себе як про 

соціального працівника. Успіхи майбутнього соціального працівника 

виражаються в позитивному ставленні до власного потенціалу. Прикінцевий 

етап – вияв особистісних якостей, потенційних можливостей. Завдання на 

цьому етапі ще більш якісно ускладнюються, а їх виконання вже повинно 

відбуватися не в підгрупах, а самостійно. 

Ефективність роботи на третьому етапі впровадження групової форми 

роботи повинні забезпечувати виокремлені й запропоновані нами соціально- 

педагогічні умови: індивідуальна, самостійна робота кожного студента. 

Студенти мають самостійно висловлювати власну точку зору, 

аргументувати, нести відповідальність за свої рішення. На цьому етапі 

роботи в мікрогрупах кожен із учасників експерименту самостійно здобуває 

нові знання й може передати їх іншим; взаємодопомога. У процесі 

самостійної роботи студент може звернутися за порадою до колишніх членів 

підгрупи. Обов’язком кожного є надання посильної допомоги. Водночас 

результати самостійної роботи мають відрізнятися, а виконані творчі 

завдання - мати індивідуальний характер; публічне обговорення найбільш 

складних для розуміння питань. Можна припустити, що за весь період 

роботи в студентів виникнуть питання, які вони хотіли б винести на 

загальний розгляд. Багато незрозумілих питань чи сумнівних фактів на 

цьому етапі можуть стати предметом для обговорення й дискусії. 

Ефективність роботи на третьому етапі роботи в групі можна вважати 

високою, якщо її результати характеризується такими показниками: 

студенти обговорюють навчальний матеріал, ставлять запитання; у кожного 

студента сформувались правильні уявлення про специфіку соціальної 

роботи, про роль фахівця в соціальному захисті прав молоді; у кожній 

підгрупі склались партнерські взаємини, їхні представники згуртовані. 

Отже, групова поетапна форма роботи довела свою ефективність під 

час проведення базової частини експерименту. Вона дає змогу студентам 
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досягнути більш високого рівня осмислення й засвоєння матеріалу, що 

визначається виробленням практичних умінь і навичок, а також краще 

виявити і пізнати себе. 

Другий етап експерименту передбачав розроблення й упровадження 

методів експериментального навчання. Вищезгадані три етапи роботи в 

мікрогрупі потребують розроблення спеціальних методів навчання, які 

будуть забезпечувати ефективність експериментального навчання на 

кожному з етапів роботи в мікрогрупах. Розроблення методів для базової 

частини експерименту, адекватних запропонованій вище формі навчання, 

потребує визначення соціально-педагогічних вимог, які регламентують їхню 

організацію. До них відносимо такі: 

1. Орієнтація на інтерактивні методи навчання, у процесі 

застосування яких студент зможе зайняти активну особистісну позицію і 

виявити себе як суб’єкт освітньої діяльності. 

У викладанні дисциплін особливого значення набувають ті методи, які 

вводять студентів у ситуації, що вивчаються, спонукають їх до активних дій, 

мотивують до навчання. Інтерактивне навчання зберігає форму і зміст 

процесу. Ми розглядаємо його як діалогове з огляду на те, що воно 

видозмінює форми – з транслювальних на діалогові. Інтерактивні методи 

сприяють підвищенню рівня мотивації, емоційності, самостійності, творчої 

активності студента у засвоєнні нових знань, формуванню вмінь і навичок їх 

практичного застосування. У процесі поетапної реалізації базової частини 

експериментальної роботи особливої актуальності набуває необхідність 

моделювання реальної життєвої ситуації, динамічної, пов’язаної з 

вирішенням проблем соціального захисту прав молоді. Це можливо, якщо 

використовувати інтерактивні методи навчання, які вчать ефективно 

взаємодіяти з іншими людьми й приймати правильні професійні рішення. 

Активна участь у пізнавальній діяльності кожного студента, 

використання ним здобутих знань на практиці й усвідомлення, де і як ці 

знання можуть бути застосовані, є однією з вирішальних умов ефективності 
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проведення експерименту. 

2. У доборі методів під час поетапної групової роботи необхідно 

враховувати, що рівень складності навчальних завдань, які репрезентують ці 

методи, повинен зростати від першого етапу роботи в мікрогрупах до 

останнього. До того ж більш складними можна назвати ті завдання, які 

потребують більш самостійної чи творчої роботи студентів. 

Поетапне проведення роботи в мікрогрупах дозволяє ускладнювати 

завдання на кожному наступному етапі. Так, наприклад, на першому етапі 

групової роботи, коли студенти розглядають сутність і зміст соціальної 

роботи, доцільно використовувати методи, які сприяють накопиченому 

обсягу знань з означеною проблеми й не потребують від студентів 

особливих самостійних і творчих зусиль. На етапі поглибленого навчання 

предмета необхідно застосовувати такі методи, які передбачають більш 

складні завдання, ніж були застосовані на попередніх етапах. Це стимулює 

навчальну діяльність студентів упродовж усього періоду експерименту. 

Застосування цієї умови буде ефективним, якщо студенти пройдуть всі етапи 

експерименту. В будь-якому іншому випадку існує ризик отримати негативні 

результати. 

3. Використання методів поточного контролю. Процедура контролю 

допоможе визначити рівень знань, умінь і навичок, оцінити поведінку 

студентів, виявити прогалини в знаннях й усунути їх, здійснити моніторинг 

зростання групи. В експериментальній роботі ми пропонуємо на перших 

двох етапах групової роботи самооцінювання студентів, а на третьому – 

оцінювання освітніх результатів викладачем. Це допоможе об’єктивно 

оцінити навчально-пізнавальну діяльність студента. 

Ґрунтуючись на вищевикладених положеннях, перейдемо до опису 

методів, які доцільно застосовувати під час упровадження групових форм 

роботи. 

На першому етапі роботи в мікрогрупах ми розробили й застосували 

такі методи навчання, які, незважаючи на їхнє традиційне формулювання, 
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були суттєво адаптовані з огляду на поставлені дослідницькі завдання: 

проблемна лекція, лекція-прес-конференція, лекція-візуалізація; семінар-

дискусія; кейс- метод. 

Упродовж усієї історії вищої школи провідною формою і методом 

навчання є лекція. За своєю метою лекція покликана сформувати основи для 

подальшого засвоєння студентами навчального матеріалу. З-поміж головних 

переваг лекції є економічність. Деякі науковці вважають, що лекція є 

пасивним способом здобування знань, гальмує самостійне мислення, 

відбиває смак до самостійних занять, принижує працездатність студентів. 

Неможливо погодитись з цим твердженням, бо в окремих випадках лекційна 

форма навчання не може бути замінена ніякою іншою. Так, вона є найбільш 

доцільною через брак підручників для нових курсів, недостатнє 

відображення матеріалів у чинних підручниках, що має місце у практиці 

навчання. З огляду на це традиційні форми роботи, включно з лекцією, є 

дієвими за умов їх доповнення методами, спрямованими на активізацію 

пізнавальної діяльності студентів, під якою розуміємо діяльність викладача з 

використання таких змісту, форм і методів навчання, які сприяють 

підвищенню активності і творчої самостійності студента щодо засвоєння 

знань, формування вмінь, навичок, застосування їх на практиці. 

Такий підхід не є новим, він відбиває основні світові тенденції 

сучасної освіти фахівців, але в практиці професійної підготовки соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді використовується вперше. 

Основним його завданням є не тільки надання знань, а й формування стійких 

мотивів до поглиблення цих знань через самоосвіту; розвиток творчих 

здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, сприяння 

самореалізації особистості. 

Продуктивними в цьому контексті є лекція-прес-конференція, 

проблемна лекція-бесіда, що орієнтовані на залучення всіх студентів до 

інтерактивної діяльності. 

Проблемну лекцію-бесіду ми використовували через створення 
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проблемної ситуації, яка спонукає студентів до пошуку і вирішення певних 

суперечностей. Нове знання пропонується як невідоме, яке необхідне 

відкрити. Завдання викладача – створити таку ситуацію, яка буде спонукати 

студентів до пошуку шляхів вирішення проблеми, крок за кроком підводячи 

їх до мети. Ми подавали матеріал як проблемне завдання, що містить 

протиріччя, які треба знайти і вирішити. Освітній процес перетворюється в 

пошукову роботу. Головне завдання викладача полягає в реалізації принципу 

проблемності в процесі відбору і оброблення лекційного матеріалу, а також 

під час розгортання його безпосередньо на лекції шляхом діалогічного 

спілкування. 

У процесі першого етапу впровадження роботи в мікрогрупах ми 

використовували проблемну лекцію-бесіду за такою схемою: лектор 

проводить міні-лекцію, після чого ставить перед студентами проблемне 

завдання; кожна мікрогрупа самостійно виконує навчальне завдання; 

отримані результати обговорюють усією студентською мікрогрупою; 

приймається спільне оптимальне рішення. 

Лекцію було розпочато зі створення викладачем проблемної ситуації, 

яка формує у свідомості студентів мотив отримання нової інформації. Для 

цього лектор повідомляє, що сучасні науковці стали частіше 

використовувати терміни „права”, „захист”, „соціальний захист”; розглядає 

поняття; розповідає про природу прав; визначає разом зі студентами, чим 

відрізняється захист від супроводу; веде бесіду про загальні і специфічні 

особливості соціальної роботи із соціального захисту прав молоді. Потім 

викладач говорить з групою про те, яку роль соціальний захист відіграє в 

галузі соціальної роботи. Після цього студентам пропонується самостійно 

сформулювати поняття „соціальний захист”, „соціальний захист прав 

молоді”, „система соціального захисту”. Поставлена викладачем проблема 

має бути розв’язана в кожній тренінговій групі. Оскільки та ж сама проблема 

різними групами людей може сприйматися й розв’язуватися по-різному, то 

отримані результати необхідно обговорити й прийти до такого 
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формулювання понять, яке влаштовує всю студентську групу й 

співвідноситься з професійними уявленнями викладача. 

Лекцію-візуалізацію було використано в такій формі. Відеоряд 

важливо розглядати як опору адекватних думок і практичних дій; він має 

бути не тільки носієм усної інформації, а й носієм змістової інформації. За 

допомогою технічних засобів навчання та програми-презентації Microsoft 

Power Point студентам було запропоновано розглянути функціонально- 

посадові обов’язки соціального працівника. Матеріал було подано у 

візуальній формі у вигляді схем, що виконували роль носіїв інформації. Це 

дозволяло сконцентрувати увагу студентів на більш важливих ключових 

моментах змісту лекції, сприяло розумінню й засвоєнню матеріалу. Читання 

такої лекції зводиться до розгорнутого коментування підготовлених 

візуальних матеріалів, які повинні забезпечити: систематизацію знань; 

засвоєння нової інформації; створення і вирішення проблемних ситуацій. 

Таку лекцію можна успішно комбінувати із кейс-методом. Лекція- 

візуалізація подає інформацію у візуальній формі. Демонстраційні матеріали 

не просто доповнюють словесну інформацію, а й самі є носіями змістової 

інформації. 

Лекцію-прес-конференцію використали у вигляді зв’язного 

інформаційного тексту, що подавався у відповідь на попередньо (на початку 

заняття) сформульовані студентами запитання із запропонованої теми. 

Активізація діяльності студентів на лекції-прес-конференції досягається 

завдяки адресному інформуванню кожного студента. Необхідність 

сформулювати запитання й грамотно його поставити активізує мислення, а 

очікування відповіді на запитання концентрує увагу студента. Запитання 

студентів мають бути проблемними й стимулювати творчі процеси 

мислення. Особистісне, професійне й соціальне ставлення викладача до 

поставлених запитань і відповідей на них має виховний вплив на студентів. 

Опишемо перебіг лекції-прес-конференції. Так, з теми „Система 

соціального захисту прав молоді” було проведено лекцію-прес-конференцію 
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задля розвитку творчого, професійного спілкування, пізнавальної мотивації 

у студентів. Викладач називає тему лекції і просить студентів у письмовій 

формі ставити запитання. Кожний студент упродовж 2-3 хвилин повинен 

сформулювати найбільш цікаві для нього запитання, записати їх на папері й 

віддати викладачеві. Потім викладач упродовж 3-5 хвилин відбирає питання 

за їхнім смисловим змістом і починає читати лекцію. Виклад матеріалу 

побудовано не як відповідь на кожне запитання, а цілісно як зв’язне 

розкриття теми, у процесі якого формуються відповіді на запитання 

студентів. У кінці лекції викладач проводить підсумкове оцінювання 

запитань як відображення знань й професійної спрямованості. 

Аналогічно було розроблено процедуру проведення семінару-дискусії, 

ефективне проведення якого потребує спеціальної підготовки студентів. 

Семінар-дискусія проводився задля обговорення й розв’язання 

теоретичних і практичних проблем варіативного курсу „Соціальний захист 

прав молоді”, розвитку в студентів творчого мислення, умінь обстоювати 

свою позицію, застосовувати здобуті знання (авторський спецкурс, див. 

Додаток Е). 

Під час першого етапу роботи в мікрогрупі метод семінару-дискусії 

було застосовано за схемою, яку пропонує І. Ковальчук: 

1. Кожна група попередньо готує короткі доповіді, учасники 

навчання можуть ставити доповідачам запитання. 

2. Викладач пропонує одне чи два дискусійних питання з теми 

заняття. Розв’язання цих завдань потребує більше часу й напруженої 

розумової діяльності студентів. 

3. Творчі підгрупи готуються й оголошують результати своєї роботи. 

4. Отримані варіанти відповідей на поставлені питання виносять на 

загальне обговорення. 

5. Підбиття підсумків [176]. 

Прикладом проведення подібної дискусії може бути семінарське 

заняття з теми „Соціальний захист прав молоді і виклики часу”, з метою 
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огляду сучасних проблем соціального захисту української молоді, 

узагальнення закордонного досвіду соціального захисту молоді та надання 

пропозицій, спрямованих на подолання кризових явищ у цій сфері, яке було 

частиною експерименту. Для проведення семінару-дискусії з цієї теми 

студентам заздалегідь давали завдання. Кожна підгрупа розглядала 

діяльність одного із соціальних центрів й готувала повідомлення про його 

досягнення, принципи професійної діяльності. Під час цього заняття, після 

виступу доповідачів, викладач пропонував студентам поміркувати, 

порадитися всередині свої групи й відповісти, які принципи професійної 

діяльності є незмінними і актуальними для будь-якої історичної епохи. 

Наприкінці семінару, після обговорення поставленого завдання, студенти 

дійшли спільного висновку. 

З’ясувалося, що такі принципи, як принцип соціальної справедливості, 

дисципліни, повноважень та відповідальності є одними з головних в 

діяльності будь-якої організації і не втрачають своєї актуальності. 

Кейс-метод у процесі першого етапу роботи мікрогруп 

використовували задля формування в студентів уявлень про реальний стан 

соціальної роботи, усвідомлення специфіки соціальної роботи, 

відпрацювання варіантів проблемних конфліктних ситуацій у соціальному 

захисті прав молоді. 

Кейс є докладним описом певного життєвого випадку, ситуації. Аналіз 

конкретних ситуацій – один із методів активного навчання, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. 

Ситуації зазвичай подаються в друкованому вигляді, але є й інші форми 

представлення подій – у відео- та аудіоформатах, компакт-дисках тощо, 

можливі й комбінації. 

Цей метод застосовували за певним алгоритмом. Увазі студентів 

письмово чи усно пропонували опис конкретної ситуації. Вони повинні були 

визначити проблему та знайти правильний шлях її розв’язання. У доборі 

ситуацій враховували актуальність проблеми, яка відображається, 
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реалістичність і типовість ситуації. Ефективність її сприйняття залежала від 

якості викладу умов і обставин, які її спричинили. В описові ситуації 

звертали увагу на логіку, послідовність викладу подій, мову та ін. Важливим 

у застосуванні професійних ситуацій став аналіз їх змісту, що сприяло 

виявленню причин, які зумовили ситуацію, та підведенню студентів до 

правильного розуміння позиції діючих осіб. Для усвідомлення або корекції 

оцінювання ситуації ставили запитання, що враховують її конкретні 

обставини. 

З-поміж прийомів використання ситуацій на заняттях виділяємо такі: 

− студентам запропоновано ситуації і варіанти їх вирішення, серед 

яких є й неправильний. Завдання: обрати правильний варіант, аргументувати 

свій вибір; 

− студентам запропоновано ситуацію і варіанти її вирішення, з-

поміж яких один правильний. Завдання: обрати правильний варіант, 

аргументувати свій вибір; 

− студентам запропоновано ситуацію і варіанти її вирішення. 

Завдання: проаналізувати, виявити недоліки у вирішенні, вказати способи їх 

подолання; 

− студентам запропоновано ситуацію. Завдання: проаналізувати її, 

скласти план-модель її вирішення; змоделювати ситуацію, спираючись на 

власний досвід; 

− студентам запропоновано обрати ситуацію з власного досвіду. 

Завдання: проаналізувати ситуацію, виявити недоліки у її вирішенні, вказати 

способи їх подолання. 

У процесі першого етапу роботи мікрогруп для аналізу конкретних 

ситуацій використовували бесіду, дискусію, ділову гру тощо. Аналіз 

складних ситуацій, вирішення яких потребує додаткової інформації, ми 

рекомендували для самостійної роботи з подальшим їх розгляданням на 

заняттях. Основна мета аналізу конкретних ситуацій – вироблення вмінь 

приймати рішення на основі аналітичної діяльності та отриманих знань. 
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Цінність у нашому експерименті становила не ситуація, а професійне 

завдання, яке потрібно вирішити, адже на практиці фахівці стикаються з 

реальною ситуацією. Отже, завдання містить уведення в ситуацію 

суб’єктивних умов і постановку конкретної цілі. Ми цього досягли 

постановкою різноманітних завдань. Добір форм організації занять з 

використанням ситуацій здійснювали, виходячи з мети застосування 

ситуації, рівня підготовки студентів, використовуючи такі форми: 

1. Фронтальна. Викладач описує ситуацію в усній формі, пропонує її 

всім присутнім, здійснює аналіз, пропонує варіант її вирішення, спонукає 

студентів до особистих висловлень. 

2. Групова. Весь контингент студентів поділяється на кілька груп, які 

дізнаються про ситуацію в усній чи письмовій формі. Відтак кожна група 

виробляє свій варіант вирішення ситуації і пропонує присутнім оцінити їх. 

Після цього групи разом обговорюють, аналізують, приймають рішення. 

3. Індивідуальна. Кожному студентові дається ситуація в письмовій 

формі або пропонується скласти ситуацію з власного досвіду. Завдання: 

індивідуально вирішити ситуацію. 

У процесі першого етапу роботи мікрогруп ми переконалися, що 

використання проблемних професійних ситуацій на заняттях сприяє 

закріпленню теоретичних знань, формуванню на їх ґрунті професійних умінь 

і навичок із соціальної роботи, соціального захисту прав молоді. 

Адаптуючи метод конкретних ситуацій до завдань нашого 

дослідження, пропонуємо використовувати його за певною схемою: вступ; 

усний переказ ситуації студентам для ознайомлення з його змістом удома; 

аналіз опису ситуації студентами в позааудиторний час; перший етап: 

пояснення сутності методу ситуації студентами; дискусія з приводу 

проблеми, поданої відповідно до змісту запитань; другий етап: вибір 

спільного або приблизного розв’язання; вибір остаточного розв’язання 

проблем; третій етап: підбиття підсумків (підкреслення моментів, які мають 

важливе дидактичне значення); оцінювання діяльності студентів. 
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Спираючись на думку про те, що організація соціального захисту прав 

молоді потребує використання різних методів, на другому етапі роботи в 

мікрогрупах використовували метод ситуацій, який можна застосовувати у 

процесі викладання курсу „Технології соціальної роботи”. Метод ситуацій 

адаптується до розгляду різних тем, водночас опрацювання ситуацій в 

аудиторії потребує дотримання чіткого алгоритму. Цей метод уможливив 

інтегрування теорії і практики, що надзвичайно важливо в соціальній роботі, 

яка має прикладний характер, особливо в сегменті соціального захисту прав 

молоді. 

Під час першого етапу роботи мікрогруп усім їм пропонували однакові 

кейси. Це дає змогу ретельніше здійснити аналіз конкретного випадку, 

виявити оптимальну кількість варіантів вирішення проблеми. Всі 

мікроколективи повинні вивчити свій кейс і зробити висновки, а також 

підготувати питання для обговорення ситуації. 

Кейс-метод довів свою продуктивність під час експериментальної 

роботи і відповідність груповій формі роботи. 

Також на першому етапі групової форми роботи було проведено 

контроль та оцінювання знань і всієї проведеної роботи. Для цього обрано 

усне опитування: кожна з мікрогруп готувала запитання якійсь одній групі. 

Кількість запитань відповідала кількості студентів. Причому конкретне 

запитання призначалося конкретній людині. У результаті кожен студент 

отримав дві оцінки: перша стала результатом відповіді на запитання, друга – 

результатом навчальної діяльності своєї групи. 

На другому етапі роботи в мікрогрупі було розроблено й 

запропоновано такі методи: групова дискусія з мозковим штурмом чи без 

нього; аналіз конкретних ситуацій. 

Перший метод, який ми застосовували, була групова дискусія. Цей 

метод трактується в двох значеннях: по-перше, це застосування в практиці 

керівництва групами способу організації спільної діяльності, яка за мету 

ставить інтенсивне і продуктивне вирішення групового завдання; по-друге, 
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прийом, який дозволяє, використовуючи систему логічно обґрунтованих 

аргументів, впливати на думки, позиції учасників дискусії в процесі 

спілкування. Головною перевагою цього методу є те, що він протиставляє 

різні позиції, надаючи учасникам змогу побачити проблему з різних боків й 

уточнити спільні позиції, що зменшує опір до нової інформації. Метод 

дозволяє опрацювати групове рішення, надавши йому статус групової норми 

й покликаний зацікавити учасників дискусії у виконанні групового завдання. 

Кожна тренінгова мікрогрупа накопичує конкретно-змістовний матеріал, 

який у процесі його подальшого обговорення дозволяє виявити основні 

проблеми в роботі з соціального захисту прав молоді і визначити варіанти 

вирішення. 

Досліджуючи специфіку соціальної роботи в умовах закладу вищої 

освіти, важливо зауважити, що студентам бракує життєвого досвіду 

вирішення професійних проблем. Тому як оптимальну форму організації 

групової дискусії ми обрали метод „мозкового штурму” [17]. Цей метод 

сприяє активізації колективної творчої діяльності. Його застосовують для 

накопичення максимальної кількості гіпотез за відносно короткий проміжок 

часу. Ефективність доведено за умови дефіциту творчих рішень і нових ідей. 

Важливо зауважити, що використання методу „мозкового штурму” 

передбачало не окрему роботу кожного студента, а спільну діяльність 

представників кожного мікроколективу, спрямовану на формулювання 

якомога більшої кількості творчих ідей за спеціально відведений час. Після 

цього ідеї обговорюють усі студенти. Групам дозволено висловлювати 

аргументи на користь розроблених ними гіпотез. Підсумковий вибір 

здійснюється за допомогою голосування. 

У процесі експериментальної роботи метод „мозкового штурму” довів 

свою ефективність для вивчення форм і методів соціальної роботи. Так, під 

час обговорення проблеми ми виділили методи й класифікували їх за 

групами: загальнонаукові методи; методи соціологічних досліджень; методи 

управління функціональними підсистемами, методи організації спільної 



363 

діяльності людей. У процесі обговорення групи з’ясували, що виконання 

організаційної функції базується переважно на тих методах управління, що 

враховують потреби, інтереси і мотиви поведінки людей, які працюють в 

установах соціальної роботи. Відповідно методи організації спільної 

діяльності людей можна поділити на три основні групи: адміністративні; 

економічні; соціально-психологічні. Сутність здійсненої нами роботи 

полягала у відборі методів і форм, адекватних специфіці соціальної роботи із 

соціального захисту прав молоді. 

Метод конкретних ситуацій спрямований на розвиток у студентів 

аналітичного мислення, формування системного підходу до розв’язання 

проблем, виявлення правильних і помилкових рішень. Цей метод наближає 

освітній процес до реальної життєвої проблеми, з якою майбутні соціальні 

працівники стикнуться у своїй діяльності. Він передбачає конструювання 

моделей різноманітних професійних ситуацій. Метод було використано 

задля набуття студентами певного досвіду й вироблення в них власного 

підходу до розв’язання проблем соціального захисту прав молоді. 

Означений метод використовували на одному із семінарських занять у 

процесі експериментальної роботи. Під час заняття було проведено бесіду зі 

студентами про проблеми, які очікують соціального працівника в його 

професійній діяльності, й визначено найтиповіші з них. Далі тренінгові 

групи обирали за бажанням одну з обговорених ситуацій для опрацювання, 

яке мало три етапи: 1) відпрацювання можливих сценаріїв розвитку певної 

ситуації; 2) пошук оптимальних способів її розв’язання; 3) обмін досвідом з 

іншими учасниками. 

Завершенням другого етапу роботи в мікрогрупах став підсумковий 

контроль у письмовий формі, спрямований на встановлення рівнів засвоєння 

матеріалу на цьому етапі навчання. Відповіді на контрольні питання – це 

результат спільної діяльності всіх представників творчого мікроколективу, 

тому всі члени групи отримували спільну оцінку. 

На третьому етапі роботи в мікрогрупах було розроблено новий зміст і 
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заплановано впровадження таких методів навчання: ділова гра; метод 

проекту; колоквіум. 

Зазначимо, що діяльність соціального працівника має інтегративний 

характер і потребує застосування різноманітних знань: з психології, 

соціальної роботи, економіки, соціального управління, маркетингу тощо. 

Тому, на нашу думку, важливо включати в процес формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді такі форми і методи, які створювали б умови для інтеграції 

знань з різних дисциплін. Таку функцію можуть виконувати ігрові 

технології, що активізують навчання і сприяють формуванню професійних 

умінь. На відміну від ігор загалом, ділова гра має істотну ознаку – чітко 

поставлену мету навчання і відповідний їй дидактичний результат, що має 

навчально-пізнавальну спрямованість. Ігрова форма занять створюється за 

допомогою ігрових прийомів і ситуацій як засіб спонукання та 

стимулювання до навчальної діяльності. Ігрові прийоми і ситуації в ігровій 

формі занять ми впроваджували за таким алгоритмом: 1) мета навчальної 

ситуації ставиться перед студентами у формі ігрового завдання; 2) 

навчально-пізнавальна діяльність здійснюється відповідно до правил гри; 3) 

дидактичний матеріал використовується як засіб гри; навчально-пізнавальна 

діяльність відбувається в формі змагання, яке надає дидактичному завданню 

ігрового характеру; 

4) успішне виконання дидактичного завдання пов’язане з ігровим 

результатом. 

На занятті у формі ділової гри вирішували такі завдання: виявлення 

індивідуальних та колективних здібностей учасників; установлення ступеня 

їхньої підготовленості до професійних обов’язків; розвиток професійного 

інтересу студентів до соціальної роботи; стимулювання активної участі 

студентів у вирішенні організаційних завдань; формування правильних 

уявлень про реальну ситуацію; відпрацювання навичок комплексного, 

поетапного вирішення проблеми в імітаційному режимі; набуття навичок 
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розв’язання проблем в умовах, максимально наближених до реальної 

ситуації; розвиток уміння адекватно оцінювати свої сильні і слабкі сторони 

[61]. 

Ігрові технології комбінували з іншими методами, наприклад, під час 

семінарсько-практичних занять, конференцій або лекцій. Цей метод 

відкриває широкі можливості для проектування і використання таких 

чинників, як професійна спрямованість змісту навчального матеріалу, 

міждисциплінарні зв’язки, випереджальний характер практики. Ці чинники є 

тією основою, на якій формується особистісна позитивна мотивація 

майбутніх соціальних працівників до навчання. Створення в процесі гри 

атмосфери пізнавального інтересу, змагання в поєднанні з продуманим 

змістом, що стимулює пізнавальну діяльність і активність студентів, 

допомагають практично опанувати методи діяльності організації, яка 

функціонує в умовах ринку і нестабільності, а також засвоїти навички 

інтелектуальної конкуренції в умовах, максимально наближених до реальної 

ситуації. 

Отже, застосування наведених вище активних методів навчання під 

час третього етапу роботи в мікрогрупах довело свою продуктивність. Адже 

вони стимулюють творчу активність майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, створюють позитивну мотивацію до 

здобування знань, сприяють підвищенню практичної спрямованості 

дисциплін і саме так впливають на покращення підготовки фахівців цього 

профілю, на якісне формування професійної компетентності. 

Ми включили ділову гру під час третього етапу роботи в мікрогрупах. 

За основу брали такі ділові ігри, як „Методи управління персоналом”, 

„Стиль праці керівника”, розроблені Р. Гришковою, які мають на меті 

розвиток творчих можливостей студентів закріплення, поглиблення 

теоретичних знань і практичних навичок щодо вирішення кадрових та інших 

завдань, що можуть виникнути у майбутній професійній діяльності із 

соціального захисту прав молоді [92]. 
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Опишемо порядок проведення ділової гри. Група ділиться на підгрупи, 

кожна з яких розробляє п’ять управлінських ситуацій, у яких є необхідні для 

обговорення параметри. Кожна підгрупа аналізувала ситуацію, а потім 

виступала перед членами всієї групи й пояснювала вибір свого рішення. У 

ситуаціях наведено приклади з таких професійних проблем, як-от: 

делегування повноважень, управління конфліктами, управління змінами. У 

процесі проведення ділової гри кожна навчальна ситуація формує в 

студентів навички прийняття самостійних і групових рішень. 

Важливим методом, який ми включали в третій етап роботи мікрогруп, 

став метод проектів. Проект можна розглядати як прототип реального 

об’єкта, предмета, продукту або сукупність визначених дій, документів, 

текстів. 

Метод проектів є дидактичною категорією, яка трактується в кількох 

значеннях: по-перше, це сукупність прийомів, які дозволяють оволодіти 

визначеною галуззю знань; по-друге, спосіб організації процесу пізнання. 

У технологічному контексті цей метод покликаний створити умови для 

активної командної праці студентів у різних ситуаціях. Робота в команді в 

межах проекту створює позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності, 

комунікації, оскільки можна очікувати допомогу від інших членів команди 

проекту. Метод передбачає самостійну роботу студентів, які одночасно 

працюють у команді. 

Використання методу проектів має особистісно орієнтований характер і 

сприяє розвиткові індивідуальності й суб’єктності студента. Виокремимо 

компоненти методу проекту, які під час його застосування в навчанні стають 

особистісно значущими: 

− змістовий компонент. Матеріал, який відбирає студент для 

створення проекту, сприяє його самореалізації, самопізнанню й 

самовизначенню. 

− організаційно-діяльнісний компонент припускає активну і 

зацікавлену участь кожного студента, актуалізацію життєвого досвіду, 
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розвиток індивідуальності. 

− оцінювально-аналітичний компонент. Критеріями 

результативності проекту є збагачення життєвого досвіду студента, вплив на 

індивідуальні і творчі здібності студентів і активність студента у створенні 

проекту. 

Під час третього етапу групової роботи метод проектів довів свою 

продуктивність, оскільки створює необхідні умови для самостійного 

навчання студентів. Головною особливістю проекту є не вивчення того, що 

вже існує, а створення нових продуктів, пізнання того, що може виникнути. 

Наведемо кілька прикладів проектної діяльності студентських 

мікроколективів. Проекти спрямовані на створення конкретних результатів 

діяльності. Такими конкретними результатами діяльності можуть бути: 

договір із організаціями про співпрацю; правила поведінки в конфліктних 

ситуаціях; рекламна компанія закладу соціальної роботи або соціальна 

реклама; рекомендації керівникові закладу соціальної роботи з оцінювання 

кандидата на робоче місце; рекомендації соціальному працівнику з 

подолання синдрому професійного вигоряння тощо; проект нової соціальної 

послуги та ін. 

Головний плюс подібних проектів – це чітке визначення елементів 

загальної роботи, етапів діяльності, координація роботи виконавців, 

оформлення отриманих результатів. 

Контроль засвоєння знань, набуття вмінь і навичок на останньому 

етапі групової роботи здійснювався за допомогою колоквіуму. Під час 

експерименту колоквіум проводився на підсумковому практичному занятті. 

На ньому було обговорено найбільш цікаві для студентів питання щодо 

професійної діяльності в соціальній сфері. Висловлювались думки відносно 

проведеного варіативного курсу, підбивали підсумки діяльності.  

Отже, ми обґрунтували поетапний процес упровадження соціально- 

педагогічної системи формування професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, удосконалили та 
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розробили зміст, відповідні форми і методи професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників. 

 

4.3. Аналіз ефективності соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді 

 

Вивчення проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді дає 

підстави вважати, що для підготовки майбутніх соціальних працівників до 

професійної діяльності із соціального захисту прав молоді необхідна 

відповідна організація освітнього процесу та створення сприятливих 

соціально-педагогічних умов, які є основою для створення соціально- 

педагогічної системи формування професійної компетентності. 

Зазначимо, що необхідність створення соціально-педагогічної системи 

зумовлена такими чинниками, виявленими за результатами 

констатувального етапу експерименту, як от: недостатній рівень готовності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді; 

недооцінювання регіонального компонента суспільства; слабка обізнаність 

майбутніх соціальних працівників із професійною діяльністю щодо 

соціального захисту прав молоді. 

Достовірності результатів, які ми отримали в процесі соціально- 

педагогічного експерименту, сприяли такі чинники: експеримент прoвoдивcя 

в умовах звичайнoгo освітнього прoцecу; спостереження відбувалocя за 

заздалегідь рoзрoблeнoю програмою; у всіх групах було використано 

однакову мeтoдику діагностування якocтi навчальнo-пiзнавальнoї діяльності 

студентів; визначeння критeрiїв eфeктивнocтi соціально-педагогічної 

cиcтeми професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; добір оптимальних мeтoдик визначeння 

якocтi прoфeciйнoї компетентності майбутнiх соціальних працівників із 
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соціального захисту прав молоді. 

Спираючись на дані констатувального етапу експерименту, який 

показав, що традиційні форми організації освітнього процесу недостатньо 

дієві для розв’язання проблеми формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, перед 

нами постало питання знайти нові, дієві форми, які сприяють формуванню 

визначених компонентів професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. З цією метою було 

розроблено методичні рекомендації з підготовки майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді до роботи. 

Доповнюючи інформацію, подану в попередньому підрозділі, додамо, 

що на підготовчому етапі формування професійної компетентності 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді зосереджено 

увагу на застосуванні компетентністного підходу та розвитку мотивації до 

майбутньої професії. Відповідно до компетентністного та емоційного 

компонентів підготовки соціальних працівників було передбачено 

формування в студентів інтересу й позитивного ставлення до роботи в 

сучасному соціумі. Компетентністний підхід до навчання забезпечував 

виникнення потреби в інтелектуальній взаємодії, готовність допомагати 

один одному, формування толерантного ставлення до стилів життя, системи 

цінностей, пріоритетів, політичних і релігійних поглядів представників 

інших національностей, формування готовності допомагати один одному. З 

цією метою: студенти залучались до активної інтелектуальної взаємодії 

шляхом спільних пошуків вирішення проблемних питань; створювались 

ситуації успіху й емоційної підтримки [66]. 

Для розширення уявлень і посилення мотивації до роботи із 

соціального захисту прав молоді як дидактичний матеріал використовували 

художні та документальні фільми, що розповідають про складне життя 

людей. На підтримку використання таких дидактичних матеріалів Є. Ільїн 

зазначає, що нинішнє суспільство, особливо молодь, сприймають життя 
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через фільми, орієнтуючись на них більше, ніж на досвід родичів і близьких 

[141]. Ми використовували такі кінофільми: „Поселенці”, „Останній 

притулок”, „Новий світ”, „Без імені” та ін. Окрім цього, запропонували 

студентам самостійно дібрати кінострічки, що найбільше відповідають 

діяльності в сучасному соціумі і, зокрема, захисту прав молоді. Обговорення 

та пошук фільмів викликали багато емоцій. Студенти активно залучали до їх 

перегляду своїх друзів і родичів. Колективний аналіз подій та обмін 

суб’єктивними оцінками, опис почуттів, загального емоційного фону й 

атмосфери, акцентування на незначних, на перший погляд, деталях сприяло 

активній розумовій діяльності та формуванню правильних 

загальнолюдських цінностей. Багато студентів почали переоцінювати власне 

життя, подивившись, як герої фільмів, опинившись у складній життєвій 

ситуації, не зламались та вижили. Емоційне навантаження складності 

відносин представників різних соціальних груп було сприйнято студентами 

як спонукання до дій. 

Ураховуючи необхідність подолання психологічних утруднень у 

майбутніх соціальних працівників і створення в них позитивної мотивації до 

міжкультурних відмінностей представників різних соціальних груп як однієї 

із умов формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді, першочергову увагу було 

спрямовано на організацію й роботу психолого-педагогічного семінару „Світ 

обирає мир”. Семінар дозволив сформувати: позитивну „Я-концепцію” 

особистості кожного студента і позитивний образ професійного майбутнього 

як основи самореалізації; готовність сприйняття студентів як рівноправних 

суб’єктів освітнього процесу; усвідомлення місії соціального працівника, 

готового до самопожертви, який підтримує і стимулює прагнення молодих 

людей до самоствердження і самореалізації; шанобливе ставлення до 

саморозвитку студентів з урахуванням індивідуальних особливостей 

кожного; прагнення до власного самовдосконалення; здатність до 

критичного самооцінювання, рефлексії й аналізу. 
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За відгуками учасників, семінар найбільш повно відповідав їхнім 

потребам, тому що включав не тільки запропоноване нами коло питань, а й 

був відкоригований відповідно до запитів та побажань студентів. На семінарі 

розглядались такі питання: професійне спілкування, організація й культура 

ведення діалогу, шанобливе ставлення до своєї культури та культури 

представників інших національностей, засоби подолання психологічних 

бар’єрів у спілкуванні, мирне вирішення проблемних і конфліктних 

ситуацій, толерантність в особистісних взаєминах з представниками різних 

соціальних груп, забезпечення прав молоді в сучасному соціумі. Під час 

семінару широко використовувалась робота в міні-групах. Кожна група 

обирала певну тему та працювала над нею. Результати виконання було 

винесено на розгляд усіх учасників проекту. У межах обраної теми міні-

групи розглядали відповідні актуальні питання: „Ідеал свободи, миру і щастя 

між країнами”; „Релігійні погляди”; „Політичні погляди”; „Символи миру”; 

„Припинення війни”; „Діалог культур”; „Свій серед чужих, або адаптація до 

іншого соціокультурного середовища”; „Толерантність”. Студенти готували 

презентації, які демонстрували перед усіма учасниками семінару, а потім 

проводилась дискусія та висловлювались думки всіх охочих. Майже всі 

учасники семінару активно й аргументовано обстоювали власну позицію, 

дискутували з проблемних питань. 

Нами використовувалися сучасні форми навчання: диспути, дискусії, 

„мозкові штурми”, ділові та рольові ігри, проекти тощо. На цьому етапі 

відбувалось формування переважно когнітивного компонента. Мета 

полягала в забезпеченні теоретичної бази для подальшого формування вмінь 

і навичок, необхідних для ведення професійної діяльності в сучасному 

соціумі, зокрема щодо соціального захисту прав молоді. 

У межах здійснення міжпредметної координації в навчанні 

професійних і загальногуманітарних дисциплін заняття з дисципліни 

„Українська мова за професійним спрямуванням” мали на меті формування 

системи знань за специфікою української професійної мови та фахової 
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термінології як основи професійного мовлення. Викладачі кафедр соціальної 

роботи добирали тексти, що сприяли розвитку знань про соціальний захист 

прав особистості, а також виробленню навичок правильного використання 

термінології з фахових дисциплін. У результаті вивчення цієї дисципліни 

студенти навчилися послідовно й логічно подавати стислу інформацію з того 

чи того питання, правильно вживати пасивні конструкції, характерні для 

ділового стилю спілкування, логічно формувати думки, дотримуватись 

послідовності і точності викладу. Для опрацювання на заняттях добирались 

тексти, зміст яких розкриває факти соціального захисту прав молоді. Такі 

заняття формують у майбутніх соціальних працівників знання про звичаї, 

обряди й традиції різних народів, їхні культурні особливості; ознайомлюють 

із правилами етикету, прийнятими в різних спільнотах; розширюють 

світогляд; виховують шанобливе ставлення до традицій різних народів, що є 

важливим у професійній діяльності соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді. 

У межах самостійної роботи студентам запропоновано теми: 

особливості соціальної роботи з представниками різних соціальних груп 

щодо соціального захисту їхніх прав; побутова і традиційна культура 

українців та представників інших національностей, які проживають на 

території нашої держави: права і обов’язки; менталітет українців: реалії та 

перспективи соціального захисту; етика міжкультурних стосунків (крос- 

культурна комунікація); особливості етики професійної діяльності 

соціального працівника; історія становлення морально-етнічної культури 

України. 

Після опрацювання інформації та підготовки презентаційних 

матеріалів проведено захист робіт. Узагальнюючи проведену роботу, 

студенти схарактеризували її як глибинне проникнення в зміст соціальної 

роботи. Дійшли висновку, що майбутня фахова діяльність пов’язана із 

системою цінностей і ціннісного ставлення до представників інших 

національностей, різних соціальних груп, зокрема із професійним полем 
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соціального захисту особистості. 

Оскільки найважливіші завдання соціального працівника збігаються з 

підтримкою національної політики будь-якої держави, а саме: „створення 

умов для забезпечення економічної, політичної самостійності в регіонах з 

компактним проживанням різних соціальних груп, вироблення таких форм 

співпраці, у яких були б зацікавлені представники всіх національностей; 

оптимальне поєднання і гармонізація інтересів усіх національностей, що 

проживають на території країни, забезпечення умов для вільного розвитку 

мов і культур усіх національних меншин, що проживають в країні; 

зміцнення правових гарантій національностей, що не мають 

адміністративно- територіального статусу”, можемо стверджувати, що 

особливу роль відіграють для майбутніх соціальних працівників знання з 

політології, зокрема знання механізмів і технологій толерантного 

розв’язання соціально- політичних проблем є основою розвитку світогляду 

сучасного фахівця. Необхідними є набуття вмінь орієнтування в 

міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, сформованість 

уявлень про місце і статус України в сучасному світі, умінь об’єктивно і 

критично оцінювати життєво важливу соціальну інформацію. 

Дослідивши закономірності зародження, виникнення, розвитку та 

завершення проблемних ситуацій у професійному полі соціального захисту 

особистості студентами, відзначаємо, що професійний діалог може бути 

засобом врегулювання відносин конфліктуючих сторін. Студенти 

отримували нові для них знання про професійне спілкування та сутнісні 

взаємодії в сучасному соціумі. Окремі зусилля викладачів були спрямовані 

на ознайомлення студентів з психологічними аспектами ситуацій адаптації 

до сучасного життя, оволодіння ними знаннями про індивідуально- 

психологічні особливості особистості та формування міжособистісних 

відносин, толерантності, взаємоповаги, дотримання норм і правил 

життєдіяльності, векторів і сегментів соціального захисту особистості, 

зокрема молоді. 

Потрібно зауважити, що включення додаткової інформації до змісту 
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обраних дисциплін не перевантажувало студентів, тому що відбувалося не 

завдяки збільшенню обсягу навчального матеріалу, а лише через зміщення 

акцентів у передбаченому програмою матеріалі. Це дозволило врахувати 

головні аспекти, пов’язані із підготовкою майбутніх соціальних працівників 

до професійної діяльності з соціального захисту прав молоді. 

На операційно-діяльнісному етапі відбувалося формування ціннісного 

ставлення до професійної діяльності в сучасному середовищі. Операційно- 

діяльнісний етап вважаємо основним, оскільки під час нього відбувалася 

реалізація набутих студентами знань у відповідних життєвих обставинах, 

застосовувалися необхідні вміння, удосконалювалися навички 

індивідуальної роботи майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді. Цей етап передбачав: організацію спілкування на 

основі особистісних відносин; залучення студентів до активної участі в 

діалогічних формах навчання; формування комунікативної поведінки в 

різних ситуаціях професійного спілкування; набуття вмінь розв’язувати 

проблемні ситуації в професійному полі соціального захисту молоді; уміння 

розуміти емоційний стан потенційного клієнта; уміння контролювати себе в 

стресових ситуаціях та адекватно реагувати на особливості поведінки 

клієнтів; розвиток толерантного ставлення до представників інших культур 

та верств населення; розвиток творчості під час пошуку рішень у 

нестандартних ситуаціях. 

Беручи участь у волонтерській діяльності, студенти виконували такі 

завдання, спрямовані на забезпечення прав молоді: координація та 

об’єднання зусиль для вирішення проблем молоді; проведення 

культурологічних і просвітницьких акцій; сприяння участі молоді в міських, 

обласних, всеукраїнських, міжнародних святах і фестивалях; співпраця із 

закладами освіти та культури, органами влади, громадськими організаціями; 

методична допомога молоді в організації консультацій, семінарів, лекцій та 

інших просвітницьких і культурологічних акцій; сприяння у випуску 

інформаційної, навчальної, методичної літератури для молоді, а також для 

інформування населення щодо їх прав. 
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Залучення студентів до активної участі в освітньому процесі і 

викликання в них потреби у формуванні професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді 

відбувалось через застосування таких прийомів: кожному студентові 

надавалась змога пережити ситуацію успіху й оцінити власну підготовку до 

професійної діяльності із соціального захисту прав молоді; внесок кожного 

студента у вирішення проблемного питання належно оцінювався; 

проводився аналіз практичного значення здобутків, отриманих завдяки 

відповідним методам навчання. 

Для реалізації поставленої мети плідним виявився метод проектів, 

який вважаємо перспективним у контексті фахової підготовки до роботи із 

соціального захисту прав молоді. 

Прикладом може слугувати запропонований студентам проект 

„Особливості соціального захисту прав молоді”. 

Перед початком роботи над проектом були проведені міні-лекції та 

тренінги з таких тем: культурні особливості представників різних соціальних 

груп, які проживають на території нашої держави, особливості 

багатонаціонального складу населення та ін. Планування та проведення 

проекту було скориговано відповідно до вимог міжпредметної координації в 

навчанні дисциплін фахових і загальногуманітарного циклу. На початку 

роботи було точно визначено термін проведення проекту, його зміст, 

скоординовано виконання розподілених завдань. Завершення та оцінювання 

проекту здійснювалось за графіком. На презентацію результатів проведеної 

роботи та її обговорення запросили студентів молодших курсів [424]. 

Критерії оцінювання проекту викладач повідомляв студентам заздалегідь, 

ще до початку його реалізації. Проект оцінювали викладач і студенти. Були 

зроблені цікаві й слушні пропозиції щодо покращення деяких сторін 

виконаного проекту, які потрібно врахувати наступного разу. 

На підсумковому етапі відбулась комплексна реалізація соціально- 

педагогічних умов у структурі авторської соціально-педагогічної системи 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 
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із соціального захисту прав молоді, що сприяло ефективному формуванню 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, дало підстави для фіксації позитивної 

динаміки у зміні рівнів критеріїв і показників сформованості професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. 

Кількісно-якісна інтерпретація одержаних результатів під час 

підсумкового зрізу довела ефективність соціально-педагогічних умов та 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

У таблицях 4.9 та 4.10 наведено дані розподілів ЕГ та КГ за рівнями 

сформованості професійної компетентності із соціального захисту прав 

молоді до експериментальної роботи; у таблицях 4.11 та 4.12 представлено 

дані після експерименту. 

Таблиця 4.11  

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості професійної компетентності із 

соціального захисту прав молоді після експериментальної 

роботи(n1=286, n2=294) 

 

 

Рівень 

 

Мотиваційний 

 

Комунікативний 

Змістово- 

процесуальний 

Особистісно- 

адаптивний 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 51 28 126 106 149 122 160 133 

Середній 178 152 112 117 87 105 76 105 

Низький 57 114 48 71 50 67 50 56 

Разом 286 294 286 294 286 294 286 294 
 

Для порівняння розподілів студентів контрольних та 

експериментальних груп за рівнями сформованості компонентів професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді ми використовували 

статистичний критерій Пірсона 2. Критерій Пірсона 2 дає змогу зіставити 

два емпіричні розподіли та зробити висновок про те, чи узгоджуються вони 

між собою. 
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Таблиця 4.12 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості компонентів професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді після 

експериментальної роботи (у %) 

 

 

Рівень 

 

Мотиваційний 

 

Комунікативний 

Змістово- 

процесуальний 

Особистісно- 

адаптивний 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 17,8 9,5 44,1 36,1 52,1 41,5 55,9 45,3 

Середній 62,3 51,7 39,1 39,8 30,4 35,7 26,6 35,7 

Низький 19,9 38,8 16,8 24,1 17,5 22,8 17,5 19 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Мотиваційний Комунікативний  

Змістово-

процесуальний 

Особистісно-

адаптивний 

Рис. 4.2. Порівняння розподілів експериментальної та контрольної 

групи студентів – майбутніх соціальних працівників – за рівнями 

сформованості компонентів професійної компетентності із соціального 

захисту прав молоді після експериментальної роботи 
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У нашому дослідженні ми порівнюємо попарно емпіричні розподіли 

ЕГ та КГ до та після експерименту. Результати розрахунків за критерієм 

Пірсона 2 зведено в таблицю 4.13. 

Таблиця 4.13 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості компонентів професійної 

компетентності до та після експерименту за критерієм Пірсона 2 

 

Рівні 
Емпіричне значення критерію Пірсона 2 

Порівняння ЕГ 

та КГ до 

експерименту 

Порівняння ЕГ 

та КГ після 

експерименту 

Порівняння ЕГ 

до 

та ЕГ після 

експерименту 

Порівняння КГ 

до 

та КГ після 

експерименту 

Мотиваційний 0,319 27,640*** 51,162*** 3,009 

Комунікативни

й 

0,507 6,170* 6,596* 0,337 

Змістово- 

процесуальний 

0,908 6,739* 13,753** 0,225 

Особистісно- 

адаптивний 

0,508 7,365* 6,305* 1,087 

Узагальнений 0,104 7,931* 12,109** 0,795 

Примітка. Позначкою * відмічені суттєві розбіжності між розподілами 

на рівні 0,05, ** – на рівні 0,01; *** – на рівні 0,001 

 

Аналіз розрахунків (табл. 4.13) дозволяє констатувати незначну 

розбіжність між розподілами КГ та ЕГ на рівні 0,05 за всіма показниками і 

компонентами (емпіричні значення критерію Пірсона 2 за всіма 

компонентами 0,309; 0,507; 0,908; 0,508; 0,104 не перевищує критичне 

значення 5,99). 

Після експерименту, навпаки, спостерігаємо суттєву розбіжність між 

розподілами КГ та ЕГ за рівнями сформованості всіх компонентів (емпіричні 

значення критерію Пірсона 2 відповідно 27,640; 6,170; 6,739; 7,365;7,931). 

Відмінності значущі на рівні 0,05 для комунікативного, змістово- 

процесуального, особистісно-адаптивного компонентів; на рівні 0,001 – для 
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мотиваційного. 

Під час порівняння результатів КГ до та після експериментальної 

роботи ми констатуємо незначні розбіжності між розподілами на рівні 0,05 

за всіма компонентами (емпіричні значення критерію Пірсона 2 відповідно 

3,009; 0,337; 0,225; 1,087; 0,795 не перевищує критичне значення 5,99). 

Навпаки, можна спостерігати розбіжності між розподілами ЕГ та КГ 

після експерименту за всіма компонентами (емпіричні значення критерію 

Пірсона 2 відповідно 51,162; 6,596; 13,753; 6,305; 12,109). Відмінності 

суттєві на рівні 0,05 для комунікативного та особистісно-адаптивного 

компонентів; на рівні 0,01 – для змістово-процесуального, на рівні 0,001 – 

для мотиваційного. 

Отже, загалом за узагальненим критерієм констатуємо незначні 

розбіжності між ЕГ та КГ до експерименту (2
емп=0,104) на рівні 0,05 та 

суттєві розбіжності між цими розподілами після експериментальної роботи 

(2
емп=7,931). 

У таблиці 4.14 та на рис. 4.3 представлено порівняння розподілів ЕГ та 

КГ за узагальненим критерієм, а в таблиці 4.15 обраховано різницю у % між 

показниками ЕГ та КГ за узагальненим критерієм. 

Таблиця 4.14 

Порівняння розподілів експериментальної та контрольної групи 

студентів за рівнями сформованості узагальненого компонента 

професійної компетентності із соціального захисту прав молоді до та 

після експерименту 

 

 

Рівень 

Узагальнений, до 

експерименту, 

осіб 

Узагальнений, 

після 

експерименту,  

осіб 

Узагальнений, 

до 

експерименту, 

% 

Узагальнений, 

після 

експерименту, 

% 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 88 91 122 97 30,9 31,1 42,5 33,1 

Середній 117 116 113 120 40,7 39,5 39,6 40,7 

Низький 81 87 51 77 28,4 29,4 17,9 26,2 

Разом 286 294 286 294 100 100 100 100 
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До експерименту   Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ

Високий 30,9 31,1 42,5 33,1

Середній 40,7 39,5 39,6 40,7

Низький 28,4 29,4 17,9 26,2
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Рис. 4.3. Порівняння розподілів експериментальної та контрольної 

групи студентів за рівнями сформованості узагальненого компонента 

професійної компетентності із соціального захисту прав молоді до та 

після експерименту 

 

Таблиця 4.15 

Динаміка рівнів сформованості професійної компетентності 

контрольних та експериментальних груп студентів із 

соціальногозахисту молоді за узагальненим критерієм 

 

Рівень 

До 

експерименту, % 

Після 

експерименту,% 

Різниця, % 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 30,9 31,1 42,5 33,1 11,6 2 

Середній 40,7 39,5 39,6 40,7 -1,1 1,2 

Низький 28,4 29,4 17,9 26,2 -10,5 -3,2 
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Аналіз узагальнених даних (таблиця 4.15) свідчить, що після 

експерименту в ЕГ доля осіб з високим рівнем професійної компетентності 

зросла на 11,6 %, а в КГ – лише на 2 %; в ЕГ доля осіб з низьким рівнем 

професійної компетентності зменшилася на 10,5 %, а в КГ – лише на 3,2 %. 

Наочно ці зміни представлено на рис. 4.4. 

 

Рис. 4.4. Відмінності між рівнями сформованості професійної 

компетентності із соціального захисту прав молоді контрольної та 

експериментальної групи на початку та після експериментальної 

роботи, у % 

 

Експериментальна робота довела ефективність розробленої соціально-

педагогічної системи формування професійної компетентності студентів – 

майбутніх соціальних працівників із захисту прав молоді. 

Кількісний і якісний аналіз одержаних результатів, який зафіксував 

статистично значущі відмінності між студентами ЕГ і КГ у сформованості 

професійної компетентності, дає підстави стверджувати про позитивну 
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динаміку рівнів та показників сформованості компонентів професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

Отже, аналіз ефективності соціально-педагогічної системи формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді дає підстави стверджувати про позитивну 

динаміку рівнів і показників сформованості компонентів професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

У розділі продіагностовано стан сформованості професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Виокремлено три рівні сформованості професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників: високий, середній, 

низький. З’ясовано, що недостатня сформованість професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді є результатом таких проблем: низька обізнаність студентів із 

сутністю поняття „професійна компетентність”; відсутність у більшості 

студентів мотивів досягнення успіху у майбутній професійній діяльності; 

невміння застосовувати теоретичні знання на практиці; неусвідомленість 

особистої значущості в соціальній роботі; відсутність чіткого бачення 

шляхів самовдосконалення, саморозвитку. 

Визначено етапи (початковий, базовий, дослідницький) та методику 

впровадження соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді. Запроваджено поетапний перехід формувального експерименту 

з ускладненням завдання, зміною діяльністі студентів.  
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Упроваджено та експериментально перевірено соціально-педагогічну 

систему формування професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді. Загалом за узагальненим 

критерієм виявлено незначні розбіжності між ЕГ та КГ до експерименту 

(χ2емп=0,104) на рівні 0,05 та суттєві розбіжності між цими розподілами 

після експериментальної роботи (χ2емп=7,931). Представлено порівняння 

розподілів ЕГ та КГ за узагальненим критерієм, обраховано різницю у % між 

показниками ЕГ та КГ за узагальненим критерієм. Аналіз узагальнених 

даних свідчить, що після експерименту в ЕГ доля осіб із високим рівнем 

професійної компетентності зросла на 11,6%, а в КГ – лише на 2%; в ЕГ доля 

осіб із низьким рівнем професійної компетентності зменшилася на 10,5%, а в 

КГ – лише на 3,2%. 

Позитивна динаміка рівнів сформованості критеріїв професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

прав молоді у студентів ЕГ до й після проведення формувального етапу 

експерименту доводить ефективність розробленої соціально-педагогічної 

системи формування професійної компетентності студентів – майбутніх 

соціальних працівників із захисту прав молоді в освітньому середовищі 

сучасних закладів вищої освіти. 

Основні наукові положення розділу викладено в опублікованих 

працях [381; 388; 395; 396; 398; 400; 473]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення й 

запропоновано новий підхід до розв’язання наукової проблеми формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, що полягає у визначенні концептуально-

методологічних засад професійної компетентності майбутнього соціального 

працівника, побудові відповідної моделі, розробленні науково-методичного 

та організаційно-технологічного забезпечення системи професійної 

підготовки та впровадженні її в практику багатоступеневої професійної 

підготовки майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав 

молоді в умовах вищої освіти. 

Результати проведеного теоретичного та експериментального 

дослідження засвідчили досягнення мети й розв’язання поставлених завдань 

та дали підстави для формулювання таких висновків: 

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що, незважаючи 

на зростання інтересу вчених до проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників із соціального захисту 

молоді, нерозробленими залишаються теоретичні засади зазначеного 

процесу, його умови й технології реалізації. У дисертації в загальному 

контексті термінологічного поля дослідження уточнено сутність понять 

„молодь”, „права молоді”, „соціальний захист”, „соціальне забезпечення”, 

„комунікативна компетентність”, „професійна компетентність”, „професійна 

компетентність соціального працівника”, які базуються на ґрунтовних 

знаннях про соціальні процеси, явища й соціально значущі якості 

особистості (соціальна активність, самостійність, соціальна відповідальність, 

толерантність, громадянськість); виявлено, що зазначені поняття 

формуються в освітньому процесі ЗВО, зокрема в процесі формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників і 

виявляються через ціннісне ставлення до явищ суспільної дійсності правил і 
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моделей поведінки, прийнятих у соціумі, зокрема в системі соціального 

захисту прав молоді. 

2. Визначено методологічні засади організації формування 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді. Установлено, що організація процесу 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді потребує дотримання таких соціально-

педагогічних принципів: гуманізму, демократизму, науковості, 

послідовності, цілеспрямованості, студентоцентризму, свідомості, 

активності, загальнодидактичні. 

3. Розкрито сутність, зміст і особливості професійної діяльності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. 

Схарактеризовано освітній процес сучасного закладу вищої освіти щодо 

професійної підготовки до діяльності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді, що забезпечується, зокрема, реалізацією 

гуманітарного складника професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників у ЗВО; здійснення освітньої діяльності, яка за умови 

забезпечення її інноваційними та ефективними формами та методами 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді сприяє конкретизації уявлень студентів 

про сутність і специфіку соціального захисту прав молоді, поглибленню й 

розширенню професійного світогляду, удосконаленню соціальних і 

професійних умінь і навичок, пробудженню потреби у здійсненні соціальної 

самоосвіти й самовиховання, удосконаленню професійних та соціально 

значущих якостей, які забезпечують успіх у професійній і суспільно-

практичній діяльності; організацію діяльності, спрямованої на формування 

основних засад соціального захисту прав молоді, де особливе місце 

належить органам студентського самоврядування; процес підготовки 

викладачів ЗВО до формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, ефективність 

діяльності яких залежить і від їхніх професійних та особистісних якостей, і 
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сформованості готовності до соціального захисту прав молоді. 

4. Визначено структурно-компонентний склад професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників у контексті захисту прав 

молоді й представлено його характеристику, що містить науково 

обґрунтовані концепти формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників: методологічний, теоретико-змістовий, 

технологічний; положення загальнонаукових підходів: діяльнісного, 

компетентнісного, контекстного, особистісно зорієнтованого, 

технологічного, контекстного, системного, акмеологічного, аксіологічного, 

інтегративного, інноваційного. 

5. Розроблено критерії та визначено показники сформованості 

професійної компетентності майбутніх соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді: мотиваційний критерій (наявність інтересу 

до обраного фаху, мотиви, усвідомлення значення сутності професійної 

компетентності, потреба в постійному самовдосконаленні), комунікативний 

критерій (прояв толерантності та лояльного стилю спілкування з 

представниками різних соціальних груп), змістово-процесуальний критерій 

(професійні та спеціальні теоретичні знання, володіння знаннями та 

навичками для здійснення професійної діяльності із соціального захисту 

прав молоді), особистісно-адаптивний критерій (адаптивність до нових 

ситуацій та емоційна стійкість, здатність до самоаналізу й коригування дій, 

розвинуті емпатія й рефлексія) та виявлено рівні (високий, середній, 

низький). 

6. Розроблено, змодельовано та науково обґрунтовано соціально-

педагогічну систему формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді, яка 

розглядається як взаємопов’язана множина впорядкованих за певними 

властивостями структурних складників, що інтеграційно та гармонійно 

взаємодіють між собою, утворюючи функціональну цілісність, дія яких 

спрямована на ефективне формування професійної компетентності як 
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інтегрального утворення майбутніх соціальних працівників із соціального 

захисту прав молоді. Визначено сукупність і цільові завдання структурних 

складників соціально-педагогічної системи, об’єднано їх у відповідні блоки: 

концептуально-цільовий, проєктувальний, організаційно-технологічний і 

контрольно-коригувальний. Досліджувана система представлена п’ятьма 

компонентами: цільовим, методологічним, об’єкт-суб’єктним, змістовим і 

технологічним. Цільовий компонент включає мету, завдання та результат 

соціально-педагогічної системи формування професійної компетентності 

майбутніх соціальних працівників із соціального захисту прав молоді й 

стратегічно підпорядковує та об’єднує всі інші компоненти системи. 

Методологічний компонент – методологічні засади вивчення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді, відображає взаємодію, взаємозв’язок і 

взаємозумовленість соціальних й освітніх явищ та процесів, що ґрунтуються 

на принципах гуманізму, демократизму, науковості, послідовності, 

цілеспрямованості, студентоцентризму; розкритті сутності та вирішення 

суперечностей у процесі формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Об’єкт-

суб’єктний компонент характеризує об’єкт моделі (студенти – майбутні 

соціальні працівники, які навчаються в закладах вищої освіти та 

оволодівають професійною компетентністю із соціального захисту прав 

молоді), суб’єкт моделі (викладацький та науково-педагогічний персонал 

закладів вищої освіти, фахівці соціальної сфери, які забезпечують 

організацію освітнього процесу, зокрема формування професійної 

компетентності майбутніх соціальних працівників) та визначає умови їхньої 

ефективної взаємодії (організаційні, психолого-педагогічні, комунікативні, 

інформаційні). Технологічний компонент соціально-педагогічної системи 

передбачає ефективний спосіб організації цілеспрямованої, взаємопов’язаної 

діяльності суб’єктів і об’єктів на основі визначення й координації етапів 

наукового дослідження, основними елементами якого є форми та методи 
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формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді. 

7. Упроваджено та експериментально перевірено соціально-

педагогічну систему формування професійної компетентності майбутніх 

соціальних працівників із соціального захисту прав молоді. Загалом за 

узагальненим критерієм констатуємо незначні розбіжності між ЕГ та КГ до 

експерименту (χ2
емп=0,104) на рівні 0,05 та суттєві розбіжності між цими 

розподілами після експериментальної роботи (χ2
емп=7,931). Представлено 

порівняння розподілів ЕГ та КГ за узагальненим критерієм, обраховано 

різницю у % між показниками ЕГ та КГ за узагальненим критерієм. Аналіз 

узагальнених даних свідчить, що після експерименту в ЕГ доля осіб із 

високим рівнем професійної компетентності зросла на 11,6%, а в КГ – лише 

на 2%; в ЕГ доля осіб із низьким рівнем професійної компетентності 

зменшилася на 10,5%, а в КГ – лише на 3,2%. Позитивна динаміка рівнів 

сформованості критеріїв професійної компетентності майбутніх соціальних 

працівників із соціального захисту прав молоді у студентів ЕГ до й після 

проведення формувального етапу експерименту доводить ефективність 

розробленої соціально-педагогічної системи формування професійної 

компетентності студентів – майбутніх соціальних працівників із захисту 

прав молоді в освітньому середовищі сучасних закладів вищої освіти. 

Наукове дослідження не вичерпує всіх аспектів вирішення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників 

із соціального захисту прав молоді й засвідчує необхідність її подальшої 

розробки за такими перспективними напрямами: інтеграція соціально-

педагогічної системи у діяльність соціальних інститутів для вирішення 

потреб держави у підготовці соціальних працівників; організація 

просвітницької діяльності в соціальній сфері; розробка технологій 

соціального захисту людини на державному й регіональному рівнях; 

теоретико-методичне забезпечення професіоналізації освітнього процесу у 

вищій школі; вивчення особливостей статусу соціального працівника та його 

роль у соціальному середовищі тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А.1 

Анкета 

щодо доцільності спеціальної підготовки із соціального захисту прав 

молоді 

1. Чи вважаєте Ви доцільним здійснення підготовки соціальних 

працівників до роботи із соціального захисту прав молоді? (так, ні, не знаю – 

необхідне підкреслити) 

2. Чи розумієте ви сутність поняття „соціальний захист”? (так, ні, не знаю 

– необхідне підкреслити) 

3. Чи є для Вас актуальним питання підготовки до професійної діяльності 

соціального захисту прав молоді? (так, ні, не знаю – необхідне підкреслити) 

4. На Вашу думку, чи багато представників різних соціальних груп, що 

потребують соціального захисту, серед клієнтів? (так, ні, не знаю – 

необхідне підкреслити) 

5. Чи готові Ви співпрацювати з представниками різних соціальних груп 

населення? (так, ні, не знаю – необхідне підкреслити) 

6. Чи готові Ви допомагати представникам різних соціальних груп 

населення? (так, ні, не знаю – необхідне підкреслити) 

7. Чи вважаєте Ви регіон, у якому проживаєте, таким, що потребує 

соціального захисту прав молоді? (так, ні, не знаю – необхідне підкреслити) 

8. На Вашу думку, надання допомоги представникові іншої національності 

відрізняється від надання цієї ж допомоги представнику національності, до 

якої Ви належите? (так, ні, не знаю – необхідне підкреслити) 

9. Чи важливо для соціального працівника бути підготовленим до роботи з 

представниками різних соціальних груп населення? (так, ні, не знаю – 

необхідне підкреслити) 

10. Чи є достатніми є Ваші знання про соціальний захист та потреби різних 

соціальних груп населення, що проживають у Вашому регіоні? (так, ні, не 

знаю – необхідне підкреслити) 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток А.2 

Тест на етнічну толерантність 

(модифікація шкали Богардуса, розроблена Ф. Ільясовим) 

1. Хотіли б Ви, щоб люди неблизької Вам національності не жили і ніколи 

не приїжджали до Вашої країни ?(Так; Ні). 

2. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності приїжджали до 

Вашої країни як туристи-іноземці? (Так; Ні). 

3. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності приїжджали до 

Вашої країни у відрядження, у справах бізнесу, політики?(Так; Ні). 

4. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності приїжджали до 

Вашої країни як іноземні висококваліфіковані спеціалісти, 

консультанти?(Так; Ні). 

5. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності приїжджали до 

Вашої країни як некваліфіковані працівники, „гастарбайтери”? (Так; Ні). 

6. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності проводили в 

Вашій країні ритуали чужого Вам релігійного культу? (Так; Ні). 

7. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності приїжджали до 

Вашої країни як іноземні працівники, що сповідують ту саму релігію, що й 

Ви? (Так; Ні). 

8. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької вам національності були 

громадянами країни, у якій Ви живете ? (Так; Ні). 

9. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності проживали у 

Вашому місті? (Так; Ні). 

10. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності ходили до тих 

самих крамниць, що й Ви? (Так; Ні). 

11. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності ходили до тих 

самих ресторанів, клубів, що й Ви? (Так; Ні). 

12. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашим 

начальником на роботі? (Так; Ні). 

13. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності жили на одній 
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вулиці чи кварталі з Вами? (Так; Ні). 

14. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашими 

співробітниками? (Так; Ні). 

15. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашими 

підлеглими на роботі? (Так; Ні). 

16. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашим 

лікарем? (Так; Ні). 

17. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашим 

адвокатом, юристом? (Так; Ні). 

18. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашим 

діловим партнером? (Так; Ні). 

19. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашими 

сусідами? (Так; Ні). 

20. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності водили своїх 

дітей до школи, де вчаться Ваші діти? (Так; Ні). 

21. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності відпочивали 

разом з вами? (Так; Ні). 

22. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були друзями 

Ваших братів, сестер, племінників, племінниць? (Так; Ні). 

23. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були друзями 

Ваших дітей? (Так; Ні). 

24. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашими 

особистими друзями? (Так; Ні). 

25. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були коханими 

Вашого сина або Вашої доньки? (Так; Ні). 

26. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності стали 

чоловіком Вашої доньки чи дружиною Вашого сина? (Так; Ні). 

27. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності були Вашим 

коханим чи коханою? (Так; Ні). 

 



442 

28. Чи згодні Ви, щоб люди неблизької Вам національності стали Вашим 

чоловіком чи дружиною? (Так; Ні). 

 

Інтерпретація результатів тесту: 

0-45% – низький рівень толерантності – близький до етнічної ксенофобії, 46-

85% – середній рівень толерантності, 

85-100% – високий рівень толерантності. 
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Додаток А. 3  

Діагностика комунікативної толерантності (В. В. Бойко) 

Інструкція до тесту. Вам надається можливість зробити екскурс в 

різноманіття людських відносин. Задля цього Вам пропонуємо оцінити себе 

в дев’яти запропонованих нескладних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. 

Під час відповіді важлива перша реакція. Пам’ятайте, що немає поганих або 

гарних відповідей. Відповідати треба, довго не роздумуючи, не пропускаючи 

запитання. Відповідаючи, треба проставляти („+”) в одній з чотирьох 

колонок. Міру згоди з судженням висловлюйте таким чином: • 1 – правильно 

деякою мірою (несильно), • 2 правильно значною мірою (значно), • 3 – 

правильно надзвичайно (дуже сильно). 

Перевірте себе: наскільки Ви здатні приймати чи не приймати 

індивідуальні особливості людей, які Вам зустрічаються. Нижче наведено 

судження; скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб висловити, 

наскільки правильні вони по відношенню особисто до Вас. 

• Повільні люди зазвичай діють мені на нерви. 

• Мене дратують метушливі, непосидючі люди. 

• Галасливі дитячі ігри важко переношу. 

• Бездоганна у всіх відношеннях людина насторожила б мене. 

Перевірте себе: чи немає у Вас тенденції оцінювати людей, виходячи з 

власного „Я”. Міру згоди з судженнями, як і в попередньому випадку, 

висловлюйте в балах від 0 до 3. 

• Мене зазвичай виводить із рівноваги некмітливий співрозмовник. 

• Мене дратують ті, хто люблять поговорити. 

• Я обтяжувався (обтяжувалася) б розмовою з байдужим для мене 

супутником у поїзді, літаку, якби він виявив ініціативу. 

• Я обтяжувався (обтяжувалася) б розмовами випадкового супутника, 

який поступається мені рівнем знань і культури. 

• Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого 
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інтелектуального рівня, ніж у мене. 

Перевірте себе: якою мірою категоричні або незмінні Ваші оцінки на 

адресу інших. 

• Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім 

виглядом (зачіска, косметика, одяг). 

• Так звані „нові українці” зазвичай справляють неприємне враження 

або безкультур’ям, або рвацтвом. 

• Представники деяких національностей у моєму оточенні відверто 

несимпатичні мені. 

• Є тип чоловіків (жінок), який я не виношу. 

• Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним рівнем. 

Перевірте себе: якою мірою Ви вмієте приховувати або згладжувати 

неприємні враження під час зіткнення з некомунікабельними якостями 

людей (ступінь згоди з судженнями оцінюйте від 0 до 3 балів). 

• Вважаю, що на грубість треба відповідати тим самим. 

• Мені важко приховати, якщо людина чимось неприємна. 

• Мене дратують люди, які в суперечці наполягають на своєму. 

• Мені неприємні самовпевнені люди. 

• Зазвичай мені важко втриматися від зауваження на адресу 

озлобленої або нервової людини, яка штовхається в транспорті. 

Перевірте себе: чи є у Вас схильність переробляти і перевиховувати 

партнера (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Я маю звичку повчати інших. 

• Невиховані люди обурюють мене. 

• Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-небудь. 

• Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження. 

• Я люблю командувати близькими. 

Перевірте себе: якою мірою Ви схильні підганяти партнерів під себе, 

робити їх зручними (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Мене дратують люди похилого віку, які в годину пік з’являються в 
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міському транспорті або в магазинах. 

• Жити в номері готелю зі сторонньою людиною для мене просто 

катування. 

• Коли партнер не погоджується в чомусь з моєю правильною 

позицією, то зазвичай це дратує мене. 

• Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують. 

• Мене дратує, якщо партнер робить щось по-своєму, не так, як мені 

того хочеться. 

Перевірте себе: чи властива Вам така тенденція поведінки (оцінка 

суджень від 0 до 3 балів). 

• Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по заслугах. 

• Мені часто дорікають в буркотливості. 

• Я довго пам’ятаю образи, завдані мені тими, кого я ціную або 

поважаю. 

• Не можна прощати товаришам по службі безтактні жарти. 

• Якщо діловий партнер ненавмисно зачепить моє самолюбство, то я 

на нього ображуся. 

Перевірте себе: якою мірою Ви терпимі до дискомфортних станів 

інших (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Я засуджую людей, які плачуться комусь чужому. 

• Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які люблять 

розповідати про свої хвороби. 

• Я намагаюся уникати розмов, коли хто-небудь починає скаржитися 

на своє сімейне життя. 

• Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг). 

• Іноді мені подобається подратувати кого-небудь з рідних і друзів. 

Перевірте себе: які ваші адаптаційні можливості у взаємодії з людьми 

(оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Зазвичай мені важко йти на поступки партнерам. 

• Мені важко ладнати з людьми, у яких поганий характер. 
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• Зазвичай я насилу пристосовуюся до нових партнерів у спільній 

роботі. 

• Я уникаю підтримувати відносини з дещо дивними людьми. 

• Зазвичай я принципово наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, 

що партнер має рацію. 

Оброблення та інтерпретування результатів тесту 

Отже, Ви ознайомилися з деякими поведінковими ознаками, що 

свідчать про низький рівень загальної комунікативної толерантності. 

Підрахуйте суму балів, отриманих Вами за всіма ознаками, і зробіть 

висновок: чим більше балів, тим нижчий рівень комунікативної 

толерантності. 

Максимальне число балів, які можна заробити – 135, свідчить про 

абсолютну нетерпимість до оточення, що навряд чи можливо для нормальної 

особистості. Так само неймовірно отримати нуль балів – свідчення 

терпимості до всіх типів партнерів у всіх ситуаціях. 

95 балів і вище – низький рівень комунікативної толерантності; 55-95 – 

середній рівень комунікативної толерантності; 

0-55 – високий рівень комунікативної толерантності. 
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Додаток А.4  

Методика вивчення мотивів навчальної діяльності 

(модифікація А. А. Реана, В. А. Якуніна) 

Інструкція. Прочитайте уважно наведені в списку мотиви навчальної 

діяльності. Виберіть із них п’ять, найбільш значущих для Вас. Відзначте 

значущі мотиви знаком „X” у відповідному рядку. 

Список мотивів: 

1. Стати висококваліфікованим фахівцем. 

2. Отримати диплом. 

3. Успішно продовжити навчання на подальших курсах. 

4. Успішно навчатися, складати іспити на добре і відмінно. 

5. Постійно отримувати стипендію. 

6. Здобути глибокі і міцні знання. 

7. Бути постійно готовим до чергових занять. 

8. Не запускати предмети навчального циклу. 

9. Не відставати від однокурсників. 

10. Забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності. 

11. Виконувати педагогічні вимоги. 

12. Досягти поваги викладачів. 

13. Бути прикладом однокурсникам. 

14. Домогтися схвалення батьків і оточення. 

15. Уникнути засудження і покарання за погане навчання. 

16. Отримати інтелектуальне задоволення. 

Оброблення результатів. Визначається частота називання мотивів у 

числі найбільш значущих в усій обстежуваній вибірці. На підставі 

отриманих результатів визначається рангове місце мотиву в означеній 

вибірковій сукупності (школа, клас, група тощо). Результати заносяться до 

форми 1. 

Номер мотиву за списком 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Кількість назв мотиву 
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Ранг мотиву 

Додаток А.5 

Методика К. Замфір у модифікації А. Реана 

„Мотивація професійної діяльності” 

Мотиви професійної діяльності Незначною мірою 

Досить незначною мірою Невеликою але й не малою мірою Досить 

великою мірою 

Дуже великою мірою 

Грошовий заробіток 

Прагнення до кар’єрного зростання Прагнення допомагати іншим, 

Здійснення волонтерської діяльності 

Прагнення перебувати в стабільному і безпечному стані. Прагнення 

уникнути можливих покарань або неприємностей Потреба в досягненні 

соціального престижу і поваги з боку інших Задоволення від 

безпосереднього процесу і результату роботи 

Можливість найбільш повної самореалізації саме в певній діяльності 

Оброблення результатів: 

Підраховуються показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної (ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ) відповідно з такими 

ключами: 

ВМ = (оцінка пункту 7 + оцінка пункту 8) / 2 ЗПМ = (оцінка п.1 + 

оцінка п.2 + оцінка п.6) / 3 ЗНМ = (оцінка п. 3 + оцінка п.4 + п.5) / 2 

Показником вираженості кожного типу мотивації буде число в межах 

від 1 до 5. 

Інтерпретування результатів: 

На підставі отриманих результатів визначається мотиваційний 

комплекс особистості. Мотиваційний комплекс є співвідношенням між 

собою трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ і ЗНМ. 

До найкращих мотиваційних комплексів доцільно відносити: 

ВМ>ЗПМ>ЗНМ і ВМ=ЗПМ>ЗНМ. 

Найгіршим мотиваційним комплексом є ЗНМ>ЗПМ> ВМ. 
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Між цими комплексами є проміжні інші мотиваційні комплекси. 
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Додаток А.6  

Адаптація особистості до нового соціокультурного середовища 

(тест Л. В. Янковського), адаптований автором 

Перед Вами низка тверджень, які допоможуть визначити ступінь 

успішності Вашої адаптації до нового соціокультурного середовища. Якщо 

Ви погоджуєтесь із твердженням, поставте поряд із його номером знак “+”, 

якщо ні, - знак “-”, якщо певне твердження Вас не стосується, поставте знак 

“0”. Відповідайте, будь ласка, щиро і чесно. 

1. Мені подобається знайомитись із представниками різних 

національностей. 

2. У мене є близькі люди з-поміж представників інших 

національностей. 

3. У представників усіх національностей завжди однакові проблеми. 

4. Я сам (сама) винен (винна) у своїх проблемах. 

5. Я із задоволенням вивчаю інші мови. 

6. Якщо я потраплю в біду, то завжди можу розраховувати на 

допомогу. 

7. На некваліфікованій роботі людина втрачає повагу знайомих. 

8. Люди, які матеріально забезпечені, завжди добріші. 

9. Я розраховую лише на власні сили. 

10. Я проводжу вільний час так, як мені хочеться. 

11. Мені достатньо тієї уваги і тієї турботи, яку мені приділяють. 

12. У мене є бажання переїхати до іншої країни. 

13. Я вірю в майбутнє. 

14. Я постійно стурбований (стурбована) своїм матеріальним 

становищем. 

15. Я частіше буваю задоволеним (задоволеною), ніж навпаки. 

16. Я вибитий (вибита) із колії. 

17. У нашій сім’ї багато проблем. 

18. Мені подобається місцева природа. 
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19. Я уявляв (уявляла) собі життя таким, яким воно виявилося 

насправді. 

20. Люди часто розчаровують мене. 

21. Мені подобається бувати у місцях, де я ніколи не бував (бувала). 

22. Я дотримуюсь релігійних свят. 

23. Інколи я не поважаю себе. 

24. Я із задоволенням буду працювати в будь-якому місці за умови 

високої заробітної плати. 

25. Упродовж останнього часу я почуваюся гірше. 

26. Я думаю, що кожен повинен турбуватись про іншого. 

27. Подеколи ми із друзями проводимо вільний час разом. 

28. Я не хочу, щоб про моє становище знали мої рідні. 

29. Я добре почуваюся з-поміж людей іншої національності. 

30. Я не відчуваю матеріальних труднощів. 

31. Багато хто живе гірше, ніж міг би. 

32. Найкраще нікому не довіряти. 

33. У мене мало вільного часу. 

34. У мене є відчуття внутрішньої скутості. 

35. Я завжди керуюсь почуттям обов’язку, яке виховали у мене з 

дитинства. 

36. Я більше люблю подорожувати з друзями, аніж із родичами. 

37. Я працюватиму за спеціальністю, навіть коли мені для цього буде 

потрібно багато часу. 

38. Я проти подачі милостині. 

39. Матеріальні блага – найголовніше в житті. 

40. Я цікавлюсь подіями, які відбуваються у світі. 

41. Я рідко втомлююсь на роботі. 

42. Я байдужий (байдужа) до релігії. 

43. Я люблю згадувати про минуле. 

44. Люди інших національностей мені переважно подобаються. 
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45. Релігійна людина більш моральна. 

46. Майбутнє не залежить від мене. 

47. Я залюбки знайомлюсь із людьми інших національностей. 

48. Світом править справедливість. 

49. Я люблю свята. 

50. Якщо ти гарний спеціаліст, то знайти роботу – немає проблем. 

51. Я активний (активна), енергійний (енергійна), ініціативний 

(ініціативна). 

52. Мені недостатньо знань, щоб працювати за бажаною 

спеціальністю. 

53. Я почуваюся захищеним (захищеною). 

54. Я вважаю, що світ повинен бути без кордонів. 

55. Час від часу я себе почуваю нікому не потрібним (потрібною). 

56. Моє щоденне життя наповнене цікавими справами. 

57. Мені допомагають мої близькі. 

58. Наша сім’я завжди дотримувалась релігійних переконань. 

59. За певних обставин я готовий (готова) повернутись назад. 

60. Я ніколи не розпочинаю розмову першим (першою). 

61. Інколи мене дратують представники іншої національності. 

62. Я порекомендував (порекомендувала) би своїм близьким бути 

добрішими до оточення. 

63. Я роблю те, що мені не подобається. 

64. Мої почуття і ставлення до навколишніх стають більш зрілими. 

65. Якщо я відчуваю певні труднощі, то легко запитую поради. 

66. Я контролюю свою поведінку відповідно до норм. 

67. Я відчуваю неприязнь до того, що мене оточує. 

68. Я цікавлюсь подіями, які відбуваються в інших країнах. 

69. У мене немає близької людини. 

70. Я хотів би (хотіла б) змінити місце роботи. 

71. Невдахи повинні передусім звинувачувати себе. 
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72. Мене не хвилює, хто якої національності. 

73. Рівень моїх знань і досвіду, вищий, ніж той, який мені необхідний. 

74. Деколи мені недостатньо спілкування. 

75. Інколи мені нічим зайнятись. 

76. Усі мають однакові можливості досягти матеріального 

благополуччя. Оброблення 

Оброблення здійснюється відповідно до ключа.  

Ключ 

Шкала адаптивності 

+ : 2, 6, 21, 29, 22, 44, 47, 52, 57, 59, 60, 76. 

- : 9, 26, 28, 35, 36, 37, 40, 48, 50, 51, 54, 56, 64, 72. 

Шкала комфортності 

+ : 1, 5, 8, 10, 13, 27, 38, 53, 55, 63, 65, 66, 75. 

- : 3, 4, 12, 15, 18, 19, 30, 45, 46, 49, 54, 62, 67. 

Шкала відчуженості 

+ : 7, 11,17, 23, 24, 25, 31,32, 33, 43, 61, 68, 69, 75,74. 

- : 14,16, 20, 34, 38, 39, 41, 42, 58, 63, 70, 71, 73. 

При збігу з ключем за кожне твердження нараховується 1 бал, за 

розбіжності - 0 балів (відповідь „це мене не стосується” не враховується). 

Інтерпретація 

За кожною шкалою бали підсумовуються і визначається рівень 

адаптації: 

- Низький - менше 6 балів, 

- Середній - від 6 до 12, 

- Високий - сума балів перевищує 12. 

Далі визначається домінувальний із трьох можливих тип адаптації 

варіантів: адаптивний, конформний, відчужений. 



454 

Додаток А.7 

Багаторівневий особистісний опитувальник „Адаптивність” 

(МЛО-АМ) 

Багаторівневий особистісний опитувальник „Адаптивність” (МЛО- 

АМ) розроблений А.Г.Маклаковим і С.В.Чермяніним. Він призначений для 

оцінювання адаптаційних можливостей особистості з урахуванням 

соціально-психологічних та деяких психофізіологічних характеристик, що 

відображають узагальнені особливості нервово-психічного та соціального 

розвитку. 

Інструкція. 

Вам запропоновано відповісти на низку запитань, що стосуються 

деяких особливостей вашого самопочуття, поведінки, характеру. Будьте 

відверті, довго не роздумуйте над змістом питань, давайте щиру відповідь, 

яка першою прийде вам в голову. Пам’ятайте, що немає „гарних” або 

„поганих” відповідей. Якщо ви відповідаєте на питання „Так”, поставте у 

відповідній клітині реєстраційного бланка знак „+” (плюс), якщо ви обрали 

відповідь „Ні”, поставте знак „-” (мінус). Уважно стежте за тим, щоб номер 

питання анкети й номер клітини реєстраційного бланка збігалися. 

Відповідати потрібно на всі питання поспіль, нічого не пропускаючи. Якщо 

у вас виникнуть запитання, - підніміть руку . 

Текст опитувальника. 

1. Буває, що я серджуся. 

2. Зазвичай вранці я прокидаюся свіжим (свіжою) і відпочилим 

(відпочилою). 

3. Зараз я так само працездатний (працездатна), як і завжди. 

4. Доля, безумовно, не справедлива до мене. 

5. Запори у мене бувають зрідка. 

6. Часом мені дуже хочеться покинути свій будинок. 

7. Іноді у мене бувають напади сміху або плачу. 

8. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 
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9. Вважаю, що, якщо хтось заподіяв мені зло, я повинен (повинна) 

йому відповісти тим самим. 

10. Іноді мені в голову приходять такі негарні думки, що краще про 

них нікому не розповідати. 

11. Мені буває важко зосередитися на якому-небудь завданні чи 

роботі. 

12. У мене бувають дуже дивні і незвичайні переживання. 

13. У мене були відсутні неприємності через мою поведінку. 

14. У дитинстві іноді я робив (робила) дрібні крадіжки. 

15. Іноді у мене з’являється бажання ламати або трощити все 

навколо. 

16. Бувало, що я цілими днями або навіть тижнями нічого не міг 

(могла) робити, бо ніяк не міг (могла) змусити себе взятися за роботу. 

17. Сон у мене переривчастий і неспокійний. 

18. Моя сім’я не схвалює ту роботу, яку я обрав (обрала). 

19. Бували випадки, що я не стримував (стримувала) своїх обіцянок. 

20. Голова у мене болить часто. 

21. Раз на тиждень або частіше я без будь-якої видимої причини 

раптово відчуваю жар у всьому тілі. 

22. Було б добре, якби майже всі закони скасували. 

23. Стан мого здоров’я майже такий, як у більшості моїх знайомих 

(не гірше). 

24. Зустрічаючи на вулиці своїх знайомих чи шкільних друзів, з 

якими я давно не бачився (бачилась), я віддаю перевагу проходити повз, 

якщо вони зі мною не заговорюють першими. 

25. Більшості людей, які мене знають, я подобаюся. 

26. Я людина товариська. 

27. Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння. 

28. Більшу частку часу настрій у мене пригнічений. 

29. Тепер мені важко сподіватися на те, що я чогось досягну в житті. 
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30. У мене мало впевненості в собі. 

31. Іноді я говорю неправду. 

32. Зазвичай я вважаю, що життя прекрасне. 

33. Я вважаю, що більшість людей здатні збрехати, щоб просунутися 

по службі. 

34. Я охоче беру участь у зборах та інших громадських заходах. 

35. Я сварюся з членами моєї сім’ї інколи. 

36. Іноді я сильно відчуваю бажання порушити правила пристойності 

чи кому-небудь нашкодити. 

37. Найважча боротьба для мене - це боротьба з самим собою. 

38. М’язові судоми або посмикування в мене бувають вкрай зрідка 

(або майже не бувають). 

39. Я досить байдужий (байдужа) до того, що зі мною буде. 

40. Іноді, коли в мене погане самопочуття, я буваю дратівливим 

(дратівливою). 

41. Часто у мене таке відчуття, що я зробив (зробила) щось не те або 

навіть щось погане. 

42. Деякі люди до того люблять командувати, що мене так і тягне 

робити все наперекір, навіть якщо я знаю, що вони мають рацію. 

43. Я часто вважаю себе зобов’язаним (зобов’язаною) обстоювати 

те, що вважаю справедливим. 

44. Моє мовлення зараз таке ж, як і завжди (не швидше і не 

повільніше), немає ні хрипоти, ні невиразності. 

45. Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж хороше, як і в більшості 

моїх знайомих. 

46. Мене страшенно зачіпає, коли мене критикують або сварять. 

47. Іноді у мене буває таке відчуття, що я просто повинен (повинна) 

нанести ушкодження собі або кому-небудь іншому. 

48. Моя поведінка значною мірою визначається звичаями тих, хто 

мене оточує. 
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49. У дитинстві у мене була така компанія, де всі намагалися стояти 

один за одного. 

50. Іноді мене так і тягне з ким-небудь затіяти бійку. 

51. Бувало, що я говорив (говорила) про речі, у яких не розбираюся. 

52. Зазвичай я засинаю спокійно і мене не турбують ніякі думки. 

53. Останні кілька років я відчуваю себе добре. 

54. У мене ніколи не було ні нападів, ні судом. 

55. Зараз маса мого тіла постійна (я не худну і не повнію). 

56. Я вважаю, що мене часто карали незаслужено. 

57. Я легко можу заплакати. 

58. Я мало втомлююся. 

59. Я був би (була б) досить спокійним (спокійною), якби у кого-

небудь з моєї родини були неприємності через порушення закону. 

60. З моїм розумом діється щось недобре. 

61. Щоб приховати свою сором’язливість, мені доводиться витрачати 

великі зусилля. 

62. Напади запаморочення в мене бувають дуже рідко (або майже не 

бувають). 

63. Мене турбують сексуальні (статеві) питання. 

64. Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я щойно 

познайомився (познайомилася). 

65. Коли я намагаюся щось зробити, то часто помічаю, що в мене 

тремтять руки. 

66. Руки в мене такі ж спритні і моторні, як і раніше. 

67. Велику частину часу я відчуваю загальну слабкість. 

68. Іноді, коли я збентежений (збентежена), я сильно пітнію, і мене 

це дратує. 

69. Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен (повинна) 

зробити сьогодні. 

70. Думаю, що я людина приречена. 
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71. Бували випадки, коли мені було важко втриматися від того, щоб 

що-небудь не поцупити у кого-небудь або де-небудь, наприклад, у магазині. 

72. Я зловживав (зловживала) спиртними напоями. 

73. Я часто про що-небудь тривожуся. 

74. Мені хотілося б бути членом кількох гуртків чи товариств. 

75. Я рідко задихаюся, і у мене не буває сильного серцебиття. 

76. Усе своє життя я суворо дотримуюся принципів, заснованих на 

почутті обов’язку. 

77. Траплялося, що я перешкоджав (перешкоджала) чи робив 

(робила) наперекір людям просто з принципу, а не тому, що справа була 

дійсно важливою. 

78. Якщо мені не загрожує штраф і машин поблизу немає, я можу 

перейти вулицю там, де хочеться, а не там, де належить. 

79. Я завжди був (була) незалежним (незалежною) і вільним 

(вільною) від контролю з боку родини. 

80. У мене бували періоди такого сильного занепокоєння, що я 

навіть не міг (могла) всидіти на місці. 

81. Найчастіше мої вчинки неправильно тлумачили. 

82. Мої батьки і (або) інші члени моєї родини чіпляються до мене 

більше, ніж треба. 

83. Хтось керує моїми думками. 

84. Люди байдужі до того, що з тобою станеться. 

85. Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над 

одним. 

86. У школі я засвоював (засвоювала) матеріал повільніше, ніж інші. 

87. Я цілком упевнений (упевнена) у собі. 

88. Нікому не довіряти - найбезпечніше. 

89. Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим 

(збудженою) і схвильованим (схвильованою). 

90. Коли я перебуваю в компанії, мені важко знайти цікаву тему для 
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розмови. 

91. Мені легко змусити інших людей боятися мене, іноді я це роблю 

задля забави. 

92. У грі я хочу вигравати. 

93. Нерозумно засуджувати людину, яка обдурила того, хто дозволяє 

це робити. 

94. Хтось намагається впливати на мої думки. 

95. Я щодня випиваю надзвичайно багато води. 

96. Найщасливіше я буваю, коли залишаюся один (одна). 

97. Я обурююся щорозу, коли дізнаюся, що злочинець з якої-небудь 

причини залишився безкарним. 

98. У моєму житті були один або кілька випадків, коли я відчував 

(відчувала), що хтось за допомогою гіпнозу змушує мене робити ті чи ті 

вчинки. 

99. Я інколи заговорюю з людьми першим (першою). 

100. У мене ніколи не було проблем із законом. 

101. Мені приємно мати серед своїх знайомих впливових людей, це 

ніби додає мені ваги у власних очах. 

102. Іноді без усякої причини у мене раптом настають 

періоди незвичайної веселості. 

103. Життя для мене майже завжди пов’язане з напругою. 

104. У школі мені було дуже важко говорити перед класом. 

105. Люди виявляють по відношенню до мене стільки співчуття і 

симпатії, скільки я заслуговую. 

106. Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому, що це в мене погано 

виходить. 

107. Мені здається, що я заводжу друзів з такою ж легкістю, як і 

інші. 

108. Мені неприємно, коли навколо мене люди. 

109. Як правило, мені не щастить. 
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110. Мене легко знітити. 

111. Деякі з членів моєї родини робили вчинки, які мене лякали. 

112. Іноді у мене бувають напади сміху або плачу, з якими ніяк не 

можу впоратися. 

113. Мені буває важко приступити до виконання нового завдання чи 

почати нову справу. 

114. Якби люди не були налаштовані проти мене, я досяг би (досягла 

б) у житті набагато більшого. 

115. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 

116. Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються. 

117. Я легко втрачаю терпіння з людьми. 

118. Часто в новій обстановці я відчуваю почуття тривоги. 

119. Часто мені хочеться померти. 

120. Іноді я буваю так збуджений (збуджена), що мені буває важко 

заснути. 

121. Часто я переходжу на інший бік вулиці, щоб уникнути зустрічі з 

тим, кого я побачив (побачила). 

122. Бувало, що я кидав (кидала) розпочату справу, тому що боявся 

(боялася), що не впораюся з ним. 

123. Майже кожен день трапляється щось, що лякає мене. 

124. Навіть серед людей я зазвичай відчуваю себе самотнім 

(самотньою). 

125. Я переконаний, що існує лише одне-єдине правильне розуміння 

сенсу життя. 

126. У гостях я частіше сиджу десь осторонь або розмовляю з ким- 

небудь одним, ніж беру участь у загальних розвагах. 

127. Мені часто кажуть, що я запальний (запальна). 

128. Буває, що я з ким-небудь можу попліткувати. 

129. Часто мені буває неприємно, коли я намагаюся застерегти 

когось від помилок, а мене розуміють неправильно. 
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130. Я часто звертаюся до людей за порадою. 

131. Часто, навіть тоді, коли для мене складається все добре, я 

відчуваю, що для мене все байдуже. 

132. Мене досить важко вивести з себе. 

133. Коли я намагаюся вказати людям на їхні помилки або 

допомогти, вони часто розуміють мене неправильно. 

134. Зазвичай я спокійний (спокійна), і мене нелегко вивести з 

душевної рівноваги. 

135. Я заслуговую суворого покарання за свої вчинки. 

136. Мені властиво так сильно переживати свої розчарування, що я 

не можу змусити себе не думати про них. 

137. Часом мені здається, що я ні на що не здатний (здатна). 

138. Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не 

замислюючись, погоджувався (погоджувалася) з думкою інших. 

139. Мене вельми турбують всілякі нещастя. 

140. Мої переконання і погляди непохитні. 

141. Я думаю, що можна, не порушуючи закону, спробувати знайти в 

ньому лазівку. 

142. Є люди, які мені настільки неприємні, що я в глибині душі 

радію, коли вони отримують догану за що-небудь. 

143. У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон. 

144. Я відвідую всілякі громадські заходи, тому що це дозволяє мені 

бувати серед людей. 

145. Можна пробачити людям порушення тих правил, які вони 

вважають нерозумними. 

146. У мене є погані звички, які настільки сильні, що боротися з 

ними просто марно. 

147. Я охоче знайомлюся з новими людьми. 

148. Буває, що непристойний жарт у мене викликає сміх. 

149. Якщо справа йде у мене погано, то мені відразу хочеться все 
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кинути. 

150. Я віддаю перевагу діяти відповідно до власних планів, а не 

вказівок інших. 

151. Люблю, щоб інші знали мою точку зору. 

152. Якщо я поганої думки про людину або навіть нехтую нею, я 

намагаюся майже не приховувати це від неї. 

153. Я людина нервова і легко і збудливий (збудлива). 

154. Все у мене виходить погано, не так, як треба. 

155. Майбутнє мені здається безнадійним. 

156. Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до 

цього вона здавалася мені непохитною. 

157. Кілька разів на тиждень у мене буває таке відчуття, що має 

статися щось страшне. 

158. Велику частину часу я відчуваю себе втомленим (втомленою). 

159. Я люблю бувати на вечірках і просто в компаніях. 

160. Я намагаюся ухилитися від конфліктів і скрутних положень. 

161. Мене дуже дратує те, що я забуваю, куди кладу речі. 

162. Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж розповіді 

про любов. 

163. Якщо я захочу зробити щось, але інші вважають, що цього 

робити не варто, я можу легко відмовитися від своїх намірів. 

164. Нерозумно засуджувати людей, які прагнуть отримати від життя 

все, що можуть. 

165. Мені байдуже, що про мене думають інші. Реєстраційний бланк 

до особистісного опитувальника Адаптивність (МЛО-АМ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
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45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

 

Оброблення результатів проводять за „ключами”, що відповідають 

шкалам: „нервово-психічна стійкість”, „комунікативні здібності”, 

„особистісний адаптивний потенціал”. На кожне питання тесту рецензент 

може відповідати „так” або „ні”. Тому в процесі оброблення результатів 

враховується кількість відповідей, що збіглися з „ключем”. Кожен збіг із 

ключем „оцінюється в один” бал. 
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Додаток А. 8 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ 

ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ СХИЛЬНОСТЕЙ КОС 

Вітаємо, виділіть, будь ласка, кілька хвилин свого часу на заповнення 

наступної анкети. 

1. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтесь? 

2. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх знайомих до 

прийняття ними вашої думки? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, яку завдали вам хтось із 

приятелів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися у критичній ситуації, що 

склалась? 

5. Чи є у вас прагнення до встановлення нових знайомств з різними 

людьми? 

6. Чи подобається вам займатись громадською роботою? 

7. Чи вірно, що вам приємніше та простіше проводити час з 

книжками або з якими-небудь іншими справами, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли які-небудь завади у здійсненні ваших намірів, то 

чи легко відступаєте від них? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за 

віком? 

10. Чи любите ви придумувати та організовувати зі своїми 

приятелями різні ігри та розваги? 

11. Чи важко вам включатись у нову для вас компанію? 

12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно було б 

виконати сьогодні? 

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти з незнайомими 

людьми? 

14. Чи прагнете ви добитися, щоб ваші приятелі, колеги діяли у 
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відповідності з вашою думкою? 

15. Чи важко ви адаптуєтесь у новому колективі? 

16. Чи вірно, що у вас не буває конфліктів з колегами з причини 

невиконання ними своїх обов'язків, зобов'язань? 

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитись та поговорити з новою 

людиною? 

18. Чи часто у вирішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на 

себе? 

19.  Чи дратують вас оточуючі люди і чи хочеться вам побути 

одному? 

20. Чи правда, що ви зазвичай погано орієнтуєтесь при незнайомих 

умовах? 

21. Чи подобається вам постійно знаходитись серед людей? 

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи зазнаєте ви почуття утруднення, незручності, якщо прийдеться 

проявити ініціативу, щоб познайомитись з новою людиною? 

24. Чи правда, що ви стомлюєтесь від частого спілкування з 

приятелями? 

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, що 

стосуються інтересів ваших друзів, знайомих? 

27. Чи правда, що ви почуваєте себе невпевнено серед малознайомих 

людей? 

28. Чи вірно, що ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте ви, що вам не дуже важко внести пожвавлення в 

малознайому компанію? 

30. Чи брали ви участь у громадській роботі в школі? 

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих невеликою 

кількістю людей? 
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32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не було відразу прийняте вашими товаришами? 

33 Чи відчуваєте себе невимушено, попавши у незнайому вам 

компанію? 

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе достатньо впевненим та 

спокійним, коли потрібно говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто ви спізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи вірно, що у вас багато друзів? 

38. Чи часто ви потрапляєте у центр уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто ви соромитесь, почуваєтесь незручно при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні 

великої групи своїх приятелів? 

Обробка результатів 

Мета обробки результатів — отримання індексів комунікативних та 

організаторських здібностей. Для цього відповіді досліджуваного 

зіставляють із дешифратором і підраховують кількість збігів окремо за 

комунікативними та організаторськими схильностями. У дешифраторі 

враховується за рядками розташування номерів питань у бланку для 

відповідей. 

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 

3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

Дешифратор 

Схильності Відповіді 

позитивні негативні 

 

Комунікативні 

номера питань 1-го рядка номера питань 2-го 

рядка 
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Організаторські 

Номера  

питань 3-го рядка 

номера питань 4-го 

рядка 

 

 

Кк — коефіцієнт комунікативних схильностей; 

Ко — коефіцієнт організаційних схильностей; 

Щоб визначити рівень комунікативних та рівень організаторських 

здібностей, потрібно порахувати їх коефіцієнти. Коефіцієнти являють собою 

відношення кількості збігів відповідей тієї чи іншої схильності до 

максимально можливої кількості збігів, у даному випадку — до 20. Формули 

для підрахунку такі: Кх та Ox — кількість співпадаючих з дешифратором 

відповідей, відповідно до комунікативних та організаційних схильностей. 

 

Аналіз результатів 

У ході аналізу результатів спочатку дають оцінку рівня 

комунікативних та організаторських схильностей досліджуваного. Для цього 

користуються шкалою оцінок. 

Шкала оцінок комунікативних та організаторських схильностей 

Кк Ко Шкала оцінки 

0,10–0,45 0,2–0,55 1 

0,46–0,55 0,56–0,65 2 

0,56–0,65 0,66–0,70 3 

0,66–0,75 0,71–0,80 4 

0,75–1,00 0,81–1,00 5 

 

Рівень розвитку комунікативних та організаторських схильностей 

характеризується за допомогою оцінок за шкалою наступним чином. Дослід- 

жувані, що отримали оцінку 1, — це люди з низьким рівнем прояву 

комунікативних та організаторських схильностей. 
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Досліджувані, що отримали оцінку 2, мають комунікативні та 

організаційні схильності нижче середнього рівня. Вони не прагнуть до 

спілкування, почувають себе скуто у новій компанії, колективі, надають 

перевагу проводити час наодинці, обмежують свої знайомства, відчувають 

труднощі у встановленні контактів з людьми і у виступах перед аудиторією, 

погано орієнтуються у незнайомій ситуації, не відстоюють свою думку, 

важко переживають образи. У багатьох справах вони намагаються уникати 

прояву самостійних рішень та ініціативи. 

Для досліджуваних з оцінкою 3 характерний середній рівень прояву 

комунікативних та організаторських схильностей. Вони прагнуть до 

контактів з людьми, не обмежують коло своїх знайомств, відстоюють свою 

думку, планують свою роботу, однак потенціал їх схильностей не 

відрізняється високою стійкістю. Ця група досліджуваних потребує 

подальшої серйозної та планомірної виховної роботи по формуванню та 

розвитку комунікативних та організаторських схильностей. 

Досліджувані, що отримали оцінку 4, відносяться до групи з високим 

рівнем прояву комунікативних та організаторських схильностей. Вони не 

губляться у новій обстановці, швидко знаходять друзів, постійно прагнуть 

розширити коло знайомих, займаються громадською діяльністю, допо- 

магають близьким, друзям, проявляють ініціативу у спілкуванні, з 

задоволенням беруть участь у організації громадських заходів, здатні 

приймати самостійні рішення у важкій ситуації. Все це вони роблять не за 

примусом, а згідно внутрішнім прагненням. 

Досліджуваним, що отримали вищу оцінку 5, притаманний дуже 

високий рівень прояву комунікативних та організаторських схильностей. 

Вони відчувають потребу у комунікативній та організаторській діяльності і 

активно прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, неви- 

мушено поводять себе у новому колективі, це ініціативні люди, які віддають 

перевагу у важливих справах або у складній ситуації приймати самостійні 

рішення, відстоюють свою думку та досягають, щоб її сприймали інші. Вони 
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можуть внести пожвавлення у незнайому компанію, люблять організовувати 

різні ігри, заходи, настійливі у діяльності, яка їх приваблює, і самі шукають 

такі справи, які б задовольняли їх потребу у комунікації та організаційній 

діяльності. 

Комунікативні та організаторські схильності являють собою важливий 

компонент та передумови розвитку здібностей у тих видах діяльності, які 

пов'язані зі спілкуванням з людьми, з організацією колективної роботи. Вони 

є важливою ланкою у розвитку педагогічних здібностей. 

Бажання займатись організаційною діяльністю та спілкуватись з 

людьми залежить і від змісту відповідних форм активності, і від 

типологічних особливостей самої особистості. В основному вони 

визначаються суб'єктивною цінністю та значущістю для людини майбутніх 

результатів її активності та ставлення і відношення до осіб, з якими вона 

взаємодіє. Це слід врахувати, складаючи рекомендації для осіб з низьким 

рівнем розвитку досліджуваних схильностей. Достатньо часто схильності 

з'являються у ході таких видів діяльності і спілкування, які спочатку людині 

байдужі, але по мірі включення в них стають значущими. Тут важливі власні 

зусилля та подолання комунікативних бар'єрів, які можливі, якщо людина 

ставить собі свідому мету саморозвитку. 
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Додаток А.9  

ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЕМПАТІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

(В. БОЙКО) 

Мета дослідження: дослідження виявів емпатії — здатності 

особистості співпереживати проблемам інших людей. 

Інструкція для учасників дослідження: 

На зазначені запитання дайте відповідь (+) або (-): 

1. Я маю звичку уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їхній характер, схильності, здібності. 

2. Якщо оточуючі виявляють ознаки нервозності я, зазвичай, 

залишаюсь спокійним. 

3. Я більше довіряю доказам свого розуму, ніж інтуїції. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми 

проблемами своїх співробітників. 

5. Я можу легко ввійти в довіру до людини, коли в цьому виникає 

потреба. 

6. Зазвичай, я з першої ж зустрічі вгадую „споріднену душу” в новій 

людині. 

7. Я з цікавості, як правило, розпочинаю розмову про життя, роботу, 

політику з випадковими попутниками у потязі, літаку. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось пригнічені. 

9. Моя інтуїція — надійніший спосіб розуміння оточуючих, ніж 

знання чи досвід. 

10. Виявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості — 

нетактовно. 

11. Своїми словами я часто ображаю близьких мені людей, не 

помічаючи цього. 

12. Я легко можу уявити себе якоюсь твариною, відчути її звички і 

стани. 
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13. Я майже не розмірковую над причинами вчинків людей, які мають 

до мене безпосереднє відношення. 

14. Я рідко приймаю до серця проблеми своїх друзів. 

15. Як правило, за кілька днів я відчуваю: щось повинно трапитися з 

близькою мені людиною, і очікування збуваються. 16. Спілкуючись з 

діловими партнерами, я зазвичай, намагаюсь уникати розмов про особисте. 

17. Іноді рідні дорікають мені за черствість, неувагу до них. 

18. Мені легко вдається скопіювати інтонацію, міміку людей, 

наслідуючи їх. 

19. Мій зацікавлений погляд часто бентежить нових партнерів. 

20. Чужий сміх, зазвичай, передається і мені. 

21. Часто, діючи навмання, я все ж таки знаходжу правильний підхід 

до людини. 

22. Плакати від щастя — дурниця. 

23. Я здатен цілком злитися з близькою для мене людиною, ніби 

розчинитися в ній. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких би я розумів без зайвих слів. 

25. Я мимоволі чи з цікавості часто підслуховую розмови сторонніх 

людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 

27. Мені набагато легше підсвідомо відчути сутність людини, ніж 

зрозуміти її, „розклавши на полички”. 

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, які трапляються у 

когось із членів сім'ї. 

29. Мені було б складно щиро і довірливо вести бесіду з 

настороженою, замкнутою людиною. 

30. У мене творча натура — поетична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я засмучуюсь, якщо бачу людину в сльозах. 
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33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїцією. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я волію 

перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що у когось з рідних погано на душі, то, ж правило, 

стримуюсь від розпитувань. 

36. Мені складно зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно 

засмучувати людей. 

Обробка даних: 

Підраховується кількість правильних відповідей (відповіді до „ключа”) 

за кожною шкалою, а потім визначається сума оцінка: 

1. Раціональний канал емпатії: + 1, + 7, -13, + 19, +25, -31; 

2. Емоційний канал емпатії: -2, +8, -14, +20, - 26, +32; 

3. Інтуїтивний канал емпатії: -3, +9, +15, +21, +27, - 33; 

4. Установки, які сприяють емпатії: +4, -10, -16, -22, -28, -34; 5. 

Здатність до емпатії: + 5, -11, - 17, - 23, -29, -35, 

6. Ідентифікація в емпатії: +6, +12, +18, - 24, + 30, -36. 

Інтерпретація результатів: 

Аналізуються показники окремих шкал і загальна сумарна оцінка рівня 

емпатії. Оцінки на кожній шкалі можуть варіюватися від 0 до 6 балів і 

вказувати на значущість конкретного параметру в структурі емпатії. 

Раціональний канал емпатії. Характеризує спрямованість уваги, 

сприйняття і мислення емпатуючого на суть будь-якої іншої людини — її 

стан, проблеми, поведінку. Це спонтанний інтерес до іншої людини, який 

відкриває „шлюзи” емоційного та інтуїтивного її відображення. У 

раціональному компоненті емпатії не слід шукати логіку чи мотивацію 

інтересу до іншого. Людина привертає увагу своєю буттєвістю, що дає змогу 

емпа-туючому неупереджено виявляти її суть. 

Емоційний канал емпатії. Фіксується здатність емпатуючого входити 

до емоційного резонансу з оточуючими — співпереживати, брати співучасть. 
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Емоційна чутливість у цьому разі стає засобом „входження” до 

енергетичного поля партнера. Зрозуміти його внутрішній світ, прогнозувати 

його поведінку і ефективно впливати можливо тільки за умови 

енергетичного підстроювання. Співучасть і співпереживання виконують 

роль зв'язки, провідника від емпатуючого до емпатованого і навпаки. 

Інтуїтивний канал емпатії. Бальна оцінка свідчить про здатність 

респондента бачити поведінку партнерів, діяти в умовах дефіциту вихідної 

інформації про них, спираючись на досвід підсвідомості. На рівні інтуїції 

замикаються і узагальнюються різноманітні дані про партнерів. Інтуїція, слід 

вважати, менше залежить від оцінювальних стереотипів, ніж усвідомлене 

сприйняття партнерів. 

Установки, які сприяють чи перешкоджають емпатії, відповідно 

полегшують чи, навпаки, утруднюють дію всіх емпатичних каналів. 

Ефективність емпатії, мабуть, знижується, якщо людина намагається 

уникнути особистих контактів, вважає недоречним виявити цікавість до 

іншої особистості, переконати себе спокійно ставитися до переживань і 

проблем оточуючих. Такі умонастрої різко обмежують діапазон емоційної 

чутливості й емпатичного сприйняття. Навпаки, різноманітні канали емпатій 

діють активніше і надійніше, якщо з боку установок особистості немає 

перешкод. 

Проникаюча здатність в емпатії розцінюється як важлива ко- 

мунікативна ознака людини, яка дає змогу створювати атмосферу 

відкритості, сердечності, щирості. Кожний з нас своєю поведінкою і 

ставленням до партнерів сприяє інформаційно-енергетичному обміну чи 

перешкоджає йому. Розслаблення партнера сприяє емпатії, а атмосфера 

напруженості, штучності, підозри перешкоджає вираженню і емпатичному 

розумінню. 

Ідентифікація — ще одна необхідна умова успішної емпатії. Це 

вміння зрозуміти іншого на основі співпереживань, постановки себе на місце 

партнера. В основі ідентифікації — легкість, рухливість і гнучкість емоцій, 
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здатність до наслідувань. 

Шкальні оцінки виконують допоміжну роль в інтерпретації основного 

показника рівня емпатії. Сумарний показник теоретично може змінюватися у 

межах від 0 до 36 балів. За наявними попередніми даними, можна вважати: 

30 балів і вище надзвичайно високий рівень емпатії; 29—22 середній; 21—

15 

— заниженні; менше 14 балів дуже низький. 
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Додаток А.10  

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 

Л. МІХЕЛЬСОНА 

Автор : Л. Міхельсон. Переклад і адаптація Ю. З. Гільбуха 

Мета : Визначення рівня комунікативної компетентності і якості 

сформованості основних комунікативних умінь. 

Інструкція : Ми просимо Вас уважно прочитати кожну з описаних 

ситуацій і вибрати один варіант поведінки в ній. Це повинно бути найбільш 

характерне для Вас поведінку, то, що Ви дійсно робите в таких випадках, а 

не те, що, по-вашому, слід було б робити. 

 

Тестовий матеріал: 

1. Хто-небудь говорить Вам: „Мені здається, що Ви чудова людина”. 

Ви завжди в подібних ситуаціях: 

а) Говорите: „Ні, що Ви! Я таким не є”. 

б) Говорите з посмішкою: „Спасибі, я дійсно людина видатна”.  

в) Говорите: „Спасибі”. 

г) Нічого не говорите і при цьому червонієте. 

д) Говорите: „Так, я думаю, що відрізняюся від інших і в кращу 

сторону”. 

2. Хто-небудь здійснює дію або вчинок, які, на Вашу думку, є 

чудовими. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Поступаєте так, як якщо б ця дія не була настільки чудовим, і при 

цьому говорите: „Нормально! ” 

б) Говорите: „Це було чудово, але я бачив результати трохи краще”.  

в) Нічого не говорите. 

г) Говорите: „Я можу зробити набагато краще”. 

д) Говорите: „Це дійсно чудово!” 

3. Ви займаєтеся справою, яке Вам подобається, і думаєте, що воно у 
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Вас виходить дуже добре. Будь-хто говорить: „Мені це не подобається!” 

Зазвичай в таких випадках Ви: 

а) Говорите: „Ви - бовдур!” 

б) Говорите: „Я все ж думаю, що це заслуговує гарної оцінки”.  

в) Говорите: „Ви маєте рацію”, хоча насправді не згодні з цим. 

г) Говорите: „Я думаю, що це видатний рівень. Що Ви в цьому 

розумієте”. 

д) Чи відчуваєте себе ображеним і нічого не говорите у відповідь. 

4. Ви забули взяти з собою якийсь предмет, а думали, що принесли 

його, і хтось говорить Вам: „Ви такий тюхтій! Ви забули б і свою голову, 

якби вона не була прикріплена до плечей”. Зазвичай Ви у відповідь: 

а) Говорите: „У якому випадку, я тлумачні Вас. Крім того, що Ви в 

цьому розумієте!” 

б) Говорите: „Так, Ви маєте рацію. Іноді я веду себе як тюхтій”.  

в) Говорите: „Якщо хто-небудь роззява, то це Ви”. 

г) Говорите: „У всіх людей є недоліки. Я не заслуговую такої оцінки 

тільки за те, що забув щось”. 

д) Нічого не говорите або взагалі ігноруєте цю заяву. 

5. Будь-хто, з ким Ви домовилися зустрітися, запізнився на 30 хвилин, 

і це Вас засмутило, причому людина ця не дає ніяких пояснень своєму 

запізнення. У відповідь Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Я засмучений тим, що Ви змусили мене стільки чекати”. 

б) Говорите: „Я все думав, коли ж Ви прийдете”. 

в) Говорите: „Це був останній раз, коли я змусив себе чекати Вас”.  

г) Нічого не говорите цій людині. 

д) Говорите: „Ви ж обіцяли! Як Ви сміли так спізнюватися!” 

6. Вам потрібно, щоб хто-небудь зробив для Вас одну річ. Зазвичай в 

таких випадках Ви: 

а) Нікого ні про що не просите. 

б) Говорите: „Ви повинні зробити це для мене”. 
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в) Говорите: „Не могли б Ви зробити для мене одну річ?”, після цього 

пояснюєте суть справи. 

г) Злегка натякаєте, що Вам потрібна послуга цієї людини.  

д) Говорите: „Я дуже хочу, щоб Ви зробили це для мене”. 

7. Ви знаєте, що хтось відчуває себе засмученим. Зазвичай в таких 

ситуаціях Ви: 

а) Говорите: „Ви виглядаєте засмученими. Чи не можу я допомогти?” 

б) Перебуваючи поруч з цією людиною, не заводьте розмови про його 

стан. 

в) Говорите: „У Вас якась неприємність?” 

г) Нічого не говорите і залишаєте цю людину наодинці з собою.  

д) Сміючись говорите: „Ви просто як велика дитина!” 

8. Ви відчуваєте себе засмученим, а хто-небудь говорить: „Ви 

виглядаєте засмученими”. Зазвичай в таких ситуаціях Ви:  

а) Негативно качаєте головою або ніяк НЕ реагуєте.  

б) Говорите: „Це не Ваша справа!” 

в) Говорите: „Так, я трохи засмучений. Ми цінуємо ваші”.  

г) Говорите: „Дурниці”. 

д) Говорите: „Я засмучений, залиште мене одного”. 

9. Будь-хто засуджує Вас за помилку, здійснену іншими. У таких 

випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Ви з глузду з’їхали! ” 

б) Говорите: „Це не моя вина. Цю помилку зробив хтось інший”.  

в) Говорите: „Я не думаю, що це моя вина”. 

г) Говорите: „Дайте мені спокій, Ви не знаєте, що Ви говорите”.  

д) Чи приймаєте свою провину або не кажіть нічого. 

10. Хто-небудь просить Вас зробити що-небудь, але Ви не знаєте, чому 

це повинно бути зроблено. Зазвичай в таких випадках Ви: 

а) Говорите: „Це не має ніякого сенсу, я не хочу це робити”.  

б) Чи виконуєте прохання і нічого не говорите. 
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в) Говорите: „Це дурість, бо я не збираюся цього робити”. 

г) Перш ніж виконати прохання, говорите: „Поясніть, будь ласка, чому 

це повинно бути зроблено”. 

д) Говорите: „Якщо Ви цього хочете ...”, після чого виконуєте 

прохання. 

11. Хтось говорить Вам, що на його думку, те, що Ви зробили, чудово. 

У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Так, я зазвичай це роблю краще, ніж більшість інших 

людей”. 

б) Говорите: „Ні, це не було настільки здорово”. 

в) Говорите: „Правильно, я дійсно це роблю краще за всіх”.  

г) Говорите: „Спасибі”. 

д) Ігноруєте почуте і нічого не відповідаєте. 

12. Хто-небудь був дуже люб'язний з Вами. Зазвичай в таких випадках 

Ви: 

а) Говорите: „Ви дійсно були дуже люб'язні по відношенню до мене”.  

б) Дієте так, ніби ця людина не була настільки люб'язний до Вас, і 

говорите: „Так, спасибі”. 

в) Говорите: „Ви вели себе по відношенню до мене цілком нормально, 

але я заслуговую більшого”. 

г) Ігноруєте цей факт і нічого не говорите. 

д) Говорите: „Ви вели себе по відношенню до мене недостатньо 

добре”. 

13. Ви розмовляєте з приятелем дуже голосно, і хто-небудь говорить 

Вам: „Вибачте, але Ви ведете себе занадто шумно”. У таких випадках Ви 

зазвичай: 

а) Негайно припиняєте бесіду. 

б) Говорите: „Якщо Вам це не подобається, провалюйте звідси”. 

в) Говорите: „Вибачте, я буду говорити тихіше”, після чого ведеться 

бесіда приглушеним голосом. 
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г) Говорите: „Вибачте” і припиняєте бесіду. 

д) Говорите: „Все в порядку” і продовжуєте голосно розмовляти. 

14. Ви стоїте в черзі, і будь-хто стає попереду Вас. Зазвичай в таких 

випадках Ви: 

а) неголосно коментуєте це, ні до кого не звертаючись, наприклад: 

„Деякі люди поводяться дуже нервово”. 

б) Говорите: „Ставайте в хвіст черги!”  

в) Нічого не говорите цього типу. 

г) Говорите голосно: „Вийди з черги, ти, нахаба!” 

д) Говорите: „Я зайняв чергу раніше Вас. Будь ласка, станьте в кінець 

черги”. 

15. Будь-хто робить що-небудь таке, що Вам не подобається і викликає 

у Вас сильне роздратування. Зазвичай в таких випадках Ви: 

а) вигукували: „Ви бовдур, я ненавиджу Вас!” 

б) Говорите: „Я сердитий на Вас. Мені не подобається те, що Ви 

робите”. 

в) Дієте так, щоб пошкодити цій справі, але нічого цього типу не 

кажіть. 

г) Говорите: „Я розсерджений. Ви мені не подобаєтеся”.  

д) Ігноруєте ця подія і нічого не говорите цього типу. 

16. Будь-хто має що-небудь таке, чим Ви хотіли б користуватися. 

Зазвичай в таких випадках Ви: 

а) Говорите цій людині, щоб він дав Вам цю річ.  

б) Утримуєтеся від всяких прохань. 

в) Відбирають цю річ. 

г) Говорите цій людині, що Ви хотіли б користуватися цим предметом, 

і потім просите його у нього. 

д) Міркувати про цей предмет, але не просите його для користування. 

17. Будь-хто запитує, чи може він отримати у Вас певний предмет для 

тимчасового користування, але так як це новий предмет, Вам не хочеться 
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його позичати. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Ні, я тільки що дістав його і не хочу з ним розлучатися, 

може бути коли-небудь потім”. 

б) Говорите: „Взагалі-то я не хотів би його давати, але Ви можете 

покористуватися ним”. 

в) Говорите: „Ні, придбайте свій!” 

г) Позичають цей предмет всупереч своєму небажанню.  

д) Говорите: „Ви з глузду з'їхали! ” 

18. Якісь люде ведуть бесіду про хобі, яке подобається і Вам, і Ви 

хотіли б приєднатися до розмови. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Не кажіть нічого. 

б) Перериваєте бесіду і відразу ж починаєте розповідати про свої 

успіхи в цьому хобі. 

в) Підходьте ближче до групи і при слушній нагоді вступаєте в 

розмову. 

г) Підходьте ближче і очікуєте, коли співрозмовники звернуть на Вас 

увагу. 

д) Перериваєте бесіду і негайно починаєте говорити про те, як сильно 

Вам подобається це хобі. 

19. Ви займаєтеся своїм хобі, а хто-небудь запитує: „Що Ви робите? ” 

Зазвичай Ви: 

а) Говорите: „О, це дрібниця”. Або: „Та нічого особливого”. 

б) Говорите: „Не заважайте, хіба Ви не бачите, що я зайнятий?”  

в) Продовжуєте мовчки працювати. 

г) Говорите: „Це зовсім Вас не стосується”. 

д) Припиняєте роботу і пояснюєте, що саме Ви робите. 

20. Ви бачите спіткнувся і падаючого людини. У таких випадках Ви:  

а) Розсміявшись, говорите: „Чому Ви не дивіться під ноги? ” 

б) Говорите: „У Вас все в порядку? Може бути я щось можу для Вас 

зробити? ” 
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в) Питаєте: „Що трапилося? ” 

г) Говорите: „Це все вибоїни в тротуарі”.  

д) Ніяк не реагуєте на цю подію. 

21. Ви стукнулися головою о полку і набили шишку. Будь-хто 

говорить: „З Вами все гаразд? ” Зазвичай Ви: 

а) Говорите: „Я прекрасно себе почуваю. Дайте мені спокій!”  

б) Нічого не говорите, ігноруючи цю людину. 

в) Говорите: „Чому Ви не займаєтеся своєю справою?” 

г) Говорите: „Ні, я забій свою голову, спасибі за увагу до мене”.  

д) Говорите: „Дарма, у мене все буде о'кей”. 

22. Ви допустили помилку, але вина за неї покладено але кого-небудь 

іншого. Зазвичай в таких випадках Ви: 

а) Не кажіть нічого. 

б) Говорите: „Це їхня помилка! ” 

в) Говорите: „Цю помилку допустив Я”. 

г) Говорите: „Я не думаю, що це зробила ця людина”.  

д) Говорите: „Це їх гірка доля”. 

23. Ви відчуваєте себе ображеним словами, сказаними ким-небудь на 

Вашу адресу. У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Ідіть геть від цієї людини, не сказавши йому, що він засмутив Вас.  

б) Заявляєте цій людині, щоб він не смів більше цього робити. 

в) Нічого не говорите цій людині, хоча відчуваєте себе ображеним.  

г) У свою чергу ображаєте цю людину, називаючи його по імені. 

д) Заявляєте цій людині, що Вам не подобається те, що він сказав, і що 

він не повинен цього робити знову. 

24. Будь-хто часто перебиває, коли Ви говорите. Зазвичай в таких 

випадках Ви: 

а) Говорите: „Вибачте, але я хотів би закінчити те, про що розповідав”.  

б) Говорите: „Так не роблять. Можу я продовжити свою розповідь?” 

в) Перериваєте цю людину, відновлюючи свою розповідь. 
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г) Нічого не говорите, дозволяючи іншій людині продовжувати свою 

промову. 

д) Говорите: „Замовкніть! Ви мене перебили!” 

25. Хто-небудь просить Вас зробити що-небудь, що завадило б Вам 

здійснити свої плани. У цих умовах Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Я дійсно мав інші плани, але я зроблю те, що Ви хочете.”  

б) Говорите: „Ні в якому разі! Пошукайте кого-небудь ще”. 

в) Говорите: „Добре, я зроблю те, що Ви хочете”.  

г) Говорите: „Відійдіть, залиште мене в спокої”. 

д) Говорите: „Я вже приступив до здійснення інших планів. Може 

бути, коли-небудь потім”. 

26. Ви бачите кого-небудь, з ким хотіли б зустрітися і познайомитися. 

У цій ситуації Ви зазвичай: 

а) Радісно гукає цієї людини і йдете йому назустріч. 

б) Підходьте до цієї людини, представляєтеся і починаєте з ним 

розмову. 

в) Підходьте до цієї людини і чекаєте, коли він заговорить з Вами. 

г) Підходьте до цієї людини і починаєте розповідати про великих 

справах, скоєних Вами. 

д) Нічого не говорите цій людині. 

27. Будь-хто, кого Ви раніше не зустрічали, зупиняється і гукає Вас 

вигуком „Привіт!” У таких випадках Ви зазвичай: 

а) Говорите: „Що Вам завгодно? ”  

б) Не кажіть нічого 

в) Говорите: „Дайте мені спокій”. 

г) Виголошуєте у відповідь „Привіт!”, представляєтеся і просите цю 

людину представитися в свою чергу. 

д) Киває головою, вимовляєте „Привіт! ” і проходите мимо. 

 

Даний тест являє собою різновид тесту досягнень, тобто побудований 
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за типом завдання, у якому є правильна відповідь. У тесті передбачається 

деякий еталонний варіант поведінки, який відповідає компетентному, 

впевненому, партнерського стилю. Ступінь наближення до еталону можна 

визначити за кількістю правильних відповідей. Неправильні відповіді 

поділяються на неправильні „знизу” (залежні) і неправильні „зверху” 

(агресивні). Опитувальник містить опис 27 комунікативних ситуацій. До 

кожної ситуації пропонується 5 можливих варіантів поведінки. Треба 

вибрати один, який притаманний саме йому спосіб поведінки в даній 

ситуації. Не можна обирати два або більше варіантів або приписувати 

варіант, не зазначений в опитувальнику. Авторами пропонується ключ, за 

допомогою якого можна визначити, до якого типу реагування відноситься 

обраний варіант відповіді: впевненому, залежному або агресивному. В 

результаті пропонується підрахувати число правильних і неправильних 

відповідей в процентному відношенні до загальної кількості обраних 

відповідей. 

Всі питання розділені авторами на 5 типів комунікативних ситуацій: 

- ситуації, в яких потрібно реакція на позитивні висловлювання 

партнера (питання 1, 2, 11, 12) 

- ситуації, в яких підліток (старшокласник) повинен реагувати на 

негативні висловлювання (питання 3, 4 , 5, 15, 23, 24) 

- ситуації, в яких до підлітка (старшокласнику) звертаються з 

проханням (питання 6, 10, 14, 16, 17, 25) 

- ситуації бесіди (13, 18, 19, 26, 27) 

- ситуації, в яких потрібно прояв емпатії (розуміння почуттів і станів 

іншої людини (питання 7, 8, 9, 20, 21, 22). 

Обробка та аналіз результатів : Відзначте, який спосіб спілкування 

Ви вибрали (залежний, компетентний, агресивний) в кожній запропонованій 

ситуації відповідно до ключа. Проаналізуйте результати: які вміння у Вас 

сформовані, який тип поведінки переважає? 

Блоки умінь: 
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1. Уміння надавати і приймати знаки уваги (компліменти) від 

однолітка 

- питання 1, 2, 11, 12. 

2. Реагування на справедливу критику - питання 4, 13. 

3. Реагування на несправедливу критику - питання 3, 9. 

4. Реагування на зачіпає, провокує поведінку з боку співрозмовника - 

питання 5, 14, 15, 23, 24. 

5. Уміння звернутися до однолітка з проханням - питання 6, 16. 

6. Уміння відповісти відмовою на чужу прохання, сказати „ні” - 

питання 10, 17, 25. 

7. Уміння самому надати співчуття, підтримку - питання 7, 20. 

8. Уміння самому приймати співчуття і підтримку з боку однолітків - 

питання 8, 21. 

9. Уміння вступити в контакт з іншою людиною, контактність - 

питання 18, 26. 

10. Реагування на спробу вступити з тобою в контакт - питання 19, 27. 

КЛЮЧІ 

залежні компетентні агресивні 1 АГ БВ Д 

2 АВ Д БГ 

3 ВД Б АГ 

4 БД Г АВ 

5 Г АБ ВД 

6 АГ ВД Б 

7 БГ АВ Д 

8 АГ В БД 

9 Д БВ АГ 

10 БД Г АВ 

11 БД Г АВ 

12 БГ А ВД 

13 АГ В БД 
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14 АВ Д БГ 

15 ВД Б АГ 

16 БД Г АВ 

17 Г АБ ДВ 

18 АГ В БД 

19 АВ Д БГ 

20 ГД БВ А 

21 Б ГД АВ 

22 А ВГ БД 

23 АВ Д БГ 

24 Г АБ ВД 

25 В АТ БГ 

26 ВД АБ Г 

27 БД АГ В 



486 

 

Додаток А.11 

ТЕСТ НА ОЦІНЮВАННЯ САМОКОНТРОЛЮ В СПІЛКУВАННІ  

(ЗА М. ШНАЙДЕРОМ) 

Мета: визначення рівня комунікативного контролю особистості. 

Інструкція: Уважно прочитайте 10 висловлювань, які відображають 

реакції на деякі ситуації спілкування. Кожне з них оцініть як правильне (П) 

або неправильне (Н) стосовно себе, поставивши поряд із кожним пунктом 

відповідну букву. 

Обладнання: папір та ручка. Опитувальник: 

1. Мені здається важким наслідувати інших людей. 

2. Я міг би покривлятися, щоб звернути увагу оточуючих. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

4. Іншим людям інколи здається, що мої переживання глибші, ніж це 

є насправді. 

5. У компанії я рідко опиняюся в центрі уваги. 

6. У різних ситуаціях у спілкуванні з іншими людьми я часто 

поводжуся по-різному. 

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому щиро впевнений. 

8. Щоб досягти успіхів у справах та у відносинах з людьми, я часто 

буваю таким, яким мене хочуть бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не терплю. 

10. Я не завжди такий, яким здаюся. 

Обробка результатів. По одному балу нараховується за відповідь „Н” 

на питання 1, 5, 7 і за відповідь „П” на всі інші запитання. Підраховується 

сума балів, яка співвідноситься із шкалою. 

Інтерпретація. 

Люди з високим комунікативним контролем постійно слідкують за 

собою, добре обізнані, як поводитись, управляють своїми емоційними 

виявленнями. Разом із тим вони відчувають значні труднощі у спонтанності 
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самовираження, не люблять непередбачуваних ситуацій. Люди з низьким 

комунікативним контролем безпосередні і відкриті, але можуть сприйматися 

оточуючими як занадто прямолінійні та нав’язливі. 

0-3 балів – низький комунікативний контроль; висока імпульсивність у 

спілкуванні, відкритість, розкутість, поведінка може мало змінюватися в 

залежності від ситуації спілкування і не завжди співвідноситись із 

поведінкою інших людей. 

4-6 балів – середній комунікативний контроль; у спілкуванні щирий, 

щиро ставиться до інших, але стриманий в емоційних проявах, співвідносить 

свої реакції з поведінкою оточуючих людей. 

7-10 балів – високий комунікативний контроль; постійно слідкує за 

собою, управляє проявом своїх емоцій. 

У висновках характеризується ступінь комунікативного самоконтролю 

студента та наводяться психологічні рекомендації по забезпеченню процесу 

формування навичок саморегуляції у спілкуванні молоді. 

За даними дослідження по всіх методиках пишеться стисла 

характеристика (за наведеною схемою): 

 

Схема 

1.1 Психологічної характеристики комунікативних якостей студента 

Загальна характеристика особистості як суб’єкта спілкування: рівень 

розвитку потреби в спілкуванні та особливості її прояву в поведінці 

досліджуваного. 

Індивідуальні особливості, що виявляються в процесі комунікації: 

рівень комунікативного контролю особистості. 

Індивідуальні особливості досліджуваного, що виявляються в процесі 

соціальної перцепції: загальний рівень розвитку полікомунікативної емпатії, 

сфери найвищого прояву емпатійних тенденцій у досліджуваного (ставлення 

до батьків, тварин, людей похилого віку, дітей, героїв художніх творів, 

незнайомих та малознайомих людей). 
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Наявність ускладнень у спілкуванні: притаманні особистості емоційні 

бар’єри (невміння керувати емоціями, дозувати їх; неадекватний прояв 

емоцій; негнучкість та невиразність емоцій; домінування негативних емоцій; 

небажання зближуватися з людьми на емоційному ґрунті). 

Загальні рекомендації стосуються виокремлення конкретних шляхів і 

психологічних умов, спрямованих на гармонізацію спілкування і 

міжособистісної взаємодії молодої людини. 

 

Схема психолого-педагогічної характеристики особистості. 

Зміст психолого-педагогічної характеристики особистості узагальнює 

результати психологічної діагностики та враховує схему вивчення учня, 

запропоновану О. О. Колінько (Методи психодіагностики підлітків / За ред. 

О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. – Полтава, 1995. – С. 102-104. Див. також: 

Панок В. Г. та ін. Основи практичної психології. – К.: Либідь, 1999. – С. 522- 

525). 

1. Загальні відомості про студента містять інформацію соціально- 

демографічного змісту, у якій вказується його вік і місце проживання, стан 

здоров’я, склад сім’ї та її культурно-побутові умови, професійна зайнятість 

батьків, тривалість навчання в даному навчальному закладі (групі); 

наводиться соціально-психологічна характеристика взаємовідносин у сім’ї 

(стосунки з батьками, при наявності братів і сестер з ними), яка розкриває 

основні аспекти взаємодії студента з іншими членами сім’ї та їх 

зацікавленість і сприяння шкільним справам учня. 

2. Спрямованість особистості студента розкривається через аналіз 

його провідних ціннісних орієнтацій у різних сферах активності (навчальній, 

громадській, суспільно корисній, трудовій тощо). Ураховується, які цілі 

учень вважає головними у своєму житті; до чого прагне в навчальній і 

трудовій діяльності, суспільній роботі, особистому житті; які проявляє 

інтереси і схильності, чим охоче займається у вільний час, чи носять його 

інтереси і схильності стійкий характер; наскільки активний у житті групи і 
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навчального закладу. Указується, наскільки переконання, ідеали і схильності 

молодої людини відповідають моральним нормам і практично втілюються в 

його поведінці, діяльності й реальних стосунках. 

3. Характеристика навчальної діяльності студента подається 

відповідно до психологічної структури діяльності (О. М. Леонтьєв) через 

аналіз особливостей розвитку в студента її мотиваційно-цільового та 

операціонально-дієвого компонентів та з урахуванням сформованості в 

студента позиції суб’єкта навчальної діяльності. Розкривається характер 

його ставлення до закладу і навчання (усвідомленість, модальність, дієвість, 

орієнтація на перспективу продовження освіти тощо); аналізуються 

змістовні особливості навчальних мотивів (соціальні, пізнавальні, особисті) 

та переважаючі інтереси до вивчення окремих дисциплін. 

Сформованість навчальних дій аналізується за рівнями оволодіння 

(навчання, відтворення, творчості) та переважаючими формами їх реалізації 

(моторна, перцептивна, мовно-розумова (В. Ф. Моргун)). Характеризується 

рівень самоконтролю та самоорганізації діяльності при підготовці домашніх 

завдань і на заняттях, його вміння працювати з підручником, складати план, 

конспект, знаходити додаткову літературу тощо; інтенсивність (регулярність 

відвідування занять, систематичність у навчальній роботі, дисципліна і 

активність під час занять, старанність) та ефективність (час, затрачений на 

підготовку до занять, якість засвоєних знань і вміння оперувати ними, 

легкість сприйняття, засвоєння й відтворення навчального матеріалу, 

уважність, уміння раціонально планувати розумову діяльність тощо) 

навчальної діяльності. Аналіз успішності студента та його ставлення до 

результатів навчання, переважаючий фокус контролю при поясненні своїх 

успіхів і невдач у навчальній роботі, рівень навчальних домагань учня, 

цілеспрямованість і наполегливість у роботі. 

4. Особливості пізнавальної психічної діяльності. Характеристика 

уваги: стійкість, переключення, розподіл, сконцентрованість, розсіяність 

тощо. Особливості сприймання, спостережливість. Особливості пам’яті: 
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швидкість запам’ятовування, точність і тривалість збереження матеріалу. 

Володіння прийомами запам’ятовування й відтворення. Ступінь розвитку 

образного і абстрактного мислення. Самостійність і критичність мислення. 

Рівень розвитку логічного мислення (послідовність і доказовість у 

викладенні своїх думок, уміння виділяти суттєве, логічно міркувати й 

робити узагальнення й висновки). Характеристика уяви. Ступінь розвитку 

усного й письмового мовлення: багатство словника, уміння висловлювати 

свої думки в усному й письмовому мовленні. 

5. Характеристика спілкування і міжособистісної взаємодії молодої 

людини передбачає аналіз особливостей його комунікативної 

компетентності (мотивів спілкування, сформованість навичок продуктивної 

комунікативної взаємодії, розвиток соціально-перцептивних якостей, 

комунікативного самоконтролю, культури спілкування тощо). Відзначається 

статус студента в учнівському колективі та його сприйняття однолітками, 

авторитет і ставлення до стосунків у групі (задоволеність/незадоволеність; 

оцінка стосунків як конфліктних / безконфліктних; оцінка групи як 

згуртованого / незгуртованого тощо), а також наявність референтних 

стосунків (у групі, у навчальному закладі, але не з учнями своєї групи, поза 

закладом). Характеризується переважаюча орієнтація студента у спілкуванні 

(на суперництво, співпрацю, компроміс, уникнення, пристосування), 

наявність комунікативних бар’єрів, відношення до критичних зауважень 

вчителів і однокласників. 

6. Особливості емоційно-вольової сфери розкриваються через аналіз 

змісту, характеру протікання й змінюваності емоцій та їх впливу на 

діяльність. Відзначається їх зовнішня вираженість і вміння стримуватися; 

переважаючий настрій протягом дня (веселий, пригнічений, спокійний), його 

мінливість/стійкість, особливості емоційного реагування в ситуаціях успіху- 

неуспіху, пов’язаного з навчанням; прояв моральних, естетичних, 

інтелектуальних почуттів. Характеризуються особливості вольових проявів, 

навички самоконтролю й саморегуляції студента, особливо в складних 
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ситуаціях, розвиток цілеспрямованості, наполегливості й витримки. 

7. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Темпераментні 

особливості розкриваються за тим, наскільки людина працездатна в роботі, 

може тривалий час зосереджено працювати на занятті, не знижуючи 

результативності; як впливають на його роботу шум у групі (інші сторонні 

сильні подразники). Наскільки легко переходить від одного виду діяльності 

до іншого, чи швидко включається в запропоновану роботу, приймає 

рішення; схильна працювати в рівному темпі чи „ривками”, як поводить себе 

при змушеному очікуванні: спокійно чи сильно роздратовується. Наводяться 

найяскравіші риси характеру, що проявляються у ставленні студента до 

праці, навчання, у ставленні до групи та закладу, викладачів, товаришів, до 

самого себе. Характеризується рівень розвитку загальних та спеціальних 

здібностей. 

Висновки передбачають узагальнення змісту характеристики з 

виокремленням сильних і слабких сторін розвитку особистості учня і 

рекомендації по їх врахуванню в роботі викладача, куратора, батьків, 

психолога; означення (при необхідності) напрямків і шляхів корекційної і 

профілактичної роботи з учнем та умов психологічної підтримки 

особистості. 
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Додаток Б 

Професіограма соціального працівника 

Зміст праці. Фахівець із соціальної роботи організує матеріально- 

побутову допомогу і надає морально-правову підтримку громадянам, що 

мають потребу в соціальних послугах, – інвалідам, самотнім старим людям, 

самотнім матерям, багатодітним родинам, дітям-сиротам, біженцям, а також 

потерпілим у результаті природних, екологічних, техногенних та інших 

катастроф. 

Соціальний працівник виявляє коло нужденних осіб, визначає характер 

і обсяг необхідної допомоги, координує зусилля різних державних і 

суспільних структур, розробляє програму реабілітаційних заходів, 

домагається прийняття рішень, що відповідають закону, в офіційних 

інстанціях, консультує з питань соціального захисту. Прагне максимально 

наблизити спосіб життя своїх підопічних до звичайних здорових і 

благополучних людей умов і норм. З цією метою приділяє особливу увагу 

з’ясуванню можливостей участі людини в посильній праці. 

Умови праці. Праця соціальних працівників може бути спеціалізована 

за віковими, медичними, соціальними критеріями (соціальна робота з 

родиною і дітьми, у сфері зайнятості, в установах і на підприємствах 

соціального обслуговування, соціально-правова підтримка населення, 

організація пенсійного забезпечення тощо). 

Домінуюча професійна спрямованість – на роботу з людьми і 

документами. Професійний тип особистості – соціальний, дослідницький, 

конвенціональний. 

Домінуючі інтереси – до суспільної роботи, педагогіки, психології, 

права, економіки. Супутні інтереси – медицина, біологія, історія, література. 

Необхідні якості. Соціальному працівнику необхідна компетентність у 

соціально-правових і психолого-педагогічних питаннях, поінформованість у 

галузі економки, соціології, зайнятості населення, етики, морально- 
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гуманітарних знань. 

Професійно-важливими є співчуття, співпереживання, сумлінність, 

відповідальність, витримка, самовладання. Потрібні аналітичні здібності – 

уміння оцінити ситуацію і сформувати план дій. 

Необхідні виражені організаторські здібності, практична 

спрямованість, уміння працювати з документацією. 

Неприпустимі черствість, нестриманість, недотримання моральних 

норм. 

Перспективи професійного зростання, адміністративне просування в 

структурі соціальних служб. 

Фахівці із соціальної роботи працюють в органах соціального захисту 

громадян, муніципальних утвореннях, державних структурах, громадських 

організаціях і фондах тощо. 

Професія соціального працівника затребувана на ринку праці. 

Шляхи одержання професії – навчання в коледжах, технікумах, вищих 

навчальних закладах за фахом „Соціальна робота”. Охочий може здобути 

середню фахову освіту у коледжах і технікумах (напрям – право й 

організація соціального забезпечення); вища освіта (напрям – соціальна 

робота, менеджмент у соціальній сфері, соціально-економічні знання, 

психолого- соціальна робота). 
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Додаток В  

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

Н А К А З 

24.07.2006 N 274 

Про затвердження нової редакції кваліфікаційної характеристики 

посади „соціальний працівник” 

 

Кваліфікаційна характеристика „соціальний працівник” 

 

Завдання та обов’язки. Застосовує на практиці нормативно-правові 

акти з питань надання соціальних послуг особам, які потрапили в складні 

життєві обставини (інвалідність, самотність, сирітство, безпритульність, 

відсутність житла, роботи, зневажливе ставлення та негативні стосунки в 

сім’ї, стихійне лихо тощо). Реєструє та веде облік осіб, які мешкають у  

зоні соціального обслуговування.  Організовує  та контролює  надання 

соціальних послуг, необхідних окремим особам для подолання або 

пом’якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та 

повноцінної життєдіяльності. Використовує наявні фінансові, матеріальні та 

інші можливості для задоволення потреб осіб та розв’язання їхніх проблем. 

Організовує заходи щодо реабілітації, реінтеграції, соціальної адаптації осіб, 

улаштування їх на перебування в будинок-інтернат, санаторій, будинок 

відпочинку тощо. Представляє та захищає їхні інтереси на підприємствах, в 

установах і організаціях, що можуть допомогти у вирішенні проблем. Надає 

консультації, методичну допомогу з питань організації та надання 

соціальних послуг за запитами та зверненнями громадян і посадових осіб 

підприємств, установ та організацій. Розглядає листи, заяви, скарги та у 

встановленому порядку надає відповіді. Веде первинну документацію з 

організації соціального обслуговування та допомоги, обліку та звітності. 
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Вирішує поточні питання із соціальними робітниками. 

Повинен знати: законодавство у сфері надання соціальних послуг; 

основи етики та професійного спілкування; зміст, форми та порядок надання 

послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; методи і 

форми соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів; основи 

психології; основи медичних та гігієнічних знань; основи економіки, права 

та трудового законодавства, норми охорони праці та виробничої санітарії; 

діловодство. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Соціальний працівник I категорії: базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж 

роботи за професією соціального працівника II категорії - не менше року. 

Соціальний працівник II категорії: базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для 

бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – стаж 

роботи за професією соціального працівника – не менше 2 років. 

Соціальний працівник: неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог стажу роботи. 
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Додаток Г 

Затверджено 

Наказ Міністерства соціальної політики України 29.03.2017 N 518 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 

Випуск 80 Соціальні послуги 31. Соціальний працівник 

Завдання та обов’язки. Організовує процес виявлення осіб, сімей, які 

потрапили у складні життєві обставини та потребують соціальної допомоги 

чи послуг. Розробляє та контролює заходи із захисту та безпеки отримувачів 

соціальних послуг. Бере участь у розробленні профілактичних програм для 

вирішення актуальних соціальних проблем у межах адміністративно- 

територіальної одиниці. Координує та організовує роботу 

мультидисциплінарної команди при реалізації індивідуального плану 

надання соціальних послуг. Працює з особами та сім’ями (отримувачами 

соціальних послуг), які потребують соціальних послуг. Проводить 

комплексне визначення стану та оцінює індивідуальні потреби отримувачів 

соціальних послуг, які потрапили в складні життєві обставини. Разом з 

отримувачем соціальних послуг або особою, що представляє його інтереси, 

розробляє, переглядає, за необхідності коригує та координує виконання 

індивідуального плану надання соціальних послуг. Виявляє та залучає 

ресурси, наявні в адміністративно-територіальній одиниці, для реалізації 

індивідуального плану надання соціальних послуг. Готує для укладання із 

отримувачем соціальних послуг договір про надання соціальних послуг. 

Оформляє необхідні документи для отримання соціальних послуг. 

Представляє, за необхідності, інтереси отримувача соціальних послуг з 

метою захисту його прав та вирішення проблем в установах, організаціях, 

закладах та на підприємствах, а також перед фізичними особами та надає 

допомогу щодо оформлення скарг, документів (заяв, довідок тощо), 

необхідних для отримання пільг, матеріальної та інших видів допомоги. 

Співпрацює та підтримує зв’язки з іншими організаціями, підприємствами, 
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установами та закладами, а також фахівцями для реалізації індивідуального 

плану надання соціальних послуг, сприяє, за необхідності, перенаправленню 

до інших суб’єктів надання послуг. Надає послуги із соціального супроводу / 

патронажу; соціальної адаптації, соціальної інтеграції / реінтеграції; 

соціальної та психологічної реабілітації; представництва інтересів, 

посередництва з метою вирішення конфліктних ситуацій, консультування, 

соціальної профілактики та інші. Здійснює організаційні заходи з 

влаштування потенційних отримувачів соціальних послуг, які потребують 

сторонньої допомоги, до спеціалізованих закладів (лікувальні, освітні, 

соціальні, реабілітаційні, кризові тощо). Контролює процес та якість надання 

послуг соціальними працівниками-фахівцями, соціальними робітниками та 

проводить моніторинг якості та оцінку послуг при реалізації індивідуальної 

програми надання соціальних послуг. Бере участь у плануванні діяльності 

установи (закладу), організації. Здійснює заходи з керівництва діяльністю 

соціальних робітників і соціальних працівників-фахівців установи (закладу), 

організації. Навчає соціальних робітників на робочому місці та координує 

процес їхнього стажування. Бере участь у розв’язанні конфліктів, які 

виникають у процесі надання соціальних послуг, між отримувачем і 

надавачем соціальних послуг. Забезпечує професійний рівень роботи 

персоналу установи (закладу), організації та організовує підвищення їхньої 

кваліфікації. Бере участь у міжвідомчих зустрічах, нарадах, засіданнях, 

зборах. Надає інформацію про діяльність установи (закладу), організації, 

зацікавленим сторонам, засобам масової інформації відповідно до вимог 

чинного законодавства України. Підвищує свій професійний рівень та 

кваліфікацію. 

Повинен знати: Конституцію України, акти Міністерства соціальної 

політики України; Конвенцію про права людини, Конвенцію про права осіб з 

інвалідністю, Конвенцію про права дитини, законодавство України у сфері 

соціального захисту, надання соціальних послуг та соціальної роботи; 

основи сімейного, житлового, трудового, цивільного законодавства України; 
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державні стандарти соціальних послуг; види та перелік соціальних послуг, а 

також установи та організації, що їх надають; принципи, умови та порядок 

надання соціальних послуг; підходи та критерії визначення складних 

життєвих обставин; теорії та методи соціальної роботи; етичні цінності та 

принципи соціальної роботи; основи психології, педагогіки, психіатрії, 

організації соціальної реабілітації, порядок та методи проведення 

комплексного визначення стану та індивідуальних потреб отримувачів 

соціальних послуг; основи догляду за хворими; надання першої медичної 

допомоги; вимоги до складання індивідуального плану надання соціальних 

послуг; техніки інтерв’ювання та консультування отримувачів соціальних 

послуг. Принципи міжвідомчої співпраці та роботи мультидисциплінарної 

команди; вимоги до ведення професійних записів, принципи, процедури та 

правила проведення супервізії, як індивідуальної, так і групової; процедури 

проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; правила та 

норми охорони праці, виробничої санітарії; засоби протипожежного захисту; 

державну мову (відповідні регіональні мови або мови національних 

меншин), основні принципи роботи з комп’ютером та відповідні програмні 

засоби. 

Кваліфікаційні вимоги. 

Провідний соціальний працівник: вища освіта першого або другого 

рівня за ступенем бакалавра або студента та спеціальністю відповідної галузі 

знань; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального 

працівника I категорії - не менше ніж 2 роки. 

Соціальний працівник I категорії: вища освіта першого або другого 

рівня за ступенем бакалавра або студента та спеціальністю відповідної 

галузі; підвищення кваліфікації; стаж роботи на посаді соціального 

працівника II категорії - не менше ніж 2 роки. 

Соціальний працівник II категорії: вища освіта першого або другого 

рівня за ступенем бакалавра або студента та спеціальністю відповідної галузі 

знань; підвищення кваліфікації; для бакалавра стаж роботи на посаді 
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соціального працівника - не менше ніж 1 рік, для студента - без вимог до 

стажу роботи. 

Соціальний працівник: вища освіта першого рівня за ступенем 

бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу 

роботи. 
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Додаток Д  

Перелік основних нормативно-правових актів, відповідно до яких 

здійснюється соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю 

 

Закони України: 

1. Закон України „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” 

від 21.06.2001 № 2558 – III; 

2. Закон України „Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-IV; 

3. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 

21.11.1992 №2811-XII; 

4. Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні” від 05.02.1993 № 2998-XIІ; 

5. Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей” від 24.01.1995 № 20/95-ВР; 

6. Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-III; 

7. Закон України „Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування” від 13.01.2005 № 2342-ІV; 

8. Закон України „Про протидію торгівлі людьми” від 20.09.2011 

№ 3739- VI; 

9. Закон України „Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236- 

VI; 

10. Закон України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи 

відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк” від 17.03.2011 № 3160-VI; 

11. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 

21.05.1997 № 280/97-ВР; 

12. Закон України „Про громадянство України” від 18.01.2001 № 2235- 

III; 13.Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
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чоловіків” від 08.09.2005 № 2866-IV; 

14. Закон України „Про житловий фонд соціального призначення” від 

12.01.2006 № 3334-IV; 

15. Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 

04.09.2008 №375-VІ; 

16. Закон України „Про затвердження Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки” від 

20.10.2014 № 1708-VII; 

17. Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII; 

18. Закон України „Про пробацію” від 05.02.2015 № 160-VIII; 

19. Закон України „Про запобігання та протидію домашньому 

насильству” від 07.12.2017 № 2229-VIII 

Укази Президента України: 

1. УПУ від 11.07.2005 № 1086/2005 „Про першочергові заходи щодо 

захисту прав дітей”; 

2. УПУ від 16.12.2011 № 1163/2011 „Про питання щодо реалізації прав 

дітей в Україні”; 

3. УПУ від 22.10.2012 № 609 „Про Національну стратегію профілактики 

соціального сирітства на період до 2020 року”; 

4. УПУ від 01.06.2013 №312 „Про додаткові заходи із забезпечення 

гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей”; 

5. УПУ від 18.03.2015 №150/2015 „Про додаткові заходи щодо 

соціального захисту учасників антитерористичної операції” 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

1. Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”; 

2. Постанова КМУ від 30.10.2014 №623 „Зміни, що вносяться до 

постанов Кабінету Міністрів України”; 

3. Постанова КМУ від 26.04.2002 № 564 „Про затвердження 
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Положення про дитячий будинок сімейного типу”; 

4. Постанова КМУ від 26.04.2002 № 565 „Про затвердження 

Положення про прийомну сім’ю”; 

5. Постанова КМУ від 20.12.2006 № 1849 „Про затвердження 

Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року”; 

6. Постанова КМУ від 17.10.2007 № 1242 „Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; 

7. Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; 

8. Постанова КМУ від 29.04.2013 № 324 „Про затвердження Порядку 

здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів”; 

9. Постанова КМУ від 01.08.2013 № 573 „Про затвердження Загального 

положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”; 

10. Постанова КМУ від 21.11.2013 № 895 „Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у 

складних життєвих обставинах”; 

11. Постанова КМУ від 21.11.2013 № 896 „Про затвердження Порядку 

виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, 

надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких 

сімей (осіб)”; 

12. Постанова КМУ від 17.07.2015 № 495 „Про внесення змін до 

Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді”; 

13. Постанова КМУ від 16.12.2015 № 1094 „Про затвердження 

Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 

реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції в інші 

регіони України, на період до 2017 року”; 

14. Постанова КМУ від 22.07.2016 № 462 „Питання оплати праці 
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працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”; 

15. Постанова КМУ від 16.03.2017 № 148 „Деякі питання здійснення 

патронату над дитиною”; 

16. Постанова КМУ від 21.06.2017 № 432 „Про затвердження Порядку 

організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції”; 

17. Постанова КМУ від 04.07.2017 № 465 „Деякі питання здійснення 

наставництва над дитиною”; 

18. Постанова КМУ від 15 листопада 2017 р. № 877 „Про затвердження 

Порядку та умов надання у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей- сиріт, осіб з їх 

числа”; 

19. Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654 „Про затвердження 

Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної 

допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі”; 

20. Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 655 „Про затвердження 

Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі”; 

21. Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 658 „Про затвердження 

Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі”; 

22. Постанова КМУ від 03 жовтня 2018 р. № 800 „Деякі питання 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю”; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України: 

1. Розпорядження КМУ від 27.05.2013 № 419-р „Про затвердження 

Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії профілактики 
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соціального сирітства на період до 2020 року”. 

2. Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р. № 113-р „Про 

затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року” 

3. Розпорядження КМУ від 9 серпня 2017 р. N 526-р „Про Національну 

стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

на 2017 – 2026 роки та план заходів з реалізації її I етапу” 

4. Розпорядженням КМУ від 5 вересня 2018 р. № 634-р 

„НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ з виконання рекомендацій, викладених 

у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 

жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про 

ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року”. 
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Додаток Е 

Зміст авторського спецкурсу 

„Соціальний захист прав молоді” 

 

ВСТУП 

Програма вивчення спецкурсу „Соціальний захист прав молоді” 

складена відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів галузі 

знань 23 „Соціальна робота” спеціальності 231 „Соціальна робота”. 

Предметом вивчення спецкурсу є теоретичні та практичні засади 

соціального захисту прав молоді. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія соціальної роботи, соціальна 

педагогіка, методи соціальної роботи, соціальна робота з різними 

категоріями населення, правознавство, основи соціального захисту прав 

молоді. 

Метою викладання спецкурсу „Соціальний захист прав молоді” є: 

набуття студентами компетенцій із нормативно-правового забезпечення 

соціального захисту прав молоді. 

Основними завданнями вивчення спецкурсу єСоціальний захист прав 

молоді” є: 

• ознайомлення студентів-майбутніх соціальних працівників з 

теоретичними та практичними засадами нормативно-правового забезпечення 

діяльності закладів і установ соціальної роботи та соціальних працівників в 

Україні та світі; 

• набуття здатності аналізувати та використовувати у професійній 

діяльності нормативний інструментарій та правові механізми вирішення 

соціальних проблем; 

• формування у студентів системи знань та умінь щодо соціального 

захисту прав молоді. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 
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• загальнодержавні та міжнародні норми, вимоги у сфері соціальної 

роботи, соціальні стандарти, гарантії, нормативні документи та акти; 

• професійні обов’язки та посадові інструкції соціального 

працівника; 

• характеристику нормативних документів, які використовуються у 

сфері соціальної роботи та у діяльності соціальних інституцій; 

• нормативні засади соціального захисту прав молоді в Україні. 

уміти: 

• визначати нормативні акти, які регулюють діяльність тієї чи тієї 

установи із соціального захисту прав молоді; 

• диференціювати права та обов’язки соціальних працівників із 

соціального захисту прав молоді; 

• виявляти проблеми, ризики та виклики, що виникають у процесі 

соціального захисту прав молоді; 

• професійно аналізувати та застосовувати норми соціальних прав 

молоді.  

Професійні компетенції, які мають здобути студенти: 

• здатність аналізувати чинну нормативно-правову базу щодо 

соціального захисту прав молоді; 

• здатність діяти соціально відповідально, правосвідомо, правомірно; 

• здатність дотримуватись нормативних вимог у процесі здійснення 

професійної діяльності щодо соціального захисту прав молоді; 

• здатність приймати оперативні, ефективні рішення відповідно до 

чинного законодавства України; 

• здатність до надання професійної допомоги та підтримки різним 

категоріям молоді щодо їх соціального захисту. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

6 

Галузь знань: 

23 „Соціальна робота” 

Обов’язкова, циклу 

професійної підготовки 

Змістових модулів – 3  

 

Спеціальність: 

231 „Соціальна робота” 

Загальна кількість 

годин – 180 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Семестр 

3-4-й 3-4-й 

Лекції 

 

 

 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

28 год. 14 

Семінарські 

32 год. 6 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

120 год. 160 

Вид контролю 

залік, екзамен 
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СТРУКТУРА СПЕЦКУРСУ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому 

числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п л

а

б 

с.

р. 

л п ла

б 

с.р. 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні засади соціального захисту прав молоді 

Тема 1. Загальна характеристика 

сутності та основних засад 

соціального захисту 

прав молоді 

9 1 2  6 12    12 

Тема 2. Пріоритетні вектори 

соціальної 

політики в Україні 

11 1 2  8 12    12 

Тема 3. Державні соціальні стандарти 

щодо формування професійної 

компетентності майбутніх 

соціальних 

працівників із соціального захисту 

прав молоді 

 

12 

 

2 

 

2 

  

8 

 

11 

 

1 

   

10 

Тема 4. Професійне поле соціального 

працівника у процесі соціального 

захисту 

прав молоді 

12 2 2  8 10 1 1  8 

Разом за змістовим модулем 1 44 6 8  30 45 2 1  42 

Змістовий модуль 2. 

Інтеграція діяльності інституцій соціальної роботи щодо соціального 

захисту прав молоді 

Тема 5. Сучасні інститути соціальної 

сфери в нормативному вимірі 

10 2 2  6 11 1   10 

Тема 6. Аналіз нормативного 

забезпечення процесу соціального 

захисту 

прав молоді 

12 2 2  8 12 1 1  10 

Тема 7. Нормативне забезпечення 

закладів соціального захисту прав 

молоді 

12 2 2  8 11 1   10 
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Тема 8. Особливості діяльності 

закладів, організацій та установ щодо 

соціального захисту прав молоді 

12 2 2  8 11 1   10 

Разом за змістовим модулем 2 46 8 8  30 45 4 1  40 

Змістовий модуль 3. 

Технології соціально-педагогічної роботи щодо соціального захисту 

прав молоді 

Тема 9. Інформаційно-комунікаційні 

технології в соціально-педагогічній 

діяльності 

14 2   12 16 1   15 

Тема 10. Організаційно-технологічне 

забезпечення соціально-педагогічної 

роботи 

20 4 4  12 17 1 1  15 

Тема 11. Інноваційні технології 

соціально- педагогічної роботи 

16 2 2  12 18 2 1  15 

Тема 12. Соціально-педагогічний 

практикум із професійного 

спілкування у процесі соціального 

захисту прав молоді 

18 2 4  12 17 2   15 

Тема 13. Моніторинг якості 

соціально-педагогічної діяльності 

щодо соціального захисту прав 

молоді 

2

2 

4 6  1

2 

2

2 

2 2  1

8 

Разом за змістовим модулем 3 90 14 16  60 90 8 4  78 

Усього годин 180 28 32  120 180 14 6  160 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

представлено в доповідях на наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різних рівнів:  

Міжнародних – „1st International Scientific and 6th VDU, MRU, KU, VU 

Consortiums of Doctoral Studies in Education Conference of Doctoral Studies in 

Education” (Клайпеда, 2017), „Польсько-українське співробітництво в 

розв’язанні сучасних соціально-економічних проблем: наука, освіта, досвід” 

(Kijow, 2017), „Тенденції розвитку психології та педагогіки” (Київ, 2017), 

„Теорія та практика інноваційних технологій в контексті глобальних 

проблем сучасності” (Київ, 2017), „Актуальні проблеми розвитку та 

впровадження наукових інновацій в практиці соціально-економічних 

відносин і господарських зв’язків сьогодення” (Київ, 2017), „Сучасні 

стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого 

розвитку та концепції нової української школи” (Київ, 2017), „Современные 

проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и 

образовании”, (Одеса, 2017), „Соціальне виховання: від традицій до 

сучасності” (Київ, 2018), „Science and education: trends and prospects” 

(Taunton, 2018), „Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, 

проблеми, тенденції розвитку” (Київ, 2018), „Розвивальний потенціал 
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сучасної соціальної роботи: методологія та технології” (Київ, 2018), 

„Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства” 

(Київ, 2018), „Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність, 

моделі неперервної педагогічної освіти” (Київ, 2018), „Хортинг – 

національний бренд України у світі: олімпійська перспектива” (Ірпінь, 2019);  

Всеукраїнських – „Дитина у тривожному середовищі: практики 

розвитку та відновлення” (Київ, 2017), „Наукові засади підготовки фахівців 

природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків” 

(Бердянськ, 2018), „Перспективи розвитку соціальної педагогіки” 

(Київ, 2018), „Розвивальні та відновлювальні практики соціального захисту 

прав молоді” (Київ, 2019), „Сучасні дослідження у соціальній роботі” 

(Київ, 2019), „Дитина у тривожному середовищі: розвивальні та 

відновлювальні практики” (Київ, 2019), „Перспективні напрями сучасної 

науки та освіти” (Слов’янськ, 2019). 

Основні положення дисертації обговорювалися й отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедр дошкільної освіти та соціальної роботи, 

педагогіки, а також Вченої ради ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний 

університет” (2017 – 2019 рр.). 
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