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Шклярський Юрій Олександрович – кандидат економічних наук, перший заступник 
голови Миколаївської облдержадміністрації, голова обласної науково-методичної ради 
по координації діяльності з питань формування кадрового потенціалу для установ соціа-
льної сфери. Коло наукових інтересів – регіональні особливості формування та функціо-
нування моделі сталого соціального захисту населення, наукові підходи до визначення 
потреб кадрового потенціалу регіону. 

Відомий постулат, що все вирішують кадри, 
злободенний і тепер. В будь-якій галузі суспіль-
ного виробництва сьогодні потрібні професіона-
ли, чесні і порядні люди, які б служили вірою і 
правдою обраній справі. 

 Особливого значення набуває підготовка 

висококваліфікованих кадрів для сфери соціаль-
ного захисту населення, в якій за останні часи 
відбулися значні зміни. Діюча нині в Миколаїв-
ській області система підготовки і перепідготов-
ки кадрів сформована саме під впливом зростан-
ня масштабів соціальної роботи. 

 Інтеграція теорії і практики – запорука якісної             
підготовки фахівців для соціальної сфери                            
на нинішньому етапі розбудови України 

 

 У статті розглядаються основні проблеми практичної підготовки соціальних працівників. 
Особлива увага звертається на інтеграцію теоретичного навчання з майбутньою професією, 
адже без єдності знань та вмінь не може відбутися справжній соціальний працівник.  

 The article deals with the main problems of practical preparation of social workers. Special attention 
is paid the theoretical study integration with the future profession, because without unity of knowledge and 
skills it is impossible to educate the real social worker.  

 Шанц Віра Антонівна – завідуюча методичним кабінетом кафедри соціальної роботи 
Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили. Коло науко-
вих інтересів – актуальні проблеми теорії і практики соціальної роботи, соціальна робота 
з інвалідами, сім’ями і дітьми.   
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Розвиток професійної соціальної роботи в 
Україні в цілому – адекватна реакція на непрос-
ту соціально-економічну та духовно-культурну 
ситуацію, це діяльність, яка сприяє реальному 
подоланню негативних наслідків проведення 
реформ та більш повному задоволенню соціаль-
них потреб різних категорій населення нашої 
держави. “Якщо у 1994 році майже не зустріча-
лося працівників соціальної сфери, які б не ро-
били здивованого погляду, дізнавшись про нову 
спеціальність, то у 1999 р. можна почути з вуст 
офіційних осіб думку про те, що наявність дос-
татньої кількості добре підготовлених соціаль-
них працівників допоможе розв’язати більшість 
проблем українського суспільства” [4, с. 4]. 
Соціальна робота як наука, навчальна дисци-

пліна та практична діяльність вже зробила на 
теренах України перші, досить впевнені кроки. І 
вчені, і практики сьогодні однієї думки, що осо-
бливість соціальної роботи, її основний принцип 
полягає в обов’язковій єдності знань та вмінь. 
Тому проблему інтеграції теорії і практики в 
процесі підготовки соціальних працівників не-
обхідно розглядати як одну з головних.  
Проте питань інтеграції теоретичного на-

вчання та практичної підготовки майбутніх соці-
альних працівників вітчизняні видання із соціа-
льної роботи майже не торкаються. Деяку допо-
могу в цьому плані надає Збірник навчальних 
програм “Соціальна робота”, книга 5, виданий 
Інститутом вищої освіти України та Державним 
центром соціальних служб для молоді, де наве-
дено наскрізну програму практики студентів 
спеціальності “Соціальна робота”. Саме обмеже-
ність матеріалів з цієї тематики побудила розпо-
вісти про деякі напрацювання в даному напрям-
ку.  
На всіх етапах створення Миколаївської мо-

делі соціального захисту населення велике зна-
чення надавалося забезпеченню системи високо-
кваліфікованими кадрами. “...Будь-яка управлін-
ська система здатна реалізувати себе лише при 
відповідному кадровому забезпеченні” [2, с. 30]. 
Саме це положення стало визначальним при 
відпрацюванні системи підготовки та підвищен-
ня кваліфікації кадрів установ праці та соціаль-
ного захисту населення області. 
На даний час вже можна говорити про ство-

рення на Миколаївщині 3-рівневої системи під-
готовки кадрів соціальних працівників: 

1) в ПТУ – соціальний робітник (робоча про-
фесія); 

2) у ВПУ – соціальний працівник – молодший 
спеціаліст; 

3) в МДГУ ім. Петра Могили – бакалавр із 
соціальної роботи. В подальшому тут пла-
нується підготовка спеціалістів та магістрів 
із соціальної роботи. 

Підготовку бакалаврів із соціальної роботи 
було запроваджено у Миколаївському держав-
ному гуманітарному університеті імені Петра 
Могили в 2001 році на підставі замовлення голо-
вного управління праці та соціального захисту 
населення облдержадміністрації. Необхідно від-
мітити, що на всіх етапах створення в універси-
теті кафедри соціальної роботи: підготовка до-
кументації для відкриття нової спеціальності, 
розробка навчального плану, його наповнення 
спеціальними дисциплінами тощо відбувалось 
на засадах самої тісної співпраці.  
Слід відмітити, що факультет політичних 

наук, кафедра соціальної роботи, педагогіки та 
психології (так вона називається з 2002 року) 
тісно співпрацюють з головним управлінням 
праці та соціального захисту населення облдер-
жадміністрації, тобто із замовником кадрів з 
декількох напрямків. Це і профорієнтаційна ро-
бота серед випускників шкіл області з метою 
забезпечення повного та якісного набору на спе-
ціальність “Соціальна робота”; і спільне відпра-
цювання програм студентських практик з метою 
їх якості та результативності, максимальної на-
ближеності до виробничих умов; і наукове за-
безпечення процесу формування кадрового по-
тенціалу для установ соціальної сфери тощо. 
Студенти МДГУ ім. П. Могили мають можли-
вість користуватися бібліотекою спеціальної 
літератури управління, його власними друкова-
ними виданнями з питань соціального захисту 
населення на Миколаївщині. Працівники уста-
нов соціальної сфери виступають на сторінках 
університетських видань із статтями на соціаль-
ну тематику, надають консультативну допомогу 
викладачам і студентам університету з різнома-
нітних питань, пов’язаних із соціальним захис-
том населення, практичною соціальною робо-
тою.  
Згідно з договором на підготовку кадрового 

резерву для установ соціальної сфери між голов-
ним управлінням праці та соціального захисту 
населення і університетом за організацію та про-
ведення практики студентів відповідає замовник 
кадрів. Саме це змусило головне управління 
шукати нові підходи для забезпечення її високої 
якості та результативності.  
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 Відомо, що підготовленість випускників 
вузів до практичної діяльності залежить від декі-
лькох складових. Основними є наступні:  

• висока кваліфікація викладачів, зокрема із 
спеціальних дисциплін, тобто науковий рі-
вень викладацького складу;  

• сучасний рівень матеріального забезпечення 
навчального процесу, технічного оснащення 
навчання, достатня кількість теоретичної та 
методичної літератури, в тому числі вітчизня-
ної; 

• кваліфіковано розроблена та добре організо-
вана практика на виробництві, в установах 
соціальної сфери. Адже “...практика остается 
широким полем проверки теоретических 
знаний, накопленных студентами в вузе, она 
представляет собой базис для глубокого 
усвоения проблем, имеющих место в социа-
льной сфере” [5, с. 312-313].  

 При розробці документації по практиці, зок-
рема Програми практики, Методичних рекомен-
дацій керівникам баз практики та студентам, 
індивідуальних завдань виходили з Положення 
про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів в Україні: “Метою прак-
тики є оволодіння студентами методами, форма-
ми організації та знаряддями праці в галузі їх 
майбутньої професії, формування у них на базі 
одержаних у вищому навчальному закладі 
знань, професійних умінь і навичок для прийн-
яття самостійних рішень під час конкретної ро-
боти в реальних ринкових і виробничих умовах, 
виховання потреби систематично поновлювати 
свої знання та творчо їх застосовувати в практи-
чній діяльності”. За основу брався обсяг подано-
го теоретичного матеріалу із спеціальних дисци-
плін: “Вступ до спеціальності “Соціальна робо-
та”, “Соціальна політика”, “ Історія соціальної 
роботи”, “Соціологія”, “Теорія соціальної робо-
ти”, “Вікова психологія”, “Соціальна психоло-
гія”, “ Загальна та соціальна педагогіка”, 
“Правове забезпечення соціальної роботи”, 
“Соціологія шлюбу та сім’ ї”, “Економічні осно-
ви соціальної роботи”.  
Саме логіка поступового оволодіння профе-

сією підказала завдання навчальної практики: 
• закріпити теоретичні знання, отримані під час 

вивчення курсів спеціальних дисциплін; роз-
винути навички пошуку та систематизації 
необхідної інформації для виконання індиві-
дуального завдання;  

• поглибити знання з організації місцевої ін-
фраструктури соціальних служб, специфіки 
роботи конкретних соціальних закладів: в 
системі освіти, охорони здоров’я, праці та 
соціального захисту населення; 

• глибше засвоїти цінності соціального праців-
ника шляхом ознайомлення з практичною 
роботою кваліфікованих спеціалістів підрозді-
лів районних управлінь праці та соціального 
захисту населення (відділів, сільських 
(селищних) центрів, стаціонарних та реабілі-
таційних відділень тощо) з клієнтами. 

Згідно з Положенням про практику базами 
навчальної практики – першого етапу загального 
процесу практичної підготовки студентів – ви-
значені районні (міські) управління праці та со-
ціального захисту населення. Адже саме вони 
займаються найрізноманітнішими соціальними 
проблемами населення – від одноразової соціа-
льної допомоги у вигляді продуктового пайка до 
складної за технологією ранньої соціальної реа-
білітації дітей-інвалідів.  

 До баз практики ми пред’являємо значні 
вимоги. Серед цих вимог: наявність високого 
рівня розвитку техніки і технології, організації і 
культури праці; залучення до наставництва над 
практикантами висококваліфікованих спеціаліс-
тів тощо. Передбачається, що наставниками сту-
дентів стануть професіонали, досвідчені та сум-
лінні працівники: адже перед очами молоді по-
винен бути належний приклад працьовитості, 
дисциплінованості, творчого підходу до своєї 
роботи. Ці вимоги завчасно, практично за чоти-
ри місяці до початку практики, були доведені до 
відома начальників райміськуправлінь праці та 
соціального захисту населення на засіданні об-
ласної науково-методичної ради по координації 
діяльності з питань формування кадрового поте-
нціалу для установ соціальної сфери.  

 Декілька слів про діяльність обласної науко-
во-методичної ради. Вона була створена розпо-
рядженням голови облдержадміністрації одно-
часно із запровадженням в Миколаївському дер-
жавному гуманітарному університеті ім. Петра 
Могили спеціальності “Соціальна робота”. У 
складі ради – представники науки, керівництво 
головного, районних управлінь праці та соціаль-
ного захисту населення, директори ВПУ та ПТУ 
області, що готують кадри для соціальної сфери. 
Серед багатьох питань, що розглядалися на її 
засіданнях, – “Напрямки спільної діяльності 
навчальних закладів області, що готують спеціа-
лістів із соціальної роботи, і установ праці та 
соціального захисту населення по поліпшенню 
якості практичної підготовки учнів ПТУ, студе-
нтів ВПУ та МДГУ ім. Петра Могили відповідно 
до вимог кваліфікаційних характеристик”.  
Підготовка цього питання, детальне вивчен-
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ня організації та проведення практики студентів 
вищих професійних училищ № 21 та № 7 м. Ми-
колаєва – майбутніх молодших спеціалістів із 
соціальної роботи – дозволили виявити слабкі 
ланки в організації їх практичного навчання, 
змусили шукати нові форми і методи роботи з 
практикантами, тісніше ув’язати практику із 
життям, надати їй комплексного характеру, який 
передбачає реалізацію в процесі практики різно-
манітних функцій соціального працівника. Дос-
від училищ став тим зразком, на якому відпра-
цьовувалася методика практичної підготовки 
студентів університету.  
Як самий перший етап, на основі вимог ква-

ліфікаційної характеристики рівня “Бакалавр із 
соціальної роботи” було розроблене Положення 
про навчальну практику, де визначені її мета, 
зміст, керівники, обов’язки баз практики, умови 
підведення підсумків. 
Наступним документом стала Програма на-

вчальної практики, де викладені завдання, прин-
ципи організації практики, обов’язки студентів 
при її проходженні, форми та методи контролю, 
структура звіту тощо.  
Ще одна розробка – Методичні рекомендації 

керівникам практики від баз практики, тобто 
начальникам райміськуправлінь, як правильно 
розподілити відведений навчальним планом час, 
щоб практика не набула формального характеру, 
а пройшла з максимальною користю для практи-
кантів.  

 Про це трохи детальніше. Отже, загальний 
обсяг часу, відведеного на двотижневу навчаль-
ну практику студентів – майбутніх бакалаврів 
після другого року навчання, складає 108 годин, 
з них 54 – безпосередньо на базі практики.  
Цей час передбачено розподілити наступним 

чином: 
1. Ознайомлення із структурою райміськуп-

равління праці та соціального захисту населення 
(відділами, підрозділами достатнього мінімуму, 
їх функціями, Положеннями, на підставі яких 
вони діють (2 дні).  
Результатом ознайомлення є опис одержаної 

інформації у щоденнику практики та схема стру-
ктури райміськуправління, де студент проходить 
практику.  

2. Ознайомлення з державними та місцевими 
соціальними програмами, які діють на території 
району, категоріями населення, які є клієнтами 
установ праці та соціального захисту населення. 
(1 день).  

Підсумком цієї роботи є записи у щоденнику 
практики відносно діючих соціальних програм, 
опис форм та змісту соціальної роботи установ 
праці та соціального захисту населення з кож-
ною з категорій клієнтів. 

3. Відвідування одного з сільських 
(селищних) центрів праці та соціального захисту 
населення. Ознайомлення з Положенням про 
сільський (селищний) центр, його складом, на-
прямками діяльності, колом соціальних про-
блем, які вирішуються на рівні центру (2 дні). 
Участь разом із працівниками центру у прийомі 
та відвідуванні непрацездатних малозабезпече-
них громадян з питань соціального захисту.  
Результатом здійсненої роботи є опрацюван-

ня одержаної інформації в щоденнику практики.  
4. Ознайомлення з основними законодавчими 

та підзаконними актами, якими обумовлено пра-
во соціально вразливих верств населення на со-
ціальне забезпечення та соціальну допомогу 
(2 дні). Основні види пільг інвалідам та особам 
похилого віку, визначені чинним законодавст-
вом.  
Підсумком даної роботи є наведення у що-

деннику практики переліку законів та основних 
нормативних актив з вказаного питання і табли-
ця пільг інвалідам та людям похилого віку.  

5. Опрацювання нормативної документації з 
питання надомного обслуговування одиноких 
непрацездатних громадян: умови взяття на об-
слуговування, необхідні для цього документи, 
комплекс послуг, що надаються. Відвідування 
разом із соціальним робітником одного з підопі-
чних відділу соціальної допомоги, спілкування з 
клієнтом з метою виявлення його життєвих про-
блем (1 день).  
Результатом даної роботи є опис соціальних 

проблем клієнта, визначення щодо актуальності 
даного напрямку соціальної допомоги, оцінка її 
організації та якості виконання.  

6. Ознайомлення з роботою відділення 
(консультаційного пункту) ранньої соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів: напрямок діяльності, 
контингент дітей, що обслуговуються, завдання, 
що вирішуються (1 день). Висвітлення одержа-
ної інформації у щоденнику практики.  

7. Ознайомлення з роботою відділу субсидій 
та відділу соціальних виплат на дітей: напрямки 
діяльності, контингент клієнтів, умови призна-
чення виплат, участь у прийомі клієнтів (1 день). 
Висвітлення одержаної інформації у щоденнику 
практики.  
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 Велике значення надаємо виконанню прак-
тикантами індивідуальних завдань. До їх скла-
дання були залучені викладачі спеціальних дис-
циплін кафедри соціальної роботи, педагогіки та 
психології, а внесені ними пропозиції розглянуті 
та затверджені на її засіданні. Всі чотири варіан-
ти (максимальна кількість практикантів в одно-
му управлінні – 4 чол.) передбачають, крім опра-
цювання практичних завдань із спеціальних дис-
циплін, також творчий доробок у вигляді пропо-
зицій щодо вдосконалення соціального захисту 
населення на районному рівні.  
Начальникам райміськуправлінь рекомендо-

вано запрошувати студентів під час практики на 
виробничі наради, збори колективу, благодійні 
акції, залучати до планування роботи тощо. Ду-
же важливими є забезпечення їх постійного кон-
такту як з практичними соціальними працівни-
ками, так і з клієнтами, створення умов для пов-
ного входження практикантів у роль соціальних 
працівників. Тільки так вони зможуть засвоїти 
свої професійні функції, сформувати знання про 
соціальні проблеми та форми участі держави у 
їх вирішенні, навчитися навичкам професійного 
спостереження та надання допомоги клієнтам.  
Після закінчення практики керівництву 

управлінь запропоновано провести “круглі сто-
ли” з практикантами, уважно вислухати їх вра-
ження та пропозиції. Адже багато студентів за 
два роки навчання вже заявили про себе як твор-
чих людей, таких, що мислять нестандартними 
категоріями і бачать можливості позитивних 
змін там, де люди старшого покоління звикли 
йти второваними шляхами.  

 Передбачений і такий момент, що студенти 
після практики, під час літніх канікул, вислов-
лять бажання попрацювати соціальними робіт-
никами. Керівництву управлінь рекомендовано 

всебічно сприяти їм у реалізації цього бажання. І 
не тільки сприяти, а й пропонувати майбутнім 
соціальним працівникам випробувати себе у 
ролі соціальних робітників у реальних робочих 
умовах. Вважаємо, що важливість такої “другої” 
практики важко переоцінити.  
Очевидно, що цілісну систему наскрізної 

практичної підготовки студентів протягом всьо-
го періоду навчання у вузі такій багатогранній, 
складній за змістом і формами професії, якою є 
соціальна робота, треба буде ще доопрацьовува-
ти, доповнювати новими положеннями, іннова-
ціями. Але сьогодні кафедрою соціальної робо-
ти, педагогіки та психології Миколаївського 
державного гуманітарного університету ім. Пет-
ра Могили та головним управлінням праці та 
соціального захисту населення Миколаївської 
облдержадміністрації вже визначені підходи до 
організації найважливішої частини всього про-
цесу підготовки фахівців, тобто практики, зроб-
лені перші кроки на шляху її інтеграції з теоре-
тичною підготовкою студентів, що стане запору-
кою ефективності всього навчального процесу.  
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