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СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ДОТИЧНОСТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ 

СТАНДАРТІВ 

 

Пріоритетом розвитку суспільства у ХХІ столітті, як визнало світове 

співтовариство, беззаперечно є якість освіти, якому підпорядковані всі інші 

показники людського життя. Ми є свідками якісних змін як у розвитку 

цивілізації, так і обставин життя людини, а значить у функціонуванні освіти й 

розумінні її якості. У виступах науковців, зазначається, що якість освіти є 

наріжним каменем сучасної парадигми освіти, безперечним пріоритетом 

освітньої політики більшості країн, і Україна не стала винятком у цьому 

процесі. Адже світ збагнув, що у високотехнологічному інформаційному 

суспільстві, системі інновацій, якість освіти стає головним аргументом 

людського розвитку, в забезпеченні такого рівня життєвої та професійної 

компетентності людини, який би задовольняв її прагнення до 

самовдосконалення і саморозвитку і, як наслідок, потреби суспільства в 

освічених і висококультурних громадянах. 

Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості 

життя, інструмент соціальної та культурної злагоди, економічного зростання та 

декларується як на міжнародному так і вітчизняному рівнях. 

Адже, будь-яка держава і Україна в тому числі, що дбає про свій рейтинг 

цивілізованості у світі та про своє майбутнє, повинна розробляти стратегію і 

тактику управління якістю освіти. Тим паче, що основою європейських 

домовленостей у рамках Болонського процесу, до якого приєдналася Україна, є 

саме якість освіти. Відповідно до його принципів, відповідальність за якість 

освіти лежить насамперед на кожному окремому навчальному закладі, й у 



такий спосіб забезпечується можливість перевірки якості системи навчання на 

національному і міжнародному рівнях.  

Та в першу чергу, суттєвий рух повинен здійснюватися в напрямі 

національної системи освіти, демократизації освітньої політики, зокрема, 

децентралізації системи освіти, підвищення самостійності університетів, 

мобільності викладачів і студентів, впровадження державно-громадського 

управління навчальним закладом.  

В свою чергу, забезпечення високоякісної освіти на всіх етапах та рівнях 

має не тільки педагогічний чи науковий контекст, а й соціальний, політичний та 

управлінський аспекти. Тим паче, що перед українським суспільством стоїть 

проблема дифіциту об’єктивних критеріїв, які мають забезпечувати 

порівнюваність фахівців, закладів, послуг, програм тощо. Наявність таких 

критеріїв мали б створювати основу для конкуренції фахівців, закладів, послуг, 

програм та призводити до підвищення їх якості [5]. 

З іншого боку, якість освіти напряму впливає на підготовку 

висококваліфікованого, конкурентноздатного, компетентного, відповідального 

фахівця, що вільно володіє своєю професією, готового до постійного 

професійного росту та мобільності, оновленню своїх людських ресурсів.  

Досягти таких результатів під час навчання у ВНЗ можна через 

упровадження компетентнісного підходу, що розглядається як один із 

напрямків модернізації освіти і такий, що передбачає високу готовність 

випускників ВНЗ до успішної діяльності в різних сферах завдяки 

сформованості в них системи ключових компетентностей. 

Таким чином, на сьогоднішній день одним з інноваційних підходів в 

підготовці фахівця є - компетентнісний, що відповідає прийнятій у більшості 

розвинених країн загальній концепції освітнього стандарту і прямо пов’язаний з 

переходом в конструюванні змісту освіти і систем контролю його якості на 

систему ключових компетентностей.  

Варто зазначити, що сучасний етап розвитку компетентнісного підходу в 

освіті характеризується розробкою його концептуальних засад як вітчизняними, 

так і зарубіжними дослідниками, зокрема визначення переліку і сутності 



ключових компетентностей та втілення їх у відповідних освітніх документах. 

Так, у документах і матеріалах ЮНЕСКО вказаного періоду 

окреслюється певне коло компетенцій, які повинні розглядатися всіма як 

бажаний результат освіти. Ще в 1996 р. у Доповіді Міжнародної комісії з освіти 

для ХХІ ст. ―Освіта. Прихований скарб‖ було сформульовано принципи, на 

яких повинна грунтуватися сучасна освіта: навчитися жити разом, навчитися 

здобувати знання, навчитися працювати, навчитися жити, що по суті і є 

глобальними компетентностями [3, c. 16-21]. 

Рада Європи в 1997 році визначила п’ять ключових компетентностей, які 

необхідні кожному освіченому європейцю: 1) політичні і соціальні 

компетентності, які передбачають здатність брати на себе відповідальність, 

брати участь у спільному прийнятті рішень, сприяти вирішенню конфліктів 

насильницьким шляхом, брати участь у функціонуванні і поліпшенні 

демократичних інститутів; 2) компетентності, пов’язані з життям у 

багатокультурному суспільстві – поважне ставлення один до одного, розуміння, 

здатність жити в мирі злюдьми інших національностей, культур, мов і релігій. 

Вони визначають соціальну зрілість людини; 3) компетентності, які пов’язані з 

володінням усним та письмовим спілкуванням; 4) компетентності, пов’язані з 

розвитком інформаційного суспільства, тобто використання нових технологій, 

ефективне їх застосування тощо; 5) компетентності, що стосуються здатності і 

бажання вчитися протягом життя [3, c. 16-21]. 

У 2005 році Європейська комісія затвердила Європейську довідкову 

систему, яка містить ключові компетентності для навчання впродовж життя і 

має служити довідковим інструментом для розвитку компетентностей у 

національних системах освіти. Дана система нараховує вісім найважливіших 

компетентностей: спілкування рідною мовою; спілкування іноземною мовою; 

математична компетентність та базові компетентності в галузі науки і техніки; 

цифрова компетентність; навчання вчитися; міжособистісна, мідкультурна й 

соціальна компетентність; громадянська компетентність; підприємливість; 

культурна виразність [3, c. 16-21]. 



Систему компетенцій в освіті складають такі: ключові, 

загальнопредметні, предметні [2].  

У виборі ключових компетенцій українські вчені керуються принципом 

їх відбору ―відповідно до сфер суспільного життя, в яких сьогодні особистість 

реалізує себе та проводить свою діяльність‖ [2, c.67]. 

В даній статті головна увага приділяється аналізу становленню фахівця 

соціальної сфери, що являє собою специфічний вид діяльності, спрямованій на 

соціальний захист особи як вищій цінності, на підтримку і зміцнення її 

морального, психічного і фізичного здоров’я, різнобічного розвитку. 

Компетентно здійснювати ці завдання покликаний фахівець соціальної сфери, 

професіонал високої кваліфікації, що має особово-моральну спрямованість, 

професійно необхідними якостями. 

Як зазначає в своїй дисертації Муніц Є.С. ―Формування соціальної 

компетентності фахівців по соціальній роботі в процесі навчання у ВНЗ‖, саме 

соціальна компетентність є одним зі значних чинників, здатних забезпечити 

стійку життєдіяльність майбутнього фахівця в усіх сферах професійної 

діяльності. Очевидний і той факт, що вона є необхідною умовою успішної 

діяльності студентів - майбутніх фахівців з соціальної роботи, що включає 

освоєння соціальних знань, умінь і навичок, необхідних для виконання 

соціальних функцій, усуває відчуття внутрішнього дискомфорту і блокує 

можливість конфлікту з соціальним середовищем [4, c.103-106].  

Високий рівень соціальної компетентності студентів - майбутніх 

соціальних працівників - виступає гарантом їх успішної адаптації до умов 

життя соціуму, що динамічно змінюється, забезпечує перспективність 

ефективнї соціально - професійній реалізації. 

Фахівці соціальної сфери покликані забезпечувати процес інтеграції 

целенаправленого впливу на особу, стимулювати розвиток суб’єктної позиції 

індивіда в цьому процесі, регулювати взаємовідносини в системі ―особа – сім’я 

– суспільство‖. У кожному йдеться про особистісну взаємодію, у рамках якої 

вирішуються специфічні педагогічні завдання. Саме це вимагає від фахівця 

соціальної сфери твердого знання відповідних теоретичних і прикладних 



розробок психології і педагогіки. Їх сутність в спеціальній літературі 

позначається поняттями ―педагогічний професіоналізм‖, ―педагогічна 

компетентність‖ [1, с. 2]. 

На сьогоднішній день найбільш продуктивним і змістовним напрямом 

рішення безлічі взаємозв’язаних проблем (у тому числі, проблем 

компетентностного підходу) є розробка на локальному рівні стандартів 

освітньо-професійних компетенцій. Зрозуміло, ці стандарти повинні повністю 

забезпечувати реалізацію державних освітніх стандартів, але не лише. Саме 

процес розробки цих стандартів може виявитися тим майданчиком, на якому 

науково-освітнє співтовариство, регіональні і муніципальні органи управління 

освітою, бізнес і недержавні організації зможуть погоджувати свої інтереси у 

сфері розвитку кадрового, ширше за те, людського потенціалу відповідних 

територій. Ця діяльність може стати запускаючим механізмом становлення 

інституціональної системи громадянського суспільства в освіті.  

Контури інформаційної цивілізації формують принципово іншу систему 

цінностей. У центрі її - індивід, що вільно самореалізується, індивід, здатний до 

гнучкої зміни способів і форм життєдіяльності на основі комунікації позитивного 

типу і принципу соціальної відповідальності. Основа нової структури цінностей 

складає позиція, яку можна назвати компетенція. 
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НАПРЯМИ  МОДЕРНІЗАЦІЇ  ТА  ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ 

СОЦІАЛЬНОЇ  РОБОТИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Сучасне українське суспільство має розгалужену інфраструктуру системи 

соціальної допомоги населенню. Проте існуючі соціальні інституції працюють 

лише на задоволення все зростаючого рівня потреб соціально незахищених 

верств населення, а не подолання соціальних передумов девіацій. Тому існує 

необхідність модернізації системи соціальної роботи інформаційного 

суспільства в умовах трансформації, активізації соціокультурного розвитку 

особистості. Метою дослідження є визначення основних пріоритетів соціальної 

роботи в умовах модернізації суспільства, проаналізувавши її можливі 

трансформаційні зміни.  

 Затвердження Стратегії розвитку системи соціальних послуг для сім'ї, 

дітей та молоді на 2009 – 2014 роки (наказ профільного Міністерства сім'ї 

молоді та спорту від 04.11.2008 року № 4414), стало важливим кроком до  

підвищення якості та доступності професійних соціальних послуг 

безпосередньо в громадах. Однак очевидною стала необхідність зміни не 

окремих складових, а системи в цілому, принципів її організації та 

функціонування. Це стосується зокрема і недержавних громадських 

організацій, здатних запропонувати різні інноваційні форми надання 

соціальних послуг, зокрема послуг, стандарти яких не відпрацьовані, але 

потреба в яких сформована у представників різних цільових груп. Крім того, 

повинні бути розроблені загальні принципи та стратегії оцінки ефективності 

роботи як соціальної служби в цілому, так і її окремих підрозділів, окремих 



співробітників, надійні інструменти, які можна застосовувати в різних типах 

служб, що мають різне територіальне розташування, щоб мати інформацію, яку 

можна порівняти, доступну для узагальнення й аналізу.  

Для підвищення ефективності діяльності системи соціальних служб 

необхідна, передовсім, координація діяльності державних і суспільних 

структур, їх тісна співпраця у реалізації стратегічних напрямків соціальних 

реформ: відновлення довіри суспільства до державної політики (шляхом 

скасування пільг для тих, хто цього не потребує); запровадження механізмів 

розподілу результатів економічної діяльності, які б стримували подальшу 

соціальну та економічну поляризацію суспільства (введення в дію закону про 

податок на багатство, який так і не набув сили). Модернізація сфери 

соціального забезпечення повинна відобразитись в адресних  допомогах,  

соціальних послугах та успішній соціалізації людей з обмеженими 

можливостями. сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих 

місць. Глибока модернізація сфери соціального забезпечення означає перехід 

до створення можливостей замість долання наслідків. Це означає курс на 

європейські стандарти. 

В умовах інформаційного суспільства, що стосуються сфери зайнятості 

працівників, ролі інформації й різних форм інтелекту, психології особистості, 

значення соціальної роботи помітно посилюється. Так, індивід, який потрапив у 

важкі життєві обставини або знаходиться в них від народження, повинен 

самосоціалізуватися, тобто сформувати в себе певний рівень соціальної 

культури. Іншими об’єктами зусиль соціального працівника є окрема родина як 

джерело відтворення родового життя, професійні та громадські колективи.  

Незважаючи на значний підготовчий організаційно-законодавчий процес, 

через недостатньо забезпеченість кваліфікованими кадрами, матеріально-

технічними ресурсами та інформаційно-комунікаційними засобами в Україні 

зроблено лише перші кроки з розбудови ефективної системи соціальної роботи. 

Не відповідає сучасним викликам суспільства і підготовка фахівців із 

соціальної роботи в Україні, що зумовлено переважанням передовсім 

теоретичної складової і слабкою представленістю практичної і професійної 



компоненти. Такий стан справ пов’язаний, зокрема, з сучасними тенденціями 

на ринку праці, які формують замовлення на фахівців з професійними 

компетенціями і навичками, а також діяльністю в умовах обмежених ресурсів. 

Проблеми створює і відсутність єдиного підходу до підготовки соціальних 

працівників у закладах освіти України, зумовлена різнопрофільною 

спеціалізацією  і мультидисциплінарним підходом. Навчальні дисципліни часто 

є компіляцією окремих дисциплін, лише відносно пов’язаних між собою.  Це 

часто залежить від того, на якому факультеті ведеться підготовка 

(філософському, психологічному та інших).  

Звуженість і суспільна  нереалізованість, невпевненість у стабільності та 

розвитку спеціальності привела до обмеженого випуску (однієї групи), 

недостатньої розробленості дисциплін і плинності викладачів, які часто 

розглядають їх лише як додаткове  навантаження. Такі науково-педагогічні 

працівники часто не мають практики роботи з клієнтами і групами в соціальних 

установах, в той час, як у більшості канадських і американських вузах до 

викладання профільних дисциплін з соціальної роботи допускаються фахівці, 

які мають спеціальну освіту, практичний досвід і сертифікацію із соціальної 

роботи.  Крім того, наприклад, викладацька робота кафедр у США і Канаді та 

європейських державах поєднується з супервізорською, консультаційною, 

методичною діяльністю в соціальній сфері, а дефіцит у практико-орієнтованих 

дисциплінах реалізовується через запрошення практиків для ведення занять і 

ефективну організацію практики студентів.  

Широкого впровадження вимагає і використання в практиці підготовки 

фахівців активних методів і форм навчання, інноваційних технологій, що 

дозволяє подолати розрив між теорією і практикою соціальної роботи, зробити 

процес навчання цікавим, створити умови для активізації мотивації студентів 

до навчання, підвищити мотивацію до працевлаштування за фахом, а також 

одержати додаткові преференції в конкуренції між вузами, що здійснюють 

підготовку фахівців з соціальної роботи [4]. 

Особливої кваліфікації мають набути соціальні працівники для надання 

соціальної допомоги достроково звільненим та особам, що відбувають 



покарання в альтернативній формі без позбавлення волі, а також тим, хто 

щойно повернувся з місць позбавлення волі; ВІЛ-інфікованим індивідам та 

іншим представникам кризової категорії населення. 

У стратегію професійної підготовки фахівців із соціальної роботи слід 

включити і взаємодію вищих навчальних закладів з державною владою і 

місцевою громадою, а також створення на базі вузів центрів практичної 

соціальної роботи. Для студентів – це майданчик для зустрічей з фахівцями., 

для викладачів – зустрічі з практиками; для практиків – можливість 

спілкуватись з наукою. Це дає можливість організувати грантові і волонтерські 

проекти.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ-АУТИСТАМИ 

 

Аутизм – проблема не лише ХХІ століття. Він був завжди, проте говорити  

про цю проблему та вивчати аутизм наважилися не так давно. Так, у 1908 

Блейлер вперше вжив термін «аутистичний». Цим поняттям він позначав втечу 

від соціального життя, яку спостерігав у дорослих людей, які хворіють на 

шизофренію, проте не виділяв це як самостійну проблему. Аж в 1943 році в 

книзі «Аутистичні порушення емоційного контакту» Каннером було визначено 

ряд ознак, характерних для всіх людей-аутистів. Він виділяв такі спільні 

ознаки: 

- крайня аутистична самотність. Як відомо, аутизм – це психічне 

захворювання, яке характеризується низькою чи відсутньою взаємодією із 

зовнішнім світом, а також – порушенням у засвоєнні соціальних норм. Аутисти 

почуваються комфортно, коли є наодинці, тоді як, коли вони знаходяться поруч 

з іншими людьми, то проявляють ознаки роздратування чи байдужості. Такий 



стан виявляється в небажанні дитини обіймати своїх близьких, гратися в спільні 

ігри чи навіть – розмовляти. 

- нездоланне нав’язливе прагнення до постійності. Аутисти важко 

переносять будь-які зміни у їх звичному укладі життя. Зміни можуть призвести 

до ще більше замкнутості дитини чи до тривалих істерик.  

- чудова механічна пам'ять. Запам’ятовують інформацію, яка 

малопридатна або зовсім непридатна у їх життєдіяльності. Наприклад, прізвища 

у вказівнику енциклопедії чи телефонні номери у довіднику, проте деякі 

аутисти мають феноменальні здібності, які суспільство визнає корисними: 

можуть досконало відтворити те, що побачили лише один раз. Відомі випадки, 

коли аутисти відтворювали ряд побачених будівель, разом з вікнами, 

балконами, побачивши їх всього на мить, а також випадки неймовірно 

швидкого запам’ятовування мелодій та освоєння музичних інструментів, 

письма.  

- відтерміновані ехолалії. Аутисти часто повторюють почуту фразу, не 

розуміючи її змісту. Іноді ці фрази зовсім не підходили для відповіді, але все 

одно вживалися дітьми. 

- гіперчутливість до сенсорних впливів. Це може бути непереносимість 

звуків пральної машини чи телефону, запах певної їжі. 

- обмеженість репертуару спонтанної активності. Використовують раніше 

завчені стереотипні моделі поведінки, тобто майже чи зовсім не здатні до 

вироблення нових патернів поведінки. Аутисти можуть монотонно 

повторювати одну і ту саму дію годинами, не помічаючи абсурду ситуації. 

Наприклад, діти можуть дивитися одну і ту ж серію мультфільму, дорослі – 

читати ту саму сторінку в книзі тощо. 

- хороші когнітивні задатки.  

- високоосвічені сім`ї. Аутисти народжуються в сім’ях, де батьки, 

переважно, є психічно та фізично здоровими людьми. 

Одночасно з Каннером дослідженням аутизму займався Ганс Аспергер. 

Саме він опублікував роботу про аутистичну психопатію у дітей (1944 рік). 



Каннер і Аспергер поділяють думку про те, що аутизм зберігається протягом 

життя, тобто не може бути цілком вилікуваним.  

Довгий час аутизм співвідносили з шизофренією, проте знайдені три 

основні відмінності: відсутність галюцинацій, позитивна динаміка, 

хворобливість з перших років життя. 

Підозрою на аутизм можуть слугувати такі ознаки: дитина не 

відгукується, коли її кличуть по імені; не може пояснити, чого хоче; 

відчувається затримка темпів мовного розвитку; не слідує вказівкам дорослих; 

періодично з'являються порушення слуху; не розуміє, як грати з тією чи іншою 

іграшкою; погано встановлює візуальний контакт; не відгукується на звук свого 

імені чи на інші голосні звуки; не посміхається іншим; не гугнить у віці 1 року; 

не робить вказівних жестів, не махає рукою, не робить хапальних чи інших 

рухів у віці 1 року; не говорить окремі слова в 16 місяців; не вимовляє фрази з 

двох слів в 24 місяці; спостерігається втрата мовних або соціальних навичок. 

Вчені неодноразово намагалися встановити причини виникнення аутизму. 

В університеті Рочестера обстежили близько 60 хворих: у половині випадків 

виявлена мутація певного гена, якій грає вирішальну роль у формуванні 

головного мозку на ранній стадії розвитку ембріона. Причому для виникнення 

аутизму досить спадкування дефектного гена від одного батька. Як правило, 

батьки хворих дітей самі здорові; у них можуть бути лише дуже слабкі 

симптоми аутизму. 

Причиною аутизму також може бути конфлікт між генами батька і матері.  

На думку доктора медичних наук Ігоря Марценковського, «від ранньої 

діагностики та своєчасного початку реабілітаційного процесу залежить доля 

дітей, хворих на аутизм. Не менш важливою є правильна диференційна 

діагностика з шизофренією та олігофренією, діагнози яких найчастіше 

помилково виставляють дітям із аутизмом». 

Соціальна допомога дітям-аутистам спрямована на те, щоб допомогти 

дитині адаптуватися до нового соціального середовища, виробити навички 

спілкування, навчити новим способам взаємодії з іншими дітьми, дорослими; 

розвинути вміння помічати і реагувати на зовнішні зміни середовища; 



скоригувати негативні протестні реакції, які часто супроводжують їх поведінку; 

підвищення якості життя та функціональної незалежності аутиста.  

У роботі використовуються принципи структурованого навчання (TEACCH), 

програми АВА:  

- заняття будуються, виходячи з інтересів дитини (якщо дитина обожнює ліпити 

з пластиліну, то вправи мають бути пов’язані саме з ліпленням); 

- послідовність у своїх діях (сказане підкріплюється діями); 

- будь-яке завдання, прохання чи гра потребують завершення, що вимагає 

строгості в діях дорослого. Це допомагає структурувати діяльність дитини.  

- від простого до складного. Заняття починаються з простих знайомих дитині 

вправ, які пов'язані з позитивними емоціями. Наприклад, дитина поміщається в 

місце, де багато пластмасових м’ячиків, – таким чином стимулюють роботу її 

відчуттів; 

- багаторазове повторення не тільки на заняттях, але і в побутових 

ситуаціях, грі сприяє виробленню й закріпленню необхідного досвіду чи 

знання. Батьки продовжують старання соціальних працівників і повторюють 

вправи щодня, видозмінюють їх відповідно до побутових ситуацій та обставин. 

- використання принципу наочності в навчанні з подальшим 

перенесенням зорового образу (сприйняття) в словесну форму (слухове 

сприйняття). 

Отже, соціальна робота сприяє кращій соціалізації дітей-аутистів. 

Відбувається покращення у комунікативній сфері життя дітей. Різного роду 

вправи та завдання допомагають аутистам засвоїти нові патерни поведінки у 

нових ситуаціях, а також – розвивають когнітивну сферу, що в подальшому 

призводить до кращої адаптації дітей в соціумі.  
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З 

МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ СОЦІАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ В УКРАЇНІ 

 

 Актуальність проблеми управління розвитком дистанційного навчання 

керівників соціальних закладів зумовлена необхідністю впровадження гнучких 

форм навчання для зазначеної категорії осіб. Забезпечення якісною 

магістерською підготовкою за дистанційною формою навчання керівників 

установ, зокрема керівників соціальних закладів є досить проблемним 

питанням у сучасній вітчизняній освіті. Передумовами для вирішення проблеми 

підготовки керівників соціальних закладів є сучасні підходи до зміни 

світогляду та підвищення професіоналізму майбутніх керівників. Зазначимо, 

що до сьогодні в Україні не здійснювалася цілеспрямовано підготовка 

керівників соціальних закладів в умовах магістратури. У зв’язку з тим, що 

більшість керівників соціальних закладів не мають спеціальної освіти в галузі 

управління, ми пропонуємо створити вітчизняну систему дистанційного 

навчання, яка надасть можливість забезпечити професійними знаннями 

керівників установ із світовими надбаннями з теорії та практики управлінської 

діяльності. 

 Аналіз світових наукових досліджень, а також дані наших спостережень і 

власний досвід роботи у вищому навчальному закладі дав нам підстави 



висунути концептуальні положення щодо управління розвитком дистанційного 

навчання з магістерської підготовки керівників установ: 

 1. Управління розвитком дистанційного навчання повинно мати 

системний характер й охоплювати всі основні складники управлінської 

діяльності. 

 2. Для побудови системи управління розвитком дистанційного навчання 

необхідно визначити реальний стан і тенденції розвитку дистанційного 

навчання.  

 3. Забезпечити динамічний розвиток дистанційного навчання можна за 

умов здійснення систематичного аналізу управлінської та освітньої діяльності, 

що передбачає розробку критеріїв, показників та оцінки ефективності  

управління розвитком дистанційного навчання та прийняття з урахуванням 

отриманої інформації відповідних управлінських рішень. 

 4. Управління розвитком дистанційного навчання має здійснюється за 

умови постійної переробки інформації й, у разі необхідності коригування дій, 

які спрямовують розвиток на заданий результат. 

 5. Система управління розвитком дистанційного навчання становить 

певну послідовність управлінських процесів, зумовлену загальною логікою 

управлінської діяльності. 

 6. Ефективна система управління розвитком дистанційного навчання 

передбачає високий рівень взаємодії керівної та керованої підсистеми. 

 7. Високий рівень стратегічного й тактичного планування розвитку 

дистанційного навчання. 

 8. Високий рівень професіоналізму та мотивації кадрового складу, який 

буде залучений до розвитку дистанційного навчання.  

 Процес управління розвитком дистанційного навчання передбачає 

створення ідеального стану системи, у якій ефективно функціонують усі 

підсистеми й утворюють єдине ціле, що дозволяє отримати оптимальні 

результати в процесі взаємодії всіх елементів системи.  Система управління 

розвитком дистанційного навчання у вищому навчальному закладі становить 

сукупність управлінських завдань, виконання яких є змістом управління, а 



саме: 1) діагностування для відображення реального стану управління 

розвитком дистанційного навчання; 2) розроблення ідеальної системи, що 

відображає бажаний стан; 3) реалізацію запропонованої системи управління 

розвитком дистанційного навчання, що зумовлює появу системи нового рівня. 

 Отже, маємо зазначити, що розробка ефективної системи управління 

розвитком дистанційного навчання є оптимальним шляхом щодо впровадження 

дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників різних установ, 

зокрема керівників соціальних закладів. Орієнтація управління на підвищення 

ефективності, мобільності й доступності магістерської підготовки з 

урахуванням інтересів і запитів тих, хто навчається, потребує пошуку 

оптимальних шляхів організації педагогічного процесу. Дистанційне навчання 

як неінституціональна форма вищої освіти за допомогою сучасних 

комп’ютерних технологій і телекомунікативних мереж спроможна забезпечити 

якісну професійну підготовку.  
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РОЛЬ ПАТРОНАЖНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПАТРОНАЖНОЇ 

РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

У сучасному суспільстві успішне вирішення завдань соціальної сфери 

вимагає активного впровадження у простір професійної соціальної діяльності 

патронажної роботи з людьми похилого віку. 

Важливим аспектом у формуванні готовності майбутніх соціальних 

працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку є посилення 

практичної спрямованості навчання, зокрема, організації патронажної 

практики, яка надає можливості, починаючи з І курсу навчання поступово 



оволодіти ґрунтовними знаннями, вміннями і навичками. У зв’язку з тим, 

головним напрямком у підготовці майбутніх соціальних працівників до 

патронажної роботи з людьми похилого віку у вищій школі стає орієнтація не 

тільки на професійну, але й особистісну складову, що дозволить майбутньому 

фахівцю, в міру необхідності виявляти ініціативу, гнучкість, 

самоудосконалюватися та ін. 

Патронажна практика створює умови для вдосконалення важливих 

професійних умінь – комунікативних, конструктивних, аналітичних, 

управлінських та навичок організації надання допомоги людям похилого віку з 

використанням індивідуальної та групової форм роботи. Вона також сприяє 

закріпленню професійно орієнтованих якостей: інтелектуальних (соціальний 

інтелект, творче мислення, аналітичність, реалістичність, інтуїтивність, 

прогностичність, критичність, гнучкість мислення); моральних (гуманність, 

доброзичливість, тактовність, терпимість, повага до людей похилого віку, 

принциповість, оптимістичність, відповідальність); організаторсько-

комунікативних (контактність, адаптивність, атрактивність, уміння 

спілкуватися, впливати й переконувати). 

Досягнення належного рівня сформованості готовності майбутнього 

соціального працівника до патронажної роботи з людьми похилого віку у 

професійній діяльності можливе за умови, якщо: формування готовності 

здійснюватиметься з урахуванням методологічних підходів (системного, 

компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного) до  організації і 

здійснення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників;  

процес підготовки до використання інформаційних технологій орієнтувати на 

структуру і  особливості професійної діяльності майбутніх фахівців в умовах 

українського суспільства та міжнародних вимог і стандартів підготовки 

фахівців соціальної сфери; забезпечити єдність теоретичного та практичного 

компонентів системи професійної підготовки; формування готовності до 

патронажної роботи з людьми похилого віку у професійній діяльності 

здійснювати з урахуванням психолого-педагогічних та дидактичних 



особливостей процесу професійного навчання у різних етапах неперервної 

освіти фахівців.  

В контексті формування готовності майбутніх соціальних працівників до 

патронажної роботи з людьми похилого віку, патронажна практика сприяє: 

застосуванню теоретичних знань студентів при організації патронажної роботи 

з людьми похилого віку; виробленню у студентів навичок здійснення 

патронажної роботи; оцінюючи потреби і можливості людей похилого віку, 

приймати самостійні рішення по наданню допомоги; допомагати людям 

похилого віку з використанням індивідуальної та групової форм роботи, 

надавати необхідну інформацію, спонукати до вирішення проблеми своїми 

силами; враховувати формальну і неформальну мережу допомоги і підтримки, 

наявні ресурси (власні, клієнтів, соціального закладу, закладів-партнерів) 

різного характеру, причому не тільки матеріальні. 

Ефективність практичної підготовки залежить від умов організації 

практик. Базами практики бажано обирати установи, які надають можливість 

ознайомлення зі специфікою патронажної роботи з людьми похилого віку. 

Такими закладами є територіальні центри соціального обслуговування людей 

похилого віку, соціальні установи системи соціального захисту людей похилого 

віку, громадські та благодійні організації.  

Отже, слід зазначити, що формування готовності майбутніх соціальних 

працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку є поетапним, 

багаторівневим та довготривалим процесом, а рівень її сформованості залежить 

від організаційно-педагогічних умов попередньої підготовки та змісту 

навчального-виховного процесу протягом усього часу навчання. Тим не менш, 

орієнтація патронажної практики на закріплення і розвиток умінь та навичок до 

її здійснення, створення сприятливих умов для саморозвитку і вдосконалення 

професійно-важливих якостей студентів, спонукання до постійного підвищення 

власного рівня теоретичних і практичних знань, безумовно сприятиме розвитку 

готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми 

похилого віку.  
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 

 

Останніми роками стрімко розвивається вітчизняна теорія управління, але 

існує низка проблемних питань, які чекають свого вирішення, серед яких і 

визначення сутності та специфіки управління соціальними закладами. 

Теоретичні засади управління соціальними закладами досліджували такі 

науковці як В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.Ф. Головатий, Г.А. Дмитренко, 

І.Д. Звєрєва, М.П.Лукашевич, І.І. Мигович, М.І. Михальченко, М. В  Туленков, 

Є.М. Хриков, К.С. Шендеровський та ін. Аналіз наукових праць дає змогу 

зробити висновок, що у теорії управління закладами соціальної сфери 

поєднуються загальноуправлінські закономірності та положення зі специфікою 

управління соціальною роботою, але у науці ще недостатньо висвітлені 

особливості управління соціальними закладами. 

Мета статті – окреслити основні чинники, що зумовлюють специфіку 

управління соціальним закладом, та визначити їхній вплив на управлінську 

діяльність керівників. 

В межах діяльності магістратури зі спеціальності „Управління 

соціальним закладом‖ з’ясовано, що більшість особливостей управління 

соціальними закладами визначається специфічними рисами, притаманними 

певному типу соціальних установ. Перша така риса – різні розміри соціальних 

закладів за кількістю клієнтів соціальної послуги та соціальних працівників. Ця 

риса впливає на специфіку формування управлінської підсистеми соціального 

закладу. Сучасна система визначення структури управлінської підсистеми 

відносно кількості керівників, працівників та клієнтів недосконала. Для 

соціальних закладів з невеликою кількістю управлінських працівників 



характерно використання лінейної або лінійно-функціональної (дворівневої) 

організаційної системи з найбільш яскраво вираженим першим рівнем 

управління та частково управлінським другим рівнем. Важливим завданням 

керівника є підвищення ролі цього рівня в управлінні закладом. У такій системі 

формуються менш формальні та більш особистісні стосунки між керівником і 

підлеглими, але може здійснюватися надмірна регламентація діяльності 

підлеглих. При наявності декількох автономних, самостійних підрозділів у 

соціальному закладі важливим завданням керівника є забезпечення інтеграції 

діяльності працівників усіх структурних підрозділів. Це ускладнюється тим, що 

у соціальних закладах практично відсутня діяльність колегіальних органів 

управління. 

Особливості процесу управління (керуючої системи) визначаються 

особливостями процесу надання соціальної послуги (керованої системи). Чим 

вужче різновид соціальних послуг, тим більше стандартні та стабільніші 

управлінські завдання вирішуються в процесі управління соціальним закладом 

та навпаки. Також до специфічних рис процесу надання соціальних послуг 

можна віднести те, що серед завдань, які виконують соціальні працівники, 

існують як індивідуальні, так й індивідуально-групові та індивідуально-

колективні завдання. Якщо у діяльності працівників переважають індивідуальні 

завдання – менш гострою є проблема її інтеграції, але ускладнюється 

формування єдиної команди. Якщо переважають індивідуально-групові та 

індивідуально-колективні завдання, стає питання забезпечення цілісності та 

системності процесу надання соціальної послуги.  

У свою чергу, керуюча система визначає особливості керованої 

підсистеми, тобто процесу надання соціальної послуги. Не змінивши процес 

управління, неможливо змінити процес соціальної роботи. Наступна риса – 

особливість співвідношення механізмів контролю якості роботи. Відсутність 

форм контролю з боку клієнтів, їхнього близького оточення та незалежних 

експертів робить актуальним для керівників соціальних закладів завдання щодо 

створення системи контролю альтернативної внутрішньому контролю. 

Важливим завданням управлінської діяльності із забезпечення функціонування 



закладу є контроль працівника. Але контролювати доцільно результати його 

діяльності, а також розробляти системи впливів, які без тиску на соціальних 

працівників створювали б умови для самореалізації та активної, творчої 

діяльності [2].  

Визначені особливості управління соціальними закладами підкреслюють 

необхідність управлінської підготовки керівників у ВНЗ, забезпечення 

ефективної роботи управлінських ланок, які працюють на громадських засадах, 

відпрацювання управлінських зв’язків всіх структурних підрозділів соціального 

закладу, забезпечення гнучкості керуючої підсистеми та її відповідність 

керованій підсистемі. Перспективним напрямом є дослідження особливостей 

реалізації основних функцій управління у соціальних закладах.  
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ЯК ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Соціальна робота повинна полягати в тому, щоб навчити клієнтів 

активно долучатися до процесу вирішення своїх проблем. [3] Як і будь-яка 

діяльність, соціальна робота, має свою структуру. (рис.1). Вона складається з 

декількох відносно самостійних, водночас тісно пов’язаних між собою 

взаємозалежних елементів (компонентів): суб’єкта, змісту, управління, об’єкта, 

та засобів, функцій і мети, що зв’язують їх в одне ціле.  

 

 



 

 

  

 

 

Рис.1. Структура соціальної роботи 

Ця схема дає наочне уявлення про предмет, і в цьому її пізнавальне 

значення. Послідовність перелічених компонентів не випадкова, оскільки будь-

яка діяльність здійснюється в напрямку від суб’єкта да об’єкта. У той же час 

об’єкт, що стоїть в кінці переліку, є головним, таким, що визначає суть і 

характер діяльності. Об’єктом соціальної роботи передусім є людина і її місце в 

суспільстві, ставлення суспільства до людини і людини до суспільства.  

Обєкт і субєкт соціальної роботи є її основними структурними елементами. 

Під обєктом розуміють усіх, хто потребує допомоги незалежно від її характеру 

та специфіки. Усі, хто надає таку допомогу, належать до субєктів соціальної 

роботи. Отже, соціальна робота  це своєрідна взаємодія обєкта і субєкта, 

результатом якої є допомога людям у розвязанні їхніх  життєвих проблем. [4] 

Принципи соціальної роботи - це основні вихідні положення, 

найважливіші структурні елементи наукової теорії та основних правил 

емпіричної діяльності, через співвідношення яких здійснюється сама соціальна 

робота. [2] Принципи формулюють люди для того, щоб повсякденна практика 

не суперечила існуючим соціальним закономірностям і була раціональною, 

економічною, ефективною. Умовно можна виділити п’ять груп принципів теорії 

соціальної роботи: 

І. Загальнофілософські (методологічні) принципи - ті, що лежать в основі всіх 

суспільних наук (принципи детермінізму, відображення, розвитку, єдності 

свідомості та діяльності, історизму, соціальної обумовленості, соціальної 

значущості тощо). 

ІІ. Соціально-політичні принципи - виражають вимоги, зумовлені залежністю 

змісту і спрямованості соціальної роботи від соціальної політики; вони 

поєднують індивідуальні та суспільні інтереси в соціальній роботі (принципи 
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гуманізму і демократизму змісту і методів соціальної роботи, єдності 

державного підходу з урахуванням регіональних особливостей, урахування 

конкретних умов життєдіяльності особистості чи групи при виборі змісту, форм 

і методів соціальної роботи ін.). 

Ш. Організаційні принципи - це професійна компетентність, принципи 

загальності, комплексності, інтеграції, солідарності, контролю і перевірки 

виконання, єдності прав і обов’язків, повноважень і відповідальності тощо. 

IV. Психолого-педагогічні принципи є відображенням вимоги щодо вибору 

засобів та способів психолого-педагогічного впливу на клієнтів; включають  

модальність, емпатію, атракцію, довіру, індивідуальний і диференційований 

підхід до особистості клієнта, цілеспрямованість, системність, терпимість у 

спілкуванні, такт у соціальній роботі та ін. 

V. Специфічні (інструментальні) принципи практичної соціальної роботи - 

визначають основні правила діяльності у сфері надання соціальних послуг 

різним категоріям населення; це принципи універсальності, конфіденційності, 

охорони соціальних прав, соціального реагування, профілактичної 

спрямованості, клієнтоцентризму, опори на власні сили, максимізації 

соціальних ресурсів, мінімізації шкоди тощо.  

Доктор соціальної роботи Манітобського університету Бред МакКензі 

виділяє основні принципи функціонування соціальної роботи у канадському 

суспільстві: 1) наголос на соціальному розвитку, метою якого є впровадження 

позитивних змін. Це стосуються груп, громад і суспільства в цілому, окремих 

осіб, які потребують допомоги, щоб повноцінно діяти в межах своєї соціальної 

ситеми і зреалізувати свої права; 2) наголос на соціальній справедливості та 

наснаженні, тобто соціальні працівники повинні безпосередньо надавати 

практичну допомогу тим, хто є найбільш вразливими в такий спосіб, щоб 

формувати здатність людей жити незалежно; 3) важливість поєднання мікро- та 

макрорівнів у вирішенні соціальних проблем. Соціальні працівники повинні 

працювати на різних рівнях з окремими особами, групами, громадами в 

напрямку створення нових послуг, покращення якості уже існуючих, а також 

сприяти змінам соціальної політики; 4) зосередженість на перспективі 



соціального розвитку. Соціальні працівники повинні звертати особливу увагу 

на взаємозв’язок між економічним та соціальним розвитком суспільства і 

негайно реагувати на швидкий темп змін у ньому. [1] 

У практичній соціальній роботі диференціюють три рівні практики: 

- мікрорівень соціальної роботи – це професійні види діяльності, 

спрямовані на допомогу у вирішенні проблем, які здебільшого виникають у 

індивідів;  

- мезорівень соціальної роботи - це професійні види діяльності, спрямовані на 

допомогу у вирішенні проблем, що виникають у сім’ях і невеликих групах;  

- макрорівень представляє практичну соціальну роботу, спрямовану на 

впровадження позитивних змін у суспільстві, переважно у сфері соціальної 

політики; проведення наукових досліджень та професійну підготовку кадрів. 

Оскільки вся практика соціальної роботи Канади, як і України 

розвивається у двох основних напрямках – клінічному та напрямку розвитку 

соціальної політики. Відповідно до цього діє поділ практики на типи: 

безпосередню та непряму або опосередковану. Соціальних працівників, таким 

чином, умовно поділяють на таких, що надають безпосередні, так звані ―прямі‖ 

послуги клієнтам і таких, що функціонують як супервізори – менеджери, тобто 

надають ―непрямі‖ соціальні послуги. Прямі послуги соціального працівника 

охоплюють мікро- та мезорівні загальної практики, полягають у здійсненні 

терапії, консультування, посередництва, представництва, а також скеруванні, 

забезпеченні інформацією та ін. Непрямі послуги соціального працівника 

пов’язані з роботою на мезо- та макрорівнях загальної практики, і включають 

керівництво процесом надання послуг та практичною соціальною роботою з 

конкретними клієнтами, центрами надання послуг, а також контроль за 

виконанням соціальних програм. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Здоров’язбережувальна діяльність соціального працівника – це 

цілеспрямована діяльність соціального працівника і соціальних служб, що має на 

меті збереження й зміцнення здоров’я усіх учасників (як клієнтів, так і 

соціальних працівників) соціальної взаємодії, якою є процес надання соціальних 

послуг; ця діяльність ґрунтується на професійних цінностях соціальної роботи і 

компетентності фахівця, враховує особистісні потреби і можливості клієнта, й 

полягає у сприянні розкриттю потенціалу клієнта, його розвиткові, 

саморозвиткові, самоактуалізації, а тому попереджує порушення соціального 

функціонування, соціальну дезадатацію, тобто запобігає соціальному 

виключенню. 

У сучасному українському суспільстві традиційно звертаються до 

біомедичної моделі здоров’я, що базується на нормоцентричному підході у 

визначенні поняття «здоров’я». Стійкою особистісною характеристикою в цьому 



випадку є пасивність, відсутність відповідальності в людини за власне здоров’я. 

Моделлю здорової особистості при цьому вважається особистість, у якої всі 

показники здоров’я перебувають в межах «норми». Здоров’я людини в цій моделі 

визначається зовнішніми стосовно індивіда, факторами, що залежать від 

розвитку медицини. Тому в біомедичної моделі здоров’я соціальний фактор – 

медичне забезпечення як детермінанта здоров’я домінує на особистісним. На 

жаль, вітчизняна система охорони здоров’я демонструє прихильність до цієї 

моделі у роботі з населенням. 

Біопсихосоціальна модель – не відкидає біомедичних чинників, базується на 

загальній теорії систем. Це змушує дослідників і практиків до застосування у 

своїй роботі цілісного (холістичного) підходу. Наприклад, лікарі повинні брати 

до уваги вплив лікування на «цілого» пацієнта, а не лише на ту частину, яка 

потребує виправлення (лікування). Домінування біопсихосоціальної моделі 

здоров’я в сучасному світі зумовлене зростання психічного фактора у 

забезпеченні здоров’я. Загальновизнане поняття здоров’я, запропоноване ВООЗ, 

1948 р. як «повне фізичне, психічне і соціальне благополуччя, а не лише 

відсутність хвороб чи певних вад». Здоровою особистістю у цьому підході 

вважається особистість, яка самореалізується. Хвороба в соціальному аспекті 

сприймається як гальмо суспільного прогресу. Для індивіда його хвороба 

становить перешкоду для самореалізації, а здоров’я сприймається як засіб 

досягнення певної мети. 

Біосоціодуховна модель – включає біологічну основу, що враховує фізичне і 

психічне здоров’я, відповідно соціологічна складова визначає вплив соціуму на 

здоров’я, а духовні засади відображають внутрішній світ, визначають її 

соціальну позицію, формують ступінь внутрішньої свободи, у тому числі щодо 

позитивного, ціннісного ставлення до здоров’я. У біосоціодуховній моделі 

поняття «здоров’я» визначаєтья як загальнолюдська цінність, а хвороба – як 

духовна деградацію (занепад), порушення гармонії духу, душі й тіла. У 

відповідності до такої моделі, здоров’я особистості – це триєдність біологічного, 

психосоціального і духовного рівнів її розвитку. Ототожнення особистістю себе з 

тим чи другим рівнем у власному розвитку свідчить про певний рівень 



готовності майбутнього соціального працівника до здійснення діяльності, 

пов’язаної із збереженням, зміцненням і розвитком здоров’я – 

здоров’язбережувальної діяльності соціального працівника. 

Формування особистості майбутнього соціального працівника у процесі 

підготовки до здоров’язбережувальної діяльності ми вбачаємо у поступовому 

прогресивному розвиток відповідних рівнів здоров’я як цілісності на основі 

триєдності його фізичної, психосоціальної та духовної складових. Саме така 

особистість може вважатися здоровою з позицій біосоціодуховної моделі 

здоров’я. Процес формування особистості майбутнього соціального працівника 

співпадає із формуванням його готовності до здоров’язбережувальної діяльності. 

Шлях до найвищого – духовного рівня готовності передбачає поступову 

еволюцію в духовному плані – починаючи від 1-го рівня – фізичного 

ототожнення, де діють інстинкти як керуюча сила (найпростіші фізіологічні 

потреби), з якими людина себе ототожнює. Далі 2-ий рівень – життєвості, на 

якому людина починає дбати про здоров’я як цінність. Цей рівень пов’язаний із 

задоволенням тілесних бажань. Для людей, які ідентифікують себе з цим рівнем 

розвитку особистості і здоров’я найважливіше – турбота про зовнішні прояви 

тілесності і здоров’я (фізична привабливість, гарний вигляд тощо).  

3-ій рівень розвитку особистості і готовності до здоров’язбереження – 

психосоціальний – рівень задоволення від розуму, ідей, на якому максимально 

зростає потреба особистості в самоствердженні через соціальні ролі та функції, 

об’єкти культури. Лише після осягнення рівня розумової діяльності, людина 

піднімається до 4-го рівня – ототожнення себе з інтелектом. Людина відкриває 

глибину, конфліктність і драматичність життя, неминучість певних речей (подій), 

набуває здатності філософського мислення. Відбувається пошук власного місця в 

житті. Над інтелектом – найвищий рівень – душі, духовний рівень. Досягнення 

цього рівня пов’язане із баченням себе у Світі, у стосунках з Абсолютом, що 

проявляються в тому числі через Світ. З’являється усвідомлення діянь Бога через 

інших людей, як частинок Бога. Особистість 5-го рівня характеризується 

найвищим рівнем моральності, жертовності, розуміння, що лише інтелекту не 

достатньо. Цей рівень характерний більшим смиренням, терплячістю. Тут 



наступає примирення конфліктів 4-го рівня. У першу чергу, примирення в серці, 

а потім вже розумом. Людина, яка досягла цього рівня приймає соціальну роботу 

не через її певні зовнішні форми – «кірку» диплома чи посаду, а як внутрішнє 

переконання, місію, як самореалізацію, самоактуалізацію, покликання служити 

людям.  

Соціальний працівник, готовий до здоров’язбережувальної діяльності, 

досягає духовного рівня розвитку, володіє такими основними рисами: милосердя, 

співчуття, безстрашність, рішучість, цілеспрямованість, чесність, вірність ідеї, 

чистота, відповідальність, терплячість, скромність, простота, дружелюбність, 

великодушність, неупередженість, працьовитість, поміркованість.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 

В умовах економічних, політичних та соціокультурних перетворень, що 

відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства, зміцнює свої позиції 

відносно нова професійна діяльність - соціальна робота. Практика соціальної 

роботи може бути визначена як процес, в ході якого особи з проблемами 

соціального характеру вступають у взаємодію із соціальними працівниками. 

На сучасному етапі розвитку професійної освіти формування компетенції 

майбутнього фахівця, є актуальним на базі накопичених професійних знань, 

соціального досвіду, нових умінь та навиків соціального працівника. Все це 

разом дозволяє знаходити та приймати професійно вірні рішення, 

застосовувати в професійній діяльності інноваційні форми та методи, бути 

компетентним.  



Актуальною і науковою вагомою є думка Н.Ничкало, яка вказує, що 

професійна компетентність передбачає: наявність у суб’єкта професійних 

знань, умінь і навичок, а також найбільш важливих професійних якостей; 

прагнення майбутнього фахівця до конкретної професійної діяльності; 

уявлення про свої соціальні ролі; прагнення й ціннісні орієнтації; регулювання 

професійного становлення [1]. 

Соціальна робота — унікальний вид професійної діяльності зі створення 

соціальних умов для поліпшення умов життя окремої особистості, підвищення 

добробуту народу. Як вид професійної діяльності соціальна робота  

сформувалася на базі системи соціального захисту населення, освіти, охорони 

здоров’я, соціальних служб для молоді, спеціалізованих закладів і установ. 

Модель практичної соціальної роботи включає в себе три базових елементи. Це 

-  клієнт, спеціаліст та соціальна складова процесу змін, до якої, у свою чергу, 

належать соціальна складова поля клієнта, самого соціального працівника, а 

також активність суб’єктів взаємодії, взаємний вплив учасників професійної 

взаємодії в соціальній сфері. 

Особливо актуальними в дослідженні проблеми компетентностей є 

наукові дослідження І.Зимньої, присвячені  соціально-професійній 

компетентності як цілісному результату професійної освіти. «Компетентність» 

науковець розглядає як актуальну, формовану особистісну якість, 

інтелектуально й особистісно-обумовлену  соціально-професійну 

характеристику людини, що ґрунтується на знаннях. Вона зауважує, що в 

процесі здобуття освіти в людини має бути сформована цілісна соціально-

професійна якість, що дозволить  їй успішно виконувати професійні обв’язки та 

взаємодіяти з іншими людьми. Цю якість акторка визначає як цілісну 

соціально-професійну компетентність людини. Вона розуміє соціально-

професійну компетентність людини як особистісну, інтегративну, формовану 

якість, що проявляється в адекватності вирішення завдань у всьому розмаїтті 

соціальних і професійних ситуацій. Соціально-професійна компетентність на 

думку науковця проявляється: діях, діяльності, поведінці, вчинках [2]. 



Рівень професійної компетентності фахівця соціальної сфери  

визначається мірою володіння ним спеціальними базовими знаннями, а також 

методами, прийомами, технологіями соціальної роботи та вміннями, 

необхідними для їх застосування. Велике значення для успішної 

професіоналізації фахівця з соціальної роботи має мотиваційна складова, яка 

зумовлює професійну придатність до практичної роботи. 

Соціальна робота відрізняється від інших видів діяльності вираженою 

морально-гуманістичною спрямованістю, яка проявляється у можливості 

творити добро, допомагати людям, віддаючи власні сили і знання. Вирішуючи 

професійні завдання, соціальні працівники допомагають різним групам 

клієнтів, яка потребують допомоги, людям і суспільству звільнитися від 

непродуктивних життєвих позицій,недосконалості суспільних 

відносин,негативних установок, страхів і підвищити здатність вирішувати 

власні проблеми, створюють необхідні для цього ресурси. Вони забезпечують 

взаємодію між людьми; підвищують відповідальність організацій за людину та 

впливають на соціальну політику. Ефективно виконувати ці завдання здатні 

лише добре підготовлені, професійно компетентні фахівці. 

Різні сфери діяльності соціальної роботи охоплюють широкий набір 

соціальних феноменів і видів діяльності, кожний з яких вимагає своїх знань і 

вмінь. Потрібно враховувати, що багато аспектів професійної діяльності у 

соціальній сфері вимагають вузької спеціалізації. Тому при плануванні 

варіативної частини навчального плану підготовки фахівця відповідного 

напряму необхідно враховувати регіональні особливості та вимоги до 

випускників вищого навчального закладу, що висуваються закладами 

соціального спрямування. 

Основними тенденціями у формуванні професійно компетентних 

соціальних працівників є інтеграція знань з різних наукових та навчальних 

дисциплін та поєднання теоретичного та практичного компонентів у їх 

професійній підготовці. 

Отже, професійне становлення фахівця соціальної сфери є цілісним і 

безперервним процесом розвитку практичної, освітньої й дослідницької 



діяльності особистості у соціальній сфері, орієнтованим на формування 

професійних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, адекватних 

кваліфікаційним вимогам й етичному стандарту професії. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

Результати різноманітних соціологічних досліджень свідчать про 

тенденцію зростання кількості людей похилого віку та їх дискримінацію. У 

зв’язку з цим, все більшої актуальності набуває соціальна робота з цією групою 

населення. Для повноцінного функціонування в суспільстві люди похилого віку 

часто потребують захисту, підтримки та піклування. Саме тому необхідно 

вдосконалювати систему соціального захисту людей похилого віку, розробляти 

нові методи, методики та технології роботи з такою категорією клієнтів 



соціальної роботи та успішно впроваджувати їх у відповідних закладах 

соціального обслуговування. 

В останні роки з’явилося багато робіт, у яких безпосередньо чи у зв’язку із 

вивченням інших проблем досліджуються питання діяльності закладів 

соціального обслуговування людей похилого віку. Зокрема, напрями роботи 

соціальних служб, що здійснюють соціальне обслуговування людей похилого 

віку, розглядали такі вчені як І.А. Євдокимова, Л.Д. Кизименко, Л.М. Бєдна, 

Л.Т. Тюптя, І.О. Титаренко, Т.І. Коленіченко та інші. 

Згідно з Державними будівельними нормами України, територіальний 

центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних 

громадян (далі  територіальний центр)  спеціальна державна установа, що 

надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам 

та іншим соціально незахищеним громадянам вдома, в умовах стаціонарного, 

тимчасового та денного перебування, які спрямовані на підтримання їхньої 

життєдіяльності і соціальної активності [1, Інт.]. 

Л.Т. Тюптя зазначає, що територіальні центри мають у своїй структурі: 

відділення соціальної допомоги вдома, відділення соціально-побутової 

реабілітації; відділення гуманітарної та благодійної допомоги; відділення 

організації харчування; відділення денного перебування; лікувально-

оздоровчий комплекс; відділення медично-соціальної реабілітації; стаціонарне 

відділення для постійного або тимчасового проживання; спеціальні житлові 

будинки для самотніх непрацездатних громадян; лікувально-виробничі 

майстерні, спеціальні цехи, дільниці, підсобні сільські господарства, у тому 

числі на госпрозрахунковій основі; дієтичні їдальні [4, Інт.]. 

Л.Т. Тюптя до основних напрямів роботи територіального центру 

відносить: якісне надання різних видів (до 40) побутових, медично-соціальних 

послуг громадянам похилого віку відповідно до висновків лікарів про ступінь 

втрати здатності до самообслуговування [4, Інт.]. 

Автор зазначає, що територіальні центри здійснюють комплекс соціально-

побутових, медичних, комунальних, оздоровчих, рекреаційних, 

посередницьких, реабілітаційних та інших послуг» [4, Інт.]. 



Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

у територіальному центрі надання соціальних послуг професійну діяльність 

здійснюють фахівець із соціальної роботи та соціальний працівник. 

Отже, здійснивши аналіз нормативно-правових документів та фахової 

наукової літератури було з’ясовано, що територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) – це спеціальний заклад, який 

надає соціальні послуги громадянам похилого віку та самотнім непрацездатним 

громадянам, спрямовані на підтримання їхньої життєдіяльності та соціальної 

активності; в якому надається комплекс соціально-побутових, психологічних, 

соціально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, 

юридичних, інформаційних та інших соціальних послуг громадянам похилого 

віку. Майбутні фахівці соціальної роботи можуть працювати на посаді 

соціального працівника та фахівця із соціальної роботи, надаючи комплекс 

відповідних послуг клієнтам геронтологічної групи. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ПРАКТИКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ – ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

Зміни, що відбуваються в суспільстві, а також необхідність підвищення 

якості надання послуг соціально незахищеним верстам населення роблять 

надзвичайно актуальною проблему впровадження інновацій в практику 

соціальної роботи.  

Проблема впровадження інновацій в практику соціальної роботи набула 

особливо важливого значення у зв’язку з тим, що її  впровадження передбачає 

змінення відношення соціальних працівників інноваційної  діяльності. Таке 

впровадження не може здійснюватися простим поєднанням традицій та 

інновацій в практиці надання соціальних послуг. Поєднання  повинно  

відображати відповідно до характеру інновацій соціальної роботи,  адекватну 

розробку нових елементів змісту, форм та методів  надання соціальних послуг 

незахищеним категоріям населення. Соціально-інноваційна діяльність 

соціальних установ та служб – це розробка нових, більш якісних соціальних 

послуг населенню, які забезпечують підвищення ефективності соціальної 

роботи. 

Складний характер сутності поняття інновацій в соціальній роботі 

зумовлює здійснення наукового аналізу в таких аспектах: 

- методологічному аспекті, оскільки він відображає наявність та 

взаємозв’язок різних наукових підходів дослідження з теорії 

інновацій; 

- теоретичному аспекті, оскільки він визначає систему дефініцій, 

що покладено в основу розуміння сутності та структури 

інновацій соціальної роботи; 



- практичному аспекті, оскільки він передбачає перевірку умов 

реалізації інновацій соціальної роботи, що мають значення для 

реформування системи надання соціальних послуг населенню. 

Феномен «інновації» відноситься до різних сфер життєдіяльності 

суспільства, а формування відображає його міждисциплінарний характер, 

оскільки у змісті відображаються трактування в межах наступних підходів:  

- культурологічний підхід – розглядається в контексті 

обігу в наукові дослідження самого терміну «інновація», який  

розумівся як введення окремих елементів однієї культури в іншу 

культуру. Для сучасної теорії та практики соціальної роботи ідеї 

культурологічного підходу мають значення у роботи з 

мігрантами, біженцями, людьми похилого віку, так як 

враховують саме таке поєднання культурних цінностей. 

- соціологічний підхід – розглядається в контексті 

соціально-економічних змін та їх наслідків щодо впливу 

інновацій як джерела розвитку соціальної системи. Для сучасної 

теорії та практики соціальної роботи значення набуває 

результативність інновацій – можливість підвищення адаптивних 

здібностей клієнтів, що потребують допомоги та забезпечення їх 

конкурентоспроможності. 

- економічний підхід – розглядається в контексті 

економічного розвитку, динаміка економічних показників якого 

суттєво змінюється під впливом інновацій. Для сучасної теорії та 

практики соціальної роботи значення набуває технологічність 

інновацій – можливість застосування та розповсюдження 

інновацій, а також можливості появи стандартів соціальних 

послуг й соціальної роботи з конкретними групами клієнтів. 

- психологічний підхід – розглядається в контексті 

проблем творчої діяльності, креативності та ставлення до 

впровадження інновацій. При цьому особлива увага надається 

особистісним та груповим особливостям сприймання 



нововведень та змін. Для сучасної теорії та практики соціальної 

роботи значення набувають умови формування інновацій, їх 

розвитку, впровадження та розповсюдження, вплив інновацій на 

проблемні групи населення щодо підвищення якості життя.  

Таким чином, організація нововведень у практику соціальної роботи 

відповідно до змін соціальних умов, потреб суспільства та певної групи 

клієнтів щодо нових проблем, які не вирішуються традиційними засобами 

обов’язково спирається на методологічний потенціал теорії інновацій, що 

забезпечує процес управління розвитком, особливостями якісного здійснення 

інноваційної соціальної діяльності.  Зрозуміло, що перехід на нові технології 

надання соціальних послуг, орієнтує систему професійної підготовки фахівців 

соціальної сфери на варіативність та інноваційно-творчі форми та методи 

навчання. Забезпечення підготовки соціальних працівників до інноваційної 

діяльності передбачає вивчення групи проблем, серед яких виявлення чинників 

детермінації інноваційних процесів в соціальній роботі та пошук умов 

формування інноваційного потенціалу у майбутніх соціальних працівників. 

Щодо подальших досліджень перспективним вбачаємо вивчення та 

систематизування інноваційних технологій та методів соціальної роботи з 

різними групами соціально незахищеного населення, а обґрунтування сутності 

інновацій та оцінювання рівня її практичного застосування   дозволить 

спрямувати пошук нових механізмів здійснення фахової підготовки майбутніх 

соціальних працівників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ткач І. Я., 

 кандидат філософських наук, доцент,  

Інститут соціальної роботи та управління  

НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

НОВІ ПІДХОДИ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

На сучасному рівні українське суспільство має розгалужену систему 

надання соціальної допомоги населенню. Та все ж існуюча система соціальних 

інституцій працює лише на задоволення, на все зростаючий рівень потреб 

соціально незахищених верств населення, тобто на подолання соціальних 

негацій. Але, соціальні служби сьогодні працюють над новими підходами щодо 

змісту соціальної роботи, де першочерговим їхнім завданням буде вчасно 

виявити та попередити соціальну проблему.  

Враховуючи проблеми, що зумовлені трансформацією українського 

суспільства, – йдеться про процес формування громадянського суспільства, 

інакше, інформаційного (знаннєвого)  – все більш актуальною стає проблема 

соціокультурного розвитку особистості, особливо тієї, яка потребує соціальної 

допомоги. Тому, в умовах розвитку інформаційного суспільства, існує нагальна 

потреба трансформації інфраструктури системи соціальних служб.  

За результатами адміністративної реформи в Україні галузеве 

міністерство – Міністерство соціальної політики України сьогодні об’єднало 

соціальну допомогу населенню та соціальну роботу в єдину систему, і 

забезпечує реалізацію стратегії розвитку державної соціальної політики та 

розробку інновацій в соціальній сфері.   

Починаючи з 1992 року і до тепер Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України та галузевими міністерствами було створено цілу низку 

нормативно-законодавчих актів щодо реалізації державної соціальної політики, 

а точніше правові засади для здійснення широкомасштабної адресної 

соціальної роботи та соціальної допомоги. 



Саме завдяки цим нормативним актам якісно і ефективно функціонує 

достатньо структурована мережа державних соціальних інституцій, які надають 

безоплатну соціальну допомогу, а саме: соціально-психологічні, юридичні, 

інформаційні, соціально-медичні, соціально-педагогічні послуги тощо. Також, 

сьогодні потужно працює сектор громадських організацій, які здійснюють 

соціальну роботу, надають соціальні послуги відповідно до своїх статутних 

документів. 

Провідні вчені нашої держави, філософи, історики, педагоги, психологи 

тощо, приймають активну участь у наукових дослідженнях, що стосуються 

соціальної роботи. Зокрема, Андрущенко В.П., Михальченко М.І., Бех В.П., 

Лукашевич М.П., Мигович І.І., Звєрєва І.Д. та інші, (праці яких відомі і за 

межами України), внесли великий вклад в розвиток теоретичного 

обґрунтування необхідності функціонування, особливо в період трансформації 

системи соціальних закладів. Соціальна робота, на їх думку, передбачає як 

надання підтримки, соціальний захист людей, так і певний контролюючий 

вплив на них, налагодження складних суб’єктно-об’єктних стосунків, але у 

яких домінує опора на творчі сили і здібності індивіда [1].  

Соціальна робота має на меті не лише задоволення існуючих потреб у 

певної категорії населення, але, насамперед, (спираючись на думку щойно 

згаданих вчених) знайти можливість і засоби відкрити у кожної конкретної 

особи вміння самостійно долати життєві трудності, і, створити таке середовище 

спілкування, яке дасть можливість повною мірою зреалізувати себе як Людину.  

Перехід до інформаційного (знаннєвого) суспільства вимагає нових 

підходів до соціальної роботи, її стратегії і змісту. По-перше: статистичні дані 

свідчать про стрімке зростання кількості соціально незахищених, що 

потребують соціальної допомоги. По-друге: збільшення матеріальних і 

людських ресурсів для здійснення соціальної роботи – важкий тягар для 

суспільства. 

 Ми вважаємо, що трансформація суспільства і світового співтовариства, 

членами котрого ми є вимагає нових підходів до розвитку соціальних служб та 

соціальних інституцій.  



 Зміни, на наш погляд, мають відбутися саме в меті здійснення соціальної 

роботи та соціальної допомоги. Варто змінити акценти: активно працювати на 

випередження соціальних проблем, – працюючи з молоддю, молодими сім’ями, 

групами ризику тощо, – профілактичні заходи, а не нарощування потенціалу 

забезпечення чи опіки.  

Аби здійснити в соціальній сфері заявлені зрушення необхідно 

трансформувати і саму існуючу інфраструктуру соціальних служб, тим самим 

зміниться і їхній зміст. 

В тім числі, необхідно повною мірою використовувати існуючу систему 

освіти для  підвищення кваліфікації та перепідготовки соціальних працівників, 

які мають чималий досвід, але потребують спеціальних знань не на 

задоволення, а на профілактику здійснення соціальної роботи, соціальної 

допомоги в інфраструктурі соціальних служб.  

Крім цього, на нашу думку, головною метою здійснення соціальної 

роботи, соціальної допомоги є формування нової філософії та на її основі – 

стратегії розвитку та здійснення соціальної роботи спрямованої не на надання 

допомоги, а на профілактичні заходи, які унеможливлять зростання соціальних 

проблем у суспільстві.  

В противному випадку рухаючись в руслі реалізації «Концепції 

реформування системи соціальних послуг» суспільство, зокрема соціальні 

служби будуть мати справу з постійно зростаючим масивом соціальних потреб. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Останніми десятиріччями система соціальних закладів України швидко 

розвивається і стає досить розгалуженою, що ускладнює процес управління. 

Одним із найважливіших чинників підвищення ефективності управління у 

соціальній сфері є усвідомлення особливостей управління соціальними закладами 

різних типів, що передбачає їхню класифікація. 

Окремі проблеми управління закладами соціальної сфери розглянуто в 

працях В.П. Андрущенко, В.П. Беха, М.Ф. Головатого, І.Д. Звєрєвої, 

Г.В. Лактіонової, М.П. Лукашевича, К.С.Шендеровського, Я.І. Юрків та ін., але 

повної класифікації та типології соціальних закладів не розроблено. 

Мета статті – визначити сутнісні ознаки для класифікації соціальних 

закладів системи надання соціальних послуг України. 

У ст. 12 Закону України „Про соціальні послуги‖ у визначенні структури 

сфери надання соціальних послуг та управління нею головною ознакою 

виступає форма власності [2]. Класифікація соціальних закладів розроблена у 

Російській Федерації здійснюється за наступними критеріями: форма власності; 

типи закладів; види закладів; категорії та групи населення, що обслуговуються в 

закладах [3].  

Я.І. Юрків, розподіляє заклади соціального захисту за відомчим чи 

територіальним принципом, а також за категоріями клієнтів (заклади для людей 

похилого віку; заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 



піклування; заклади для безпритульних дітей; заклади для бездомних громадян та 

осіб, що звільняються з місць позбавлення волі) [1]. На наш погляд, це неповний 

перелік соціальних закладів навіть за категоріями клієнтів. 

У рамках магістерського дослідження проаналізовано діяльність 

соціальних закладів різних форм власності, що існують в Україні, та 

розроблено класифікацію соціальних закладів за такими ознаками:  

- за терміном надання соціальних послуг соціальні заклади: 

тривалого терміну перебування (тимчасового або постійного), короткого 

терміну перебування клієнтів (денного або нічного), разового консультування 

або соціального обслуговування, надання соціальних послуг змішаного типу 

(разові послуги, короткотермінове перебування або тимчасове чи постійне 

проживання, а також за місцем проживання клієнтів); 

- за віковим розподілом клієнтів розподіляються на соціальні заклади: 

для дітей, для молоді, для повнолітніх осіб різного віку, для людей похилого віку, 

комплексні соціальні заклади (здійснюють соціальну роботу з сім’ями різних 

категорій й надають соціальні послуги всім членам сім’ї незалежно від віку);  

- за класифікацією медичних закладів;  

- за режимом надання соціальних послуг соціальні заклади можна 

поділити на: нестаціонарні (поліклінічні соціальні заклади), денні або нічні 

стаціонари, стаціонарні заклади з тимчасовим або постійним проживанням; 

- за формою власності соціальні заклади можна поділити на державні 

(сфери управління Міністерства соціальної політики України, Міністерства науки 

та освіти, Міністерства молоді та спорту, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства внутрішніх справ) та соціальні заклади інших форм власності або 

недержавні (створені громадськими організаціями, благодійними фондами, 

релігійними об’єднаннями та громадянами і функціонують за запитом окремих 

соціальних груп); 

- за джерелами фінансування можливий розподіл на заклади, що 

фінансуються із державного бюджету, із місцевого бюджету, за рахунок приватних 

підприємців (реабілітаційні центри для наркозалежних або алкозалежних осіб), за 

рахунок релігійних, громадських організацій або пожертвувань від громадян. 



Таким чином, соціальні заклади систем України класифіковано за 

наступними ознаками: за формою власності, за джерелами фінансування, за 

терміном надання соціальних послуг, за режимом надання соціальних послуг, за 

категоріями клієнтів. Запропонована класифікації соціальних закладів дає 

можливість систематизувати розгалужену систему надання соціальних послуг 

України. До кола напрямів подальших перспективних розвідок варто віднести 

визначення  особливостей надання соціальних послуг та управління у кожному 

зі зазначених типів закладів. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ «Я-ОБРАЗУ» МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Умови сьогодення й особливості суспільного життя ставлять високі 

вимоги до компетентності, професіоналізму, поведінки, рівня культури і 

мислення працівника соціальної сфери, а тому й до рівня професійної та 

особистісної підготовки у системі вищої школи майбутнього фахівця в галузі 

соціального забезпечення. Підвищення ефективності системи освіти, побудова 



її на засадах гуманізму, зростання ролі людського фактора в суспільстві, 

зумовили необхідність активного впровадження в педагогічну практику 

особистісно зорієнтованого навчання. Постає потреба створення умов, які 

сприяють тому, щоб при засвоєнні будь-якого компонента змісту підготовки 

соціального працівника розвивалася сфера особистісних функцій індивіда. 

Визнання студента-майбутнього соціального працівника головною діючою 

фігурою всього навчального процесу складає суть особистісно зорієнтованого 

навчання, що забезпечить формування «Я-образу» фахівця соціальної сфери.  

Система уявлень особистості про себе, що існують в усвідомлюваній та 

неусвідомлюваній формах, в поєднанні з їх емоційно забарвленою оцінкою та 

поведінковою реакцією, була об`єктом вивчення вітчизняних дослідників 

К.А.Абульханова-Славської, О.Г.Асмолова, І.Д.Беха, М.Й.Боришевського, 

Л.В.Долинської, М.І.Лісіної, С.Д.Максименка, А.В.Петровського, 

Л.С.Рубінштейна,  В.В.Століна, В.І.Юрченко та ін.  

В психологічній науці є різні підходи до розуміння феномену «Я-

образу», зокрема В.В.Столін  трактує його як зміст Я, а на думку М.І.Лісіної, 

образ себе має афективно-когнітивний характер і складається із емоційного 

ставлення людини до себе і когнітивних знань про себе, М.Й.Боришевський 

розглядає образ Я як iнтегративну форму самосвiдомостi [2]. Вимiри, якi 

характеризують «образ Я» в цiлому, включають стiйкiсть (сталiсть чи 

мiнливiсть уявлення iндивiда про себе i свої властивостi), впевненiсть у собi 

(вiдчуття можливостi досягнення поставлених перед собою цiлей), самоповагу 

(прийняття себе як особистостi) [1].   

«Я-образ» студента-майбутнього соціального працівника є результатом 

його самопiзнання i виступає у формi узагальненого уявлення про себе як 

майбутнього фахівця соціальної сфери, а також є результатом апробацiї 

майбутнім фахівцем самооцiнки, своїх домагань, соцiально-психологiчних 

очiкувань i оцiночних ставлень до оточуючих у процесi професійної 

підготовки. Ми переконані, що багатосторонність і емоційна насиченість 

діяльності в соціальній сфері змушує майбутнього соціального працівника 

детально вивчати себе як професіонала, не тільки усвідомлюючи наявність чи 



відсутність тих чи інших професійно значущих якостей особистості, але й 

формувати певне самоставлення, відчувати почуття задоволення чи 

незадоволення своєю працею, глибоко емоційно переживати відповідність 

власного «образу Я» ідеальному образу себе як соціального працівника. В 

результаті цих процесів здійснюється саморегулююча функція професійної 

самосвідомості майбутнього фахівця соціальної сфери. В процесi професiйного 

становлення особистостi майбутнього соціального працівника зазнає змiн «Я-

образ», зокрема відбувається усвідомлення сутi діяльності в соціальній сфері, 

що призводить до змiн в уявленнi про себе як потенцiйного суб'єкта цiєї 

дiяльностi. Передумовою особистісного зростання студента-майбутнього 

соціального працівника, що забезпечує цінність усвідомлення свого Я, умов у 

яких воно існує, потреб, які воно намагається реалізувати та оцінку власних 

можливостей і цінностей, котрі спонукають Я до активних дій, є процес 

самопізнання. Активізація розвитку особистісного самопізнання передбачає 

включення у навчальний процес діяльності студента засобів і прийомів 

безпосереднього та опосередкованого самопізнання, розвитку здібностей до 

самоспостереження, рефлексії, самоаналізу і самоконтролю. Свідоме чи 

напівсвідоме сприймання людиною себе як цінності, сприяє самоповазі, вибору 

соціально бажаної альтернативи поведінки, гарантує більш чи менш гармонійне 

ставлення до себе та оточуючих. Самоприйняття або адекватний образ Я 

особистості при загальній позитивній установці на себе є необхідною умовою 

для позитивних змін і реалізації можливостей саморозвитку. 

 Процес формування «Я-образу» особистості майбутніх соціальних 

працівників є ефективним за умови усвідомлення його шляхів і засобів як 

викладачами, так і самими студентами. Усвідомлення суті майбутньої 

діяльності в соціальній сфері та її особливостей в ході професійного навчання 

призводить до змін в уявленні про себе як суб`єкта цієї діяльності. 

 Реалізуючи в умовах професійної підготовки систему навчально-виховної 

роботи щодо формування «Я-образу» особистості майбутніх фахівців 

соціальної сфери встановлено, що формування «Я-образу»  особистості 

повинно базуватися на особистісно зорієнтованому підході і опиратися на такі 



напрямки навчально-виховної роботи. Інтерактивні форми роботи зі 

студентами та викладачами дозволяють активізувати, коригувати процеси 

самопізнання та саморозвитку. Зміст психологічних дисциплін може стати 

дієвим, якщо студент суб`єктно засвоює інформацію, пропускає її через свій 

внутрішній світ. Організовуючи самостійну роботу потрібно використовувати 

такі форми і методи, які дозволяють цілеспрямовано керувати процесами 

розвитку самосвідомості особистості. Навчальні практики є додатковим 

стимулом особистісної рефлексії, можливістю для відпрацювання навичок і 

вмінь самоаналізу та самокорекції.  
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ ПРИЙОМНИХ ДІТЕЙ 

 

Родина – це найдорожче для кожної людини. Тут вона робить свої 

найперші кроки, звідси виходить у широкий світ. У сім’ї вона навчається 

любові і добра, вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам’ять своєї 

нації. Крім того, від сімейного благополуччя залежить самопочуття людини, у 

родині відбувається становлення її особистості, формуються основи її 

світогляду. Уперше термін прийомна сім’я вживається у 1998 р., коли в Україні 
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почали проводити активну роботу по створенню нових сімейних форм 

утримання та виховання дітей, які позбавлені батьківського піклування – 

інституту прийомної сім’ї. У Законі України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» наголошується, що прийомна сім’я – це сім’я, або 

окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, добровільно прийняла за плату, із 

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від 1 

до 4 дітей на виховання та для спільного проживання. Прийомні діти – це діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної 

сім’ї. Прийомні батьки – це подружжя або окрема особа, яка не перебуває у 

шлюбі, які взяли на виховання та для спільного проживання дітей-сиріт або 

дітей, позбавлених батьківського піклування [4]. 

Завдання соціального працівника так побудувати свою діяльність, щоб 

якомога ефективно проходила адаптація дитини в сім’ї. Науковці називають цю 

діяльність соціальним супроводом – цілеспрямованою діяльністю соціального 

працівника по створенню необхідних умов для оптимального функціонування 

прийомної сім’ї і розвитку дитини. 

Основними завданнями соціального супроводу є: ефективне 

використання наявних ресурсів для оптимальної та швидкої адаптації сім’ї та 

дитини – вихованця з метою вирішення її проблем; надання допомоги батькам з 

метою подальшого вирішення проблем шляхом мобілізації власних ресурсів; 

забезпечення партнерських стосунків між сім’єю, соціальною службою, іншими 

державними установами та громадськими організаціями для комплексного 

забезпечення прав прийомної дитини. 

Кожній дитині потрібно надати можливість повністю реалізувати свій 

потенціал. Для неї слід забезпечити максимально можливий рівень фізичного та 

психічного здоров’я, доступ до отримання якісної освіти, безпечне життя та 

захист від заподіяння шкоди, позитивні емоційні переживання, відчуття того, 

що її люблять та цінують, розвиток навичок догляду за собою й вирішення 

повсякденних проблем, позитивне уявлення про себе саму, формування 

самоідентичності, розвиток навичок міжособистісного спілкування і 



впевненості у різних ситуаціях суспільної взаємодії. Кожна дитина повинна 

мати свою сім’ю, відчувати батьківську опіку і любов, бути в ній захищеною і 

самостійною, а в майбутньому – передати все це своїм дітям. Але бути 

прийомними батьками – складне завдання. 

Питання про влаштування дитини у прийомну сім’ю як форму державної 

опіки узгоджується з органами опіки та піклування районної державної 

адміністрації (міськвиконкому). При з’ясуванні можливості влаштування до 

прийомної сім’ї, соціальний працівник проводить оцінку стану розвитку 

дитини, яка потребує влаштування [5, с. 173]. 

Для кожної дитини, яка влаштовується у прийомну сім’ю, існують 

чинники ризику, що ускладнюють її адаптацію до нових умов життя. Умовно їх 

можна поділити на дві групи: чинники, що пов’язані з біологічною сім’єю 

прийомної дитини та умовами її попереднього проживання; чинники, пов’язані 

з особливостями психічного розвитку самої дитини, отриманими внаслідок 

втрати опіки з боку біологічних батьків [5, с. 185]. 

Опираючись на встановлені ризики дитини, соціальний працівник 

визначає ресурси, якими повинні володіти прийомні батьки. Ресурси прийомної 

сім’ї – це запаси, засоби, можливості, які будуть задіяні з приходом до неї 

прийомної дитини. Це означає, що прийомна сім’я повинна мати такі 

характеристики, які б уможливлювали позитивне вирішення питань щодо 

кожного встановленого ризику дитини. Ресурс прийомної сім’ї поділяється на 

три основні складові: матеріальний, соціальний, психологічний. 

Матеріальна складова забезпечує відповідний економічний та 

матеріальний стан сім’ї. Соціальна – вказує на характеристики її соціальної 

інтеграції. Психологічна – включає знання про розвиток даної категорії дітей, 

навички та уміння взаємодії з ними, емоційне прийняття та розуміння 

особливих станів таких дітей, навички виходу із важких емоційних переживань 

тощо. Тож, якщо прийомні батьки мали досвід подібних переживань і знайшли 

конструктивне їх вирішення, тоді можна передбачити, що вони з більшою 

готовністю зможуть допомогти прийомній дитини знайти вихід із травмуючої 

ситуації. 



Підготовка дитини є необхідним етапом процесу влаштування у 

прийомну сім’ю. Існують такі рівні підготовки дитини: мотиваційний; 

емоційний; когнітивний; поведінковий. 

Підготовча робота з дитиною, яка влаштовується у прийомну сім’ю, 

проводиться на всіх рівнях. Інтенсивність роботи на тому чи іншому рівні 

залежить від віку дитини. Чим молодша дитина, тим більше значення має 

емоційний рівень підготовки. Якщо дитина старшого віку, на передній план 

виступає когнітивний рівень (обміркування та судження про ситуацію, що 

склалася) [1, с. 60]. Поведінковий рівень підготовки передбачає використання 

ігор для відображення звичної поведінки дитини та моделювання нової. Робота 

на когнітивному рівні спрямована на відображення історії життя дитини, щоб 

допомогти їй зрозуміти минуле та сучасне. Інтенсивність роботи на цьому рівні 

особливо важлива для дітей підліткового віку. За допомогою цих та інші 

методів дитина звикає до того, що у неї з’явиться сім’я. Це дозволяє 

попередити небажані випадки під час перебування у прийомній сім’ї (втечі з 

сім’ї, невротизації стосунків тощо) [3, с. 64]. Рішення про проведення першої 

зустрічі прийомних батьків з дитиною приймається після проведення 

взаємодобору. 

Основна умова успішного влаштування дитини у прийомну сім’ю – 

наявність, логічного контакту між прийомними батьками та дитиною. Якщо 

при першій зустрічі у прийомних батьків виникають сумніви або негативне 

сприйняття дитини, краще відмовитися від подальших кроків і не сподіватися 

на те, що з часом щось зміниться. Завданням соціального працівника є 

виявлення таких сумнівів з метою їх обговорення з прийомними батьками та 

прийнятні рішення взяти на виховання цю конкретну дитину краще, коли 

батьки відмовляться від влаштування конкретної дитини на етапі першого 

знайомства, ніж після того, як дитина почне звикати до них. Організація 

знайомства та входження дитини в сім’ю має певні принципи та правила. 

Термін від першого знайомства прийомних батьків з дитиною до повного її 

входження у сім’ю може тривати від двох тижнів до одного місяця. Контакт 

батьків з дитиною налагоджується ненав’язливо, поступово. Провести першу 



зустріч дитини і прийомних батьків допоможе альбом, підготовлений дитиною 

на попередньому етапі. Першу зустріч слід організувати у невеликому 

приміщенні у звичному для дитини місці. Зустріч має тривати не більше 20 

хвилин. Якщо вік дитини не більше 3-4 років, то прийомні батьки частіше за 

все не ініціюють спілкування, ведуть себе пасивно, спостерігають за 

поведінкою дитини, намагаються її відчути [6, с. 98]. Роль соціальних 

працівників в організації знайомства прийомних батьків з дитиною є 

визначальна. Соціальні працівники з питань супроводу прийомної дитини й 

прийомної сім’ї працюють у команді, узгоджуючи свої дії [7, с. 74]. 

Дуже важливим є соціальний супровід прийомних сімей та прийомних 

дітей. Як свідчать наукові дослідження з психології, влаштування нерідних 

дітей у прийомні сім’ї призводить до появи нових проблем та ускладнень у 

стосунках між членами родин [2, с. 88-90]. Учасниками супроводу прийомних 

сімей є: представники органів державної влади; соціальні працівники; прийомні 

батьки та їхні діти; прийомні діти; біологічні батьки прийомних дітей, родичі; 

залучені спеціалісти; супервізор. Учасники процесу супроводу мають 

усвідомлювати, що ефективність підтримки прийомних сімей залежить від 

їхньої узгодженої взаємодії. Для цього важливо, щоб принципи взаємодії 

основних учасників були відображені в угоді про влаштування дитини у 

прийомну сім’ю [5, с. 201-211]. На даний час організацію та здійснення 

соціального супроводу сімейних форм опіки покладено на Центри соціальних 

служб для молоді. Тому ефективне функціонування прийомної сім’ї, 

відновлення її виховного потенціалу вимагає постійної підтримки. 
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