
Випуск 299. Том 311 

 

59 

УДК 378.016:364-43-057.875 

Шеїна О. О., 
старший викладач кафедри англійської мови, 
ЧНУ ім. Петра Могили, м. Миколаїв, Україна, 

e-mail: olgasheina85@gmail.com 

 

 

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У 
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Стаття присвячена важливим аспектам професійної підготовки майбутніх соціаль-
них працівників. Автор розглядає соціальну роботу у двох напрямках: як вид професійної 
діяльності та як навчальну дисципліну, а також робить акцент на багатопрофільному 
характері соціальної роботи та практичному професійному навчанні соціальних праців-
ників. 
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Постановка проблеми. Глибока економічна і со-

ціальна криза в Україні у середині 90-х років сприяє 

зростанню значення соціальної роботи як виду профе-

сійної діяльності, метою якої є регулювання правових, 

економічних відносин індивіда і суспільства, надання 

кожній людині допомоги і підтримки у вирішенні її 

проблем, забезпечення ефективного соціального захи-

сту кожного члена суспільства. Це спосіб реагування 

суспільства на нову соціальну ситуацію, її проблеми, 

можливості [11; с. 1]. 

Становлення системи надання соціальних послуг у 

сучасних умовах вимагає підвищеної уваги до підго-

товки фахівців соціальної сфери, насамперед, 

соціальних працівників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Профе-

сійна підготовка соціальних працівників є об‟єктом 

дослідження ряду науковців: О. Поляк, Є. Г. Дєдов,  

А. Й. Капська, Р. Х. Вайнола, О. Г. Карпенко, Г. О. Пер-

шко, В. А. Поліщук, Н. Є. Троценко, Л. І.Міщик та ін. 

Мета статті – виділити важливі аспекти профе-

сійної підготовки майбутніх соціальних працівників, 

спираючись на дослідження українських та зарубіж-

них вчених. 

Виклад основного матеріалу. Професійна підго-

товка майбутніх соціальних працівників розпочалася 

в Україні тільки з середини 90-х років (як професія 

соціальна робота офіційно зареєстрована в березні – 

квітні 1991 року) [13; с. 82]. 

У працях багатьох дослідників поняття «соціаль-

ний працівник» ототожнюється з «соціальним педаго-

гом». Ми вважаємо, що потрібно чітко розмежовувати 

сфери професійної діяльності соціальних працівників 

та соціальних педагогів, тому що у правовому полі 

посада «соціальний педагог» включена до переліку 

посад педагогічних працівників (Постанова Кабінету 

Міністрів України № 963 від 14.06.2000), а посада 

«соціальний працівник» включена до переліку посад 

фахівців соціальної сфери [13; с. 82]. 

Є. Г. Дєдов стверджує, що призначенням соціаль-

ної роботи є надання компетентної соціальної допо-

моги населенню, гуманізація соціокультурного сере-

довища існування, підвищення ефективності соціалі-

зації підростаючого покоління [3]. Він наголошує на 

багатопрофільному характері соціальної роботи, ар-

гументуючи це тим, що соціальні працівники повинні 

допомагати широкому контингенту потенційних кліє-

нтів, зіткаючись з різноманітними проблемами, тому 

соціальні працівники зобов‟язані оперувати знаннями 

цілої низки суспільних наук. Отже, у професійній 

підготовці соціальних працівників важливо орієнту-

ватися на багатопрофільні завдання та функції, які 

виконуються різними соціальними службами. Серед 

цих функцій можна виділити такі: аналітичну, про-

гностичну, управлінську, соціально-побутову, соціа-

льно-профілактичну, соціально-реабілітаційну, соціа-

льно-правову, функцію соціально-економічної підт-

римки. Для реалізації й виконання цих непростих 

функцій соціальному працівнику потрібні як досить 

серйозна професійна освіта, так і особистісна готов-

ність дотримання відповідних професійно-етичних 

норм і принципів [3; с. 3]. 

На погляд А. Й. Капської успіх діяльності 

соціального працівника залежить від здібностей 

співпереживати людині, заспокоїти її, знаходити 

відповідний стиль спілкування. Важлива також 

здатність до самоосвіти і самовдосконалення [14]. 

Наведені здібності є запорукою успішного 

виконання завдань у професійній соціальній 

діяльності, яка складається з цілої низки принципів: 

 соціально-політичні (принцип законності та 

прав людини, принцип державного підходу до завдань 

що реалізуються в соціально-педагогічній діяльності, 

принцип зв‟язку змісту і форми соціально-

педагогічної діяльності з конкретними умовами 

життєдіяльності особистості чи соціальної групи); 
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 психолого-педагогічні (принцип сприяння 

самореалізації дітей та молоді у всіх сферах їх 

життєдіяльності, принципи диференційованого та 

індивідуального підходу до об‟єктів соціально 

педагогічної діяльності, принцип системності); 

 організаційні (принцип компетентності кадрів, 

принцип інтеграції, принцип контролю та перевірки 

виконання професійних завдань); 

 специфічні принципи соціально-педагогічної 

діяльності (принцип гуманізму, принцип незалеж-

ності, принцип, принцип опори на потенційні 

можливості клієнта у вирішенні власних проблем, 

принцип конфіденційності, принцип толерантності, 

принцип максимізації соціальних ресурсів. 

Ми погоджуємся з А. Й. Капською, що 

дотримання вищезазначених принципів соціально-

педагогічної діяльності є однією з базових умов 

професіоналізму в практичній роботі соціального 

працівника [14; с. 19]. 

Соціальний працівник – працівник соціальної 

служби, який надає соціально-побутові послуги її 

клієнтам. Повинен знати: нормативні документи щодо 

організації соціально-побутового обслуговування 

громадян похилого віку та інвалідів вдома, організа-

цію ведення домашнього господарства, санітарно-

гігієнічні вимоги по догляду за літніми і непрацездат-

ними людьми в домашніх умовах, основи психології 

осіб старшого віку, способи надання невідкладної 

долікарської допомоги, основи законодавства у сфері 

соціального захисту громадян похилого віку та інва-

лідів [15; с. 468]. 

Соціальна робота як вид професійної діяльності 

ґрунтується на різних гуманітарних і демократичних 

ідеалах. Вона має п‟ять ключових аспектів: соціально-

економічний, національно-географічний, політичний, 

культурний, духовний [15; с. 458]. 

Виділяють соціальну роботу в громаді, групову, з 

випадком, індивідуальну, мобільну. 

Визначення специфіки професійної підготовки 

майбутніх соціальних працівників у закладах вищої 

освіти потребує розглядати соціальну роботу у двох 

напрямках: як вид професійної діяльності та як навча-

льну дисципліну. 

Соціальна робота як вид професійної діяльності – 

діяльність, спрямована на гармонізацію особистісних 

і суспільних відносин через надання допомоги окре-

мим індивідам, групам людей і громадам, які відчу-

вають утруднення у соц. функціонуванні, шляхом 

захисту, підтримки, корекції і реабілітації, а також 

шляхом зміни або реформування окремих елементів 

соц. системи. Соціальна робота, як професійна діяль-

ність відрізняє її від інших професій типу «людина–

людина» (лікаря, педагога, психолога, юриста та ін.) 

своєю багатоплановістю і працемісткістю. Найважли-

вішою особливістю є характер відносин між спеціалі-

стом і клієнтом. На відміну від суб‟єкт-об‟єктних 

відносин, притаманних іншим видам допомагаючих 

професій, у процесі соціальної роботи зазвичай скла-

даються суб‟єкт-суб‟єктні відносини, при цьому до-

помога орієнтована переважно на активізацію клієн-

тів. Як і будь-яка інша діяльність, соціальна робота 

має свою структуру, кожен елемент якої органічно 

пов‟язаний з іншими. Це суб‟єкт, зміст, управління, 

об‟єкт, засоби, функції і цілі. Об‟єктом соціальної 

роботи є проблеми людей, розв‟язання яких потребує 

сторонньої допомоги. До суб‟єктів належать держава 

в цілому, яка здійснює соціальну політику, державні, 

благодійні і громадські організації, працівники соціа-

льної сфери, клієнти. Зміст соціальної роботи, як пе-

дагогічної діяльності включає наступні етапи: збір і 

аналіз інформації про проблему клієнта, об‟єк-тивну 

оцінку ситуації, планування відповідних дій, вибір 

оптимального рішення, вибір відповідної техніки 

(методу) вирішення проблеми, застосування її для 

вирішення проблеми, оцінку ефективності [15; с. 463]. 

Соціальна робота як навчальна дисципліна вклю-

чає в себе історію, теорію, методику, технології, ме-

неджмент, зарубіжний досвід соціальної роботи тощо. 

У процесі вивчення соціальної роботи студенти ово-

лодівають різними методами і технологіями, які до-

зволять їм забезпечити посередництво між клієнтами 

соціальної роботи і суспільством, стимулювати клієн-

тів до виконання ними суспільно-значимої діяльності, 

запобігати соціальним проблемам і коригувати девіа-

нтну поведінку [15; с. 464]. 

В Україні функціонують 2258 спеціалізованих фо-

рмувань, понад 1700 спеціалізованих державних 

центрів, що потребують висококваліфікованих спеці-

алістів у соціальній сфері, що обумовлює необхід-

ність професійної підготовки соціальних працівників, 

здатних ефективно здійснювати сучасні завдання 

соціальної політики, уміло використовувати на прак-

тиці ефективні технології практичної роботи з різни-

ми категоріями населення [4]. Це задекларовано у 

Законах України «Про сприяння соціальному станов-

ленню та розвитку молоді в Україні» (1993), «Про 

охорону дитинства» (2001), «Про соціальні послуги» 

(2003), «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбав-

лених батьківського піклування» (2005), «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безприту-

льних дітей» (2005), «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей» (2007), «Про 

соціальну роботу з сім‟ями, дітьми та молоддю» 

(2009), регламентовано у листі Міністерства освіти і 

науки України від 02.08.2001 р. «Про особливості 

діяльності практичних психологів (соціальних педа-

гогів) загальноосвітніх навчальних закладів». Примі-

рному галузевому стандарті надання соціальних пос-

луг сім‟ям з дітьми, які перебувають у складних жит-

тєвих обставинах (2009), Стандартах надання соціаль-

них послуг представникам груп ризику (2010), тощо. 

Основним завданням соціально-педагогічної робо-

ти є налагодження балансу між відповідальністю 

суспільства перед особистістю і особистостості перед 

суспільством. Однією з передумов успіху, ефективно-

сті соціально-педагогічної роботи є вміння спеціаліста 

визначати проблеми і потреби на різних рівнях: інди-

відуальному, міжособистісному і суспільному [5]. 

А. Й. Капська [4], О. Г. Карпенко [6] пояснюють 

соціальну роботу як єдність таких складників: 

1) надання допомоги окремій людині чи групі лю-

дей, які опинилися в складній життєвій ситуації, шля-

хом підтримки, консультування, реабілітації, патро-

нажу та інших видів соціальних і психолого-

педагогічних послуг; 
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2) актуалізація потенціалу самодопомоги осіб, які 

опинилися в скрутній ситуації; 

3) цілеспрямований вплив на формування і ре-

алізацію соціальної політики на всіх рівнях – від за-

гальнодержавних до місцевих – з метою забезпечення 

соціально здорового середовища життєпобуту та жит-

тєдіяльності людини, створення системи підтримки 

людей, які опинилися у складній життєвій ситуації. 

Перші два рівні представляють мікрорівень, третій – 

макрорівень соціально-педагогічної роботи. 

В Україні функціонують авторські школи соціаль-

ної роботи і соціальної педагогіки професора Капсь-

кої А. Й. (м. Київ), професора Мигович І. І. (м. Ужго-

род), професора Харченко С. Я. (м. Луганськ), профе-

сора Міщик Л. І. (м. Запоріжжя) та ін., які порушили і 

розв‟язали широке коло теоретичних і практичних 

питань, пов‟язаних із створенням умов для соціально-

го становлення особистості загалом і підготовки соці-

альних працівників до професійної діяльності зокрема. 

Підготовка фахівців соціальної та соціально-

педагогічної сфери здійснюється загалом у 56 закла-

дах вищої освіти України і 14 закладах І–ІІ рівня ак-

редитації. 

Зазначимо, що системність у підготовці фахівців 

соціально-педагогічної сфери забезпечується єдністю 

низки блоків циклу професійно-орієнтованої підгото-

вки («Психологія», «Педагогіка», «Вступ до спеціаль-

ності», «Соціальна педагогіка», «Технології соціаль-

но-педагогічної роботи», «Соціально-педагогічна 

робота з сім‟єю», «Соціально-педагогічна робота з 

дітьми та молоддю», «Прикладні методики») і специ-

фікою варіативної частини циклу. Ключовим компо-

нентом у підготовці фахівця має стати професійно-

орієнтована практика, оскільки вона визначає ті зага-

льні та конкретні завдання, практичні вміння та нави-

чки, якими має оволодіти висококваліфікований пра-

цівник соціальної сфери [4]. 

У багатьох закладах вищої освіти України (Київ-

ському державному педагогічному університеті імені 

М. Драгоманова, Запорізькому державному універси-

теті, Тернопільському державному педагогічному 

університеті імені В. Гнатюка, Миколаївському наці-

ональному університеті імені Петра Могили) профе-

сійна підготовка соціальних працівників передбачає 

проходження практики протягом всього періоду на-

вчання [12; с. 207]. 

О. Карпенко, А. Капська вважають необхідним 

зробити акцент на практичному професійному на-

вчанні соціальних працівників, яке: 

 сприяє формуванню і розвитку професійно 

важливих особистісних якостей спеціаліста, умінь і 

навичок проводити діагностику, створювати карту 

соціальної історії клієнта, вирішувати суперечливі 

проблеми клієнтів, володіти соціально правовою ба-

зою, організовувати взаємодію різних відомств, здійс-

нювати аналітичну, прогностичну і корекційну роботу; 

 дозволяє ефективно реалізувати набуті знання і 

вміння; 

 дає можливість студентам впевнитися у прави-

льності свого вибору; 

 формує готовність студентів до професійної 

діяльності у соціальній сфері [6; с. 78]. 

 визначає ті загальні та конкретні завдання, 

практичні вміння та навички, якими має оволодіти 

висококваліфікований працівник соціальної сфери [4], [6]. 

Вайнола Р. Х. акцентує увагу на особистісному ро-

звитку майбутнього соціального педагога в процесі 

професійної підготовки у закладі вищої освіти. Вона 

згрупувала професійно-значущі особистісні якості 

соціального педагога в шість блоків (гуманістичний, 

деонтологічний, комунікативний, компетентісний, 

емоційно-вольовий та організаційний). Професійно-

значущі особистісні якості в кожному блоці було 

структуровано, а саме: гуманістичний (терпіння, доб-

розичливість, доброта, чуйність, альтруізм); деонто-

логічний (толерантність, тактовність, стриманість, 

коректність, конфіденційність); комунікативний (кон-

тактність, ввічливість, відвертість, відкритість, уваж-

ність); компетентісний (відданість справі, обізнаність, 

об‟єктивність, працелюбність, досвідченість); емоцій-

но-вольовий (наполегливість, рішучість, активність, 

упевненість, оптимістичність); організаційний (дис-

циплінованість, пунктуальність, зосередженість, 

охайність, зібраність). Означена структура відображає 

по суті показники ефективності особистісного розви-

тку майбутнього соціального педагога [2; с. 19]. 

Н. Троценко зазначає, що професійне самовдоско-

налення соціальних працівників – це процес розвитку 

професійно-значущих якостей, підвищення рівня 

професіоналізму, основою якого є професійні самопі-

знання, самовизначення, самоорганізація та самореа-

лізація фахівця [16]. 

О. Карпенко вважає, що професійна підготовка 

майбутніх соціальних працівників складається з трьох 

етапів: перший – орієнтовний (адаптивний), коли 

майбутній спеціаліст знайомиться з соціальною обу-

мовленістю, функціями, місцем і етикою діяльності 

соціального працівника; другий – це оволодіння тео-

ретичними знаннями, необхідного для соціального 

працівника широкого профілю: соціологічними, пси-

хологічними, педагогічними, соціокультурними; тре-

тій етап – це оволодіння практичними навичками, 

необхідними для соціального працівника, зокрема, 

навичками спілкування, організація соціальної взає-

модії і самодопомоги, вплив з метою реабілітації клі-

єнта чи корекції його поведінки тощо. Вона зазначає, 

що центральною ідеєю професійної підготовки студе-

нтів до соціальної роботи є їх комплексний розвиток 

як суб‟єктів навчально-професійної діяльності і соціа-

льно-професійної комунікативної діяльності протягом 

усього періоду навчання у вищому навчальному за-

кладі [7]. 

Схожої думки дотримується Бакланов К. В., який 

розробив модель розвитку самоусвідомлення соціаль-

ного педагога в процесі професійної підготовки і 

професійного самовдосконалення: перший рівень 

відповідає періоду професійної підготовки – це рівень 

формування основ; другий рівень відповідає закін-

ченню професійної підготовки і оволодінням систе-

мою професійних знань, умінь та навичок, які станов-

лять професійну компетентність; третій рівень – це 

рівень, яким володіє сформований професіонал, який 

має досвід професійної діяльності і володіє професій-

ною духовністю як гармонією загальнолюдських, 

професійних і особистісних ідеалів [1]. 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9A.%D0%92.
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На думку Л. Міщик, система підготовки майбутніх 

соціальних педагогів повинна носити комплексний 

характер та будуватися на основі наступних принци-

пів: індивідуального підходу; єдності теорії й практи-

ки; добровільної участі; поступового включення уча-

сників у профілактичну діяльність; послідовності; 

динамічності; поліфункціональності; співробітництва 

[9; с. 76]. 

З. Фалинська розуміє професійну підготовку соці-

альних педагогів як процес формування фахівця ново-

го типу, здатного швидко й адекватно реагувати на 

зміни, що відбуваються у суспільстві, компетентно 

вирішувати соціально-педагогічні проблеми в усіх 

типах та видах навчально-виховних установ і закладів 

соціальної роботи, на всіх рівнях управління [17]. 

Першко Г. зазначає, що соціальний педагог пови-

нен володіти комп‟ютерними методами набору, збері-

гання й обробки інформації, а також використовувати 

сучасні освітні технології у своїй професійній діяль-

ності [10]. 

На думку В. Поліщук зміст підготовки спеціалістів 

повинен включати наступні компоненти: глибокий 

аналіз сучасного соціального розвитку і формування 

вміння дати об‟єктивну оцінку соціальній політиці, 

запропонувати альтернативні варіанти; чітке уявлення 

і класифікацію сучасних моделей, форм і методів 

самої практики соціальної роботи; власне педагогіч-

ний процес підготовки соціальних працівників; роз-

робку теорій, концепцій, моделей і технологій, спря-

мованих на ефективне функціонування соціального 

працівника; розробку і реалізацію програм, що  

підвищують компетентність соціального працівника 

[12; с. 200]. 

І. Мигович підкреслює, що соціальний працівник 

повинен мати відповідну професійну підготовку та 

знання з різних галузей правознавства, психології, 

соціології, педагогіки, статистики, демографії, фізіо-

логії, економіки, інформатики, управління. Для соціа-

льного працівника важливо бути емоційно загартова-

ним, бути готовим до психічних перевантажень, збе-

рігати втримку і доброзичливо ставитися до клієнтів 

за будь-яких обставин, вміти приймати рішення в 

екстремальних ситуаціях, критично оцінювати свою 

діяльність [8; с. 144]. 

О. Карпенко стверджує, що залучення майбутніх 

соціальних працівників до участі в організації і здійс-

ненні процесу навчання допомагає студентам самос-

тійно здійснювати аналіз, творчо підходити до поєд-

нання теоретичних і практичних знань, активізує роз-

виток пізнавальної самостійності [6]. 

Висновки. Зазначимо, що модернізація і гуманіза-

ція системи вищої освіти України у контексті євро-

пейської інтеграції вимагають підвищення професій-

ного рівня майбутніх соціальних працівників. 

Професійна підготовка майбутніх соціальних пра-

цівників повинна носити комплексний характер та 

орієнтуватися на багатопрофільні завдання та функції, 

які виконуються різними соціальними службами. 

Ключовим компонентом у підготовці соціальних пра-

цівників має стати практичне професійне навчання та 

професійно-орієнтована практика. 
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